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 ����� 
فهــا هــو الملــك عبــد اهللا يــؤازر .. التــي لعلهــا تفــوق صــحوة روح أكتــوبر .. وة العربيــة الكبــرى أنهــا الصــح 

مصــر ويربــت عـلـي أكتــاف شــعبها وجيشــها وشــرطتها بكــل الحــب والتعــاطف والنظــرة الثاقبــة ألبعــاد المــؤامرة التــي 
قـوة وحسـم مسـتجيبا لعروبتـه انطلقت مشاعر الملك المغوار ليعلنها بكـل .. كادت تعصف بالمنطقة العربية بأثرها 

ًأنه وشعبه العريق مع مصر حكومة وشـعبا .. من داخل األرض المقدسة مهد الرسالة المحمدية الغراء  يمـد يـد .. ً
ًالتـي جـاءت بـردا وسـالما علـي قلوبنـا جميعـا .. األخوة والمسـاعدة  فهـي التـي .. فليجـازي اهللا الشـدة كـل الخيـر .. ً

اقبــت ردود الفعــل العربيــة المخلصــة مــن دوـلـة اإلمــارات العربيــة صــاحبة المواقــف تظهــر العــدو مــن الحبيــب ، وتع
التـــي ال تنســـي والتـــي تخـــتلج فـــي قلـــوب المصـــريين بأواصـــر المحبـــة والعرفـــان ، وكـــذلك مملكـــة الكويـــت واألردن 

.. ات ولكها تصب في صدورنا وقلوبنا وعقولنا بأسمى المعاني التي يصعب وصـفها فـي كلمـ.. والبحرين وغيرها 
وـبـدأنا فـي قطـع دابـره وأوصـاله الممتـدة فـي تنظـيم يـقـوم .. منـذ أن أعلـن الشـعب المصـري رفضـه للعنـف الممـنهج 

والغرـيـب أن هــذا التنظــيم اـلـذي فـقـد .. بتنفـيـذ إرادة خارجـيـة تتعــارض مــع إرادة الشــعب المصــري وتواجــه طموحاـتـه 
 يفــرغ مــن أداء دوره فــي الســيناريو المرســوم بدقــة عقـلـه نســي أو تناســى أنــه مجــرد أداة ســيتم اـلـتخلص منهــا حينمــا

ذلــك الســيناريو الــذي أفســدته مصــر بــإرادة شــعبها واســتجابة جيشــها الباســل الــذي قــاده الفريــق أول عبــد .. بالغــة 
يـــا مـــن رفضـــتم .. فيـــا شـــعوب العـــالم الحـــر ! الفتـــاح السيســـى اـلــذي سيســـطر التـــاريخ اســـمه بحـــروف مـــن ذهـــب 

لتنعمـوا بالحريـة والعدالـة وسـيادة .. وبإرادتكم صنعتم مستقبلكم واخترتم حكامكم .. اطه االستعمار بكل صورة وأنم
الــذي يجــور علــي العدالــة ويشــوه .. لتــروا ذلــك المخطــط .. واقتربــوا مــن المشــهد .. تعــالوا إلــي الحــق .. القــانون 

 .ألنفسكم فال ترضوا لغيركم ما ال ترضونه .. إنه اإلرهاب في أبشع صورة .. حقوق اإلنسان 
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 وذلك طعنا على الحكم 

 جنايات الجناين ٢٠٠٤لسنه  الصادر من محكمة جنايات السويس في القضية رقم  

  والقـاضى فى منطوقه ١٧/١/٢٠٠٦ كلى السويس والصادر بجلسة ٢٠٠٤لسنه    والمقيده برقم

 حكمت المحكمة 

 حضوريا لالول والثاني والخامس وغيابيا للثالث والرابع  

بمعاقبة كال من المتهمين بالسجن المشدد لمدة خمس عشر سنه وبتغريم كل منهما  :اوال 

 مبلغ مائة الف جنيه 

بمعاقبـــة كـــل مـــن المتهمـــين بالســـجن المؤبـــد وبتغـــريم كـــل منهمـــا خمســـمائة اـلــف جنيـــه  :ثانيا 

 والزـمـت المتهـمـين جميـعـا عــدا االخـيـر ٠٠ومصـادره الـمـادة المـخـدرة والســيارة المضــبوطه 

 المصاريف الجنائية ب

 مما اسند اليه .............. براءة  :ثالثا 

 الوقائع 
 ٢٤/٩/٢٠٠٤واخرون النهم بتاريخ ) بوصفه المتهم الثاني ( اتهمت النيابه العامه الطاعن 

 : محافظة السويس -بدائرة قسم الجناين 
 ـفـــى غـيـــر ) قـنـــب ال( المتهمــــان االول والـثـــاني حــــازوا بقصــــد االتجــــار جــــوهر الحشــــيش المخــــدر

  .االحوال المصرح بها قانونا
 مكرر من ٤٦ ، ٤٢/١أ ، /٣٤/١ ، ٧ ، ٢ ، ١وطالبت النيابه العامه معاقبتهم وفقا للمواد 

 ١٩٨٩ لسنة ١٢٢ ، ١٩٧٧ لسنه ٦١ المعدل بالقانونين رقمي ١٩٦٠ لسنة ١٨٢القانون رقم 
لقانون االول والمعدل بقراري وزير  الملحق با١ من القسم الثاني من الجدول رقم ٥٦والبند رقم 

 . ٢٠٠٢ لسنه ٢٩٦ ، ١٩٩٧ لسنه ٤٦الصحه رقمي 
 ١٧/١/٢٠٠٦وحيث قدم الطاعن للمحاكمة وبجلسة . 
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�	د��א���מ�

 .بمعاقبته واخر بالسجن المشدد لمدة خمسه عشر سنة وبتغريمهما مبلغ مائة الف جنيه  
�و������ن�

بابه وافسد فى استدالله فضال عن اخالله بحق هذا الحكم قد خالف القانون وقصر فى اس 
 وقيد الطعن برقم ٢١/١/٢٠٠٦الدفاع فقد بادر الطاعن بالطعن عليه بالنقض من محبسه بتاريخ 

  وهو يستند فى اسباب الطعن بالنقض لمايلى ٢٠٠٦سنة ل
�א�����א�ط�ن�

�א��	و�����א�������:�א�����א�ول�

�����א��ط�!���و��#"�א��!�מ�٠٠�	و��������א��و�وع�:�א�و���א�ول�

 وذلك يتجلي في االتي  
��:אو�� �א��و�وع ������ �$و�٠٠�	و� ���� �!��	��� �و�&��%� �א��!�מ ��و��#" �א��ط�!� '��

�א�ط�א�� �א�' �אد) ��� �و$و �و�	��( �	�� �*ن �!�#�$� ��*� �א��ط�و�� ���و�א�!� +��,

�	و��!��وא&�-�!��و*دמ�א����א�$���'�*��د�!��

 انه ولئن كان من المقرر فى المبادىء الفريدة والوحيدة التى ارستها ٠٠ بادىء ذي بدء 
المحكمه العليا محكمه النقض ان مالك االمر فى فهم صوره الواقعه وتحصيل تصويرها معقود 

 وهو من ٠٠ تحصلها مما يطمئن له ضميرها ويرتاح اليه وجدانها ٠٠لمحكمه الموضوع 
فيه والجناح او ماخذ فيما تورده مادام له اصل صحيح ومعين اطالقاتها فال سلطان الحد عليها 

ثابت في االوراق بغض النظر عن موضوعه النها تستمد عقيدتها من كل ورقه من اوراق الدعوي 
 تعد مطروحه عليها 

�א��אن�ذ�/���س�*�'�אط-���

�دون���د�אو��د��ل�אن��1ط��

 له على انها قرات اوراق الدعوي ان تورد المحكمه فى مدونات حكمها مايقطع فى الدال 
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 قراءه مبصره واحاطت بادله االثبات والنفي عن بصر وبصيره ووازنت بينها 
�+������2��א�������'�ذ�/���و�!����3���

يجب على المحكمه ان تبين فى حكمها واقعه الدعوي بيانا كافيا كما يجب عليها ان  
 شانها االخالل بدفاع المتهم واال كان حكمها معيبا تستعرض الواقعه برمتها واال تجزئها تجزئه من

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

�و����ن�*��!���ذ�/�

ان يكون حكمها مبرأ من التعسف فى االستنتاج ومخالفه العقل والمنطق وطبائع االمور  
 والبعيده عن قرائن واقعه الدعوي الن ٠٠المجرده  والتبني قضائها على الفروض واالحتماالت ٠٠

 الدليل اذا خالطه االحتماالت سقطت صالحيته فى االستدالل 
 $ذא�א��א��2

 ان ينبذ وينتبذ ٠٠متي يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه  
تراض العلم استنادا الى قرينه  او حرفها الى غير مؤداها او اف٠٠تقطيع اوصال الدعوي وصحتها 

 يفترضها من عندياته او بنشوئها باجتهاد غير محمود او يضرب فى غير مضرب 
�و�ذ�/�����2�ن�א������

 تبني على تحصيل ملموس من هيئة المحكمه لواقعات التداعي ٠٠ان االحكام الجنائية  
الموضوع قد تفهمت الوقائع وان توردها فى مدوناته بصورة منظومه متناغمة تنم فى ان محكمه 

على نحو صحيح تكفي لعمل النتيجه التى انتهت اليها باالدانه او البراءه على السواء وذلك حتي 
 دي تلك الوقائع مع النتيجة التي انتهي اليها أيتسني لمحكمه النقض مراقبة ت

�������ن�ذ�/�

بالنســبة للطــاعن قــد وكــان القضــاء الصــادر مــن محكمــه الموضــوع فــى مقــام تصــور الواقعــه  
 خانته فطنه القضاء وفروضه واصوله وسننه فضل الطريق وجنح جنوحا مؤسفا حيث قصرت 
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 ويتمثل ذلك فيما اخطته فى مدوناته فـي شـان تحصـيله لواقعـات الـدعوي ٠٠رؤيته وضلت بصيرته 
 حسبما استقرت صورتها فى يقين المحكمه واطمئن وجدانها اليها 

�وذ�/�

بان تحريات السرية دلت على ان المتهمين االول والطاعن يقومان  /... مقدمفيما شهد به ال 
 مستقلين فى نقلها السياره ويقومان باخفائها باماكن سرية - البانجو -باالتجار فى المواد المخدرة 

 فى السياره 
 بمضمون ما شهد به سابقهما .... / والمالزم اول .... / وفيما شهد به النقيب  
 رر به المتهم والطاعن فى اقوالهما بتحقيقات النيابه العامه وفيما ق 

�وذ�/�א��ول�

 وره الواقعه التى حصلتها من اوراق االتهام صوالذى وصفت من خالله محكمه الموضوع  
��د�א����2*2!��א�و��#"�وא��دא3

�א��'��و��4א�د�#ل�وא���א#ن�

�א����5(���ط�*ن�

�وذ�/�*�'�א��2و�א������

��وא���+אو��:אو�� �!��	��� '�� �!��*� �א����+ �א��' �א������+ �א��و�وع ������ +��

�א��!�מ���دو2�+����!��א�ط��ن�

�א��א��2

 وهذا ٠٠ وعن تحصيلها ما ورد باوراق التحقيقات حيال تلك التحريات ٠٠قد انحسر عنها  
 وفقا لما قرر به مجريها 

�

�

�
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�א����������3א��2������ل��6א����������+�א��2����٠٠وذ�/�

�*دמ��و	ل���������א����א(�وא��	د���'�1�2!��אذن�א��2���7א������

�א�'�א����

 الى معرفة االشخاص الذين تمكن الطاعن والمتهم االول من الحصول منهم على المضبوطات -
 اى انهم مجهولين لمجري التحريات 

  الى معرفة محل اقامه المتهم الثالث مالك السياره -
 اشتراك المتهم الرابع مع باقى المتهيمن فى التحصل على المضبوطات واالتجار فيها  الى معرفة -

����%��٠٠و���אو����4�ل���/�א������+�

 على الرغم من ان شان استبعاده وعدم ايضاحه فى ٠٠سقط عن المام محكمه الموضوع  
لدفاع فيما دافع  فضال عن اخالله بحق ا٠مدونات القضاء الطعين عدم المام محكمة النقض له 

 به من عدم توافر حاله من حاالت التلبس 
אو��+��ذ�/�������א��و�وع�א�وאل�א�ط�*ن�وא���!מ�א�ول�א��'�א����+�*��!��:�,��2��

��'���	��!���وא���+�א��!�מ���دو2�+����!��א�ط��ن�

�א��א��2

طاعن والمتهم ها القد انحسر عنها وعن تحصيلها ما ورد باوراق التحقيقات من اقوال ادلي ب 
 االول حيال واقعه القاء القبض عليها وتفتيش السيارة 

����3א2!������א�

 فى ٠٠ فجرا ٢ر٣٠ الساعه ٢٤/٩/٢٠٠٤بان واقعه القاء القبض عليهما حدثت بتاريخ  
 الساعه ٢٤/٩/٢٠٠٤حين ان اذن النيابه العامه الصادر بالقاء القبض عليهما صدر بتاريخ 

 ى بعد ان تم القاء القبض عليهما  ا٠٠ مساء ١٢ر٣٠
�و��و���4'�א�وא�!���ذ�/�

 سقط عن المام محكمه الموضوع على الرغم من ان شان استبعاده وعدم ايضاحه فى  
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 فضال عن اخالله بحق الدفاع فيما ٠٠ عدم المام محكمه النقض له ٠٠مدونات القضاء الطعين 
 ما قبل استصدار اذن بذلك من النيابه العامه دافع به من بطالن اجراء القبض والتفتيش لحصوله

אو��+��ذ�/�������א��و�وع�א�وאل�א���!��ن�������א�وא�د(��������+�א��2����:�,��,��

��!���� ���دو2�+ �א��!�מ ��وא���+ �!��	��� '�� �!��*� �א����+ �وא��' א�����

�א�ط��ن�

�א��א��2

من اقوال ادلي بها المتهم الخامس قد انحسر عنها وعن تحصيلها ماورد باوراق التحقيقات  
 والذى قضى ببراءته في االتهام حول مدي اتصال الطاعن بواقعه االتهام 

����3א��2���

 اال انه ٠٠بان المتهم االول اتصل به هاتفيا وطلب منه ان يقوم بنقل موبيليا بمقابل مالي  
 واضاف بان الطاعن ٠٠ رفض ذلك لعدم مقدرته الصحيه ورشح له الطاعن ليقوم بعمليه النقل

 وان ماقرر به االخير فى اقواله حيال سبق معرفته ٠٠ليس لديه ثمه معرفة بالمتهم االول 
 اما ٠٠ مخالف للحقيقه في ان الطاعن كان بسوهاج ٠٠بالطاعن لكونهما زميالن فى الجيش 

يوجد عالقه  اى ال٠٠فى القبه ) اى صحبه المتهم الخامس ( المتهم االول كانت خدمته بصحبته 
 او سابق معرفه فيما بينهما 

�و$و�ذא���

 من ١٥ ص ٢٤/٩/٢٠٠٤ماقرر به الطاعن باقواله بتحقيقات النيابه العامه المجراه فى  
 انه ليس له ثمه عالقه بالمتهم االول 

�و��و���4'��و���ذ�/�
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ى  على الرغم من ان شان استبعاده وعدم ايضاحه ف٠٠سقط عن المام محكمه الموضوع  
 فضال عن اخالله بحق الدفاع فيما دافع ٠٠مدونات القضاء الطعين عدم المام محكمه النقض له 

 به من انتفاء صله الطاعن بالواقعه محل االتهام 
�4��و���������8

ان محكمه الموضوع فى وصفها لوقائع االتهام عملت على تجزئتها بما يخل بدفاع الطاعن  
  بالواقعه كيفما ارتسمت على اوراق االتهام ويحجب عن محكمة النقض االلمام

�و$و�������+����������א��2ض��'�א����!��

 كما يجب ٠٠من انه يجب على المحكمه ان تبين فى حكمها واقعه الدعوي بيانا كافيا  
عليها ان تستعرض الواقعه برمتها واال تجزئها تجزئه من شانها االخالل بدفاع المتهم واال كان 

 ا متعينا نقضه حكمها معيب
  )١٤٧ ص ١٠٨ ق ٤ مجموعه القواعد القانونيه ج ٣١/١/١٩٣٨( 

�و��-�*ن�ذ�/

فان محكمة الموضوع فى عدم ايرادها لوقائع االتهام على النحو الذى اسلفنا االلماح اليه  
 فقد اقترفت تقطيع اوصاله بل وحرفها الى غير مؤداها مما اجهل علمة بتلك الوقائع 

�و�ذ�/�

 الحكم الطعين قد ورد على صوره مجهله اليتحقق بها الفرض الذى قصده الشارع من يكون 
 تسبيبه بل االكثر من ذلك فقد اصابه الغموض واالبهام فى بيان الواقعه 

  )٩٢٢ ص ٨ ق ٤ مجموعه احكام النقض لسنه ١٩٩٨ مايو ٣نقض جنائي ( 
�و*����

 القاعده واسند اتهامه الى الطاعن فان الحكم الطعين بفعلته تلك يكون قد خالف اصول 
 وكذا القرائن واالدله التى ٠٠دون دراية وبحث وتمحيص للصوره التى اوضحها لحقيقه النزاع 

ساقها احقاقا وتاكيدا لصحة ما اوضحه وهو االمر الذى يؤكد اجماله وغموضه فى مواجهه 
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د فطنت اليها فى اهم عناصر الدعوي وااللمام بها على نحو يوضح من ان محكمه الموضوع ق
 احداثها 

�

�و$و�����وא��+�*����������א��2ض���و�!��

من ان المقرر ان الحكم يكون مشوبا بالغموض واالبهام متي جاءت اسبابه مجمله  
وغامضه فيما اثبتته اونفته من وقائع سواء كانت متعلقه ببيان توافر اركان الجريمه او ظروفها او 

 الدفاع الهامه من الدفوع الجوهرية اذا كانت متعلقه بعناصر االدانه كانت بصدد الرد على اوجه
على وجه العموم او كانت اسبابه يشوبها االضطراب الذى ينبىء عن اضطراب فكرته من حيث 
تركيزها فى موضوع الدعوي او التطبيق القانوني وتعجز بالتالي محكمه النقض من اعمال رقابتها 

 على الوجه الصحيح 
  )٧٧٩ ص ١٤٦ ق ١٧ س ٧/٦/١٩٦٦نقض ( 

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

�و$و�א����

الذى يوصم الحكم الطعين بالقصور الشديد فى التسبيب واالضطراب واالجمال فى تحصيل  
  مما يعجز محكمه النقض من اعمال رقابتها على صحيحها ٠٠وقائع االتهام 

�����א��و�وع��'�א��ط�!���و��#"�א��!�מ�و�&��%�����אو�د����'��دو2�+��	و���:�,��2��

��!#��������א����+�*��������2�ج����!��א�ط��ن�٠٠�

 بادىء ذي بدء  
سلف وان اوضحنا بان االحكام الجنائية تبني على تحصيل ملموس من هيئة محكمه  

 بصوره منظومه متناغمه تنم فى ان الموضوع لواقعات التداعي بان يتعين ان توردها فى مدوناته
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محكمه الموضوع قد تفهمت الوقائع على نحو صحيح وان تورد منها مايدلل على النتيجه التى 
 انتهت اليها وذلك حتي يتسني لمحكمه النقض مراقبة تأدي ذلك الواقع مع تلك النتيجه 

�و������ن�ذ�/�

 مه الموضوع قد ثبت لديها ان وكان الثابت من مطالعه مدونات الحكم الطعين ان محك 
 الطاعن والمتهم االول قد حازوا المواد المخدره حيازه مجرده من ثمه قصد على حيازتها 

�وאو�د+����ل�ذ�/

 وتلتفت عن ٠٠من انها التعول على ما اسبغته النيابه العامه على قصدهما من الحيازه  
 ن حيازه المواد المخدره التحريات واقوال الشهود فيما استقرو عليه من قصدهما م

�א��א��2و*�'�א��;מ��ن�ذ�/�

فقد اوضحت محكمه الموضوع من ان واقعه االتهام في مقام تصورها على النحو الذى  
استقام الدليل على صحته تخلص فى ان الطاعن والمتهم االول يقومان باالتجار فى المواد 

 المخدرة 
�א>�אن�������א��و�وع�

م على النحو المخالف لما استقرت عليه حال ادانتها للطاعن متضاربة المت بوقائع االتها 
متناقضة فيما اوردته على نحو اليتضح منه فيما اذا كانت كونت عقيدتها على ما وضح لها 
باوراق االتهام من وقائع واحداث ام على ما استقر عليه يقينها المخالف لوقائع هذا االتهام واالدله 

 زت عليها النيابه العامه فى اسناد االتهام للطاعن والقرائن التى اعتك
�و$و�א����

الذى يوصم الحكم المطعون فيه بالقصور الشديد فى التسبيب والتناقض الذى صاحب ما  
استقرت عليه من وقائع االتهام ومدي نسبته للطاعن مما تعجز معه محكمه النقض من اعمال 

 رقابتها على صحيحها 
�و�ذ�/�
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 الحكم الطعين بما اوضحناه سلفا يتعين معه نقضه واالحاله فان اصابة  
�

�

�*ن���	و��������������א��و�وع��'�אط�א�!��א�د�"�א���د)��ن�א��دא*:�א�و���א�,���2

�א�ط�*ن� �א���ض�وא��%��ش�*�' >������ �א�	�د� �א����� �א��2��� �אذن א�ط�*ن���ط-ن

+�;����د��7�<(�*�'������2����

����3אن�א�,��+�

 المدافع عن الطاعن قد تمسك فى مرافعته امام محكمه الموضوع بعدم جدية التحريات ان 
 وبالتالي بطالن ذلك االذن وماترتب عليه ٠٠التى ابتني عليها االذن الصادر من النيابه العامه 

 من اثار بما فى ضبط الطاعن وتفتيش السياره محل االتهام 
�و�د���ق�א�د��ع�

 رائن منها تدليال على ذلك عدة ق 
عدم توصل مجري التحريات الى معرفه االشخاص الذين تمكن الطاعن من الحصول منهم : اوال 

 على المضبوطات أي انهم مجهولين لديه 
 مالـك السـياره محـل االتهـام ٠٠عدم توصـل مجـري التحريـات الـى محـل اقامـه المـتهم الثالـث  :ثانيا 

ملــف الخــاص بالســيارة مــن ادارة المــرور علــى الــرغم مــن ان ذلــك يتضــح لــه حــال مطالعــه ال
 التابعه لها 

عدم توصل مجري التحريات الى اشتراك المتهم الرابع مع باقي المتهمين فـى التحصـل علـى  :ثالثا 
 المضبوطات واالتجار فيها 

عــدم افصــاح مجــري التحرـيـات عــن مصــادره الســريه ـفـى تحرـيـه ذـلـك عـلـى اـلـرغم مــن مطالـبـه  :رابعا 
 مـــن ٣٧ اـلــى ٣٢ المحـــامي العـــام ذـلــك وهـــو مـــا اثـبــت ـبــاوراق االتهـــام ص الســـيد المستشـــار

 ن مصدر تحرياته عالتحقيقات فيما اورد سيادته مطلبه باعادة سؤال المقدم 



                                                      
 

 
 
 
  

 

 ١٦

����� ��	 

 المحامي بالنقض

����� ��	 
�� 

 المحامي

Hamdy Khalifa  
Lawyer of the Supreme Courts 

Sherif Hamdy Khalifa  
Lawyer   

�و��س�ذ�/�������ل�و��+�*دמ��د��7א������+�

������و�د���دو2�+�א���מ�א�ط��ن�����!��

�وذ�/�و���������'�

ضوع عن التحريات المجراه فيما استقر عليه مجريها من قيام التفتت هيئة محكمه المو :اوال 
الطاعن باالتجار فى المواد المخدرة وذلك لكون المستقر عليه فى عقيدتها وكيانها انه حاز 

 الجوهر المخدر من غير قصد االتجار او التعاطي اى انها حيازه مجرده 
ه فيما اورده مجريها من قيام المتهم التفتت هيئة محكمه الموضوع عن التحريات المجرا :ثانيا 

ضائها ببراءته مما قالخامس بمشاركة باقى المتهمين فى االتجار بالمواد المخدرة وذلك حال 
 نسب اليه 

���ل�ذ�/�

فى مجموعه يدل بيقين على عدم جدية التحريات سالفه الذكر لتعارض مقوماتها مع  
يدها ويساندها بل كشفت عن قصورها التام وعدم نتائجها والتى جاءت على نحو اليتفق معها واليؤ

صحتها وبذلك فقد ورد االذن الصادر لجامعها وماكشف عنه هذا التفتيش من ادله مشوبا بالبطالن 
 بما يستتبع كذلك بطالن كافة ماترتب علي تنفيذه من ادله 

�و$�ذא�

 قدر من فقد كشف الواقع عن ان التحريات المدعي باجراءها من الضابط ليست على 
 الجديه بحيث يمكن صدور االذن بالتفتيش بناء عليها 

�و��2�@�*�'�א�د��ع�

اذا تمسك فى اثبات دفاعه سالف الذكر بما كشف عنه الواقع وانتهت اليه االوراق من  
 ثبوت انعدام تلك الجديه عن التحريات المشار اليها 
 �ن�
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قرينه اودليل ولو كان الحقا على تنفيذ للمحكمه ان تستعين فى اثبات قصور التحريات بايه  
االذن بالتفتيش الصادر بناء عليها وكل ماهو محظور فى هذا الصدد ان تؤخذ العناصر الالحقه 

 على ذلك التنفيذ دليال على جديه التحريات السابقه عليه 
�

��2��

فيذه يتعين ان يكون االذن بالتفتيش مسبوقا بتحريات جاده وصحيحه اما مايسفر عن تن 
 فامر الحق اليجوز ان يستدل منه مايفيد جديه التحريات السابقه على وجوده وصدوره 

�و���ل�

للقول فى هذا الصدد بان التحريات انما تجري على حكم الظاهر وانه يكفى ان تكون قد  
 مادام ظاهر الحال ٠٠دلت على ان جريمه قد وقعت من شخص معين ولو كان االمر غير ذلك 

وقوع تلك الجريمه او اسنادها الى الجاني الذى انصبت عليه التحريات بما يسوغ االمر يدل على 
 بالقبض والتفتيش الصادر ضده 

��ن�ذ�/�א����

 ولهذا فال ينبغي ٠٠من اجراءات واعمال التحقيق وليس من اساليب البحث والتحري  
 معين بعد ان قامت الدالئل صدوره اال بناء على جريمه وقعت بالفعل وتحقق اسنادها الي متهم

 والقول بغير ٠٠الجديه والكافيه على انه مرتكب تلك الجريمه التى يلزم ان تكون جنايه اوجنحه 
ذلك ينطوي والشك على اهدار لحريات المواطنين وحرمات مساكنهم وهو امر نهي عنه الدستور 

 ن اثار والقانون وابطله كل منهما ويسري البطالن على كل مايترتب عليه م
 و���א	���

 والمحل للقول ٠٠تلك التحريات من بطالن انسحب بدوره على االذن الصادر مبتنيا عليها  
فى هذا الصدد بان مصدر ذلك االذن قد اقتنع بجديه التحريات المذكوره فاصدر االذن بناء عليها 

ه وعلى قدر من الن اقتناع سلطه التحقيق بها اليكفي لتسويغ اصداره بل يتعين ان تكون جاد
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الصحه بحيث يسمح باستصدار ذلك االذن وتراقب محكمه الموضوع هذه الجديه تحت رقابه 
محكمه النقض التى لها ان تقرها على رايها ولها اال تاخذ به وتبطل االذن الصادر بناء على 

 التحريات القاصره وتبطل ماترتب علي تنفيذه من اثار 
�

�و*�'�א��;מ�

مه الموضوع فى قضائها من التفاتها عن ما استقرت عليه التحريات من ما اوردته محك 
كيفما ( سواء من قصد الطاعن في حيازه المخدر وعن مانسب للمتهم الخامس من اتهام ورد بها 

 ) اوضحنا سلفا 
�א��א2!���	د+���د�"�א���,ل�وאط�������و�!��

 النها تحريات صريحه من ان هيئتها تطمئن الى التحريات التى اجريت وترتاح لها 
وورد بها بيانات كافيه عن  وواضحه وتصدق من اجراها وتقتنع بانها اجريت فعال بمعرفة المقدم

سن الطاعن والمتهم االول ومحل اقامتهم وطبيعه نشاطهم فى المواد المخدره ووسيله النقل 
قائما علي غير سند المستخدمه وهي بيانات كافيه لتسويغ اصدار االذن ومن ثم فان الدفع يكون 

 متعينا رفضه 
�و���אو�د���א��������������دמ���	���4دא�*�'�א�د�"�א��و$�)�

�א�82א�ذ�����ط-ن�אذن�א��2����א���������2�<(�*�'������+�

�و	�+���دמ�א��د���

�وذ�/��ن�

ر االذن المحكمه استعانت فى تقديرها لجديه التحريات انفه البيان بعناصـر الحقـه علـى صـدو: اوال 
بالقبض والتفتيش وهو امر محظور عليها الن شرط صحه االذن واصـداره ان يكـون مسـبوقا 

 وعـلــى المحكمـــه ان تعـــرض ـفــى حكمهـــا لتـلــك التحرـيــات ٠٠بتحرـيــات جدـيــه تســـوغ اصـــداره 
الســابقه وتـقـول كلمتهــا فيـهـا باســباب ســائغه ومقبوـلـه بـيـد ان المحكمــه ـقـد اســتقرت عـلـى مجــرد 
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اســباب الحقــه إـلـي وترـتـاح اليهــا وتصــدق مــن اجراهــا وجمــاع ذـلـك مــاهو قولهــا بانهــا تطمــئن 
 على التحريات ذاتها تنبع من وجدان المحكمه 

 ��وא��+�א���מ�������א��2ض�*�'�אن�

 العبره فى االجراء هو بمقدماته البنتائجه وانه ال يجوز االستدالل بالعمل الالحق والبالضبط  
 انه اذا لم ترصد التحريات الواقع السابق رصده فان ذلك يؤكد الالحق للقول بجديه التحريات ذلك

 عدم جديتها ومن ثم بطالن اى اذن يصدر بناء عليها 
  )٣٣٤ - ٦٢ - ١٩ س - ١٨/٣/٦٨نقض ( 
  )٩٤٣ - ١٧٣ - ٣٧ س - ١١/١١/٨٧نقض ( 

  )٣٥٠ - ٦٦ - ٢٩ س ٣/٤/٧٨نقض ( 
�و���2�ل��ن�ذ�/�

يات اعتكزت على بيانات كافيه عن سن الطاعن ومحل ماورد بالحكم الطعين من ان التحر 
 اقامته وطبيعه نشاطه وهو مايسوغ استصدار االذن

 �ل�א���2א��د�ل�&�ط'<�

الن مانما الى علم رجل الضبط القضائى من سن الطاعن ومحل اقامته وطبيعه نشاطة بل  
تفتيش بل يتعين ان  اليبيح اصدار االمر بالقبض وال٠٠ومن حدوث جريمه ايا كانت جسامتها 

 خاصه وان مصدر معلومات ٠٠يعقبه تحريات تتسم بالجديه حتى يمكن استصدار هذا االذن 
جامع تلك التحريات مجهول ولم يشأ الكشف عنه واالفصاح عن شخصيته ولهذا كان من الالزم 

طوي  كما ان حصول القائم بالتحريات على معلومات تن٠٠على ذلك الضابط ان يجد فى تحرياته 
علي ارتكاب الطاعن جريمه ما اليعني حتما ان جريمه قد وقعت بالفعل تحقق اسنادها الى 

 واليفيد حتما بان الطاعن يحوز المخدر ويتجر ٠٠المطلوب استصدار االذن بالقاء القبض عليه 
به الن مصدر تلك المعلومات وان كان قد شاهد هذه الواقعه المدعي بها والتى تنم عن حدوث 

 فال ٠٠ فان هذا اليغني عن ضروره مشاهدتها بمعرفه مامور الضبط القضائى بنفسه ٠٠ه جريم



                                                      
 

 
 
 
  

 

 ٢٠

����� ��	 

 المحامي بالنقض

����� ��	 
�� 

 المحامي

Hamdy Khalifa  
Lawyer of the Supreme Courts 

Sherif Hamdy Khalifa  
Lawyer   

يجوز بحال ان تكون حريات المواطنين وحرمات مساكنهم رهن معلومات قد يصدق مصدرها 
اويكذب الن االذن بالقبض والتفتيش من اعمال التحقيق واليصدر لمجرد البحث عن الجرائم 

ضبط مرتكبيها واعمال البحث والتحري هذه التستدعي صدور االذن وتقصى وقوعها ومحاوله 
قد وقعت بالفعل ) جنايه اوجنحه( المذكور والذى يتعين صدوره بعد التاكد بالفعل بان جريمه ماتعد 

بل وتحقق وقوعها تماما وقامت القرائن والدالئل التى ترجح اسنادها للمتهم المطلوب القبض عليه 
 وتفتيشه 

�����א��و�وع�و*����2و�����<�����!��א�ط��ن���د�אن���

اقامت قضائها على اساس خاطىء مؤداه ان بالغ القائم بالتحريات ضد الطاعن لسلطه  
التحقيق والوارد بمحضر التحريات يتضمن اتهاما بارتكاب جريمه وان هذا البالغ يكفى الستصدار 

المذكور وجعلته سندا ودعامه لتسويغ  وبذلك تكون قد اكتفت بالبالغ ٠٠االذن بضبطه وتفتيشه 
 الن البالغ عن الواقعه لوكانت ٠٠اصدار ذلك االذن وهي دعامه قاصره بل وخاطئه فى القانون 

 واال اصبحت حريات الناس وحرمات مساكنهم رهن ٠٠تشكل جنايه اليسوغ اصدار ذلك االذن 
م وهو ماتاباه العداله وتتاذي منه اشد بمشيئه المبلغين الحاقدين وراغبي االنتقام والتشفى وما اكثره

االيذاء كما ينطوي على مخالفه صارخه الحكام الدستور الذى يحمي تلك الحريات والحرمات 
 ويرعاها ويصونها من العبث والتالعب كما سلف البيان 

�+��'�ذ�/������2��א������������א��2ض�و�د�א��+�א����د><�א�د��و�����'�אن��3���

 من استصدار احكام محكمه النقض المستقره انها تشدد فى بسط رقابتها على هذا ويبين"  
استدالالت محكمه الموضوع تقديرها لجديه التحريات التى بني عليها االذن بالقبض والتفتيش 
وتقديرا منها الهميه هذا االصدار الذى له خطره البالغ على حريات المواطنين وحرمات مساكنهم 

ستوريه االساسيه الفراد المجتمع وانها قضت بانه اذا كانت محكمه الموضوع وهي من الحقوق الد
قد ابطلت االذن بالتفتيش تاسيسا على عدم جديه التحريات لما ثبت لديها من ان الضابط الذى 
استصدره لو كان قد جد فى تحريه عن المتهم لتوصل الى طبيعه عمله لقصوره فى التحري مما 
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دره ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه فان هذا استنتاج سائغ ومقبول يبطل االمر الذى استص
 تملكه محكمه الموضوع 

  ) ١٩١٤ - ٩٠ - ٢٨ س ٦/١١/٧٧نقض ( 
�

�و��<�א��د�ل�א����������دא��ذ�/�

عندما اوردت بحكمها ان مجري التحريات صدق فيما اورده فى طبيعه نشاط الطاعن فى  
 المواد المخدرة 

�وذ�/�

 هيئة المحكمه استقر يقينها بما يخالف ما اوردته فى سبيل اطمئنانها للتحريات المجراه الن 
وذلك بالتفاتها عنها وعن ماقرره مجريها فى اقواله من قيام الطاعن باالتجار فى المواد المخدره 

ازه مستقره فى ذلك على ان حيازه الطاعن للمواد المخدره من غير قصد االتجار او التعاطي اى حي
مجرده وهو ماال يستقيم مع ما اوردته محكمه الموضوع سلفا من ان مجري التحريات صدق فيما 
 اورده من طبيعه نشاط الطاعن فى المواد المخدرة أي االتجار بها كيفما قرر فى محضر التحريات 

�و�ذ�/�

 فى يكون استدالل المحكمه على جديتها مشوبا بالفساد فى االستدالل فضال عن التعسف 
االستنتاج على اساس من ان المقدمات التى ساقتها فى مجال تقدير تلك الجدية تختلف وتتناقض 
مع النتائج التى خلصت اليها وهو مايكون معه قضائها الطعين ورد على نحو غير منطقي سديد 

 اليقبلها العقل فى استدالل مقبول 
��و���Aא���מ�א�ط��ن��������د(�

موضوع عن اطمئنانها الى التحريات التى اجريت النها تحريات عندما افصحت محكمه ال 
صريحه وواضحه وتصدق من اجراها وتقتنع بانها اجريت فعال بمعرفته مقتنعه فى ذلك الى ماشهد 

 به عن ما اسفرت عنه تحرياته الباطله 
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�وذ�/�

ائم النه اليجوز االستناد فى القضاء بادانه الطاعن الى دليل مستمد من شهاده الق 
بالتحريات النه انما يشهد بصحه االجراءات التى قام بها على نحو مخالف للقانون ومثله اليجوز 

 ان يسمع منه قول اوتقبل منه شهاده 
�+�������א��2ض���ن���3���

التفتيش الباطل التسمع شهاده من اجراه النه انما يشهد بصحه اجراء قام به على نحو  
 ريمه مخالف للقانون وينطوي علي ج

 ) ق ١٩ لسنه ١٥٠٣٣ طعن ٤ رقم ٤١ ث ص ٤١ لسنه ١٩٩٠ يناير ٣نقض ( 
�و*����

يكون الحكم الطعين فيما سطر علي اوراقه اطراحا لذلك الدفع الجوهري والذى تمسك به  
المدافع عن الطاعن ولم ينفك عنه مؤكدا بطالن اذن النيابه العامه الصادر بالقاء القبض على 

  قد ورد مقصرا فى رده مخالفا لما ٠٠على تحريات التتسم بالجديه الطاعن البتناءه 
�א����+�*���������א���מ�������א��2ض�

�+���3���

ان االذن الباطل يترتب عليه بطالن كافه االدله التى اسفر عنها تنفيذه وكذلك االنحراف  
 القبض الذى وقع المنسوب للمتهم فى اعقابه وضبط المخدر ذاته الن هذه االدله مترتبه على

 باطال ولم يتوجد لواله والن القاعده فى القانون ان كل مابني على باطل فهو باطل 
  )٢٠٦ رقم ٨٣٩ ص ٩ السنه ٢١/١٠/١٩٥٨نقض ( 

 ) ق ٤٣ لسنه ٦٧٤ طعن ١٥ رقم ٥٠٦ ص ٢٤ السنه ٩/٤/١٩٧٣نقض ( 
�و��+��ذ�/�

ات جديه ويرجح معها نسبه بان شرط صحه اصدار االذن بالتفتيش ان يكون مسبوقا بتحري 
الجريمه الى الماذون بتفتيشه وعلى المحكمه حتي يستقيم ردها علي الدفع ببطالن ذلك االذن ان 
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تبدي رايها فى عناصر التحريات السابقه على االذن دون غيرها من العناصر الالحقه على تنفيذه 
ماوهي لم تفعل فان حكمها يكون وتقول كلمتها فى كفايتها اوعدم كفايتها لتسويغ اصدار االذن ا

 معيبا بالقصور والفساد فى االستدالل 
 )ق ٥٥ لسنه ٧٠٧٩ طعن ٨٥ رقم ٤١٢ ص ٣٧ السنه ١٩٨٦ مارس ١٣نقض ( 

�وא���מ�א�ط��ن�*�'�ذ�/�א��2و�

قد اورد فى مدوناته مااليصلح الن يكون دليال سائغا على اطراح الدفع المبدي انف الذكر  
تحري من بيانات هي بذاتها المنعي عليها بالقصور ومن ثم فال يجوز الن ماورد بمحضر ال

 اتخاذها سند لاللتفات عن الدفع الن فى ذلك مايعد مصادره على المطلوب 
����3א����+�������א��2ض�*�'�אن�

الدفع ببطالن اذن التفتيش لعدم جديه التحريات التى بني عليها جوهري ويتعين على  
ا الدفع وتقول كلمتها باسباب سائغه واليصح الطراحه العباره القاصره التى المحكمه ان تعرض لهذ

اليستطيع معها الوقوف على مسوغات ماقضى به الحكم فى هذا الشأن اذ لم تبد المحكمه رايها 
فى عناصر التحريات السابقه على االذن بالتفتيش اوتقول كلمتها فى كفايتها لتسويغ اصداره من 

 انها اقامت قضاءها باالدانه على الدليل المستمد مما اسفر عنه تنفيذ هذا االذن سلطه التحقيق مع
 ومن ثم يكون الحكم معيبا بالقصور والفساد فى االستدالل بما يستوجب نقضه 

  )١٨٢-٣٧-٣١ س ٤/٢/٨٠نقض ( 
 ) ق ٤٧ لسنه ١٦٦٥طعن ٣٥٠ - ٦٦ - ٢٩ س ٣/٤/٧٨نقض ( 

����*!����د�,�+��ن������������א��و�وع��'�

انها قد اعتصمت بسلطتها التقديريه فى تقدير التحريات اعتقادا منها ان تلك السلطه مطلقه  
 وهو استدالل معيب الن هذه السلطه التباشر مهامها اال من خالل ٠٠تجري دون رقيب اوحسيب 

 كان عناصر تصلح وتكفي للنتائج التي تترتب عليها فاذا انقطعت الصله بين المقومات والنتائج
 وتبسط محكمه النقض رقابتها عليه ويستلزم ان يكون سائغا فى الفصل ٠٠االستدالل معيبا فاسدا 
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ومقبوال فى المنطق واذا لم تقدم محكمه الموضوع فى مدونات حكمها االسباب المقبوله التى ادت 
يث اليكفى مجرد بها لثقتها بالتحريات محل المنازعه واطمئنانها اليها فان استداللها يكون قاصرا ح

العبارات وااللفاظ المرسله التى اليستساغ الوقوف من خاللها على المراد منها سندا الطراح الدفاع 
 واذا لم تعرض المحكمه ٠٠الجوهري لعدم جديه التحريات التى صدر االذن بالتفتيش بناء عليها 

بل تكوين عقيدتها لعناصر دفاع الطاعن فى هذا الصدد وامسكت عن تحقيق مايلزم تحقيقه ق
بجديه التحريات المذكوره فانها تكون قد قصرت فى واجبها فى تمحيص وقائع الدعوي وبحث كافه 
عناصرها للتعرف على الحقيقه وهو مايعيب حكمها الطعين مما يستوجب نقضه واالحاله طالما 

 تى اسفر عنها تنفيذه انها اقامت قضائها باالدانه بناء على ذلك االذن الصادر بالتفتيش واالدله ال
�و�د�א����+�א���מ�������א��2ض�*�'�אن�

الواقع من مدونات اسباب الحكم ان المحكمه كونت عقيدتها فى الدعوي بناء على ضبط  
كميه من المواد المخدره لدي الطاعن فى حوزته كما ورد بمحضر الضبط رغم اقتناعها بان 

طي او االتجار او االستعمال الشخصي وهو امر االوراق التفصح عن سبب احرازه للمخدر للتعا
غير جائز الن ضبط المخدر عنصر جديد فى الدعوي الحق على تحريات الشرطه وعلى اصدار 
االذن بالتفتيش ومن ثم فال يجوز اتخاذه دليال على جديه التحريات التى ينبغي ان تكون سابقه 

 بتحريات جاده تسوغه وتبرر اتخاذ هذا  الن شرط صحه االذن بالتفتيش ان يكون مسبوقا٠٠عليه 
االجراء ضد المتهم واال كان باطال تبطل االدله المستمده منه والمترتبه على تنفيذه تاييدا لما استقر 
عليه قضاء النقض ببطالن االذن الصادر بالضبط والتفتيش اوالتسجيل اوباى عمل من اعمال 

ه على تنفيذ ذلك االذن مادامت وثيقه الصله به  يبطل بالتالى كافه االدله المترتب٠٠التحقيق 
 وماكانت توجد لواله 

  )١٠٠٨ - ٢٠٦ - ٢٨ س ٤/١٢/٧٧نقض ( 
  )٨٣٠ - ١٧٠ - ٢٩ س ٢٦/١١/٧٨نقض ( 
  )٩١٤ - ١٩٠ - ٢٨ س ٦/١١/٧٧نقض ( 



                                                      
 

 
 
 
  

 

 ٢٥

����� ��	 

 المحامي بالنقض

����� ��	 
�� 

 المحامي

Hamdy Khalifa  
Lawyer of the Supreme Courts 

Sherif Hamdy Khalifa  
Lawyer   

�'��و�

 اليجوز االستناد فى ادانه المتهم الى ضبط الماده المخدره معه نتيجه التفتيش الذى قام به 
وكيل النيابه الن هذا الدليل متفرع عن القبض الذى وقع باطال ولم يكن ليوجد لوال هذا االجراء 

 الباطل والن مابني على باطل فهو باطل 
  )٨٣٩ - ٢٠٦ - ٩٢٠ - ٢/١٠/١٩٥٨نقض ( 

�و�ذא�

لئن كان تقدير الظروف التى تبرر التفتيش من االمور الموضوعيه التى يترك تقديرها  
حقيق االمر به وتحت رقابه واشراف محكمه الموضوع التى لها ان تعول عليها اوتطرحها لسلطه الت

 جانبا اال ان شرط ذلك ان تكون االسباب التى تستند اليها من شانها ان تؤدي الى مارتبته عليه 
  )٣٤٩ ص ٨٠ رقم ٢٣ س - ١٢/٣/٧٣نقض ( 

��� و��'�א�

ريها الشرطه وعلى اصدار االذن ضبط المخدر عنصر الحق على التحريات التى تج 
بالتفتيش بل انه هو المقصود بذاته باجراء التفتيش فال يصح ان يتخذ منه دليال على جديه 
التحريات السابقه عليه الن شرط صحه االذن ان يكون مسبوقا بتحريات جديه ويرجح منها نسبه 

قيم ردها على الدفع ان تبدي الجريمه الى الماذون بتفتيشه مما كان يقتضى من المحكمه حتى يست
رايها فى عناصر التحريات السابقه على االذن دون غيرها من العناصر الالحقه عليه وان تقول 
كلمتها فى كفايتها وعدم كفايتها لتسويغ اصدار االذن اما وهي لم تفعل فان حكمها يكون معيبا 

 بالقصور والفساد فى االستدالل واجب نقضه واالحاله 
 ) ق ٥٥ لسنه ٧٠٧٩ طعن - ٤١٢ ص ٩٥ رقم ٣٨ س ١٣/٣/٨٦نقض ( 

  )٩٤٣ - ١٧٣ - ٣٨ س ١١/١١/٧٧نقض ( 
  )٣٣٤ - ٦٢ - ١٦ س ١٨/٣/٦٨نقض ( 

�و�ذא�



                                                      
 

 
 
 
  

 

 ٢٦

����� ��	 

 المحامي بالنقض

����� ��	 
�� 

 المحامي

Hamdy Khalifa  
Lawyer of the Supreme Courts 

Sherif Hamdy Khalifa  
Lawyer   

التفتيش الباطل يترتب عليه بطالن كافه االدله المترتبه على تنفيذه ومنها ضبط المخدر  
 ما التسمع شهاده من اجراه ذاته واالعتراف الصادر من المتهم ولو امام سلطه التحقيق ك

 ) ق ٥٦ لسنه ١٥٠٣ طعن - ٤١ ص - ٤ رقم - ٤١ س - ٣/١/٩٠نقض ( 
�

 و*�'�א��;מ��ن�ذ�/�

ومن ان المدافع عن الطاعن قد جاء فى المقام االول مدافعا عن الحريات الشخصيه والتى  
بطالنها وبطالن مابني انتهكتها تلك التحريات التي اثبت الواقع اتصافها بعدم الجديه مما ادي الى 

 كمبداء عام ارسته محكمه النقض فى العديد من احكامها وارست ضوابط تقويم هذه ٠٠عليها 
 التحريات والتى جاءت على نقيض التحريات المجراه فى االتهام 
����3���+�������א��2ض�

ديث ان المقرر ان تقدير جديه التحريات وكفايتها لتسويغ اصدار االذن بتسجيل االحا 
وبالضبط والتفتيش وان كان موكوال الى سلطه التحقيق التى اصدرته تحت رقابه محكمه الموضوع 
اال انه اذا كان المتهم قد دفع ببطالن هذا االجراء فانه يتعين على المحكمه ان تعرض لهذا الدفع 

  الخ ٠٠الجوهري وتقول كلمتها فيه 
 ١٩٨٧ لسنه ١٤٨١ن بجدول النيابه رقم  الطع١٩٨٧ مايو ١٣مجموعه احكام النقض جلسه ( 

 ) ق لم ينشر ٥٧ لسنه ٧١٥وبجدول المحكمه 
�وذ�/�����

حفاظا على ماسلف االشارة اليه اال وهي حماية الحريه الشخصيه ذلك المبدا الذى نص  
الحرية الشخصيه حق طبيعي وهي (  على انه ٤١عليه الدستور المصري اذ نص فى مادته 

عدا حاله التلبس اليجوز القبض على احد اوتفتيشه اوحبسه اوتقييد حريته مصونه التمس وفيما 
باى قيد اومنعه من التنقل اال بامر تستلزمه ضروره التحقيق وصيانه امن المجتمع ويصدر هذا 

 )االمر من القاضى المختص او النيابه العامه وذلك وفقا الحكام القانون 
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مساكن حرمه فال يجوز دخولها اوتفتيشها اال بامر لل(  اذ نصت على ٤٤وكذلك فان الماده  
 ) قضائى مسبب وفقا الحكام القانون 

�א��אن�א���מ�א�ط��ن�

 قد جاء ضاربا بكل االحكام التى ارساها دستورنا الحكيم وارستها محكمتنا العليا محكمه  
ذ على الطاعن بناء النقض واالبرام مقرا فى ذلك النيابه العامه فى تصرفها باصدار االذن بالتنفي

على تلك التحريات معتصما باطمئنانه الى ما اورده مجريها بمحضره ومسطرا فيما بين مدوناته 
 على الرغم من ان دفاع الطاعن قد نال منها ومن ٠٠ماشهد به من واقعه تحريه عن الطاعن 

طالن االجراءات  حيث ان ب٠٠شهاده مجريها وقد ايده فى ذلك الدفاع قانون االجراءات الجنائيه 
وبطالن مابني عليه هي قاعده اجرائيه عامه بمقتضى قانون االجراءات الجنائيه واحكام محكمه 

البطالن يترتب علي عدم مراعاه احكام القانون المتعلقه ( ج تنص على ان ٠ م٣٣١النقض الماده 
ه يتناول جميع اذا تقرر بطالن اجراء فان( ج على انه - أ٣٣٦باى اجراء جوهري وقضت الماده 

� ولزم اعادته متى امكن ذلك ٠٠االثار التى تترتب عليه مباشرة 

�و$ذא�א��	و��وא��وא�

 الزما ابطال الحكم ٠٠اللذان اصابا الحكم الطعين فيما ركن اليه ردا على دفاع الطاعن  
روحه المطعون فيه واستوجبا نقضه واالحاله اذ ماكان يعرف وجه راي المحكمه فى التحريات المط

 وهو قصور جوهري يترتب عليه قطعا ٠٠عليها لو انها فطنت الي اوجه القصور والتى شابتها 
ثبوت عدم جديتها وبطالن االذن الصادر بناء عليها وماترتب عليه من اثار كما اوضحنا سلفا 

  لذى يتعين نقض الحكم واالحاله ٠٠
�א�����د�"�א���د)��ن�א��دא�"�;�وض�وא�!�מ�وא���ل�א���מ�א�ط��ن��'�אط:�א�و���א�,���3

*ن�א�ط�*ن���ط-ن�א���ض�وא��%��ش���	و�!�����ل�א�ذن��!���א�	�د���ن�א��2����

�א������و$و����2מ�*ن��	و���'�א�������

�����ذ$��א�د��ع�
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عن الطاعن كذلك الى استحاله حدوث الواقعه وفق التصور الزمني الذى ادلي به شاهد  
ريات والقاء القبض على الطاعن تمت قبل الحصول على اذن بذلك من االثبات القائم على التح

 النيابة العامه 
�

�وאو��4א�د��ع�

 امورا استدل منها على صحه مايدفع به تاكيدا من اجراءات الضبط ٢٤/١٢/٢٠٠٥بجلسة  
 جاءت فى جملتها مصومه بالبطالن 

�وذ�/�

 الساعه ٢٤/٩/٢٠٠٤م الموافق ان واقعه الضبط وفق رواية شاهد االثبات حدثت فى اليو 
 م ١٢ر٣٠ بناء على االذن الصادر بذات اليوم الساعه ٠٠ مساء ٤ر٣٠

��'���ن�

ان الطاعن والمتهم االول قررا فى اقوالهما بتحقيقات النيابه العامه ان القاء القبض عليهما  
  ٢٤/٩/٢٠٠٤ فجر ٢ر٣٠حدث الساعه 

�وאذא����א��2د�א����

فى ان المتهم وحيث يقرر بساعة ويوم الضبط يكون اقرب الى الصدق الى القاعدة العامه  
 لكونه اليعلم اذا ما كان ذلك فى مصلحته من عدمه 
�و�ذ�/�

فان ما قرر به الطاعن يكون اقرب الى الصدق من العدم لكونه اليعلم متى اصدرت  
طاعن حصل اجراءه قبل النيابه العامه اذنها ويصبح ماقرر به الدفاع من كون القاء القبض على ال

 ان تاذن النيابه العامه به فيصبح بذلك باطال 
�א��אن�א���מ�א�ط��ن�



                                                      
 

 
 
 
  

 

 ٢٩

����� ��	 

 المحامي بالنقض

����� ��	 
�� 

 المحامي

Hamdy Khalifa  
Lawyer of the Supreme Courts 

Sherif Hamdy Khalifa  
Lawyer   

قد طرح ذلك الدفاع الجوهري بقالة من ان المحكمه تطمئن الى ماسطر فى محضر الضبط  
والى شهادة ضباط الواقعه من ان القبض والتفتيش تم نفاذا الذن النيابه العامه الصادر بتاريخ 

  مساء ١٢ر٣٠ الساعه ٢٤/٩/٢٠٠٤
�و��/�א������

  ٠٠على ذلك النحو قد جاءت مجمله مبهمه اليتحقق منها الغرض من تسبيب االحكام  
وينبىء من ان المحكمه فى جلساتها لم تتعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه فى البحث والتمحيص 

ع تواترت على  وكان ذلك امرا مقضيا على محكمه الموضو٠٠للوقوف على وجه الحق به 
 ايضاحه محكمه النقض 

�+���ن���3���

على المحكمه ان تعرض لدفاع المتهم وتقسطه حقه من البحث مادام منكرا للتهمه المسنده  
اليه وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذى يترتب عليه لوصح تغيير وجه الراي فى 

ه االمر فيه اوترد عليه باسباب سائغه تؤدي الى الدعوي فتلتزم المحكمه ان تحققه بلوغا الى غاي
 اطراحه 

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

على محكمه الموضوع تحقيق دفع الطاعن ومنازعته فى صوره الواقعه بدال من طرحه  
ها المراد اثبات كذبها باسباب مبهمه بدعوي اطمئنانها القوال شاهد االثبات مادامت هي ذات

  لما يعد فى ذلك من مصادره على المطلوب بل على الدفاع ذاته ٠٠ومجافاتها للحقيقه 
����3א����+�א���מ������2��א������������א��2ض�*�'�אن�

منازعه المتهمين فى صوره الواقعه واستحاله حصولها على النحو الذى رواه شهود االثبات  
تعين على المحكمه تحقيقه مادام ذلك التحقيق ممكنا وليس مستحيال تعد دفاعا جوهريا كان ي
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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 ٣٤ه  السن١٧/٣/١٩٨٣نقض ( 
�و�ذא�

انه لما كان الدفاع الذى ابداه الطاعن يتجه الى نفي الفعل المكون للجريمه والى استحاله  
حصول الواقعه كما رواها شهود االثبات فانه يكون دفاع جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوي 

 من المحكمه وهي تواجهه ان تتخذ من الوسائل  مما كان يقتضى٠٠الظهار وجه الحق فيها 
 لتحقيقه وتمحصيه بلوغا لغايه االمر فيه 

 ) ق ٥٨ لسنه ٢١٥٦ طعن ٨٨ سبتمبر سنه ١١نقض ( 
�و�ذ�/

فقد ثبت وبيقين ان الحكم الطعين فيما لجأ اليه من قاله قد اصابها القصور فى اطراح دفع  
ه وتاريخها من انها حاصله قبل صدور اذن من الطاعن والذى اعتكز على اظهار حقيقه الواقع

 على نحو اليتحقق الغرض منها فى التسبيب والذى ٠٠النيابه العامه بالقاء القبض على الطاعن 
اوجبت محكمه النقض ان يكون فى صوره بيان جلي مفصل حتى يستطاع الوقوف به على 

 مسوغات ذلك الحكم الطعين فى اطراحه لذلك الدفع السديد 
���ع����א����+�*����א���מ����������� ���מ�א�ط��ن��د���<����/�א�������&��%�

�א��2ض�

����3א��������<�א��2ض�*�'�אن�

من حيث ان المقرر انه لكي يتحقق الغرض من التسبيب فيجب ان يكون فى بيان جلي  
عماه مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ماقضي به اما افراغ الحكم فى عبارات عامه م

او وضعه فى صوره مجهله فال يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب 
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محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها لاالحكام واليمكن 
 بالحكم 

  )١١٤ ق ص ٢٤ س ٢٩/١/١٩٧٣نقض ( 
�و��'��ذ�/�

ا بالغموض واالبهام متى جاءت اسبابه من حيث ان المقرر كذلك ان الحكم يكون مشوب 
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 

ضطراب الذى ينبىء عن اختالل فكرته بعناصر االدانه على وجه العموم اوكانت اسبابه يشوبها اال
من حيث تركيزها فى موضوع الدعوي وعناصرها الواقعيه بما اليمكنه من استخالص مقوماته 
سواء ماتعلق منها بواقعه الدعوي اوبالتطبيق القانوني وتعجز بالتالى محكمه النقض من اعمال 

 رقابتها على الوجه الصحيح 
  )٧٧٩ ص ١٤٦ ق ١٧ س ٧/٦/١٩٦٦نقض ( 

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

ان المقرر ايضا انه ينبغي اال يكون الحكم مشوبا باجمال او ابهام مما يتعذر معه تبين  
مدي صحه الحكم من فساده فى التطبيق القانوني على الواقعه وهو يكون كذلك كما جاءت اسبابه 

 وقائع سواء كانت متعلقه ببيان توافر اركان الجريمه او مجمله وغامضه فيما اثبتته او نفته من
ظروفها اوكانت بصدد الرد على اوجه الدفاع الهامه او الدفوع الجوهريه اوكانت متصله بعناصر 
االدانه على وجه العموم اوكانت يشوبها االضطراب الذى ينبىء على اختالل فكرته من حيث 

عه مما اليمكن معه استخالص مقوماته سواء ماتعلق تركيزها فى موضوع الدعوي وعناصر الواق
منها بواقعه الدعوي اوبالتطبيق القانوني وتعجز بالتالى محكمه النقض عن اعمال رقابتها على 

 الوجه الصحيح 
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 ) قضائية ٥٣ س ١١٠٤ طعن رقم ١٤/٦/١٩٨٣نقض ( 
 �و*����

طرحها لذلك الدفع فقد وضح وبيقين مدي القصور الذى اصاب اسباب الحكم الطعين في  
الجوهري مخالفه بذلك جماع احكام النقض انفه الذكر مما يتعين تصويب ذلك بنقض الحكم 

 واالحاله 
� �א��א�" ���א�و :� �א���ط ����ن �وع&� ���دמ �א�ط�*ن �د��ع �*ن �א��و�وع ������ �−א��%�+

� �−א�����( �א���د�7 �*ن�����٠٠ط��� ���&�و �����د �و$و ������� '�*� �א���ل �دون

��!���و�	و�א���������!��وא

����3א��2

تمسك المدافع عن الطاعن في مرافعته بعدم خضوع مكان الضبط لسيطرته وقت حصول  
 القاء القبض عليه 

�و��ق�א�د��ع�����دא�*�'�ذ�/�

 قضت ببراءته محكمه الموضوع باقواله فى تحقيقات تيبما قرر به المتهم الخامس وال 
ه شاهدا للنفي وذلك من ان المتهم االول قرر به باحتياجه اليه النيابه العامه والتى القاها بوصف

لقيادة سيارة لنقل موبيليا اال ان المتهم الخامس قرر له بسوء حالته الصحيه ورشح الطاعن للقيام 
�بذلك واضاف بان االخير ليس له سابق معرفة بالمتهم االول او الثالث مالك السياره 

�وذ�/�א��ول���6د�و������ن�

 ن الطاعن ليس له علم بالمواد المخدرة المخبأه فى السياره ا 
 و$و������ن�����

 صحه الدفاع فيما دافع به ومن ان الطاعن ليس له ادني سيطره مادية على المواد المخدرة  
�א��אن�א���מ�א�ط��ن�
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 قد طرح قاله الدفاع معتصما فى ذلك باطمئنان هيئة المحكمه الى ماورد بتحريات الشرطه 
 بتجهيز السياره بمخبأ سري لنقل المواد - الطاعن -واقوال مجريها من علم المتهم االول والثاني 

 فضال عن ما قرر به المتهم االول من ان مالك السياره واخر كانا امسكهما بسيارة ٠٠المخدرة 
 كان ع فقط لماب فاذا كان االمر مجرد تعامل صاحب معرض موبيليا مع قائد سياره وتا٠٠اخري 

 مالك السياره بصحبتهما وامامهما 
 واضاف بان ركن العلم ثابت بمحضر الضبط واقوال ضابط الواقعه واقرار المتهمين  

 بحيازتهما للمادة المخدره المضبوطه وهو مانرفض معه الدفع 
�و��/�א������

 لما كان فيما اوردته محكمه ٠٠تعد مصادره على المطلوب اثباته من الدفاع ذاته  
الموضوع ردا على الدفع المبدي ماهو اال تكرار لما ثبت على اوراق االتهام فى محاضره المحرره 

 من ضابط الواقعه وهي ذاتها التى ابتغي المدافع اطراحها 
�وא���@�ذ�/����ن��'�א����

يها اورد الحكم الطعين بان هيئته تطرح الدفع الطمئنانها الى التحريات المجراه واقوال مجر: اوال 
  فيما قرر به من علم الطاعن بمكان المواد المخدرة ٠٠

 و��/�א������

توضح وبجالء مخالفه محكمه الموضوع للمبدأ الذى استقرت عليه محكمه النقض فى انه  
اليجوز سماع شهادة من اجري القبض والتفتيش لكونه اليشهد اال على صحه اجراء قام هو به 

 راح  ذلك الدفاع  مما تكون معه غير كافيه الط٠٠
�+�������א��2ض���3���

التفتيش الباطل التسمع شهاده من اجراه النه انما يشهد بصحه اجراء قام به على نحو  
 مخالف للقانون وينطوي على جريمه 

 ) ق ١٩ لسنه ١٥٠٣٣ طعن ٤ رقم ٤١ ق ص ٤١ لسنه ١٩٩٠ يناير ٣نقض ( 
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اع الجــوهري بـمـا اسـتدلت علـيـه هيئـتـه ـمـن االـقـوال اورد ـكـذلك الحـكـم الطـعـين طرحـا ـلـذلك اـلـدف: ثانيـا 
 - المـتهم الثـاني -التى ادلي لها المتهم االول بتحقيقات النيابـه العامـه مـن ان مالـك السـياره 

كان بسيارة امامهما وذلك بمخالفه ذلك للمنطق من انه اذا ماكان التعامل مجـرد نقـل موبيليـا 
 ما  لما كان مالك السياره بصحبتهما وامامه٠٠

�و�دא�*�'�ذ�/����ل��'�א����

 ان اقوال المتهم االول اليستقيم االخذ بها لطرح دفاع الطاعن الختالف قولهما فى تحقيقات  :اوال 
النيابه العامه عن سـبق معرفتهمـا بـبعض ففـي حـين يقررالطـاعن انـه لـم يكـن لـه سـبق معرفـة 

 يقــرر المــتهم ٠٠فــى اقوالــه ) ي شــاهد النفــ(  وقــد اكــد ذلــك المــتهم الشــاهد -بــالمتهم االول 
 ـفــان الثاـبــت وبحـــق ان الطـــاعن التربطـــه ثمـــه ٠٠ فضـــال عـــن ذـلــك ٠٠االول بخـــالف ذـلــك 

 اى انـه لـيس علـى علـم اذا ماكـان المـتهم ٠٠صله بالمتهم الثالث واليوجد معرفه فيما بينهما 
ه الـوارده  وهـذا يتضـح مـن اقوالـ٠٠الثالث مالك السياره بصحبتهم فى سياره اخري من عدمه 

 من انه فـوجىء باشـخاص اخـذوا السـياره مقـررين لـه بـانهم ٢٤/٩/٢٠٠٤بالتحقيقات المجراه 
 يتولو نقل الموبيليا المحمله عليها 

ان مــا اورده الحكــم الطعــين فــي ذـلـك يعــد احتمــاال مبنــاه تقــدير هيئــة المحكمــه القــوال المــتهم  :ثانيا 
انيده وحججه والتـى يتعـين عليهـا ايضـاحها االول وهو معني مستتر فى ضمائرهم ليس له اس

 حال التعويل عليها 
�+������7א��2ض��3���

ان 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 

 جه فيما انتهي اليه سواء من حيث الواقع او من حيث القانون والمنت
  )٧٢ ص ١٧ ق ٢٤مجموعه احكام محكمه النقض س ( 
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واورد كذلك الحكم الطعين ردا على هـذا الـدفع بـان ركـن العلـم ثابـت بمحضـر الضـبط بـاقرار  :ثالثا 
 الطاعن بحيازته للمادة المخدره المضبوطه  

�و��/�א�����7

قض وتضارب وضح معالمه باوراق الحكم الطعين وهذا لما سبق ان اوردته ماهي اال تنا 
محكمه الموضوع من انه قد استقر فى يقينها ان قصد الطاعن هو الحيازه المجردة للماده المخدرة 
وهو مايهدر االقوال المنسوبة اليه بمحضر الضبط ويؤكد عدم صدورها عنه لكونها وارده على ان 

 فضال عن ذلك فان تمسك الطاعن ٠٠لمجرده بل االتجار بالمادة المخدرة قصده ليس الحيازه ا
باالنكار بتحقيقات النيابه العامه وامام هيئة المحكمه يؤكد بالقطع عدم صدور عنه ثمه قول مما 

 ورد بمحضر الشرطة 
�و���ع�ذ�/�

 الطاعن يؤكد وباليقين التام ان ما اوردته محكمه الموضوع فى طرحها للدفاع المبدي من 
يؤكد من انها قد التفتت عنه وعن تحقيقه ولم تقسطه حقه فى البحث على الرغم من كونه دفاعا 

 جوهريا مما يتعين معه نقض حكمها الطعين واالحاله 
�+�������א��2ض���3���

على المحكمة ان تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه فى البحث مادام منكرا للتهمه  
عا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذى يترتب عليه لوصح تغيير وجه المسنده اليه وكان دفا

الراي فى الدعوي فتلتزم المحكمه ان تحققه بلوغا الى غاية االمر فيه او ترد عليه باسباب سائغه 
 تؤدي الي اطراحه 

  )١٥٢ ص ٩٢ رقم ٢٤ مجموعه احكام النقض س ٢١/١/١٩٧٣نقض ( 
� �א�&��س ���א�و :��א��و ������ �א2!���	و� '�*� ����دل '�*� �!����� �א��אد$� �*دמ '�� وع

�א��2���� �אذن ��	دو� �א�ط�*ن �د��ع �ط��!� ���ل �!�� �وא��+ �א�د*و) �	�2*� +!�وא

�א������*ن��������������������א��س�א�'��	و���'�א�����א���מ�א�ط��ن�
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�وذ�/�

ن جريمه حيث ان المدافع عن الطاعن اوري فى دفاعه بان اذن النيابه العامه قد صدر ع 
 مستقبليه 

�و�د�א��2د��'�د����$ذא�

 فانه ٠٠على انه مع الفرض الجدلي صحه صدور اذن النيابه العامه فى صحيح امره  
 وذلك وفقا لما قرر به ضابط الواقعه فى ٠٠يكون قد صدر عن جريمه لم يتم ارتكابها بعد 

اصدار اذن النيابه العامه لم يتم محضر تحرياته وفي اقواله بتحقيقات النيابه العامه من انه وحال 
ضبط الطاعن فى ارتكاب االتهام المنسوب اليه وان ذلك االذن صدر بناء على معلومات وردت 

 تلك المصادر التي لم يبوح بها في اقواله على ٠٠الى مجري التحريات من خالل مصادره السرية 
ا وهو االمر الذى يؤكد ان النيابه الرغم من مطالبه سيادة المستشار المحامي العام باالدالء به

 العامه اصدرت اذنها لضبط جريمة مستقبلية لم ترتكب بعد مما يبطله ويعدم اثره 
�و*�'�א��;מ��ن�و��$��ذ�/�א�د�"�و�و$�����

�א��אن�������א��و�وع�אط��������������و�(���وא$���ن�א��2

ائى يكون قد علم من لما كان كل مايشترط لصحه التفتيش هو ان رجل الضبط القض 
تحرياته واستدالالله ان جريمه معينه جنايه او جنحه قد وقعت من شخص معين وان يكون هناك 
من الدالئل الكافيه والشبهات المقبوله ضد هذا الشخص ما يبرر التعرض لحرمته او حرمه مسكنه 

 فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بالجريمه 
الذى تطمئن اليه المحكمه والى مجريها في ان وحيث كان الثابت من محضر التحريات  

المتهم يزاول نشاط واسع فى االتجار بالمواد المخدره مما يؤكد ان الضبط صدر لجريمه محتمله 
 الوقوع 

�و���אو�د���������א��و�وع�

��دא�*�'�א�د��ع�א��و$�)����د��������ط�א����
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�وא���@�ذ�/�*�'�א��2و�א������

طعـــين اـنــه يكفـــى ان يعـلــم رجـــل الضـــبط القضـــائي مـــن تحرياـتــه واســـتدالالته ان اورد الحكـــم ال: اوال 
 ت من شخص معين عجريمة معينه وق

�و�دא�*�'�ذ�/�

ان الحكم الطعين بما اورده فى قالته سالفه الذكر يكون قد استند على جدية تحريات محرر  
رح الدفع بالضبط الالحق المحضر والقائم بواقعه الضبط اال انها استقرت على تلك الجدية فى ط

  فى حين ان ٠٠ وهذا يتضح من قولها ان جريمة معينه قد وقعت ٠٠على اجراء التحريات ذاتها 
 ضبط الجريمة ومرتكبها لم يحدث اال بعد تسطير محضر التحريات وفقا لما قرر به محرره 

�و���ذ�/���ول�������א��2ض�

انه اليجوز االستدالل بالعمل الالحق واال العبره في االجراء هو بمقوماته ال بنتائجه و 
بالضبط الالحق للقول بجدية التحريات ذلك انه اذا لم ترصد التحريات الواقع السابق رصده فان 

 ذلك يؤكد عدم جديتها 
  )٩٤٣ - ١٧٣ - ٣٧ س - ١١/١١/٨٧نقض ( 

�و��س�ذ�/������

 مجري التحريات من بل ان محكمه الموضوع فى ردها ذلك اعتكزت على ما تواصل اليه 
 فضال عن ان محكمه الموضوع لم ٠٠معلومات فى تحرياته واستدالالته وهو مايعد خطأ جسيما 

 فان مجري التحريات ذاته اورد ٠٠تسمع بنفسها ماقرر به مجري التحريات حتى يصح وزنها له 
 من خالل تواصل اليها) التى اعتكزت عليها محكمه الموضوع ( فى اقواله ان معلوماته تلك 

وتلك المصادر على هذا النحو تعد اشخاص ) والتى ابي ان يبوح كنيتها ( مصادره السريه 
مجهوله لدي هيئة المحكمه بل والنيابه العامه وهو ما اليصح ان يؤسس قضاء المحكمه برفض 

 به الى مجري التحريات  الدفع بناء على ما قرر
�و�'�ذ�/����+�������א��2ض�
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كمه ان تؤسس قضاءها باالحاله على شهادة منقوله عن شخص مجهول بان اليصح للمح 
 لم تسمع اقواله

  )٥٥٠ ص ٢٤٤ مجموعه القواعد القانونيه عمر مج رقم ٢٤/٢/١٩٣٦نقض ( 
واورد كــذلك الحكــم الطـعــين انــه تكفــي اـلــدالئل للتعــرض لحرمــة الطـــاعن ومســكنه فــى ســـبيل : ثانيــا 

 الكشف عن مبلغ اتصاله بالجريمة
�א��ول�وذ�/�

  والذى اورد فى ٠٠يعد انتهاكا صارخا لحرمه الطاعن ومخالفة جسيمه لدستورنا الحكم  
الحرية الشخصيه حق طبيعي وهي مصونه التمس وفيما عدا حاله التلبس اليجوز  ( ٤١مادته 

القبض على احد او تفتيشه او حبسه اوتقييد حريته باي قيد او منعه من التنقل اال بامر تستلزمه 
 ) الخ ٠٠٠رورة التحقيق وحياته فى المجتمع ض

 و�ذ�/

فانه اليكفي للتعرض للطاعن فى حرمته وحريته بناء على دالئل وشبهات بل يلزم وجود  
دليل قاطع بارتكابه الجريمة اسوه بما قرره الشرع بقالته من وجود حاله تلبس بارتكاب الجريمه 

 جواز التعرض للطاعن فى سبيل كشف مبلغ  وهو مايبطل ماقررت محكمه الموضوع من٠٠ذاتها 
 اتصاله بالجريمه 

واورد ايضا الحكم الطعين ان الهيئه التـى اصـدرته تطمـئن للتحريـات المجـراه فـى ان الطـاعن : ثالثا 
يـزاول نشــاط واسـع ـفـى االتجـار ـبـالمواد المخـدره مـمـا يؤكـد ان الضــبط صـدر لجريـمـة محتمـلـه 

 لتي يقوم بحيازتها واحرازها الطاعن فى محلها من كميه المواد المخدره ا
�وذ�/�א��د��د��!�����2د(�و$ذא�

 الن ماقررت به محكمه الموضوع من اطمئنانها للتحريات يتناقض ويتضارب مع ماسبق وان
 وكذا فى ٠٠قررت به من عدم اطمئنانها للتحريات فى سبيل قضائها ببراءه المتهم الخامس 



                                                      
 

 
 
 
  

 

 ٣٩

����� ��	 

 المحامي بالنقض

����� ��	 
�� 

 المحامي

Hamdy Khalifa  
Lawyer of the Supreme Courts 

Sherif Hamdy Khalifa  
Lawyer   

ضائها بان الطاعن لم يقصد االتجار في المواد المخدره عدم اطمئنانها للتحريات فى سبيل ق
 كيفما قرر مجري التحريات بل انه حاز المادة المخدره بغير قصد

 بل ان محكمه الموضوع فى ردها هذا قد اعتنقت ماقرر به مجري ٠٠وليس ذلك فقط 
ى القانون رع وذلك النه اليصح فا وهذا عكازه واهيه التواكب حكم الش٠٠التحريات في تحريه 

 ان يدخل فى تكوين عقيده هيئة المحكمه كما لسواها 
�����3وא��+�������א��2ض�*�'�אن

االحكام يجب ان تبني على االدله التى يقتنع بها القاضي بادانه الطاعن او ببراءته صادرا  
 فى ذلك عن عقيده يحصلها وهو مما يجريه فى التحقيقات مستقال فى تحصيل هذه العقيده بنفسه
اليشاركه فيها غيره واليصح فى القانون ان يدخل فى تكوين عقيدته بصحه الواقعه التى اقام 

 ١٤٦ - ٤٦ س ٢١/٩/١٩٩٥قضائه عليها او بعدم صحتها حكما لسواه فى ذات المعني نقض 
 ) ق ٢٣ ص ١٧٦٤ طعن - ٩٥٤ -

 بالبطالن فضال عن ذلك فان ماقرر به مجري التحريات قد نفي المدافع عن الطاعن عليه 
وعدم مصادقته لحقيقه الواقع وقد اكدته محكمه الموضوع ذاتها حينما التفتت عنه فيما قرر به من 

ع فان الطاعن حاز المادة المخدره بقصد االتجار مما اليحوز معه التعويل على شهادته لطرح الد
 الجوهري 

�+�������א��2ض���3�� 

نه انما يشهد بصحه اجراء قام به على نحو التفتيش الباطل التسمع شهادة من اجراه ال 
 مخالف للقانون وينطوي على جريمة 

 ) ق ١٩ لسنه ١٥٠٣٣ طعن ٤ رقم ٤١ ق ص ٤١ لسنه ١٩٩٠ يناير ٣نقض ( 
وتهاتر ما استندت اليه محكمه الموضوع فى طرح الدفاع يتضح من قالتها من ان الضبط  

  المواد المخدره والتى يقوم الطاعن بحيازتها  محلها الكميه المضبوطه من٠٠صدر لجريمة محتمله 
�وذ�/�
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الن تلك القاله توضح اعتكاز محكمه الموضوع على عنصر جديد فى االتهام يلحق على  
التحريات ذاتها وعلى اصدار االذن المراد ابطاله وهو ما اليجوز اتخاذه كدليل يطرح به الدفع 

 الجوهري 
�ن�و�د�א����+�א���מ�������א��2ض�*�'�א

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

ضبط المخدر عنصر جديد فى الدعوي الحق على تحريات الشرطه وعلى اصدار غير جائز الن 
االذن بالتفتيش ومن ثم فال يجوز اتخاذه دليال على جديه التحريات التى ينبغي ان تكون سابقه 

 الن شرط صحه االذن بالتفتيش ان يكون مسبوقا بتحريات جاده تسوغه وتبرر اتخاذ هذا ٠٠عليه 
اال كان باطال تبطل االدله المستمده منه والمترتبه على تنفيذه تاييدا لما استقر االجراء ضد المتهم و

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 

 د لواله وماكانت توج
  )١٠٠٨ - ٢٠٦ - ٢٨ س ٤/١٢/٧٧نقض ( 
  )٨٣٠ - ١٧٠ - ٢٩ س ٢٦/١١/٧٨نقض ( 
  )٩١٤ - ١٩٠ - ٢٨ س ٦/١١/٧٧نقض ( 

�'��و�

اليجوز االستناد فى ادانه المتهم الى ضبط الماده المخدره معه نتيجه التفتيش الذى قام به  
طال ولم يكن ليوجد لوال هذا االجراء وكيل النيابه الن هذا الدليل متفرع عن القبض الذى وقع با

 الباطل والن مابني على باطل فهو باطل 
  )٨٣٩ - ٢٠٦ - ٩٢٠ - ٢/١٠/١٩٥٨نقض ( 
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�و�ن����ع�ذ�/�

مايين معه وبحق ان محكمه الموضوع اطرحت دفاع الطاعن الجوهري بناء على قاله  
 ال الى غاية االمر فيه واهيه متهاتره فى سندها دون ان تقسطه حقه فى البحث والتمحيص وصو

�+�������א��2ض���3�� 

علي المحكمه ان تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه فى البحث مادام منكرا للتهمه  
المسنده اليه وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذى يترتب عليه لو صح تغيير وجه 

 االمر فيه او ترد عليه باسباب سائغه الراي فى الدعوي فتلتزم المحكمه ان تحققه بلوغا الى غاية
 تؤدي اطراحه 
  )١٥٢ ص ٩٢ رقم ٢٤ مجموعه احكام النقض س ٢١/١/١٩٧٣نقض ( 

�و$و�א����

 الذى يصيب اسباب الحكم الطعين بالقصور الشديد فيتعين نقضه واالحاله  
و���	و��א���מ�א�ط��ن��'�*دמ�א��אد(��د�"�א�ط�*ن���دמ����و�����	:�א�و���א���دس�

�א����3 '�� ���� �و���ط� ��ط���� ��מ �א������ �אن �*ن 81��� ���� �א��!�מ وא���

�وא�����ص�

�������ن�ذ�/

وكان الثابت ان دفاع الطاعن قد قام ضمن ماقام عليه بعدم معقوليه تصور واقعه االتهام  
 كيفما اوردها ضابط الواقعه فى اقواله 

�����D���ن�و�א<�ذ�/�

 فضال عن ٠٠ن انها جاءت على نحو مخالف لصحيح الواقع التدليل على كذب قالته وم 
انه يشهد بصحه االجراء القائم هو به من تحري واصدار اذن النيابه والقاء القبض علي الطاعن 

 والمتهم االول 
�و*�'�א��;מ��ن�ذ�/�
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الحكم الطعين التفت عن ذلك الدفع كلية دون ان يورد فى مدوناته مايدل محكمة اال ان  
 وهو مايخالف ما ٠٠ محكمه الموضوع قد واجهته او انها قد اطلعت عليه واقسطته حقه على ان

 استقرت عليه احكام محكمه النقض 
�+���ن���3���

ولئن كان االصل ان المحكمه التلتزم بمتابعه الطاعن فى مناحي دفاعه المختلفه للرد على  
رد فى حكمها مايدل على انها واجهت كل شبهه يثيرها على استقالل اال انه يتعين عليها ان تو

عناصر الدعوي وادلتها والمت بها على وجه يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها عن بصر 
 وبصيره وانها اذ التفتت عن دفاع الطاعن كليه او اسقطته جمله ولم تورده على نحو يكشف عن 

 انها اطلعت عليه او اقسطته حقه فان حكمها يكون قاصرا 
  )٨٤٠ - ١٤٩ - ٣٦ س - ١٠/١٠/١٩٨٥قض ن( 

  )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 ( 

�و$و�א����

قصور الشديد الذى الم باسباب الحكم الطعين مما يتعين نقضه الذى يتاكد معه مدي ال 
 واالحاله 

� �א����" ���א�و :����� �א�ط�*ن �!�����و �دאن �א��' �א����� ����ن '�� �א�ط��ن �א���מ �	و�

��&���8א��Dض��ن�������א����מ�

���ن�2�����א��ول���د�א��������<�������א��2ض��٠٠دא���
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ورد فى مدونات حكمها مايقطع فى الدالله على انها على انه يتعين على المحكمه ان ت 
قرات اوراق الدعوي قراءه مبصره واحاطت بادله االثبات والنفي عن بصر وبصيره ووازنت بينها 
وان يكون حكمها مبراء من التعسف فى االستنتاج ومخالفه العقل والمنطق وطبائع االمور واالتبني 

ده الن الدليل اذ خالطه االحتمال سقطت صالحيته فى قضاءها على الفروض واالحتماالت المجر
االستدالل هذا اال انه حتى يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه ان 
ينبذ وينتبذ التدخل اوتقطيع اوصال الدعوي او حرفها الى غير مؤداها اوافتراض العلم استنادا الى 

يضعها باجتهاد غير محمود اويضرب فى غير مضرب وكذلك فانه قرينه يفترضها من عندياته او
من المقرر ان االحكام الجنائيه تبني على حجج قطعيه الثبوت على الجزم واليقين وليس على 
الظن والحدس والتخمين وفضال عن ذلك فان اسباب الحكم يتعين ان تكون فى صوره منظومه 

متخاصمه وان توضح االسباب التى ادان بموجبها متضامه وخلوا من اجزاء متناقضه ومتهادمه و
 الطاعن حتى يتسنى لمحكمه النقض مراقبه تلك االسباب مع النتيجه التى انتهي اليها 

+��و�د�אو��+�������א��2ض�ذ�/��'�א����!�����3�

اذا حكمت المحكمه بادانه الطاعن واقتصرت فى االسباب على قولها ان التهمه ثابته من  
والكشف الطبي فان هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه الن هذه العبارات ان كان التحقيقات 

لها معني عند واضعي الحكم فان هذا المعني مستور فى ضمائرهم اليدركه غيرهم ولوكان الغرض 
 ولكن ٠٠من تسبيب االحكام ان يعلم من حكم لماذا حكم لكان ايجاب التسبيب ضربا من العبث 

سبيب ان يعلم من له حق المراقبه على احكام القضاء من الخصوم وجمهور الغرض من الت
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 ١وعه القواعد القانونيه ج مجم٢٨/٣/١٩٢٩نقض جلسه ( 

 و�ذא�
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ان تسبيب االحكام من اعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاء اذ هو مظهر  
قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر تعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون 

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

����و��'�א�

 يجب ايراد االدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى حكمها بيانا كافيا فال يكفي  
االشاره اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين منها مدي تاييده 

 بها المحكمه مبلغ اتساقه مع باقى االدله واذ كان ذلك فان مجرد استناد محكمه الواقعه كما اقتنعت
الموضوع فى حكمها على النحو سالف بيانه دون العنايه بسرد مضمون تلك التحقيقات وبذكر 
مؤدي هذا التقرير واالسانيد التى اقيم عليها واليكفي لتحقيق الغايه التى تغياها الشارع من تسبيب 

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

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

وكان البين من مطالعه مدونات الحكم الطعين انه قد اعتصم فيما انتهي اليه من قضاء  
الى قاله مفادها انها اطمأنت الى صدق التحريات واقوال مجريها وسائر ادله الثبوت االخري فى 

 الدعوي ومؤداها جميعا ان الطاعن قارف جرم حيازه النبات المخدر المضبوط 
 *�'�א��;מ
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من انه وكما اسلفنا فان دفاع الطاعن قد نازع فى صحه تلك االدله وداللتها فى نسبه  
 الطاعن مؤسسا ذلك علي العديد والعديد من الدفوع التى نالت من تلك االدله والتفت االتهام الى

الحكم الطعين دون ان يرد عليها ردا سائغا فى اسبابه ومدوناته رغما من جوهريتها محكمة عنها 
 مكتفيا فى ذلك بقاله االلتفات عن دفاع الطاعن ٠٠وداللتها وتاثيرها فى مصير الدعوي الماثله 

  قوامها اثره الشك  الن
 وא���מ�א�ط��ن������א��2د�א���

قد ادان الطاعن بعبارات ان كان لها معني عند واضعيه فهو معني مستتر فى ضمائرهم  
 اال ان ٠٠ فرغم منازعه دفاع الطاعن فى الدالئل التى اسند االتهام بموجبها ٠٠اليدركه غيرهم 

ئل دون ان يوضح سنده فى ذلك لكي يرفع مايرد الحكم قصر فى تسبيبه بتعويله على تلك الدال
 مخالفا بذلك الغرض من ٠٠على االذهان من الشكوك والريب ليدعي الجميع الى عدله مطمئنين 

التسبيب والذى يمثل فى علم القضاء والخصوم والجمهور بماهي مسوغات الحكم حتى يتمكنوا من 
سانيد والحجج التى بني عليها والنتيجه فيما ممارسه حقهم فى مراقبته فكان يتعين عليه بيان اال

انتهي اليه وذلك فى بيان جلي مفصل والى قدر تطمئن معه النفس والعقل فى ان الحكم فى ادانته 
  وهو ماخالفه ممايتعين معه نقضه واالحاله ٠٠قد جاء على نحو سليم 

�و�د�א����+�א���מ�������א��2ض��'�ذ�/�

 من قانون االجراءات الجنائيه من تسبيب ٣١٠الماده ان مراد الشارع من النص فى  
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 والنتيجه فيما انتهي اليه 

 ن سواء من حيث الواقع او من حيث القانو
  )٧٢ ص ١٧ ق ٢٤مجموعه احكام محكمه النقض س ( 

�א�,��ن� ���א�و �א���מ�א�ط��ن��'����������دא��2א�ط�*ن�دون�אن��,�+�א����ل�: �	و�

��������وא����	د�א��'����ون��2!��א���ن�א�
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 ان المقرر فى قضاء النقض ان االحكام فى المواد الجنائية يجب ان تبني على ٠٠بدايه  
 من قانون االجراءات ٣١٠ين ال على الظن واالحتمال وهذا يوجب عمال بالماده الجزم واليق

 الجنائية 
���������ن�א�وא����א����و��������و������2������ق����א���ن�א�

���د�א����+�א���מ�������א��2ض�*�'�אن�

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 ١٢/١٢/١٩٨٨نقض جلسه ( 

�

�و�ذא�

لجنائية ان يبين الحكم الواقعه  من قانون االجراءات ا٣١٠انه من الواجب طبقا للماده  
 المستوجبه للعقوبه بما يتوافر معه اركان الجريمه واال فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه 

  )١٠٥٥ ص ٢١٦ ق ١٨ س ٣٠/١٠/١٩٦٧نقض ( 
  )٩٥٠ ص ١٩٠ ق ١٩ س ١١/١١/١٩٦٨نقض ( 
  )٩٢٨ ص ٢١٨ ق ٢١ س ٢٢/٦/١٩٧٠نقض ( 

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

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

������ن�ذ�/�
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وكان الثابت من مطالعه اوراق الحكم الطعين والتى سطرت عليها بيانا عن االتهام المسند  
 نبات المخدر المضبوط للطاعن بانه حاز ال

�و��ن�

قد جاء الحكم الطعين مجهال لبيان تحقق اركان تلك الجريمه على نحو يوضح االفعال  
 والمقاصد التى تتكون منها حيث انه جاء بعبارات عامه معماه مجمله فى ذلك االسناد 

 ���3אن�

 فيجب ان يتوافر جريمة حيازه النباتات المخدره هي من الجرائم العمديه فى فعل الحيازه 
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 ( 

 و���د@��'�ذ�/�

الحكم الطعين انه قد ثبت حيازه الطاعن للنباتات المخدره المضبوطه الن ذلك قاله  
 اليشترط توافر عنصر االستيالء المادي على النبات المخدر 

 وذلك مبدأ عام ارسته محكمه النقض بقولها 

ان الحيازه المقصوده فى قانون المخدرات هي وضع اليد على الجوهر المخدر على سبيل  
صاص واليشترط فيها االستيالء المادي بل يعتبر الشخص حائزا ولوكان المحرز الملك واالخت

للجوهر شخصا اخر نائبا عنه اما االحراز فمعناه مجرد االستيالء ماديا على الجوهر المخدر الى 
باعث كان كحفظه على ذمه صاحبه اونقله للجهه التى يريدها اوتسليمه لمن اراد او اخفائه عن 

 اوالسعي فى اتالفه حتى اليضبط الى غير ذلك من البواعث اعين الرقباء 
  )١٠٤٥ مجموعه القواعد ص ١٩/٢/١٩٣٤ 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 (
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  )٨٦٧ مجموعه القواعد ص١٦/١/١٩٥٦ قضائيه جلسه ٢٥ س ١١١٣طعن رقم (
  )٨٦٧ مجموعه القواعد ص٢٦/١/١٩٥٩ 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 (

����و�ذ�/�א�

 التوضح بشكل من االشكال - حيازه النبات المخدر - الحكم الطعين سالفه الذكر فان قاله 
 توافر القصد الجنائى لدي الطاعن 

�و$و����א�د���א���מ������2��א������������א��2ض���2�3ص�*�'�

من المقرر ان القصد الجنائى فى جريمه احراز المخدر اليتوافر بمجرد تحقيق الحيازه  
 ان يقوم الدليل على علم الجاني بان مايحوزه هو من الجواهر المخدره المحظور الماديه بل يجب

احرازها قانونا وان كان الطاعن قد دفع بانه من الجائز ان يكون احد خصومه بالسعوديه قد دس 
له لفافه المخدر المضبوطه معه فانه كان يتعين على الحكم المطعون فيه ان يورد مايبرر اقتناعه 

اعن بان اللفافه تحوي مخدرا اما استناده الى مجرد ضبطها معه فان فيه انشاء لقرينه بعلم الط
قانونيه مبناها اقتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو ماال يمكن اقراره قانونا مادام ان 

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

�و�ذ�/�

فقد عجزت محكمه الموضوع عن اثبات ركن الحيازه او االحراز على ان توافره كيفما  
اوضحنا سلفا رهن بثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصاال مباشرا اوبالواسطه وبسط سلطانه عليه 

 وكذلك ٠٠لمه وارادته بماهيه المخدر على سبيل الملك واالختصاص ويشترط كذلك توافر ع
عجزت عن اثبات توافر القصد الجنائى لدي الطاعن مفترضا فى ذلك تحققه دون ان يوضح دالله 
ذلك فى توافر القصد الجنائى بطريقه نافيه للجهاله فى اقترافه لجريمه حيازه نباتات مخدره حيث ان 
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 فعليا ال افتراضيا عمال بقاعده ان الجريمه القصد الجنائى اليفترض ويجب ان يكون ثبوته ثبوتا
 التقوم على احتمال تحقق احد اركانها 

  )٥٨٦ ص ٢١ س ١٣/٤/١٩٧٠نقض ( 
�و*����

يكون الحكم الطعين قد اسند اتهامه الى الطاعن دون ان توضح محكمه الموضوع االفعال  
ن على كل حكم صادر  كيفما اوجب القانو٠٠والمقاصد التى تتكون منها اركان تلك الجريمه 

  مما يوصم اسبابه بالقصور فيتعين نقضه واالحاله ٠٠باالدانه 
����3א����+�א���מ�������א��2ض�*�'�אن�

القانون اوجب على كل حكم صادر باالدانه ان يشتمل على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه  
التى استخلصت منها المحكمه بيانا تتحقق به اركان الجريمه والظروف التى وقعت فيها واالدله 

حتى يتضح )  باجراء مؤدي االدله التى استخلصت منها االدله(ثبوت وقوعها من المتهم وان يلتزم 
 وجه االستدالل بها وسالمه الماخذ واال كان حكمها قاصرا متعينا نقضه 

  )٤٤٩ ص ٩٧ بند ٢٧ مجموعه االحكام لسنه ١٩/٤/١٩٧٦نقض ( 
����א���מ�א�ط��ن��'����ن����א��2د+�א����������א��و�وع��'��	و��א�:�א�و���א����"�

�א���!מ�א�&��س�وא�ذ>���+����א<�������אد)�א�'�−א��%��!��*ن�א�وאل�1�$د�א���%2

���وط�د���!��

����3אن

 وبالفعل اثبت ٠٠المتهم الخامس وقبل ان يوجه له ثمه اتهام تقدم بالشهادة للنيابه العامه  
  ٢٤ الى ١٩ ص ١١/١٠/٢٠٠٤مؤرخ اقواله بمحضرها ال

��ون�1!�د�!���>���وא��'�
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من ان الطاعن ليس له ثمه عالقه بالمتهم االول والثالث وحقيقه الواقعه من كون المتهم  
االول تحدث اليه بمطالبته بقياده سياره تحمل موبيليا اال انه رفض مطلبه لتاخر حالته الصحيه 

 السياره دون ان يكون له سابق معرفه به او بمالك السيارة  اال انه انصح له الطاعن لقيادة ٠٠
�و*�'�א��;מ��ن�אن���/�א��وאل�

 لوصفه ٢٤/٩/٢٠٠٤مطابقة تماما القوال الطاعن المثبته بمحضر التحقيقات المؤرخ  
  وفضال عن ذلك فقد ابتني دفاع الطاعن على ما اثبتته تلك الشهاده ٠٠لظروف ضبطه 

�א��אن�א���מ�א�ط��ن�

أن التفت عن تلك االقوال ولم يوردها بمدوناته حال تحصيل الهيئة لوقائع االتهام وهذا دون  
 غير عابئه من مطابقه تلك الشهاده القوال الطاعن بالتحقيقات او ٠٠تضع اسبابا سائغه لذلك 

ه او  فيتضح صدق قالت٠٠مسايرتها لما استقر فى يقينها من براءه  المتهم الخامس مما اسند اليه 
 حتي ابتناء دفاع الطاعن على ماجاء بها من حقائق تكشف عن صحيح الواقع 

�

�����אد)�

الي سقوط دالله تلك الشهاده عن محكمه الموضوع عند تكوين عقيدتها فيتعذر التعرف  
 على اثرها فى الراي الذى انتهت اليه المحكمه 

���'�א��د�د��ن�א����!��و$و����&���8א����د><�א��'�����!�������2��������א��2ض�

�'�*�+	2�3���

ان المقرر ان االدله فى المواد الجنائيه ضمائم متسانده ومنها مجتمعه تتكون عقيده  
المحكمه بحيث اذا سقط احدهما اواستبعد تعذر التعرف على اثر ذلك فى تقرير المحكمه لسائر 

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

����و��'�א�
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من المقرر ان للمحكمه ان تستنبط الواقعه الصحيحه من مجموع االدله التى اقتنعت بها  
فاذا اسقط دليل من هذه االدله اثر ذلك فى سالمه استنباط المحكمه للواقعه تلك هي القاعده التى 

ان االدله فى المواد الجنائية متسانده نشأ منها تساند االدله فى  االثبات الجنائى والتى مؤداها 
متكامله بحيث اذا سقط احدهما اواستبعد تعذر التعرف على مبلغ االثر الذى كان للدليل الساقط 

 وبهذا عبرت محكمه النقض عن ذلك بانه اليشترط ان ٠٠فى الراي الذى انتهت اليه المحكمه 
نها ويقطع فى كل جزئيه من جزئيات تكون االدله التى اعتمد عليها الحكم ينبيء كل دليل م

الدعوي اذ ان االدله فى المواد الجنائيه 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 

كتمال اقتناع المحكمه واطمئنانها الى مجموعها كوحده مؤديه الى ماقصده الحكم منها ومنتجه فى ا
 ما انتهت اليه 

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

�و$و�א����

الذى يكون معه الحكم الطعين قد قصر فى اسبابه حينما اسقط دالله اقوال شاهد النفى  
  على نحو يخالف القاعده التى ارستها احكام محكمه النقض مما يتعين نقضه واالحاله

� �א����1 ���א�و ����ع�: '�� �א����,ل �#�2��א� �א�د��ل �����ق �א��و�وع�*ن ���*س������

�1!�د(�א�1!ود�وא��&�زل�*ن������2��7%�ذ(�������2'<�*ن��	و���'�א����!��

����3אن�

المدافع عن الطاعن قد تقدم بطلب الى هيئة المحكمه اسوه بباقى المدافعين عن باقى  
 وقد اثبت ذلك الطلب بمحضر الجلسة المؤرخ ٠٠ االثبات المتهمين وذلك بسماع شهود

١٣/٩/٢٠٠٥  
�و���%�ل
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 وصوال ٠٠استجابت محكمة الموضوع لذلك الطلب الجازم تحقيقا لما ناشد اليه المدافعون  
 فاثبت في محضر هيئتها بتاجيل نظر القضية لجلسة ٠٠لغاية االمر لتحقيق دليل جنائي 

 ات  لسماع شهود االثب١٥/١١/٢٠٠٥
�א��א��2

 ٠٠وبالجلسة المحدده لسماع شهود االثبات لم يستجيب ايا منهم لقرار عداله المحكمه  
  ٢٤/١٢/٢٠٠٥فقررت بتاجيل نظر القضية مرة اخري لجلسة 

+%���� 

 شهود االثبات عن اقرار محكمه الموضوع فى سماع شهادتهم  
 و*�'�א��;מ��ن�ذ�/�

 مما يؤكد انها ٠٠موضوع تحقيقا لطلب المدافعون ومن المسلك الذي اقترفته محكمه ال 
 اال انها تقاعست عن استكمال ٠٠قدرت اهمية ذلك الدليل الذي يركنوا اليه فى مطلبهم هذا 

 والذى الزمتها به محكمه النقض فى العديد من ٠٠االجراء الذى همت به فى مطلع جلساتها 
البها بذلك المتهم او مدافعه حال تنازل المدافعون احكامها بكونه واجبا عليها يلزم تحقيقه وان لم يط

 عنه 
�+������7א��2ض���3���

اليشترط فى طلب التحقيق الذى تلتزم به المحكمه ويتعين عليها اجابته ان يكون مصاغا  
فى عبارات والفاظ معينه بل يكفي ان يكون مفهوما داللة وضمنا مادام هذا الفهم واضحا دون لبس 

 الحال فى منازعه الطاعن ودفاعه السالف الذكر هذا الى ماهو مقرر بان او غموض كما هو
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 ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 

�و�ذ�/�
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م تقم بتحقيق الدليل الجنائي المنوط بها تحقيقه اعماال لواجبها الذى القاه على عاتقها فل 
 المشرع ودون ان تورد فى حكمها مايسوغ عدولها عنه 

�وא����+�א���מ�א��2ض��'�ذ�/�*�'�

لماكان ذلك وكان مسلك المحكمه على هذا النحو يدل على انها قدرت اهميه تحقيق ذلك  
محكمه رغم ذلك قد فصلت فى الدعوي دون تنفيذ قرارها ذاك ودون ان تورد فى الدليل وكانت ال

حكمها مايسوغ عدولها عنه وكان من المقرر انه متي رات المحكمه ان الفصل فى الدعوي يتطلب 
تحقيق دليل بعينه فان عليها تحقيقه مادام ذلك ممكنا بغض النظر عن مسلك المتهم فى هذا 

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

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

  )٩/٧/١٩٩٧ ق جلسه ٦٥ لسنه ١٠١٩٩نقض ( 
��ذ�/�

  )١٢/٣/١٩٧٨ ق جلسه ٤٧ لسنه ١٣٥٣طعن رقم ( 
  )١٧/٣/١٩٨٠ ق جلسه ٤٩ لسنه ٢١١٧طعن رقم ( 
  )٢٦/١١/١٩٨٦ ق جلسه ٥٥ لسنه ١٦٥٤طعن رقم ( 

�و�ذ�/�

فر عن سماعها القوال فقد اتضح تقاعس محكمه الموضوع عن تحقيق الدليل الذى قد يس 
 شهود االثبات مما اصاب حكمها القصور الشديد فى التسبيب مما يتعين معه نقضه واالحاله 

�א�و���א���د)�*��1 �ط-ن�א���מ�א�ط��ن���دמ�א�������-�����א��'��2'�*��!����1ل�:

����'���ن��٣١٠�&��%������א���(�2ص�א���د(�٠٠�����%	ل���و�و�8*�'���و;�+����

2����#�2���ون�א���א<א+�א�
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 من المقرر قانونا انه يجب ان يشتمل الحكم على االسباب التى بني عليها وفقا لنص الماده
  من قانون االجراءات الجنائية ٣١٠

 وتسبيب االحكام هي ضمانه من الضمانات التى كفلها المشرع للخصوم وهي الشك تحمل
اله فى قضائه حتى اليصدر حكم تحت تاثير القاضى على العنايه بحكمه وتوخي الدقه والعد

 بل يجب ان يكون الحكم ٠٠ميل اوعاطفه اوعن فكره غامضه مبهمه لم تتضح معالمها عنده 
واضحا فى اسباب محدده نتجت بعد تمحيص الراي فى الدعوي والموازنه الفعليه المحسوبه بين 

 يقين على االخر ادله النفي وادله االتهام وتغليب احدهما على وجه الجزم وال
 ومن حيث ان الغرض من التسبيب ان يعلم من له حق المراقبه على احكام القضاء من خصوم

 وجمهور ومحكمه نقض ماهي مسوغات الحكم وهذا الياتي بالمبهمات 
وقد تواترت احكام محكمه النقض على تاصيل تلك المعاني وجعلها قاعده اليجوز باى حال  

ا واال اعتبر الحكم مشوبا بالبطالن يتعين نقضه واوضحت كذلك غرض من االحوال الخروج عليه
 القانون من تسبيب االحكام هادفا الى غايه ساميه هي اطمئنان الناس الى عداله تلك االحكام 

�+�א���מ�������א��2ض���3���

ان تسبيب االحكام من اعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاه اذ هو مظهر  
 بماعليه من واجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون قيامهم

فيه من االقضيه وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم واالستبداد وبه يرفعون ماقد يرد على االذهان 
له من الشكوك والريب فيدعون الجميع الى عدلهم مطمئنين والتنفع االسباب اذا كانت عبارتها مجم

 التقنع احدا والتجد محكمه النقض مجاال لتتبين صحه الحكم من فساده 
  )١٧٨ ص ١٧٠ رقم ١ مجموعه القواعد القانونيه ج٢١/٢/١٩٢٩نقض ( 

����و����8������א��2ض�א�

 اجراءات جنائيه ان يشمل الحكم على االسباب التى بني ٣١٠يوجب الشارع فى الماده  
 بالتسبيب المعتبر تحديد االسانيد والحجج المبني عليها والمنتجه له عليها واال كان باطال والمراد
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سواء من حيث الوقائع او من حيث القانون ولكي يتحقق الغرض منه يجب ان يكون فى بيان جلى 
مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ماقضى به اما افراغ الحكم فى عبارات عامه معماه 

 فال يحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب االحكام او وضعه فى صوره مجمله مجهله
 واليمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها بالحكم 

  )٣٥ ص ٨٣ رقم ٢٦ مجموعه احكام النقض س ٢٧/٢/١٩٧٥نقض ( 
�و�ذ�/���6د�������א��2ض�א��و��(�

لدعوي بل عليه ان يبينها فى وضوح وان يورد يجب اال يحمل الحكم ادله الثبوت فى ا 
مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على مايمكن ان يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهرية 
التى يدلى بها المتهم وحتى يمكن ان يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب االحكام 

 نون تطبيقا صحيحا ويمكن محكمه النقض من اعمال رقابتها على تطبيق القا
  )١٢١١ ص ٢٧٣ رقم ٢٣ مجموعه احكام النقض س ١٩/١١/١٩٧٢نقض ( 

�

�و�ذ�/�א�و���������2'��א����ل�א����'�

ان الحكــم الطعــين قــد ذهــب اـلـى اعتـنـاق التحرـيـات وماحوـتـه واتخذـتـه مـبـررا الصــدار : البـيـان االول 
كفايـه لتسـويغ اصـدار االذن ولـم االذن بالتفتيش رغم انه مطعـون عليهـا بعـدم الجديـه وعـدم ال

يزـيـل الحـكـم اـلـبطالن اـلـذى صــابها ـبـل اعـتـدت ـفـى القضــاء باالداـنـه بهــا دون ان تعـنـي بازاـلـه 
هــذا الــبطالن الواضــح والجلــي ممــا يعــد قصــور فــى التســبيب حيــث اعتمــدت المحكمــه علــى 
ه التحـــري المســـطر بمعرـفــه الضـــابط مستصـــدر االذن مـــن ان الطـــاعن حـــاز البناـتــات المخـــدر

عـلـى اـلـرغم ـمـن تضــاربه وتناقضــه مــع نتيجتـهـا مــن ان الطــاعن يحــوز النـبـات المخــدر بقصــد 
 ٠٠االتجار منتهيا الحكم الطعـين فـى ذلـك الـى انتفـاء قصـد االتجـار واالكتفـاء بالحيـازه فقـط 

 وهـــو االمـــر الـــذى يصـــمه ٠٠ممـــا ينبـــىء اعتمـــاد الحكـــم علـــى دليـــل متنـــاقض مـــع نتيجتـــه 
 بالقصور فى التسبيب 
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يجب االيقع فى الحكم تناقض اوتضارب بين االسباب اوتستند المحكمه على دليلين  
 متناقضين دون تقسير لهذا التناقض 

  )٧٥ ص ٣١ رقم ٣ احكام النقض س ٢٢/١٠/١٩٥١نقض ( 
  )٨٩٨ ص ٢٤٥ رقم ٨ س ١٨/١١/١٩٥٧نقض ( 

  )٣٦٣ ص ١٠٠ رقم ٩ س ٨/٤/١٩٥٨نقض ( 
ان دفــاع الطــاعن تمســك بــبطالن اذن التفيــتش لعــدم جديــه التحريــات ولعــدم توصــل : البيــان الثــاني 

 وـلـو اـنـه ٠٠مجريهـا اـلـى اـمـور تتعـلـق بعناصــر االتـهـام وـقـد اغـفـل الحـكـم الطـعـين اـلـرد عليـهـا 
عنا بالرد عليها لتغير وجه الراى فى الـدعوي اذ مـن هـذه العناصـر مجتمعـه وبتوافرهـا اوعـدم 

 وافرها يكون التحري او اليكون ت
�و��+�������א��2ض�����2

 واذا ماكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمه والحكم الطعين ان دفاع الطاعن اثارها  
واوردها الحكم من بين مدونات اسبابه اال انه لم يعني بالرد عليها ال من قريب وال من بعيد وهو 

 النقض عن رقابه صحه تطبيق القانون حيث انها من مايعد قصورا فى التسبيب يعجز محكمه
االمور الموضوعيه التى يستقل بها قاضى الموضوع ولو عني بها الحكم لكان قد تغير وجه الراي 
فى الدعوي لتعلقها بدفاع جوهري وقصور الحكم عن الرد عليها يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب 

ما يكشف عن انها عندما فصلت فى الدعوي لم تكن  ولم تدلى المحكمه بدلوها فيها ب٠٠خاصه 
ملمه بها الماما شامال ولم تقم بماينبغي عليها من وجوب تمحيص االدله المعروضه عليها فان 

 الحكم يكون معيبا بالقصور 
 ) قضائيه ٥٨ لسنه ٤٧٠٩الطعن رقم (  

لى مكان ضبط المخـدر ومن حيث ان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم سيطره المتهم ع: البيان الثالث 
النه لم يثبت يقينا ان المتهم له السيطره الماديه والفعليه عليه نظـرا لعـدم وجـود ثمـة صـله مـا 
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 ممــا ينتفــي معــه العلــم - كيفمــا قــرر شــاهد النفــي -بينــه وبــين المــتهم االول ومالــك الســياره 
 بكميات المخدر ومن ثم تنعدم سيطره الطاعن على مكان الضبط 

م الطعــين ردا علــى ذلــك الــدفع جــاءت قاصــره عــن بلــوغ حــد الكفايــه لطــرح دفــاع وقالــه الحكــ 
لوثـبـت صــحته لتغـيـر ـبـه وجــه اـلـراي ـفـى اـلـدعوي مكتفـيـه ـبـذلك باالطمئـنـان بالتحرـيـات المجــراه واـقـوال 

 مجريها وهو ماينم عن قصورها فى التسبيب 
طالن القبض الواقع علـى المـتهم ان الحكم الطعين لم يعني بالرد على دفع الطاعن بب: البيان الربع 

 مستندا فـى ذلـك علـى مـا قـرر بـه الطـاعن ٠٠لحصوله قبل صدور االذن من النيابه العامه 
 ٢٤/٩/٢٠٠٤ فجــر ٢ر٣٠والمــتهم االول بالتحقيقــات مــن حصــول القــبض عليهمــا الســاعه 

ه وهو مايؤكد ان واقعه القبض على الطاعن حاصله قبل صدور اذن بـذلك مـن النيابـه العامـ
 اال ان الحكـم الطـعـين اكتفـي ـفـى ذلـك باطمئناـنـه الـى ماشــهد بـه ضــابط الواقعـه وـمـاحرره ٠٠
 محضره وهي قاله تنم عن قصور الحكم فى تسبيبه  فى

 ان الحكم الطعين لم يتولى بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بركنيها المادي : البيان الخامس 
ه الحيــازه المجــرده مــن القصــود الخاصــه ولــم والمعنــوي حيــث اغفــل بيــان تــوافر اركــان جريمــ

يعنـي ببيـان ـتـوافر القصـد الجنـائى الـعـام المتمثـل فـى ـتـوافر علـم الطـاعن ـبـان مـايحوزه مخــدر 
ـبـل اورد الحكــم واقعــه اـلـدعوي فــى صــوره معمــاه مجهـلـه دون بيــان مفصــل وهــو مــا اســتوجبه 

 القانون مما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب 
ناه سلفا وان كنا قد سبق ان اوضحناه تفصيال فقد اتضح مدي البطالن من جماع ما اجمل 

الذى صاب الحكم المطعون فيه لعدم ايضاحه االسباب التى بني عليها بشكل جلي مفصل كيفما 
 مما يعيب اسبابه بالقصور فيتعين لذلك ٠٠ من قانون االجراءات الجنائيه ٣١٠اوجبت الماده 
 نقضه واالحاله 
�א�,��2 ���א�و �1*�� �אدאن�: �א�ذ> �א����' �א�د��ل ��6د) ����ن '�� �א�ط��ن �א���מ �	و�
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ان ما سرده الحكم الطعين على النحو سالف البيان ينطوي على قصور واضح فى البيان  
 ان يكون الى حد القصور الذى يغفل وان كان االيجاز ضربا من حسن التعبير اال انه اليجوز

 سرد مؤدي الدليل االساس 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 ( 

�و����3�ن�ذ�/�

ن انه اقتنع واطمئن فى ادانته للطاعن على وكان الثابت من مطالعه اوراق الحكم الطعي 
 وما اثبته ٠٠جمله من االدله اطلق عليها ادله الثبوت والتى تمثلت فى شهاده شهود االثبات 

 مجري التحريات بمحضر تحرياته وما انتهي اليه تقرير مصلحه الطب الشرعي 
�

��'���ن�אن�

 من دالله تلك االدله المدافع عن الطاعن قد تمسك فى دفاعه بما يطرح وينقص  
 و�;���*ن�ذ�/

فان الحكم الطعين اشار الى تلك االدله مجتمعه فى اطمئنانه باسناد االتهام الى الطاعن  
والتى ورد دفاعه منقصا من داللتها دون ان يوضح ماهو الدليل االساسى من تلك االدله الذى قام 

ري ومساندتها له وهو مايكون معه عليه فى ادانته موضحا مدي اتساقه مع سائر االدله االخ
 منطويا على قصور واضح فى البيان فيتعين نقضه واالحاله 

�א�%��د��'�א���د�ل�:�א�����א�,���2

�א�و���א�ول� � ���د�א���מ�א�ط��ن������د�ل���������+��'�����2א��!�מ�א�'�א�ط�*ن�:
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 مــن المـقــرر ان االحكــام الجنائـيــة يجــب ان تبـنــي علــى االدـلــه التــى يقتـنــع منهــا القاضـــى باداـنــه -١
 حيـث انـه ٠٠ ويجب ان تكون تلك االدله صـادره عـن عقيـده المحكمـه ٠٠المتهم او ببراءته 

 بصــحه الواقـعـه الـتـى اـقـام عليهــا (اليصــح ـفـى الـقـانون ان ـيـدخل القاضــى ـفـى تكــوين عقيدـتـه 
 حكما لسواه ) صحتها قضاءه اوبعدم 

�����א��2

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 

صـــاحبها يخضـــع مســـتقله علـــى ثبـــوت االتهـــام وهـــي مـــن بعـــد التعـــدو ان تكـــون مجـــرد راي ل
 الحتماالت الصحه والبطالن والصدق والكذب الى ان يعرف مصدرها ويتحدد مكنهه

������ن�ذ�/�

 وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان المحكمه قد اتخذت من التحريات وشهاده  
اليغني مجريها دليال اساسيا فى ثبوت االتهام فان حكمها يكون قد تعيب بالفساد فى االستدالل و

 وانتهائه الى ان الحرز ٠٠عن ذلك ما اسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحه الطب الشرعي 
 حيث المقرر ان تلك التقارير التنهض دليال على نسبه االتهام الى بداخله نبات الحشيش المخدر

 المتهم االمر الذي يؤكد قصور الحكم وفساده بما يعبيه ويوجب نقضه واالحاله 
  )١٠١٢ ص ١٥٣ ق ٣٩ س ٣/١١/١٩٨٨طعن جنائى جلسه ( مثال 

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

�و�وא��+�א���מ�������א��2ض��'�ذ�/�*�'�אن�

 القاضى بادانه لماكان من المقرر ان االحكام يجب ان تبني على االدله التى يقتنع بها 
الطاعن اوببراءته صادره فى ذلك عن عقيده يحصلها هو مما يجريه من التحقيقات مستقال فى 
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تحصيل هذه العقيده بنفسه اليشاركه فيها غيره واليصح فى القانون ان يدخل فى تكوين عقيدته 
صل ان بصحه الواقعه التي اقام قضائه عليها اوبعدم صحتها حكما لسواه وانه وان كان اال

تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززه لماساقته من ادله طالما انها للمحكمه ان تعول فى 
كانت معززه لما ساقته من ادله طالما انها كانت مطروحه على بساط البحث اال انها التصلح 

ن ضابط  ولماكان الثابت ا٠٠وحدها الن تكون قرينه معينه اودليال اساسيا على ثبوت الصحه 
المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تحرياته لمعرفه ما اذا كان من شانها ان تؤدي الى صحه ما 
انتهي اليه فانها بهذه المثابه التعدو ان تكون مجرد راي لصاحبها تخضع الحتماالت الصحه 
والبطالن والصدق والكذب الى ان يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى 

تطيع ان يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته اوفساده وانتاجه فى الدعوي يس
قد حصلت اساس اقتناعها على راى محرر محضر التحريات اوعدم انتاجه وان كانت المحكمه 

فان حكمها يكون قد بني على عقيده حصلها الشاهد من تحريه ال على عقيده اتصلت المحكمه 
  فان ذلك يعيب الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه واالحاله بغير حاجه بتحصيلها بنفسها

 الى بحث باقى مايثيره الطاعن فى طعنه 
  )٣٩٢ - ٧٩ - ٣٤ س ١٧/٣/١٩٨٣نقض ( 

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

�-�*ن�ذ�/���

وفحص وتقييم االدله التى تسوغها كان امرا مقضيا ان تسعي المحكمه الجنائية الى دراسه  
سلطه االتهام ضد الطاعن وتمحيصها التمحيص الكامل الشامل الذى يهيمن لها الفرصه للفصل 

وهو مايوجب عليها تحقيقه اذا ما انقطع  ٠٠فى االتهام المطروح عليها عن بصر وبصيره كامله 
عان بهم كمصدر توصل من التواصل فيما بينها وبين مجري التحريات من ناحيه وبين ما است

 والينال من ذلك امساك دفاع الطاعن عن مطلب سماع شهاده ٠٠ خالله لجمع االستدالالت
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 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 

�ض�*�'�אن����3��+�������א��2

المحاكمات الجنائية تقوم اساسا على التحقيقات التى تجريها المحكمه بالجلسه وبحضور  
الطاعن والمدافع عنه وانه اليصح فى اصول االستدالل ان تبدي المحكمه رايا فى دليل لم يعرض 

ا ووجه عليها الحتمال ان يسفر اطالعها عليه ومناقشه الدفاع فيه عن حقيقه يتغير بها اقتناعه
واليقدح فى ذلك ان يسكت الدفاع عن طلب اجراء التحقيق صراحه مادامت الراي فى الدعوي 

 منازعته تتضمن المطالبه باجراءه 
 ) ق ٥٨ لسنه ٢١٥٦ طعن رقم ١١/٩/١٩٨٨نقض ( 

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

 عرض عليها ولم يطرح على بساط البحث اليجوز للمحكمه ان تبدي رايا فى دليل لم ي 
 امامها 

 )ق ١٩ لسنه ١٩٠٦ طعن ٢٦٨ ص ٨٧ رقم ١ احكام النقض السنه ١٧/١/١٩٥٠نقض ( 
 ) ق ٣٢ لسنه ٣٠٦٥ طعن ٨٥ ص ١٨ رقم ١٤ احكام النقض السنه ٤/٢/١٩٦٣نقض ( 

�و�ذא�

لم عن شخص مجهول اليصح للمحكمه ان تؤسس قضاءها باالحاله على شهاده متقوله  
 تسمع اقواله 

  )٥٥٠ ص ٢٤٤ مجموعه القواعد القانونيه عمر مج رقم ٢٤/٢/١٩٣٦نقض ( 
�و*����

 لما فى ذلك من ٠٠يكون الحكم الطعين قد افسد في استدالله بالتحريات فى ادانه الطاعن  
 حكما لسواها ) التى قام عليها قضائها( ادخال محكمه الموضوع فى تكوين عقيدتها بصحه الواقعه 



                                                      
 

 
 
 
  

 

 ٦٢

����� ��	 

 المحامي بالنقض

����� ��	 
�� 

 المحامي

Hamdy Khalifa  
Lawyer of the Supreme Courts 

Sherif Hamdy Khalifa  
Lawyer   

�و��س�ذ�/������

 بان اليصح ٠٠بل ان االستدالل بها مخالفه االصل المتبع فى المحاكمات الجنائيه  
قوله عن شخص مجهول لم تسمع اقواله نلمحكمه الموضوع ان تؤسس قضاءها بناء على شهاده م

 وهو ماتمثل فى عدم سماع اقوال مصدر التحريات على الرغم من منازعه دفاع الطاعن فى ٠٠
  مما يتعين نقضه واالحاله ٠٠ ذلك

א���و�ل�*�'�א�وאل�1�$د�א�,��+�وא���د�ل��!��*�'�,�و+�אدא��2א�ط�*ن�:�א�و���א�,���2

�'�*� �و���ل �א�1!�د( /��� 8��&�� ���� �א��و�وع ������ �א*�2�ق ��ن �א��;מ '�*

�و��ن�א������א�&�)�א��'�*ول�*��!�� �אد)�א�'�و�وع��2��ض���2!� ���� �ز#�!��

�א�ط��ن��'�אدא�����2ط�*ن������%�د�א���د�ل��!��א���מ�

������ن�ذ�/�

وكان الثابت ان محكمه الموضوع قد عولت على اقوال شاهد االثبات فى نسبه االدانه الى  
 الطاعن 

��و2!����ن���>���وא��'�

التحريات السريه التى اجراها دلت على ان المتهم يحوز مواد مخدره فى غير االحوال  
 وبناء على ذلك تم اصدار اذن النيابه العامه ٠٠ بها قانونا وذلك بقصد االتجار بها المصرح
   ٢٤/٩/٢٠٠٤المؤرخ 

 و�د�א�&ذ

الحكم الطعين من تلك القاله سببا ودليال على ادانه الطاعن باالتهام الذى نسب اليه  
الموضوع في طرحها  واكدت ذلك محكمه ٠٠واحيلت علي سنده اوراقه من النيابه العامه لمحاكمته 

لجميع الدفوع التى دفع بها الطاعن على قاله واحده االوهي اطمئنانها لشهاده شاهد االثبات وبما 
 افصحت عنه من وصفها لواقعه االتهام 

�א��א��2
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وعلى الرغم من ذلك كله ومن ان شاهد االثبات هو ذاته القائم على التحريات وهو كذلك  
 نجد محكمه الموضوع وقد ٠٠ابه العامه بالقاء القبض على الطاعن القائم على تنفيذ اذن الني

 وقامت على تجزئتها بشكل يتناقض فيما بينها بين االسباب ٠٠عادت واهدرت تلك الشهاده 
  التى اوردها الحكم الطعين تدليال على نسبه االتهام الى الطاعن - التحريات -االخري 

�وذ�/�

  النبات المخدر بقصد الحيازه فقط وليس بقصد االتجاربان اطمئنت اال ان الطاعن حاز 
����3���+�������א��و�وع��'�ذ�/�

 ال تعتد بما دلت عليه التحريات كما تلتقت عما قرره مجريها ومرافقيه فى هذا الخصوص  
��������א��و�وع����/�א�����

 حيازه النبات قامت على تجزئه اقوال شاهد االثبات بان اخذت منها شقها االول اال وهو 
 المخدر واطرحت الثاني 

�

�و��/�א�%����

هي من االصول المباحه لمحكمه الموضوع فلها ان تاخذ بما تطمئن اليه وان تطرح ماعداه  
 دون ان تلتزم ببيان عله ما ارتاته 

�א��אن

 بان محكمه الموضوع اذا تعرضت الى بيان المبررات التى دعتها الى ٠٠حد ذلك مشروط  
 فقد اوجب عليها المشرع اال تقع فى تناقض بينها وبين االسباب االخري التي ٠٠تجزئه تلك ال

 اوردتها تدليال على ادانه الطاعن 
�وذ�/�א���Hو��و��+�����������א��و�وع�

 تبريرا لتلك التجزئه ان االوراق التفصح عن صحه توافر قصد االتجار لدي ٠٠حيث قالت  
 خص قصد االتجار من شهاده شاهد االثبات  وهي بذلك تطرح ماي٠٠الطاعن 
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 ���ن�����ن�*��!��

اعماال لذلك ان التعول فى ادانتها للطاعن على الدالئل التى ساقها ذلك الشاهد او اراد  
 وتلك الدالئل تتمثل فى ٠٠منها التاكيد بصحه ماشهد به من توافر قصد االتجار لدي المتهم 

ت والتى اسفرت عن ان الطاعن يحوز نبات مخدر بقصد التحريات التى قام بها شاهد االثبا
 وكذا اذن النيابه العامه الصادر بضبط الطاعن بناء على انه يحوز النبات المخدر ٠٠االتجار 

وان القائم على التحريات وعلى تنفيذ ذلك االذن هو ذاته شاهد ) خاصه  ( ٠٠بقصد االتجار 
 ه شهادته االثبات التى عملت محكمه الموضوع على تجزئ

�و$و�א����א�ذ>���6د�

ان محكمه الموضوع قد وقعت فى تناقض بين فى طرحها ذلك الجزء من اقوال شاهد  
االثبات وتعويلها على االسباب االخري والتى تعد معتكزه ومعتمده من ذلك الجزء الذى التفتت عنه 

 محكمه الموضوع 
�

�א��د�د��ن�א����!��وא��+������2��א������������א��2ض�ذ�/�א������2'�

��2���+���3���

لماكان ذلك وكان االصل ان لمحكمه الموضوع ان تاخذ من اقوال الشاهد بما تطمئن اليه  
وان تطرح ماعداه دون ان تلتزم بيان عله ما ارتاته اال انها متي تعرضت الى بيان المبررات التي 

االسباب االخري التى اوردتها فى دعتها الى تجزئه الشهاده فيجب االيقع تناقض بينها وبين 
حكمها بما من شانه ان يجعلها متخازله متعارضه التصلح الن تبني عليها النتائج القانونيه التى 

 واذ يبين مما ساقه الحكم انه اتخذ من كون التحريات التى قام بها الشاهدان ٠٠رتبها الحكم عليها 
ال عن راي صاحبها قرينه توهن من قوتها فى الضابطان سالفي الذكر مجهوله المصدر والتعبر ا

اثبات ما اسند للمتهم االول وادانته تاسيسا علي جديه ذات التحريات بما اليسوغ معه تجزئتها على 
نحو ماتردي فيه الحكم المطعون فيه من االعتداد بها فى قضائه بادانه الطاعن االول وعدم 
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لذى يصيب الحكم بعدم التجانس والتهاتر والتناقض فى االطمئنان اليها فى القضاء بالبراءه االمر ا
 التسبيب مما يوجز سببا لنقض الحكم 

  )١٢/١١/١٩٩٢ ق جلسه ٦١ لسنه ١٧٥٥الطعن رقم ( 
 و��'��ذ�/�

انه وان كان االصل ان لمحكمه الموضوع ان تاخذ من اقوال الشاهد بما تطمئن اليه وان  
 ارتاته اال انها متى تعرضت الى بيان المبررات التى تطرح ماعداه دون ان تلتزم ببيان عله ما

عدتها الى تجزئه الشهاده فيجب اال يقع تناقض بينها وبين االسباب االخري التى اوردتها فى 
حكمها بما من شانه ان يجعلها متخازله متعارضه التصلح الن ينبىء عليها النتائج القانونيه التى 

 رتبها الحكم عليها 
 ) ق ٣٩ لسنه ٥٢ الطعن رقم ٢٨/٤/١٩٦٩جلسه ( 
 ) ق ٤٧ لسنه ٥٥٣ الطعن رقم ١٠/١٠/١٩٧٧جلسه ( 

 ان للمحكمه ان تاخذ ببعض اقوال الشاهد وتطرح البعض االخر ولوكان منصبا على وقائع  
الدعوي ومتعلقا بها اال انه يجب ان يكون واضحا من الحكم الذى وقعت فيه تلك التجزئه ان 

لشهاده ومارست سلطتها فى تجزئتها بغير بتر لفحواها اذ ان وقوف المحكمه المحكمه قد اناطت با
 عند هذا الحد ينصرف الى انها لم تفطن الى مايعيب شهاده الشاهد بما يصم استداللها بالفساد 

  )٤٩٩ ص ٩٩ رقم ١٥ مجموعه االحكام س ٢٢/٦/١٩٩٤نقض ( 
 و�ذ�/

فى اسبابها تبريرا لتجزئه اقوال شاهد فقد اتضح وبجالء ان ما اوردته محكمه الموضوع  
االثبات قد ناقض بعضه البعض وتعارض مع االخذ بالتحريات التى قام بها شاهد االثبات على 
الرغم من تضمنها لذات الشق الذى التفتت عنه محكمه الموضوع فى الشهاده وهو مايؤدي 

ى ادانه الطاعن وهو مايعد الضطراب العناصر التى اوردتها محكمه الموضوع وعدم استقرارها ف
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حائال امام محكمه النقض فى استطاعتها على مراقبه صحه تطبيق القانون على حقيقه الواقعه 
 ممايعيب الحكم بفساده باالستدالل متعينا نقضه واالحاله 

����3א����+�������א��2ض�*�'�אن�

بعضه البعض ان ما اوردته المحكمه فى اسباب حكمها على الصوره المتقدمه يناقض  
االخر بحيث التستطيع محكمه النقض ان تراقب صحه تطبيق القانون على حقيقه الواقعه 

الضطراب العناصر التى اورتها " التحريات " بخصوص قيمه وحجيه ادله االدانه فى الدعوي 
محكمه الموضوع وعدم استقرارها االستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع واالدله الثابته مما 

ستحيل على محكمه النقض معه ان تتعرف على اى اساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى ي
 الدعوي االمر الذى يجعل حكمها معيبا واجبا نقضه واالحاله 

 ) ق ٦٤ لسنه ١٤١٦٦ برقم ١١/٧/١٩٩٦طعن جلسه ( 
�

�

� �א�,��3 ���א�و :�+��2��� �����ز�� �א�وא��� ���ط�� �א�ط�*ن ���*��א8 �א���د�ل '�� ���د

א��&د��*�'�א��;מ��ن�א�2��(��ذ�/��'�������+�א��2����א������و����+�א��������

�و�&��%��������ق�אن�א���2+����������א��و�وع�

����3אن�א�,��+�

من مطالعه مدونات الحكم الطعين ان محكمه الموضوع قد اسندت ادانتها الى الطاعن بناء  
 ته للنبات المخدر على استداللها باعترافه لضابط الواقعه بحياز

واستدالل محكمه الموضوع باعتراف الطاعن بمحضر االجراءات مشوبا بالفساد فى  
 االستدالل وذلك لالسباب التاليه 

انه ليس من المتصور عقال ومنطقا ان يعترف المتهم على نفسه بارتكاب مثل هذه :  اوال
 الجريمه التى يعرف ان عقابها يصل الى حد االعدام 



                                                      
 

 
 
 
  

 

 ٦٧

����� ��	 

 المحامي بالنقض

����� ��	 
�� 

 المحامي

Hamdy Khalifa  
Lawyer of the Supreme Courts 

Sherif Hamdy Khalifa  
Lawyer   

 ان قيام محرر المحضر باثبات ذلك على لسان الطاعن على خالف الحقيقه مـالك االمـر : ثانيا
 فيه ضمير الضابط محرر المحضر 

تمسك الطاعن بتحقيقات النيابـه العامـه بانكـاره لمـا نسـب اليـه مـن اتهـام وانكـر كـذلك صـدور  :ثالثا 
 أي اعتراف منه بحيازه نباتات مخدره بقصد االتجار 

ن ذلك االنكار امام محكمه الموضوع فى كل جلسه من جلسـاتها وهـو مـا اثبـت ولم يتنازل ع 
 ٢٤/١٢/٢٠٠٥ ، ١٥/١١/٢٠٠٥ ، ١٣/٩/٢٠٠٥بمحاضرها المؤرخه على التوالى 

�و*�'�א��;מ��ن�ذ�/

اال ان محكمه الموضوع اطرحت اصرار الطاعن فى جماع تلك الجلسات وبتحقيقات  
 بمحضر الشرطه دليال على ادانته على الرغم من بطالنه النيابه على انكاره واخذت من اعترافه

وبطالن مانسب اليه مما يوصم اخذها بذلك االعتراف بعدم الصحه وهو ما اوضحته محكمه 
 النقض فى قالتها

 مادامت ادانه المتهم قد اقيمت على الدليل المستمد من محضر تفتيش باطل وعلى  
 فانها التكون صحيحه العتماد ٠٠لذى انكره فيما بعد االعتراف المنسوب اليه في هذا المحضر ا

 الحكم على محضر اجراءات باطله 
  )٢٥٥ - ٩٧ - ٢ س ٢٨/١١/٥٠نقض ( 

ان المحكمــــه تناقضــــت مــــع نفســــها حيــــث اطمانــــت الــــى اقــــوال محــــرر المحضــــر فــــى شــــان  :رابعا 
تـه بمـا االعتراف الذى نسبه الى الطاعن بمحضـر الشـرطه والـذى جـاء نصـه مـن انـه بمواجه

فـى حــين انـهـا تقـرر التفاتـهـا عــن ) اعتـرف بحيازـتـه لتـلـك اللفافـه بقصــد االتجــار ( تـم ضــبطه 
 ٠٠)بقصـــداالتجار(ماشـــهد ـبــه ضـــابط الواقعـــه مـــن ان حيـــازه الطـــاعن للنـبــات المخـــدر كـــان 

 للنباتات المخدره ) بالحيازه المجرده(مكتفيه فى ذلك 
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عقيدتها مطمئنه فى ادانتها الى الطاعن وهو مااليستقيم معه ان تكون محكمه الموضوع  
على اعترافه الوارد بمحضر الضبط ثم تعود ادراجها الى االلتفات عن قصد االتجار فى حيازه 

 النبات المخدر مع ان اعتراف الطاعن نسب له عن اتهامه بحيازه نبات مخدر بقصد االتجار
محكمه ام قول المحكمه بان  اعتراف المتهم الذى اطمأنت اليه ال٠٠فايهما يعول عليه  

 الحيازه لم تكن مصحوبه بقصد االتجار 
 كان يفترض معاقبه الطاعن طبقا لالعتراف خاصة وان ٠٠كما ان المنطق القضائى  

 اال ان العقاب كان على جريمه حيازه ٠٠المحكمه قد اخذت به واعتبرته صادرا منه صحيحا 
 حده االعتراف  وهو ماال ينصب عليه و٠٠النبات المخدر فقط 

 و�ن����ع���/�א������

يبين وبجالء مدي الفساد الذى اصاب الحكم الطعين فى استدالله باعتراف المتهم المنسوب  
 اليه فى محضر الضبط مما يتعين نقضه واالحاله 

�

�

� �א��א�" ���א�و �א�ط��ن�: �א���מ �א�2د ���ن �א��2�د '�� �&ط� �א�' �אد) �א���د�ل '�� ���د

��*ن��2�<�*�'�א��د��+�������א�'����و)�א�د��ل�א����ل�אدא���2א�'�א�ط

����3א����+�א���מ�������א��2ض�*�'�אن�

من المقرر انه وان كانت محكمه النقض التملك مراقبه محكمه الموضوع فى مدي كفايه  
االدله اثباتا اونفيا اال انها تملك فى نطاق رقابتها للمنطق القضائى التثبت من مدي صالحيه 
االدله الوارده فى الحكم من ناحيه موضوعيه بحته الن تكون للوقائع المختلفه عناصر اثبات اونفي 
سائغه فالقرائن القضائية التصلح لالثبات اال اذا كانت اكيده فى داللتها االفتراضيه واليجوز 

اد اثباتها االعتماد على مجرد الدالئل فى االثبات النها بحكم طبيعتها التدل على الواقعه المر
 بطبيعه منبته غير قابله للتاويل 
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  )٨٩٦ ص ١٩٠ رقم ٢٠ مج احكام س ١٧/١١/١٩٥٩نقض ( 
  )٧١٨ ص ٥٨٢ رقم ٦ مج القواعد ج٢٨/٥/١٩٤٥نقض ( 

�وא����+�א�א<�א�%�!�<�*�'�אن�

يجب ان يكون اقتناع القاضى مبنيا على ادله صحيحه ويكفي ان يتوافر لديه دليل واحد  
 الدليل كامال اما اذا هو استند الى استدالالت وحدها كان حكمه معيبا متى كان هذا 

 )٩٠-٨٩-٨٤الدكتور عمرو السعيد رمضان مبادىء قانون االجراءات الجنائيه الطبعه الثانيه ( 
����وא�

ليس للقاضى ان يبني حكمه اال على ادله فيجب ان يتوافر لديه دليل كامل على االقل  
ن يعززه باالستدالالت فيكون حكمه معيبا اذا استند على االستدالالت وحدها والمانع بعد ذلك من ا

 ولكل دليل قواعد واصول اليكتسب حق الدليل اال بها 
 )٤١٧-٤١٦ ص ٧٩ لسنه ١١الدكتور محمود مصطفى شرح قانون االجراءات الجنائيه طبعه ( 

�و����3�ن�ذ�/�

 مستندا فى ذلك على استدالالت الترقي وكان الحكم الطعين قد اسند ادانته الى الطاعن  
 الى مستوي الدليل الكامل 

�وא���@�ذ�/�

فان الحكم الطعين قد اورد بمدوناته الدالئل التى استند اليها بقاله اطمئنانه لما اثبته شهود  
 ٠٠االثبات ومحضر التحريات وكذا اطمئنانه الى االعتراف المنسوب للطاعن بمحضر الشرطه 

على ذلك النحو الترقي الى مستوي الدليل الكامل الذى يمكن التعويل عليه فى اسناد وتلك االدله 
 االدانه الى الطاعن 

�وذ�/�*�'�א��و���4א����

فاقوال شهود االثبات قامت محكمه الموضوع على تجزئتهـا مكتفيـه فـى ذلـك باالطمئنـان الـى  -
قــد اوردت بمــدوناتها مبــررات  و٠٠حيــازه الطــاعن للنبــات المخــدر دون تــوافر قصــد االتجــار 
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تلــك التجزئــه بشــكل يتنــاقض مــع االســباب االخــري التــى اوردهــا الحكــم الطعــين تــدليال علــى 
ادانه الطاعن علـى التفصـيل سـابق الـذكر وهـو االمـر الـذى ينـتقص مـن كمالهـا ومـن داللتهـا 

 فال يمكن التعويل عليها فى ادانه الطاعن 
 الطــاعن فــال يمكــن التعويــل عليــه فــى ادانــه الطــاعن وكــذا االعتــراف المنســوب صــدوره الــى -

عـلـى حــد الـقـول اـنـه دلـيـل كامــل وذـلـك لثـبـوت انكــار الطــاعن ـلـه والتمســك ـبـذلك امــام محكمــه 
 الموضوع

وـلـم يبـقـى بـعـد ذـلـك ـمـن االدـلـه والـقـرائن الـتـى ســاقها الحـكـم الطـعـين ســوي التحرـيـات الـقـائم بهــا  -
 اوقريـنـه يمكـن ان يـقـام عليهـا قضــاء باالداـنـه محـرر المحضــر وتلـك التحرـيـات التصـلح دـلـيال

النهـــا التعبـــر اال عـــن راي جامعهـــا وهـــي وحـــدها التصـــلح كمـــا ســـبق القـــول ان تكـــون دليـــل 
اوقرينه يمكن ان يقام عليها قضاء باالدانه والقاضى الجنائى يقيم قضاءه باالدانـه بنـاء علـى 

  اخر لسواه عقيدته الخاصه واقتناعه الخاص واليدخل فى اطمئنانه رايا
  )٧٩ رقم ٣٩٢ ق ص ٣٤ لسنه ١٧/٣/١٩٨٣نقض ( 

�

�-��$ذא��

عن مانعاه الطاعن ودفاعه من عدم جديتها فى اثبات االدانه لعدم توصلها المور مبدئية  
 باالضافة امساك مجريها عن االفصاح عن مصدره ٠٠يتعين التوصل اليها ان تم اجراءها فعال 

الف ماتوصلت اليه التحريات حيث استقرت على ان الطاعن واعتناق محكمه الموضوع لما يخ
يحوز الجوهر المخدر لالتجار فى حين اطمئنت المحكمه ان الحيازه للنبات المخدر بقصد الحيازه 

  فجماع تلك االمور توصمها وتنتقص من داللتها ٠٠فقط 
��و�ذ�/�
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 الحكم الطعين قد شابها يبين وبجالء اليعتريه ثمه شك ان جماع االدله التى تساند اليها 
التخاذل مما توصف معه باالستدالالت وليست ادله كامله وهو مايعيب استدالله بالفساد مما يتعين 

 نقضه واالحاله 
 ��د���+�������א��2ض�

لماكان ذلك وكان هذا االطالق فى حريه القاضى فى االقتناع يحدها ماهو مقرر بانه وان  
و حريه قاضى الموضوع فى تقدير االدله القائمه فى الدعوي اال انه كان اساس االحكام الجنائية ه

 على صحه عقيدته - اى بالدليل وليس باالستدالل -يرد على ذلك قيود منها ان يدلل القاضى 
تؤدي الى مارتبه عليها فاليشوبها ) وليس بمحض قرائن او استدالالت ( فى اسباب حكمه بادله 

 وتخاذل خطأ فى االستدالل اوتناقض ا
  )٣٥٢ ص ٩٣ ق ٨ س ٢/٤/١٩٥٧نقض ( 

���د��'�א���د�ل�א���د�א����ل�א�ذ>�אو�د���������א��و�وع�����ون�:�א�و���א�&��س�

�א�وאل�1!ود�א�,��+�دون�אن������2����@�א��2��I#א��'�א���	�!���ن���/�א��وאل

 ٠٠اهمية قانونيه  ان الشهادة واقعه ذات ٠٠ ومن نافلة القول وصحه ضروبه ٠٠بداية  
ولما كانت الشهاده فى نطاق الدعوي الجنائية فان الواقعه موضوع الشهاده تستمد اهميتها من 
 حيث داللتها على وقوع الجريمه ونسبتها الى المتهم وهو مايتضح معه ان موضوع الشهادة يكمن 

مـــع عناصـــر االثبـــات فيمـــا تـــؤدي لـــه الحقيقـــه باســـتنتاج ســـائغ يـــتالئم مـــع القـــدر الـــذى رواه الشـــاهد 
 االخري 
  )٤٤٢محمود نجيب حسني في مؤلفه االثبات الجنائي ص / قالها الفقيهه الدكتور( 

�������ن�ذ�/�

وكان الثابت ان محكمه الموضوع قد اوردت فى حكمها الطعين اقوال شهود االثبات وهو  
ى ادانه الطاعن مما يفيد مايبين معه انها قد اطمئنت الى تلك الشهادة بقدر ماحملته من دالئل عل

 انها طرحت لها جميع االعتبارات التى ساقها دفاع الطاعن 
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 وهو ٠٠وذلك االمر من اطالقات محكمه الموضوع فلها ان تزن اقوال الشهود كيفما تري  
 ما قررت به محكمه النقض فى حكمها القاضى 

 فيها شهادته وتعويل بانه من المقرر ان وزن اقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدي 
القضاء علي اقواله مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه الى 
محكمه الموضوع تنزله المنزله التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه وهي متي اخذت بشهادته 

 لى عدم االخذ بها فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع االعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها ع
  )١٥/٣/١٩٨٥ ق جلسة ٥٤ لسنه ٢٣٢٧طعن رقم ( 

 بل ان المشرع وضع قيد اوحد ٠٠ ليس بدون حد او شرط ٠٠ ذلك االطالق ٠٠ولكن  
 يحكم به تلك الحرية الكامله التى يتمتع بها القاضى الجنائي فى االخذ باقوال الشهود 

��و�"��ذ�/�

وع االخذ به فى استنتاجها وهو ان توضح فى شرطا الزما اوجب على محكمه الموض 
 دون النتائج ٠٠ اقوال الشهود ٠٠حكمها بيان مراحل ذلك االستنتاج وان التكتفي بسرد المقدمات 

 مدي التالزم - محكمه النقض - حتى يتضح للمحكمه العليا ٠٠المبتنيه عليها ادانه الطاعن 
اكد لها تحقق شرائطها فى صحه االستنباط بان العقلي والمنطقي بين تلك المقدمات ونتائجها ويت

 يكون سائغا فى العقل مقبوال في المنطق 
�وذ�/�

الشرط الزم اوضحته محكمه النقض فى احكامها كمبدأ عام تلتزم به محكمه الموضوع وان  
 هي خالفته كان حكمها معيبا فى استدالله يستوجب نقضه 

�+�������א��2ض���3���

 للقاضى الجنائي الحرية الكاملة فى االستنتاج ولم يقيده باي قيد اال اذا كان المشرع ترك 
انه الزمه ببيان كيفية استدالله على النتائج التى خلص اليها من مقدمات منطقيه بمعني ان يكون 

 ونتائجها ادانه الطاعن وهو - اقوال الشهود -هناك تالزم عقلي ومنطقي بين المقدمات 
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 على حده وعدم االكتفاء بسرد المقدمات دون نتائجها حتي يمكن التاكد مايستوجب بيان كل مرحله
من انها متصله اتصاال وثيقا ومنطقيا بتلك النتائج الن شرط االستنباط الصحيح ان يكون سائغا 
فى العقل ومقبوال فى المنطق اليجافى المالوف واليتنافي مع طبائع االمور وهو ماقصرت المحكمه 

 ان حكمها معيبا مستوجبا النقض فى بيانه ولهذا ك
  )١٠٥٣ ص ٢١٩ رقم ٢٤ س ٢٥/١١/١٩٧٣نقض ( 

�وذ�/�

الحكم الطعين محكمة الشرط الالزم الذى اوضح مفاده الحكم سالف الذكر قد التفت عنه  
 بكل ما حمل من اعتبارات راعاها المشرع واستحسنتها محكمة النقض 

����3אن�

 حكمها المقدمات التى اعتكزت عليها فى نسب محكمه الموضوع قد اوردت فى مدونات 
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 التى 

 خلصت اليها منها 
�و$و�א��א

 انه حتي يمكن لمحكمه النقض مراقبه صحه استداللها فى النتائج التى كان يتعين عليها بي 
 وهو مايستحيل عليها مباشرته والقيام به اذا ما ٠٠انتهت اليها من واقع المقدمات التي اوردتها 

اقتصرت المحكمه على ايراد وبيان المقدمات المستمده من اقوال الشهود دون النتائج التى خلصت 
  معه نقض حكمها واالحاله اليها مما يتعين

� �א���دس ���א�و �אدא��2: �,�و+ '�*� �!�� �وא���د�ل �א�,��+ �1!ود �א�وאل '�*� א���و�ل

�א�	ل� �!�� �א���د�ل �و�&��%� �!�� �א�ط�*ن �د��ع ���ذ�� ��ن �א��;מ '�*� א�ط�*ن

�7�#�2��א����"��'�א����מ�א�

����3א����+�������א��2ض�*�'�א���<���د��5'�א����!����,ل��'�
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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 
االمر فيه او ترد عليه بما يدحضه اذ هي رات طرحه اما وقد امسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته 

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

  ) ٧١٤ - ١٢٤ - ٤١ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض ( 
�'�������

بانه لما كان الدفاع الذى ابداه الطاعن يتجه الى نفي الفعل المكون للجريمة والى استحاله  
لواقعه لما رواها شهود االثبات فانه يكون دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوي حصول ا

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 ( 
جب المحكمه فى القيام بالتحقيق الواجب عليها ان يكون الدفاع قد طلبه اليقدح فى وا 

وقالت ان الدفاع الذى قصد منه تكذيب اقوال الشاهد اليجوز االعراض عنه بقاله االطمئنان الي 
  تحقيق ٠٠ماشهد به الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادره الدفاع قبل ان ينحسم امره 

اليقدح فى هذا ان يكون الدفاع امسك عن طلب اجراء هذا التحقيق مادام ان تجرية المحكمه و
 دفاعه ينطوي على المطالبه باجراءه 

  )١٢٢٠ - ٢١٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/٨١نقض ( 
�������ن�ذ�/�

 قد تمسك فى مرافعته بسماع شهود االثبات وذلك ٠٠وكان الثابت ان المدافع عن الطاعن  
 اال ان ايا منهم لم يمثل لقرار محكمه ١٥/١١/٢٠٠٥ وبجلسة ٠٠ ١٣/٩/٢٠٠٥بجلسة 
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 موضحا فى دفاعه اوجه نعيه على ٠٠ مما حدا بالمدافع بان يتنازل عن مطلبه هذا ٠٠الموضوع 
 اقوالهم الموضحه بالتحقيقات 

���6دא

بذلك عدم جواز التعويل على اقوال شهود االثبات التى اوردتها النيابه العامه فى ادلتها نحو  
ت االتهام وذلك الن للواقعه صوره اخري خالف ما ارتسمت عليه فى اقوالهم من حيث اعتراف ثبو

الطاعن وقت القاء القبض عليه نفاذا الذن النيابه العامه فضال عن ان محكمه الموضوع اعتنقت 
مايخالف تلك الشهادة موضحه بان المتهم حاز النبات المخدر من غير قصد مما يؤكد تلفيق ما 

 فى قولهم من امور تدين الطاعن بما ليس فيه ورد 
�א��אن�א���מ�א�ط��ن�و*�'�א��;מ��ن�ذ�/

قد ركن فى اسبابه الى مايدلل على اطمئنانه بما ورد باالوراق من اقوال شهود االثبات  
ها متخذا منها سندا فى ادانه الطاعن جانحا فى ذلك بالرد على ما بلواقعه ابالصوره التى ارتسمت 

 ضاربا به عرض الحائط دون ان يكلف نفسه عناء ٠٠ دفاع الطاعن فى مرافعته الشفهيه ابداه
 تحقيقه وتمحيصه بلوغا لغاية االمر فيه 

����ن�����ن�

على محكمه الموضوع ان تسعي جاهدا الى احضار شهود االثبات بغيه االدالء بشهادتهم  
لفرصه فى مناقشته لما قد تسفر عنه على مسامعها ولكي يتمكن المدافع عن الطاعن وتتاح له ا

 فيطرح ذلك كله على بساط البحث امام الهيئه ٠٠تلك المناقشة من مراوغه الشاهد واضطرابه 
الموقره فتعمل على مواءمه االمور وتقدر على أي امر تكون عقيدتها اما باخذها بتلك االقوال ام 

 طرحها وااللتفات عنها 
�و���ذ�/���ول������2��א������

ان التفرس فى وجه الشاهد وحالته النفسية وقت اداء الشهادة ومراوغته واضطرابه وغير  
ذلك مما يعين القاضى على تقدير اقواله حق قدرها والحتمال ان تجىء الشهادة التى تسمعها 
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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 ( 

�و��2�ل��ن�ذ�/����������

بان المدافع تنازل عن مطلبه بسماع الشهود او مناقشته امام الهيئه الموقره بل من انه  
  لما فى ذلك من مصادره على المطلوب ٠٠اكتفي على حد تالوتها 

��*�'�א�����אو���وא���@�$ذא�א������ون

���ن�و���אول�

ان تحقيق االدله الجنائية والتى تمثلت وتماثلت هنا فى سماع اقوال شهود االثبات هو  
واجب يقع على عاتق محكمه الموضوع اوال واخيرا البتناء اقتناعها وتكوين فكرتها وعقيدتها على 

 اسس سليمه بعيده كل البعد عن مظنه التحكم 
��א��2ض��'�א��2و$و��������������

  الخ ٠٠اليقدح فى واجب المحكمه القيام بالتحقيق الواجب عليها ان يكون الدفاع قد طلبه  
 ) سالف الذكر ١٢٠ - ٢١٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/٨١نقض ( 

 א���*ن�א�و���א�,���2

 وهو مايفرضه المنطق القضائى من ان منازعه الدفاع فى التعويل على اقوال الشاهد فى  
واقعه بما يخالف ما ادلي به في شهادة فانه ذلك يعد اعراضا فى امتناعه عن وصف صوره ال

سماع شهادته ويتضمن فى الوقت ذاته طلبا دفينا ظهرت معالمه فى تحقيق ذلك الدفاع وهو 
 اليكون اال بمناقشه الشهود وبحضور الطاعن ومدافعه 

�א�و���א�,���3

الشهادة وينتقص من داللتها وذلك من ان يتمثل فى اعتناق محكمه الموضوع مايخالف تلك  
 الطاعن قصد حيازه المادة المخدره وليس االتجار كيفما قرر الشهود فى اقوالهم 
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�و*ن�א�و���א��א�"�

يتمثل فى المبادىء التى ارستها محكمتنا الجليله محكمه النقض فى ان التحقيقات الشفويه  
محكمه اجراءاها تحقيقا لمعاونتها للدفاع على اداء هي من االدله الجنائية التى يتعين على هيئة ال

 ماموريته 
�وذ�/�א���د�5א����+�*����א��د�د�وא��د�د��ن�������א��2ض��'��و�!��

االصل فى المحاكمات الجنائيه انها انما تبني على التحقيقات التى تجريها المحكمه فى  
 فى مواجهه الخصوم وعليها ان الجلسة وتسمع من خاللها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك

تعاون الدفاع فى اداء ماموريته وان تامر بالبحث عن الشاهد واحضاره ولو بالقوه الداء الشهادة 
مادام قد لجأ اليها فى ذلك ونسب الى الشاهد تعمد تهربه او تهريبه حتي يدلي بشهادته فى مجلس 

 بوجوب مناقشته القضاء مادامت المحكمه قد بنت احقيه الدفاع فى تمسكه 
 ) ق ٥٠ لسنه ١٩١٦ طعن ٢٠٤ رقم ٣٦ س ١٢/١٢/١٩٨٥نقض ( 

�و��'�א��������دא�����<�ذ�/�א���د�5א���מ�

ان علي 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 مجموعه عمر ج ٢٨/٣/٣٨نقض ( 
�

�وא���מ�א�ط��ن�*�'�ذ�/�א��2و�

قد خالف االصل المتبع فى االحكام الجنائية ومن انها تنبىء على التحقيق الشفوي والذى  
البد ان تجريه محكمه الموضوع بجلساتها العلنيه فضال عما يمثله احضار الشهود لسماع اقوالهم 

 سماح الفرصه للهيئه الموقرة بالتفرس فى وجه الشاهد ومراوغته اثناء االدالء بشهادته وبما قد من
يسفر عنه ذلك من اضطراب وايهام فيما يظهر مدي صدقه وكذبه فى اقواله وتكون بذلك ادانت 
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لها الطاعن اعتكازا على اقوال الشاهد دون ان يتبع ذلك االصل الواجب اتباعه وهو مايفسد استدال
 على نحو يتعين نقض حكمها الطعين واالحاله 

�وא����+��'�ذ�/�א���מ������2��א������������א��2ض�*�'�אن�

االصل فى االحكام الجنائية ان تبني على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمه بالجلسة  
 وتسمع فيه مواجهه الطاعن شهادات الشهود مادام سماعهم ممكنا 

  )١٧٠ - ١٧٩ - ق ٣  س١١/١١/٨٢نقض ( 
  )١٢٠ - ٢١ - ٢٩ س ٣٠/١/٧٨نقض ( 
  )٤١٢ - ٨٦ - ٢٤ س ٢٦/٣/٧٣نقض ( 

�'�������

بان االصل فى المحاكمات الجنائية انها انما تبني على التحقيقات التى تجريها المحكمه  
في الجلسة العلنيه وتسمع من خاللها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك فى مواجهه الخصوم 
وعليها ان تعاون الدفاع فى اداء ماموريته وان تامر بالبحث عن الشاهد واحضاره ولو بالقوه الداء 
الشهادة مادام قد لجأ اليها فى ذلك ونسب الي الشاهد تعمد تهربه او تهريبة حتى اليدلي بشهادته 

 فى مجلس القضاء مادامت المحكمه قد بنت احقيه الدفاع فى تمسكه بوجوب مناقشته 
 ) ق ٥٠ لسنه ١٩١٦ طعن رقم ٢٠٤ رقم ٣٦ س ١٢/٥/١٩٨٥ نقض (

�

�

���د�א���מ�א�ط��ن��'�א���د�ل�����ع�א�د���א��%2א�ذ����;מ��2���$��:�א�و���א����"�

��"���מ�א���ل�وא��2طق�����אد)�א�'������8'�א����2�ج�

���د��وא��+�א���מ�א��2ض�*�'�אن�

 الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤديا الى مارتبه من الالزم فى اصول االستدالل ان يكون 
عليه من نتائج ويعتبر متفقا فى االستنتاج واال تتنافر مع حكم العقل والمنطق ولمحكمه النقض ان 
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تراقب ما اذا كان من شان االسباب التي يوردها الحكم ان تؤدي الى النتيجه التى خلص اليها من 
 عدمه 

 ) ق ٥٦ س ٦٣٩قم  طعن ر٢٧/٥/١٩٨٦نقض جلسه ( 
�و���3אن�א�,��+�

ان جماع االدله سالفه الذكر قد اتخذ منها الحكم الطعين سندا فى ادانه الطاعن على الرغم  
من انها جاءت متخاذله على نحو التؤدي بحال من االحوال الى النتيجه التي استقر عليها الحكم 

 اله مما يعيبه بعيب التعسف فى االستنتاج فيتعين نقضه واالح
�א�&-ل���ق�א�د��ع�:�א�����א�,���3

�א�و���א�ول� �وא����א��!�מ�و�ق�: *دמ�א��د�*�'�د�"�א�ط�*ن�א����,ل��'�א��������	و�

�وאط�א�������Dא�������#����D%���ط�א���وאط�א@�د������'��٠٠وא�1�7!ود$��

����א<(�א�ط�*ن�����א�2د�א����و$و����א��س�א�'�א&-ل����מ����وق�د��*�

����3א����+�א���מ�������א��2ض��'�א��د�د��ن�א����!��*�'�אن�

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 

 بلوغا الى غايه االمر فيه اوترد عليه باسباب سائغه الراي فى الدعوي فتلتزم المحكمه ان تحققه
 تؤدي الى اطراحه 

  )١٥٢ ص ٩٢ رقم ٢٤ مجموعه احكام النقض س ٢١/١/١٩٧٣نقض ( 
����و��'�א�

من المقرر ان حق الدفاع من الحقوق الدستوريه ومن المبادىء المستقره لمحكمه النقض  
موضوع ويطلب اليها على سبيل الجزم ان ان كل طلب او وجه الدفاع يدلي به لدي محكمه ال

تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يتغير به وجه الراى فى الدعوي يجب على المحكمه ان تمحصه 
 وتجيب عليه فى مدونات قضاءها واال اصبح حكمها معيبا بعيب االخالل بحق الدفاع 
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  )١٢٢٦ صفحه ٣٢٩ ق رقم ٧ سنه ٣/١٢/٥٦نقض ( 
�و�ذ�/�

ه اذا كان االصل ان المحكمه التلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه من المقرر ان 
المختلفه اال انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت 
بها على وجه يوضح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها فاذا هي التفتت كلية عن التعرض لدفاع 

همه التى وجهت اليه بما يكشف عن انها قد اطرحت هذا الدفاع وهي على الطاعن وموقفه من الت
 بينه منه ومن امره فان حكمها يكون قاصر البيان مستوجبا نقضه 

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

 ) ق ٥٣ لسنه ٦٤٩٢طعن ( 
�و�ذ�/�

هم فى مناحي دفاعه المختلفه اال انها انه ولئن كان االصل ان المحكمه التلتزم بمتابعه المت 
يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على نحو 
يفصح انها فطنت اليها ووزانت بينها وعليها ان تعرض لدفاع الطاعن ايرادا له وردا عليه مادام 

 فيها فاذا قصرت فى بحثه وتمحيصه متصال بواقعه الدعوي ومتعلقا بموضوعها وبتحقيق الدليل
وفحص المستندات التى ارتكز عليها بلوغا لغايه االمر فيه واسقطته فى جملته ولم تورده على نحو 

 يكشف عن انها احاطت به واقسطته حقه فان حكمها يكون مشوبا بالقصور بما يبطله 
  )٧٦٢-١٣٤-٣٦ س ٦/٦/٨٥نقض ( 

 وفى ذات المعني 
 ) ق ٥٤ لسنه ٤٦٨٣طعن ( 

�و��'��ذ�/�
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اذا كان الحكم بعد ان استعرض االدله والقرائن التى تمسك بها الخصم تاييدا لدفاعه قد رد  
عليها ردا منبئا بعدم درسه االوراق المقدمه لتاييد الدفاع فانه اليكون مسببا التسبيب الذى يتطلبه 

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

����و��'�א�

يجب ان يشتمل كل حكم باالدانه على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا تتحقق به  
اركان الجريمه التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها ومؤدي االدله التى ارتكزت عليها 

ع الجوهري ويكون واستخلصت منها ثبوت التهمه مع مراعاه مقتضيات حق الدفاع والرد على الدفا
 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 

 يه ان يقترن نقضه باالحاله ف
 ص ٣٣ قضائيه مج السنه ٥١ لسنه ٢٦٢٦ طعن رقم ١٩/١/١٩٨٢حكم نقض جنائى جلسه (

  )٨ قاعده ٥٢
�و��'��ذ�/�

من حيث ان المقرر بانه وان كانت المحكمه غير ملزمه بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه  
ها واجهت عناصر الدعوي ووازنت المختلفه اال ان شرط ذلك ان تورد فى حكمها مايدل على ان

 بينها واطرحت دفاع الطاعن وهي على بينه من امره 
 ) لم ينشر ٢٢١٥٠ طعن رقم ١٤/٥/١٩٩٢نقض ( 

'��و�د��
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بان المحكمه تلتزم دوما باقامه حكمها على قدر كافى بتبرير قضائها ويتحقق هذا التقرير  
تها دليال دليال شريطه ان تدلل باسباب سائغه بالرد على اوجه الدفاع دون الجري وراء ادلته ومالحق

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

���و����

مؤدي ذلك انه اذا طرح على المحكمه دفاع كان عليها ان تنظر فى اثره فى الدعوي فان  
جا فعليها ان تقدر مدي جديته فى اذا ماراته متسما بالجديه قضت الى فحصه لتقف على كان منت

 اثره فى قضائها فان هي لم تفعل كان حكمها قاصرا 
 ص ١س مج ٣١ ١٢/٤/١٩٨٠ ق جلسه ٤٨ سنه ٩٨٣ ق طعن رقم ٤٦ سنه ٥١٩طعن رقم ( 

١٠٦٩(  
�و������ن�ذ�/�

ع ابداه المدافع عن اطر فى مجلسها من دفوكان الثابت على اوراق الحكم الطعين وماس 
 الطاعن باستحاله تصور واقعة االتهام كيفما رواها شهودها 

�و�د�א��2د��'�ذ�/�*�'�אن�

ماقرر به شاهد النفي في اقواله بتحقيقات النيابه العامة من كون الطاعن ليس له ثمه  
الطاعن باقواله امام النيابه  وهو مايؤكد صحة ما قرر به ٠٠عالقه بالمتهمان االول والثالث 

العامه وفى انكاره لما نسب اليه من اعتراف واهي بمحضر الشرطه فجماع ذلك اكد ان للواقعه 
 صوره اخري لم ترد فى اقوال شهود االثبات والقائمين على واقعه القبض 

�و*�'�א��;מ��ن��ون�

 تعني به والتفتت عن تحقيقه هذا الدفاع فيما استند اليه جوهريا اال ان محكمه الموضوع لم  
  وهو ماينعي معه نقض حكمها الطعين واالحاله ٠٠وتمحيصه بلوغا لغاية االمر فيه 

����3���+�������א��2ض�
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بانه لما كان الدفاع الذى ابداه الطاعن يتجه الي نفي الفعل المكون للجريمة والى استحاله  
دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوي حصول الواقعه كما رواها شهود االثبات فانه يكون 

الظهار وجه الحق فيها مما كان يقتضي من المحكمه وهي تواجهه ان تتخذ من الوسائل لتحقيقه 
 وتمحيصه بلوغا لغاية االمر فيه 

 ) ق ٥٨ لسنه ٢١٥٦ طعن ٨٨ سبتمبر سنه ١١نقض ( 
� �א�,��2 ���א�و :� 7���� �א�ط�*ن ��د��ع �א����ض '�� �*����٠٠א�&-ل �وא��د �,��� '�� �وذ�/

��D#�����'�وא����ن�������

����3אن�א�,��+��'�	���4א���2ون�و*�'����א�����*�������<�א��2ض�

يجب بيان االسباب القانونيه للحكم اى بيان اركان الواقعه وظروفها القانونيه والنص  
 الحكم اثباتا اونفيا فى المطبق عليها وبيان اسبابه الموضوعيه ايضا اى االدله التي بني عليها

 انتهت محكمه النقض الى ان ٠٠ وعن طريق مراقبه اسباب الحكم الموضوعيه ٠٠بيان كافي 
تراقب شطرا هاما فى الموضوع فى الدعوي مما يتطلب الحكم ان يكون مؤسسا تاسيسا سليما على 

ا الرد ومؤديه فى ادله توافرت لها شروط معينه وان يكون نفس طريق سردها محققه للغايه من هذ
 فهي تراقب سالمه ٠٠الفصل الى ما انتهي اليه الحكم من نتائج بغير غموض اوتضارب 

 وذلك امر طبيعي بغير ٠٠استخالص النتائج من المقدمات بحيث تكون متفقه مع المنطق السوي 
ب فى مراعاته يصبح تسبيب حكم االدانه من ايسر االمور مهما كانت هذه االدانه مجابيه للصوا

كل عناصرها اوبعضها وتتهاد 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 والتقومن فيه للحق قائمه 
�

��<�א��2ض�وא�,��+��ذ�/��'�	���4א���2ون�و*�'����א�����*������
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ان الدفاع الجوهري الذى يتعين اجابته وتحقيقه هو ان يكون فى صوره طلب جازم والذى  
يقرع اذان المحكمه والينفك الطاعن او دفاعه عنه متمسكا به حتى قفل باب المرافعه اومسطوره 

 فى محضر الجلسه 
�وא����+�א���מ�������א��2ض�*�'�אن�

هري للمتهم او ايراده يعد اخالال بحق الدفاع وقصور ذلك عدم تعرض الحكم للدفاع الجو 
انه يتعين على المحكمه ان ترد على ما اثير من الطاعن ومرافعه من اوجه دفاع اودفوع وطلبات 
وواجبها فى ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسالمه تسبيب االحكام ومخالفه ذلك يعد اخالال 

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

  )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 ( 

'#���وא2زא���ذ�/�א��%!وמ�א��

  على ما اورده من دفاع واقع وقائم فى مرافعه مدافعه امام محكمه الموضوع 
 وא��'���,�+��'�

 الدفع ببطالن اذن النيابه العامه الصادر بالقاء القبض على الطاعن البتنائه على تحريات غير
 وقد اكد ذلك ماثبت من ان التحريات المجراه قد جاءت موصومه بالبطالن لقصور ٠٠جديه 

ضال عن  ف٠٠مجريها عن التوصل الى امور يتعين عليه التوصل اليها اذا ما اجري تحريه 
 ويضاف الى ذلك اعتناق محكمه الموضوع ٠٠امساكه عن االفصاح بمصادره السريه 

واقتناعها بما يخالف النتيجه التى اسفرت عنها التحريات وذلك بان الطاعن حاز النبات المخدر 
ولكن على غير قصد االتجار وهو مايهدرها ويهدر ماتضمنته وبالتالى يستطيل ذلك البطالن 

 فيصبح الدفع قد صادف ) كقاعده عامه مابني على باطل فهو باطل ( عليها الي مابني 

 صحيح القانون ببطالن اذن النيابه العامه وبطالن تنفيذه 
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 و�ذא� 

 الدفع ببطالن القبض والتفتيش لحصولهما قبل االذن بهما الصادر من النيابه العامه وتاصيل
ن القاء القبض على الطاعن حاصل فى ذلك الدفع مرده الى ماكشف عنه صحيح الواقع من ا

 فى حين ان اذن النيابه العامه صادر فى الساعه ٢٤/٩/٢٠٠٤ فجر يوم ٢ر٣الساعة 
 والتى استقرت فى حقها ٠٠ وذلك وفقا لما قرر به الطاعن ٢٤/٩/٢٠٠٤ مساءا يوم ١٢ر٣٠

الحقيقه احكام محكمه النقض من ان اقوال المتهم عن ساعه ضبطه واحضاره تكون اقرب الى 
 مما يؤكد صحه الدفع بان القبض ٠٠والتصديق النه اليعرف اذا كان ذلك فى صالحه ام ال 

 والتفتيش حاصالن قبل صدور اذن من النيابه بهما
�ود�"��ذ�/

 وتدليال على صحه ذلك الدفع هو ٠٠بعدم خضوع مكان الضبط لسيطره الطاعن الماديه  
الذى قضت محكمه الموضوع ببراءته وذلك فى ان  المتهم الخامس و-ما اورده شاهد النفي 

الطاعن ليس له ثمه صله بالمتهم االول والثاني وانه هو الذى رشحه لها لقياده السياره بغيه نقل 
موبيليا الى راس سدر أي ان الطاعن اليعلم شيئا عن المادة المخدره التي خبأت بالسياره وهو 

 وقد سقط ذلك عن المام محكمه ٠٠ مكان الضبط مايؤكد انتفاء سيطره الطاعن الماديه على
 )سابق البيان ( الموضوع وتحصليها لواقعات الدعوي 

 و�ذ�/�

الدفع بصدور اذن النيابه العامه عن جريمه مستقبليه وقد دلل على ذلك انه مع الفرض  
ات ذاته الجدلي بصحه اذن النيابه الذى اصدره مجري التحريات فانه ووفقا لما ورد بمحضر التحري

فانه صادر عن جريمه مستقبيليه لم تحدث بعد حال صدور االذن حتي يصح اصداره اللقاء 
 القبض علي مرتكبها 

�

�و���ع���/�א�د�وع�
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قد جاءت فى جملتها منكره لالتهام الذى نسب الى الطاعن وجاءت موصوفه بالدفاع  
ير بهم وجه الراى فى الدعوي الجوهري حيث يترتب عليهم جميعا لوصادفوا صحيح القانون ان يتغ

لذا فقد الزمت محكمه النقض فى العديد من احكامها انفه الذكر محكمه الموضوع بتحقيق دفاع 
المتهم بلوغا الى غايه االمر فيه او الرد عليه باسباب سائغه تؤدي الى اطراح دفاعه واال يصبح 

 حكمها معيبا بعيب االخالل بحق الدفاع 
�ع�א��אن�������א��و�و

قد التفتت عن الرد على تلك الدفوع منفرده باسباب سائغه تؤدي الى اطراحها دون النظر  
الى حيويتها فى تغيير الراى فى الدعوي فلم تقسطها حقها فى البحث والتمحيص كيفما يجب وفقا 

 للقواعد العامه المتبعه فى بحث االدله الجنائيه 
 ���3אن�������א��و�وع�

وان كانت ( ده جعلتها سالحا تهدر به كل دفع من دفوع الطاعن اعتصمت بقاله واح 
والتى تمثلت فى ان محكمه الموضوع تطمئن ) افردت لكل دفع مردوده فى مدونات الحكم الطعين 

  وتقتنع بشهاده شهود االثبات بالتحريات المجراه - وتصدق -
�و��/�א������

دفوع سالفه الذكر العتمادها على تقدير التعد فى حد ذاتها سببا سائغا الطراح ايا من ال 
هيئه محكمه الموضوع لالدله التى ثبتت لديها واالخذ بها لطرح اى دفع ايا كان فهي التعد 
التسبيب الذى يتطلبه القانون اعماال لحق الدفاع وهو عوار اليرفعه ان الحكم الطعين افرد سببا 

االسباب مرجعها قاله واحده اال وهي  الن تلك ٠٠لطرح كل دفع ابداه المدافع عن الطاعن 
االطمئنان واالقتناع والتصديق وهي امور التصلح ان تكون اسباب لطرح دفاع الطاعن البتنائهم 

 علي السلطه التقديريه لمحكمه الموضوع فى تقدير ادله االثبات 
�

���א�������ذ�/���3���
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ه بتحقيق الدليل المقدم فى لما كان الدفاع المسوق من الطاعن يعد دفاعا جوهريا لتعلق 
الدعوي ويترتب عليه لو صح 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 

ن معيبا مما يستوجب نقضه من اسباب التؤدي الى النتيجه التى رتبت عليها فان الحكم يكو
 واالحاله 

  )٩٥ ص ٢٣ ق ٢٤ احكام النقض س ٢٢/١/١٩٧٣( 
�و$و�א����

 الذى اصبح معه الحكم الطعين مخال بدفاع الطاعن مما يتعين معه نقضه واالحاله  
�א�����א��א�"� *دמ������2א�د��ع�א�'���د�ل�و	�8א��!�מ����3�د�+�א��2����א������:

�א����� �א�' �א��وאل�א�ط�*ن ��;� '�� ��&د�א �و$�א� ����א�� ���	د ���ز �א�2 ��و	8 ��

�א��	�@��!����2و2��

 א��אن�

محكمه الموضوع لم تساير النيابه العامه فى ان قصد المتهم من حيازته للنباتات المخدره  
 حيث ان االوراق خلت من دليل يرشح ويدلل على قيام هذا ٠٠المضبوطه كان بقصد االتجار 

 القصد 
م يثبت فى حق الطاعن ماينم عن انصراف قصده الى االتجار بذلك المخدر ولم يضبط فل 

 حال قيامه بممارسه هذا النشاط 
��ل�

ان المحكمه تري وفى حدود سلطتها التقديريه ان حيازه المتهم للماده المخدره كان بقصد  
 تعاقبه بناء على هذا  ومن ثم ٠٠االحراز فقط البقصد االتجار والتعاطي او االستعمال الشخصي 

�

 و*����



                                                      
 

 
 
 
  

 

 ٨٨

����� ��	 

 المحامي بالنقض

����� ��	 
�� 

 المحامي

Hamdy Khalifa  
Lawyer of the Supreme Courts 

Sherif Hamdy Khalifa  
Lawyer   

 دون تقيد ٠٠فقد قامت محكمه الموضوع بتغيير الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم  
 منها بالوصف الذى اسبغ على هذه الواقعه من النيابه العامه 

�"و������א��و�وع��'�ذ�/�"�

�"*��+�����ق�א�ذ>�&و���"�

�"�!��א���2ون�و�وא��+�"�

�"מ������2��*�'�א������א���"�

�"א������������א��2ض��'�"�

�"א��د�د��ن�א����!�����3"�

�"�'�*�+	2"�

المحكمه ملزمه بان تنزل الحكم الصحيح على الواقعه التى رفعت بها الدعوي غير مقيده  
 فى ذلك بالوصف الذى اسبغ على هذه الواقعه وال بالقانون الذى طلب عقاب المتهم طبقا الحكامه 

  )٧٥٦ ص ١٣٥ ق ٢٨احكام النقض س  ١١/٦/١٩٨٧( 
�'��و�

االصل ان محكمه الموضوع التتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابه العامه على  
الواقعه المسنده الى المتهم وان واجبها ان تمحص الواقعه المطروحه عليها على جميع لبوفها 

 واوصافها وان تطبق عليها القانون تطبيقا صحيحا 
  )٥١٦ ص ٩٥ ق ٢٩ احكام النقض س ١٥/٥/١٩٧٨( 

  )٣٦٦ ص ٧٩ ق ٢٨ س ٣١/٣/١٩٧٧( 
�و��ن�و�;���*ن�ذ�/�

 وهو ٠٠ لتحضير دفاعه بناء على الوصف الجديد ٠٠فلم تنبه الطاعن الى هذا التغيير  
  كيفما اعطاها الحق فى ذلك التغيير وهو مايعتبر من جانبها ٠٠االمر الذى اوجبه عليها القانون 

 تطبيق القانون واخالل اخر فى حقوق الدفاع خطأ فى 
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 و�%	�ل�ذ�/���ون����א��'

 اجراءات جنائية والتى جري نصها ٣٠٨ان المحكمه استعملت الرخصه المخوله لها بالماده  .١
 على مايلى 

للمحكمه ان تغير فى حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم ولها تعديله باضافه (  
ى ثبت من التحقيق او من المرافعه فى الجلسه ولوكانت لم تذكر بامر الظروف المشدده الت

 ولها ايضا اصالح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو فى عباره ٠٠االحاله او التكليف بالحضور 
االتهام مما يكون فى امر االحاله او فى طلب التكليف بالحضور وعلى المحكمه ان تنبه المتهم 

اجال لتحضير دفاعه بناء على الوصف اوالتعديل الجديد اذا طلب الى هذا التغيير وان تمنحه 
 ذلك 

 و��ن� 

 فاستخدمت حقها فى تعديل وصف االتهام من حيازه ٠٠ اجراءات ٣٠٨المحكمه ركنت للماده  
 ولكنها لم تؤدي ماعلى المحكمه من واجب تنبيه المتهم ٠٠بقصد االتجار الى مجرد االحراز 

 واخالل بحق الدفاع يتعين معه نقض ٠٠طأ فى تطبيق القانون  وهذا خ٠٠الى هذا التغيير 
 الحكم واالحاله 

�و���د@� 

ـفــى ذـلــك ماجـــاء باحـــد احكـــام اـلــنقض اـنــه غـنــي عـــن البـيــان ان اســـتظهار محكمـــه الموضـــوع ان  
االحراز كان بقصد التعاطي وتغييرها الوصف القانوني للواقعه دون اضافه شىء مـن االفعـال او 

تهم الـى مـ تكن موجهه الى المتهم ال اخـالل فيـه بحـق الـدفاع واليلـزم هنـا تنبيـه الالمظاهر التى لم
هـــذا التغييـــر النـــه لـــيس فيـــه اضـــافه تتضـــمن تعـــديال للتهمـــه المســـنده اليـــه الن هـــذا التغييـــر فـــى 

 مصلحته 
  )٣١٠ ص ٧١ رقم ٢٢ احكام النقض س ٢٨/٣/١٩٧١نقض (  

 ��������'�و$ذא�א��و�����'�א���מ�������א��2ض���دود�*� 
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 اجراءات اوجبت على المحكمه عند استعمال حقها فى تعديل التهمه  ٣٠٨ ان نص الماده -أ 
 اوجب عليها ٠٠ او اصالح الخطأ المادي ٠٠ او تدارك السهو ٠٠ او تغيير الوصف ٠٠

 ان تنبه المتهم اليه وان تمنحه اجال لتحضير دفاعه اذا طلب ذلك ٠٠عند كل ذلك 
 ٠٠ خطأ فى تطبيق القانون ٠٠ دون اداء ماعليها من واجب ٠٠ حقها واستعمال المحكمه

 بل هو تعسف الينبغي للمحكمه ان تمارسه 
 بدعوي ان هذا التنبيه فى ٠٠ ان تبرير عدم االلزام بتنبيه المتهم الى تغيير فى الوصف -ب 

  اجراءات لم تقم٣٠٨ ذلك ان الماده ٠٠ تبرير اليجد سنده فى القانون ٠٠مصلحته 
 والبعض االخر ٠٠بتضيق حاالت التغيير والتعديل لتجعل بعضها واجب تنبيه المتهم اليه 

 غير الزم التنبيه اليه 
 ان هذا االتجاه يتناقض مع القواعد العامه تغير القاعده االجرائيه النه فى حاله وجود نص -ج 

 ا بالغايه منه  يفسر النص هدي٠٠فى قانون االجراءات الجنائيه بحكم الحاله المعروضه 
  )٢٨ االجراءات الجنائيه ص -مامون سالمه / د(  

  )١٨٣٩ ، ٣٨٩٦ رقم ٣ مجموعه ابوشادي ج١٧/٤/١٩٦١ - ١٥/٣/١٩٦٠نقض (  
 من المبادىء االساسيه التى تحكم نظر الدعوي امام المحكمه هو تقيدها بطلبات الخصوم -د 

المشرع على تقنين هذا المبدأ وهذا مايعبر عنه بمبدأ عينيه وشخصيه الدعوي وقد حرص 
يجوز معاقبه المتهم عن واقعه غير التى ال اجراءات حيث نص على انه ٣٠٧فى الماده 

وردت بامر االحاله اوطلب التكليف بالحضور كما اليجوز الحكم على غير المتهم المقامه 
 عليه الدعوي 

�و�د�אو�د�א���1ع� 

اءات جنائية فى شقين االول حق للمحكمه  اجر٣٠٨على هذا القيد استثناء ضمنه الماده   
والثاني واجب عليها ويتمثل الشق االول فى سلطه المحكمه فى تغيير الوصف القانوني للفعل 
وفى تعديل التهمه باضافه الظروف المشدده التى ثبت من التحقيق او من المرافعه فى الجلسه 
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لها ايضا اصالح كل خطأ مادي  و٠٠ولوكانت لم تذكر بامر االحاله اوبالتكليف بالحضور 
 وتدارك كل سهو فى عباره االتهام مما يكون فى امر االحاله او فى طلب التكليف بالحضور 

ويتمثل الشق الثاني وهو الواجب الملقي على المحكمه حيث استخدام حقها فى التغيير   
ه اجال لتحضير دفاعه اوالتعديل اواالصالح اوالتدارك ان تنبه المتهم الى هذا التغيير وان تمنح

بناء على الوصف اوالتعديل الجديد اذا طلب ذلك ويفسر هذا النص االجرائى بالغايه منه 
  حق وواجب -والغايه منه ذات شقين 

 اعطــاء المحكمــه حــق ســلطه التغيـيـر حـتـى اليكــون هـنـاك تشــتيت للعداـلـه الجنائـيـة -الشــق االول  
 بدون مبرر وهذا حقها 

 ويتمثل فى واجب المحكمه فـى تنبيـه ٠٠ق المتهم فى الدفاع عن نفسه  ضمان ح-الشق الثاني  
 المتهم اومدافعه 

�و������'� 

 اجراءات قد ٣٠٨ المنصوص عليها بالماده ٠٠فان الغايه من هذه القاعده االجرائيه   
 ولكنها لم ٠٠تحققت فى الطعن الماثل بالنسبه لحق المحكمه فى تغيير وصف االتهام 

 مما ينطوي ٠٠لواجب المحكمه فى تنبيه المتهم اومدافعه الى هذا التغيير تتحقق بالنسبه 
  يتعين معه نقض الحكم واالحاله ٠٠على اخالل بحق المتهم فى الدفاع عن نفسه 

 ان تقـــدير معـيــار مصـــلحه المـــتهم اـلــذى اســـتندت الـيــه محكمـــه الـــنقض فـــى حكمهـــا الســـالف -هــــ 
زه بقصــد االتجــار اـلـى الحـيـازه بقصــد الحـيـازه  عـنـد تغيـيـر وصــف االتـهـام ـمـن حـيـا٠٠االلـمـاح 

 واليمكـــن مصـــادره هـــذا الحـــق ـبــزعم ان ٠٠المجـــرده يشـــاركها ـفــى تـقــديره ايضـــا دـفــاع الـمــتهم 
 ذـلـك ان اـلـدفاع هــو ٠٠العقوبـه ـفـى الوصــف المعـدل اخــف ـمـن العقوبـه عـلـى وصــف النيابـه 

اـلــوارد ـبــاالوراق الــذى يحـــدد طريقــه ومنهجـــه واســـلوبه فــى اـلــدفاع عــن الـمــتهم طبـقــا للوصــف 
  واليحق الحد ٠٠ سوف يدور مع الوصف الجديد ٠٠والشك ان طريقه ومنهجه واسلوبه 

  بزعم ان الدفاع لن يضيف جديدا ٠٠ ان يصادر هذا الحق ٠٠ 
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 اـلــى تغـلــيظ العـقــاب بشـــانها اـلــى ٠٠ اـلــذى اتبعـــه الشـــرع اخـيــرا ٠٠ ان ـفــى جـــرائم المخـــدرات -ز 
الضــمانات للمــتهم ومــن بينـهــا واجــب التنبيــه عليــه مـمــا درجــه االعــدام مــايفرض تــوافر كاـفــه 

  اجراءات ٣٠٨تجريه المحكمه من تغيير اوتعديل اوتصحيح عمال بالمادة 
 اجــراءات جنائـيـه فيمــا يتعـلـق بواجــب المحكـمـه تنبـيـه ٣٠٨ ان اطــالق تطبـيـق نصــوص الـمـاده -و 

الوقـوع فـى شـائعه  يخـرج احكـام محكمـه الـنقض مـن ٠٠المتهم الى هـذا التغييـر الـذى تجريـه 
عدم التناسب بين معيار التغييـر الـذى تلتـزم المحكمـه بالتنبيـه اليـه وبـين الـذى التلـزم بالتنبيـه 

 اليه 
 ����و�د��وא��+��'�א���@�ذ�/�א�وא

�א������*�'�*��ق�������א��و�وع�א�א<�א�%�!�<� 

 ٠٠ المصري  يري الدكتور مامون سالمه فى مؤلفه االجراءات الجنائيه فى التشريع٠٠حيث  
فى جميع الفروض التى تباشر فيها المحكمه سلطتها (  ومابعدها ٦٢٥ صفحه ١٩٧٣طبعه 

فى تغيير الوصف القانوني للواقعه اوتغيير التهمه باضافه الظروف المشدده اوبتصحيح الخطأ 
المادي وتدارك السهو يجب على المحكمه ان تكفل للمتهم حقه فى الدفاع ومن ثم يتعين عليها 

  ٣٠٨ م ٠٠نبيه المتهم ومدافعه ان وجد الى هذا التغيير ت
وهذه القاعده هي تطبيق للمبدأ السابق تقريره والقاضى بوجوب اعالم المتهم بالتهمه   

المسنده اليه فى امر االحاله او ورقه التكليف بالحضور حتي يتمكن من اعداد دفاعه بناء على 
 االتهام الموجه اليه 

�و*���� 

 المحكمه ذلك التغيير اوالتعديل دون ان تنبه المتهم الى ذلك فانها تكون قد فاذا اجرت  
اخلت بحق المدافع فى الدفاع مما يترتب عليه بطالن ماتم من اجراء وماترتب عليه من حكم 

 فى الدعوي بناء على الوصف اوالتغيير الجديد 
�و���ط�د�א�د��و�����ون��-�����#-� 
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ذى تبنته محكمه النقض فى كثير من احكامها هو فى غايه والشك ان هذا االتجاه ال  
 الخطوره من حيث االخالل بحق المتهم فى الدفاع 

 سابق ٣١٠ ص ٧١ رقم ٢٢ س ٢٨/٣/١٩٧١حكم النقض محل االشاره جلسه : مثال (  
 )الذكر 

ع فحق المتهم فى الدفاع الترتبط بجسامه اوتفاهه الجريمه المنسوبه اليه وانما هو يتالزم م 
 ١ فاذ٠٠االتهام الموجه اليه فالمتهم بواقعه معينه يلزم ان توفر له المحكمه كل سبل الدفاع 

كان المتهم قد دفع التهمه المنسوبه اليه بناء على وصف قانوني معين فال شك ان من حقه ان 
يسوق دفاعه بناء على أي وصف اخر تري المحكمه اخفاؤه على الواقعه حتى ولو كانت وصفا 

 فيما الشك فيه ان حق الدفاع ٠٠ من االول ولم يتضمن ايه اضافه للوقائع المنسوبه اليه اخف
يتضمن ليس تفنيد االدله فحسب وانما ايضا نفى الصله غير المشروعه عن الفعل باثبات ان 

 الوقائع التدخل تحت اى نموذج تشريعي من نماذج التجريم 
�و���ط�د�א�%������#-� 

عدم تنبيه المتهم الى التغيير اوالتعديل ايا كانت صوره يعتبر اخالال بحق وبناء عليه نري ان  
الدفاع وسواء اكان التعديل باستبعاد بعض عناصر الواقعه اوباعطائها تكييف مختلف عن 

 الوصف الذى طرحته النيابه العامه 
�و�ذ�/�و�2�<�*�'������8 

صف دون العمل بالواجب الذى شرعه يكون الحكم الطعين قد استخدم حقه فى تعديل القيد والو 
القانون فكان يتعين على المحكمه ان تفطن الى ذلك وان تنبه الدفاع الى هذا التغيير وان 

 اما وانها لم تفطن ٠٠تمنحه اجال لتحضير دفاعه بناء على هذا الوصف وهذا التعديل الجديد 
 فان حكمها ٣٠٨ ، ٣٠٧الى ذلك وعلى ما اوجبه القانون فى هذا الخصوص فى المادتين 

 يكون مشوبا باالخالل بحق الدفاع 
  )١٤٧٠ ص ٢٣٤ ق ٦ احكام النقض س ١٢/١٢/١٩٥٥طعن (  
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�و*���� 

 اجراءات ٣٠٨يكون الحكم قد اخطأ فى تطبيق القانون فيما يخص الفقره االخيره من الماده  
اء بنقض الحكم فضال عن ماشابه من خطأ االخالل بحق المتهم فى الدفاع مما يتعين معه القض

 واالحاله
 � �א�&��س �א���� ��د(�: ��� �وא�!��� ���و;�و �א���2ون 4��	�� �א�ط��ن �א���מ �%��&�

�Kد�*ن��ن��ط��ق�2ص�א���א��دא�"�*ن�א�ط��ط��א����������ط��2ون�٤٨وط�������ن�א����

�وא�&�ص�א��&د�א+�و$و����א��س�א�'�א&-ل����وق�א�د��ع�و�	و���'��١٨٢��2���١٩٦٠�מ�

 ��א�����
�وذ�/� 

العقاب  حيث ان المدافع عن الطاعن اورد فى دفاعه طلبا احتياطيا باعفاء الطاعن من  
 والذى ورد به من انه يعفي من ١٩٦٠ لسنه ١٨٢ من القانون ٤٨اعتكازا على نص المادة 

 كل من بادر من الجناه بابالغ السلطات العامه عن ٣٥ ، ٣٤ ، ٣٣العقوبات المقررة فى المواد 
ها بها فاذا حصل االبالغ بعد علم السلطات العامه بالجريمة تعين ان يوصل ممة قبل علالجري

 االبالغ فعال الى ضبط باقى الجناه 
�وذ�/�א*���زא� 

 من اقوال ٢٤/٩/٢٠٠٤على ماقرر به الطاعن بتحقيقات النيابه العامه في محضرها المؤرخ  
 المرتكبه وذلك لوجودهما على مسرح الجريمه اكدت اشتراك وعلم المتهمان الثالث والرابع بالجريمه

اثناء توجه السياره بالموبيليا الى راس سدر واستقاللهما سيارة اخري امامهما بل واخذهما السياره 
محل الضبط ومن ثم اعادتها للطاعن والمتهم االول اال ان فوجىء بوجود المواد المخدرة حال القاء 

 القبض عليه 
 �

 �����4��و$و�����
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تلك االقوال اكدت وبالقطع مساهمه المتهمان الثالث والرابع فى ارتكاب الجريمه محل ان   
االتهام والذى على سنده وجهت اليهم النيابه العامه اتهامها على الرغم من عدم المام التحريات فى 

فاة محضرها لفعلتهما اال بعد ان قرر الطاعن باقواله تلك وهو مايتعين معه اعفاءه من العقاب مكا
 لما قرر به 

�و$و����א����+�*����א���מ�������א��2ض� 

من ان ابالغ السلطات العامه عن جريمه بعد علمها بها يجب ان يكون من شانه ان يسهم   
اسهاما ايجابيا ومنتجا وجديا فى معاونه السلطات للتوصل الى باقى الجناه باعتبار ان هذا االعفاء 

 ل من يؤدي خدمه للعداله نوع من المكافاه منحها الشارع لك
  )٥/١٢/١٩٧٣ ق جلسة ٤٢ لسنه ١٤٦٤طعن رقم (  

�و*�'�א��;מ��ن�ذ�/� 

اال ان محكمه الموضوع اطرحت ذلك الطلب على قالة واهيه من كونه على غير ذي سند   
 من القانون ٣٥ ، ٣٤ ، ٣٣النتفاء موجبات اعمالها التى توجب اعمالها فى نطاق تطبيق المواد 

 ر متعين رفضه سالف الذك
�وذ�/�א�ط�א@���������� 

����3אن�א�,��+� 

ان مجال اعمال تلك المادة متوافر باحداث ووقائع االتهام ذاتها وهذا من كون االتهام الذى   
وجهته اليه النيابه العامه حيازه الجوهر المخدر بقصد االتجار وفي وقائع االتهام ذاتها انه القائم 

ره لحساب المتهم الثالث والذى ادانته محكمه الموضوع بانه حاز المادة بواقعه نقل المادة المخد
 المخدره بواسطه الطاعن بغيه االتجار بها 

 �Kد�2ون�٣٤و���3אن�א���+�*�'��١٨٢��2���١٩٦٠�ن�א��	2��

  او نقل جوهرا مخدرا وكان بقصد االتجار ٠٠ كل من حاز او احرز او اشتري -أ 
�و$و������ن����� 
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 سالفه الذكر متوافر انطباقها فى وقائع االتهام وهو مايؤدي الى اعمال ٣٤مادة ان مجال ال  
 بما ورد بها من اعفاء في حق الطاعن وهو ١٩٦٠ لسنه ١٨٢ من القانون ٤٨نص المادة 

 مايؤدي الى خطأ محكمه الموضوع في القانون وفى مجال اعماله على وقائع االتهام 
�و��2�ل��ن�ذ�/� 

 الطعين من ان الطاعن حاز الجوهر المخدر بغير قصد معين من ماقرر به الحكم  
 التعاطي او االتجار 

�وذ�/� 

الن الثابت من مدونات الحكم الطعين فى اتهامه الذي اسنده للطاعن انه حاز لحساب   
المتهم الثالث والرابع الجوهر المخدر واللذان قصدا االتجار به وهو ماينطبق عليه مجال نص 

 المعدل ويبين احقيه الطاعن باالستفاده من االعفاء ١٩٦٠ لسنه ١٨٢ القانون  من٣٤المادة 
  من ذات القانون ٤٨الوارد فى نص المادة 

 فان ما اوردته محكمه الموضوع فى طرحها لهذا الطلب قد اخل بحقوق ٠٠وعلى هذا   
 الدفاع وقصر فى التسبيب 

�وذ�/� 

المدافع عن الطاعن دون تحقيقه وتحقيق غاية  تلك القاله تعد اطراحا لمطلب ٠٠النه اوال   
المدافع منه علي الرغم من كونه مطلب جازم اليكفي الطراحه مادون فى اسباب الحكم الطعين 

 والخاص ١٩٦٠ لسنه ١٨٢ من القانون ٣٥ ، ٣٤ ، ٣٣من انه المجال لتطبيق المواد 
 بالمخدرات

�و���ذ�/����א�����*�������<�א��2ض

ري الذى يتعين اجابته وتحقيقه هو ان يكون فى صوره طلب جازم والذى ان الدفاع الجوه 
 يقرع اذان المحكمه والينفك المتهم اودفاعه عنه متمسكا به حتي قفل باب المرافعه اومذكرات مقدمه 

 حتي قفل باب المرافعه اومسطور فى محضر الجلسه 
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�وא������������<�א��2ض�*�'�אن�

رافعته البراءه واحتياطيا اجراء تحقيق معين اوطلب مناقشه اذا طلب المدافع فى ختام م 
الصلب مناقشه الطب الشرعي فان ذلك يعني طلبا جازما تلتزم المحكمه اجابته متى كانت لم تتجه 

 الى البراءه 
�وא����+�א���מ�������א��2ض�*�'�אن�

محكمه النقض من المقرر ان حق الدفاع من الحقوق الدستوريه ومن المبادىء المستقره ل 
ان كل طلب او وجه من اوجه الدفاع يدلي 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 وتجيب عليه فى مدونات قضاءه واال اصبح حكما معيبا بعيب االخالل بحق ٠٠
 ع الدفا

  )١٢٢٦ ص ٣٢١٩ ق رقم ٧ سنه ٣/١٢/٥٦نقض ( 
�'��و�

لدفاع الجوهري اوابراءه يعد اخالال بحق الدفاع وقصور ذلك لان عدم تعرض قضاء الحكم  
انه يتعين على المحكمه ان ترد على مايثير من المتهم ومرافعه من اوجه دفاع اودفوع وطلبات 

 ومخالفه ذلك يعد ٠٠وسالمه تسبيب االحكام وواجها فى ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع 
 اخالال من المحكمه بحق الدفاع 

  )٣٦٤ ص ٢٦ ، س ٧٠٢ ص ٣٥ س ٥٧٩ ، ٢٤٢ ص ٢٩نقض جنائى سنه ( 
  )٢٩٠ ص ٢٠ ، س ٩٨٥ ص ٢٨ ، س ٩٠٦ ص ٣٤نقض جنائى س ( 

  )٥٢٨ ص ٢٥ س ١٠٣٧ ص ٢٨ ، س ١٠٦٦ ، ص ٦٩٩ ص ٣٦نقض جنائى س ( 
�و�ذ�/�

 تلتزم محكمه الموضوع باجابته اوالرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه الطلب الذى  
 مقدمه والينفك عن التمسك به واالصرار عليه فى طلباته الختاميه 



                                                      
 

 
 
 
  

 

 ٩٨

����� ��	 

 المحامي بالنقض

����� ��	 
�� 

 المحامي

Hamdy Khalifa  
Lawyer of the Supreme Courts 

Sherif Hamdy Khalifa  
Lawyer   

  )٣٧ ص ٦ ق ٣٣ احكام النقض س ١٩/١/١٩٨٢( 
�و��'��ذ�/�

 ق مادام باب بان حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخوله ابداء مايعني له من طلبات التحقي 
المرافعه الزال مفتوحا ولو ابدي هذا الطلب بصفه احتياطيه النه يعتبر طلب جازم تلتزم المحكمه 

 باحابته متى كانت لم تستند الى القضاء بالبراءه 
  )١٤٨ ص ٢٢ ق ٣٨ احكام النقض س ٢٨/٢/١٩٨٧( 

 من ٣٥ ، ٣٤  ،٣٣لم يوضح فى قالته تلك سبب عدم اعمال مجال المواد : النه ثانيا و 
 بل ان ماقرر به ورد على نحو اصابه الغموض واالبهام فيما اسند ١٩٦٠ لسنه ١٨٢القانون رقم 

 اليه مما يعد قصور اصاب اسبابه 
�+�������א��2ض�����2 ��3���

ر لكي يتحقق الغرض من التسبيب فيجب ان يكون فى بيان جلي مفصل بحيث رالمق  
ه اما افراغ الحكم فى عبارات عامه معماه او وضعه فى يستطاع الوقوف على مسوغات ماقضى ب

صوره مجهله فال يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب االحكام واليمكن 
 محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون علي الواقعه كما صار اثباتها بالحكم 

  )١١٤ ق ص ٢٤ س ٢٩/١/١٩٧٣نقض (  
�و�ذא 

الحكم يكون مشوبا بالغموض واالبهام متي جاءت اسبابه مجمله وغامضه ان المقرر ان   
فيما اثبتته او نفته من وقائع سواء كانت متعلقه ببيان توافر اركان الجريمة او ظروفها او كانت 

  الخ٠٠٠٠٠٠٠٠بصدد الرد على اوجه الدفاع العامه من الدفوع الجوهرية 
 ) ٥٩ لسنه ٢١٦١١ طعن رقم ١٠/٢/١٩٩١نقض (  

 �

�و�ذ�/� 
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تكون قاله الحكم الطعين فى طرحه للمطلب الجازم قد صابها الغموض واالبهام فضال عن   
االخالل بحقوق الدفاع وتنم فى مجملها خطأ محكمه الموضوع فى تطبيق القانون مما يتعين نقض 

 حكمها الطعين واالحاله 
 א���*ن�א�1ق�א������ل�������8א��2%�ذ� 

 ٦٣ 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 
الجنايات بعقوبه مقيده اوسالبه للحريه ان يطلب فى مذكره اسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم 

عن ويصدر رئيس المحكمه على وجه السرعه جلسه الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل فى الط
 فصلت لها النيابه وكان المشرع وان لم يورد معيارا يستهدي به فى وقف ٠٠لنظر هذا الطلب 

تنفيذ الحكم اال انه اعتصم بالقواعد الوارده فى قانون المرافعات المدنيه والتجاريه فان هذا 
 مطالعه االسباب التى بني عليها الطعن االيقاف يجد مسوغه باالوراق حيث ان الثابت من

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 

 الخطر المتمثل فيما يالقيه االمر الذى ينعقد معه ركنا الجديه واالستعجال فضال عن ركن  
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 

  .ل والقانونيه المبرره اليقاف التنفيذ لحين الفصل فى اسباب الطعن المرجح القبو
 بناء عليه 

 يلتمس الطاعن من عداله هيئه محكمه النقض الموقره الحكم 

 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 



                                                      
 

 
 
 
  

 

 ١٠٠

����� ��	 

 المحامي بالنقض

����� ��	 
�� 

 المحامي

Hamdy Khalifa  
Lawyer of the Supreme Courts 

Sherif Hamdy Khalifa  
Lawyer   

 جناـيــات الســـويس والمقـيــد ٢٠٠٤لســـنه   المطـعــون فـيــه رـقــم وفــى الموضـــوع ـبــنقض الحـكــم:  ثالثا
  ١٧/١/٢٠٠٦ كلي السويس والصادر بجلسه ٢٠٠٤لسنه   تحت رقم 

 والقضاء 

 بنقض الحكم وبراءه الطاعن مما هو منسوب اليه  :  اصليا
ـبــنقض الحـكــم واحاـلــه القضــيه اـلــى محكـمــه الســـويس الكليــه داـئــرة الجناـيــات للفصـــل ـفــى : احتياطيــا 

 وعها مجددا امام هيئه مغايره موض 
 وكيل الطاعن              

 
         المحامي بالنقض         
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       ������9� �:�� ���� �� ;<�.��–        :)��� �#=��)/>� ?�#��@>�- A
�� ����< 
   �/$B �:��15/3/2011    3H; �I��� J   �
/�2010     3H�)� ��)�>�- K=��)/� A
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 �
/�2010 �H6�
� *2����- �:�� :��� A
L : 
 ���+� N��O 

(�           R- S6�H �T;6IO��Qء     T����- U)�V W�)7� ��6�0 X��TR- �T�Y- 	V;- S6�H-
 KT;�.>�- 8�� ��0 ��V. 

�0���� X�
[��� J ;<�.�� 3�7� 5��- 
  قد قضي في منطوقه ١٤/١٢/٢٠١٠بجلسة  

 ���+� N��O 
 KT;�.>�- X�
[��9� J \7� ]6�/� ���^ 

فــي معارضــة الطــاعن وكــان الحكــم الصــادر ضــد الطــاعن مــن محكمــة أول درجــة قــد قضــي 
  بالحكم القاضي منطوقه ٦/١١/٢٠١٠بجلسة 

 ���+� N��O 
  KT;�.>�- �T�Y- 	V;- S6�H 
وأخيــرا كــان الحكــم الغيــابي الصــادر مــن محكمــة أول درجــة ضــد الطــاعن قــد قضــي بجلســة  

١/٧/٢٠١٠  

 ���+� N��O 
      ���#�- �
� W�O ���^500    ����^- �
L 10000    �;<�.>�- �
L   �0 \$Q��-

 ����^- *�- � ��_���20000 ����^- �=�`�� �0 a�0 ��> \$Q��- �
L 20000  
 �;<�.>�- �`��`�� �0 �
L. 
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b626>� 
  بدائرة مركز الجيزة ٢٠/١/٢٠١٠اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه في يوم  
 .عرض للبيع أدوية مغشوشة مع علمه بذلك  -

 .قرار من وزير الصحة باستعمالها أو تداولها عرض للبيع أدوية لم يصدر  -

حضر دواء بالصيدلية ولم يقيده بدفتر التذاكر الطبيـة أوال بـأول فـي نفـس اليـوم الـذي صـرف  -
 .فيه 

 ١٩٤٩ لسـنة ٤٨ من القـانون رقـم ٨ ، ٧ ، ٢ و ١ بند ١ فقرة ٢ابه وفق المواد قوطالبت ع
 ٨١/١ و ٦٥ و ٦٤ و ٥٩ و ٥٨ والمـواد ١٩٩٤ لسـنة ٢٨١بقمع الغش والتدليس المعدل بالقانون 

 والـمــواد ١٩٩٨ لســنة ١٦٧ و ١٩٥٦ لســن ٣٦ المـعــدل بالقــانونين ١٩٥٥ لســنة ١٢٧مــن القــانون 
 . المعدل ١٩٥٥ لسنة ١٢٧ من القانون ٨٤ و ٨٣ و ٣٦ و ١٠

����c�$� �0���� dO' �$0- 
فا والتـي جـاءت معيبـة وفق مواد االتهام سالفة الذكر وصـدرت فـي حقـه األحكـام المـذكورة سـل 

بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في االستدالل والقصور في التسـبيب واإلخـالل بحـق الـدفاع علـي 
 النحو الذي نتشرف ببيانه في أسباب طعننا التالي 

����� ����' 
 9-' : 56=���� \��Y J ��e� 

   S- � �L6�� :           �)�_Y �)0 3_�>�� ������ S�:=R J ���+� ��%       �)I� ء�-< �)H a�)0
                �)�_��� 8)$Y ء�)#�=R �)#T �)� 3T�)�Y 3)^; 8��)� ���>� �Y�V��� J ���.���

 �I+� �;�� fH6�� �;6_�>� �g��� h�;- ��: 
 فالبين من مطالعة محاضر جلسات الدعوى أمام محكمة الحكم الطعين ان الطاعن قدم عدة 
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تـر التحضـيرات الخاصـة بصـيدليته والتـي حوافظ مسـتندات حـوت مـن ضـمن مـا حـوت صـورة مـن دف
ثبت منها أن األدوية التي زعمت محررة المحضر عـدم قيـدها بالـدفتر مقيـدة فعـال بـه بـل وأن الـدفتر 
المــذكور مثـبـت فـيـه بتوقـيـع محــررة المحضــر عــن آخــر زـيـارة لهــا قـبـل الواقعــة وقــد ذكــر المــدافع عــن 

آشـار علـى المسـتند ذاتـه فـي مواضـع ذكـر الطاعن تلك التفصيالت على وجه حافظـة المسـتندات و 
 الدواء المركب و كذا في موضع توقيع محررة المحضر 

<������ 8��� ��V- !$1- 
االتهــام مــن قائمــة االتهامــات الموجهــة لــه تأسيســا علــى ثبــوت انتفاءهــا يقينــا و بالمســـتندات 

تت عن تلـك المسـتندات الرسمية الممهورة بتوقيع محررة المحضر ذاتها اال ان محكمة الموضوع التف
القاطعة و ذلك الدفاع الجوهري دونما ايراد ثمـة سـبب لـذلك و دونمـا ان تـورد انهـا فطنـت و انتبهـت 
حـتـى ـلـه بمــا يوصــم حكمهــا بالخطــأ المبطــل فــي تطبـيـق القــانون لعــدم انزالهــا صــحيحه عـلـى الوقــائع 

صـــحيحا أمامهـــا فضـــال عـــن المثبـتــه ـلــديها فضـــال عـــن تحريفهـــا للثاـبــت بالمســـتندات المقدمـــة تـقــديما 
 القصور في التسبيب 

8�� 5�� �> 
 �<�>� i= 5��-65 �=�� k�L �H ;6����� ��  

 العقوبة شخصية وال جريمة و ال عقوبة اال بناء على قانون 

         fV��� d� a�_Y9�� �l�e� ������ �<�� N.= mO- )  �<�>�36     56=�)��� �)� 
127 �
/� 1955.�� �
_� ��-�:� 5�q J  ��� ( �=��: 

كــل دواء يحضــر بالصــيدلية يجــب أن يقـيـد ـبـدفتر الـتـذاكر الطبـيـة أوال ـبـأول ـفـي نفــس الـيـوم " 
الذي يصرف فيه و تكون صفحات هذا الدفتر مرقومة برقم مسلسل و بخط واضـح دون ان يتخللـه 
 بياض و دون أن يقع فيه كشـط و كـل قيـد بـذلك الـدفتر يجـب ان توضـح بـه اسـماء وكميـات المـواد

 .................................."التي تدخل في تركيب الدواء 
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k60��� J fH�6�� 5�� ��sV 
ًأن المتهم قد قدم أمام المحكمة صـورة مـن أوراق الـدفتر الخـاص بالتركيبـات الدوائيـة مشـتمال 

كمـة ًعلى البيانات الجوهرية المستلزمة قانونا كما اصطحب معه أصل ذلك الدفتر كي تتحقـق المح
فــال يجــوز بعــد ذلــك أن يضــار الطــاعن مــن إغفــال المحكمــة االطــالع علــى مــن صــحة بيانتــه 

 المستندات المقدمة منه واليجوز عقابه بالتالي عن الجريمة 

ومــؤدى ذـلـك أن محكمــة الموضــوع ـقـد انزـلـت حكــم الـقـانون فــي غـيـر منزـلـه ـبـل وقصــرت فــي 
 أسباب حكمها 

 �=�� 	�
�� ���� NIH ��V 
ًطــاعن بداللــة مســتندات مقدمــة منــه فــي نفــي ركــن مــن أركــان الجريمــة يعــد دفاعــا تمســك ال" 

ًهامــا ـفـي اـلـدعوى و مــؤثرا ـفـي مصــيره واذا ـلـم تـلـق المحكمــة ـلـه ـبـاال ـفـي جــوهره و ـلـم تواجهــه عـلـى  ً ًٕ
ًحقيقتــه ولــم تفطــن الــى فحــواه ولــم تقســطه حقــه و تعنــى بتمحيصــه بلوغــا الــى غايــة األمــر فيــه بــل 

ً ـلـه وردا علـيـه و ـلـم تتحــدث عــن تـلـك المســتندات ـمـع ـمـا يـكـون لـهـا ـمـن دالـلـة ـفـي ًسـكتت عـنـه إـيـرادا
نـفـي عناصــر اإلتـهـام و ـلـو أنـهـا عنـيـت ببحثـهـا لجــاز أن يتغـيـر وجــه اـلـرأي ـفـي اـلـدعوى ـفـأن حكمهــا 

 "ًيكون معيبا بالقصور 
 )١٤٦-٣٠-٢٤س-١١/٢/٧٣نقض (

 �=�� 8��� NIH- 
ســـكوت ....  المقدمـــة للمحكمـــة اإلســـتئنافية الـــدفاع المثبـــت بصـــفحات حافظـــة المســـتندات" 

ًالحكم عنه إيرادا وردا يصمه بالقصور المبطل  ً" 
 )١٤٦ – ٣٠ – ٢٤ س – ١١/٢/١٩٧٣نقض (
 )١٨٨ – ٢٣ – ٤٢ س– ٢٩/١/١٩٩١نقض (
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 �<�>� i
� �#��@>�� ��:u���32/2 ?��6���� 56=�H ��  
فإنه من نافلة القول وسننه أن الجريمة تتمثل بحسب األصل فـي فعـل يقـع مـن أحـد .. بداءة  

 .الناس بالمخالفة لنص من نصوص قانون العقوبات 
انوني الخاص بالجريمـة علـي أنـه فـي بعـض األحـوال وبهذه المخالفة تنال الواقعة التكييف الق

 .قد يرتكب الجاني عدة جرائم بغرض واحد ترتبط ببعضها بحيث ال يقبل التجزئة 

dl � ��v 9��0R- 
 �<�>� ?�L ��V32 �=�� �=�`�� �_Y��V J ?��6���� 56=�H ��  

ل التجزئــة وجــب إذا وقعــت عــدة جــرائم لغــرض واحــد وكانــت مرتبطــة ببعضــها بحيــث ال تقبــ 
 .اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة ألشد تلك الجرائم 

�=� *$0 	�
���� 8��� �IHء �� J- 
مـنـاط تطبيــق الفقــرة المشــار إليهــا يقتضــي تــالزم عنصــرين همــا وحــدة الغــرض وعــدم القابليــة  

دة بـعــدة أفـعــال متكامـلــة تكـــون للتجزـئــة ـبــأن تـكــون الجـــرائم المرتكـبــة ـقــد انتظمتـهــا خطـــة جنائـيــة واحـــ
 .مجموعا إجراميا ال ينفصم 

 )١٨/٥/١٩٨٠ ق جلسة ٤٩ لسنة ١٤٨١طعن رقم (

��6�� 8��� �O�q � -�Lء ��#�
 عقوـبـات عنـدما تتعـدد الجـرائم تعـددا حقيـقـا ال ٣٢يتحقـق االسـتثناء المنصـوص عليـه بالمـادة  

لة فـي ذاتـه وقـد كـان مـن الواجـب فـي معنويا بـأن تتعـدد األفعـال ويكـون كـل فعـل منهـا جريمـة مسـتق
وهـذا هـو االسـتثناء . هذه الحالة تطبيق قاعدة تعدد العقوبات ، إال أن المشرع وضـع حكمـا خاصـا 
 الذي يقتضي بتوقيع عقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة األشد إذا توافر شرطان 
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 .أن تكون الجرائم المتعددة قد وقعت لغرض واحد  - أ
 .ارتباطا ال يقبل التجزئة أن تكون مرتبطة ببعضها  - ب

وتعـنـي وحــدة الغــرض وحــدة اـلـدافع أو وحــدة الغاـيـة الـتـي يســعى الجــاني إـلـي الوصــول إليهــا  
 .وذلك بأن تهدف جرائمه المتعددة إلي غاية واحدة 

وال يقصـد المشــرع بوحـدة الـغـرض وحــدة القصـد الجـنـائي ، ذـلـك أن الجـرائم المتـعـددة مســتقلة  
دة الغاـيــة ـبــالمعني الســابق ، يتحـقــق بـهــا االرتـبــاط ـبــين الجـــرائم المتـعــددة فيمــا بينـهــا وال شـــك أن وحـــ

 .ارتباطا ال يقبل التجزئة 
 ويمكن القول أن االرتباط الذي ال يقبل التجزئة بين الجرائم المتعددة يتوافر في حاالت ثالثة  

 .هي وحدة الغاية بالنسبة لجميع الجرائم المتعددة :  الحالة األولي
 .أن يكون بعضها وسيلة وبعضها األخر غاية :  ثانيةالحالة ال

 أن يكون وقوع بعضها يترتب علي وقوع بعضها األخر:  الحالة الثالثة
ومـتــي تحـقــق االســـتثناء الـمــذكور وجـــب اعتـبــار الجـــرائم المتعـــددة جريمـــة واحـــدة والحكـــم فيهـــا  

قاضــي فهــو يلـتـزم بتطبـيـق بعقوـبـة واحــدة هــي المـقـررة الشــد تـلـك الجــرائم والخطــاب هـنـا موجــه إـلـي ال
 .عقوبة الجريمة األشد فإذا قضي بعقوبات متعددة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون 

 جـزء ٢٠٠٩إيهـاب عبـد المطلـب طبعـه / الموسوعة الجنائية الحديثة فـي شـرح قـانون العقوبـات م (
 ) وما بعدها ٣٠١ ص –أول 

8�� 5�� mO- 
ن واـلــذي وصـــفته ـبــه النياـبــة أو اســـتقر ـفــي عقـيــدة وكـــان الثاـبــت أن االتهـــام المنســـوب للطـــاع 

ســواء كانــت منتهيــة الصــالحية أو  (غيــر صــالحة لالســتخداممحكمــة الموضــوع هــو حيازتــه ألدويــة 
كانت ممنوعة من التداول لعدم صدور قرار بشأنها من وزيـر الصـحة ، أو كانـت مجهولـة التركيـب 

 .و اتجاه نيته لبيعها وتداولها للجمهور ولغرض واحد ه) لعدم إثباتها في الدفتر المعد لذلك 
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Kl6�� ��4- 
الوارد بأوراق االتهام وتسبيب محكمة الموضوع يؤكـد ويقطـع أن الطـاعن إذا مـا صـح اقترافـه  

للجــرائم المنســوبة إليــه فإنهــا فــي جماعهــا تكــون مشــروعا إجراميــا واحــدا هــو حيــازة أدويــة مغشوشــة 
 ورة علي صحة المتعامل مع علمه بذلك بغرض بيعها للجمهور رغم ما تمثله من خط

�O��l 8�� ���Y �H- 
ممـا ذكرتـه النيابـة فـي قـرار االتهـام ومـا ذكرتـه المحكمـة فـي معـرض تسـبيب حكمهـا وكـذا مـا  

علـي (أدلت به شاهدة الواقعة الوحيدة لـدي سـؤالها أمـام النيابـة مـن أن المـتهم حـاز األدويـة المعيبـة 
 .ض البيع بغر) اختالف ما شابها من عيوب 

�T�Q�� 8$Y- 
 هـي الـدليل القطعـي علـي كـون األفعـال الموصـوفة – رغـم عـدم توافرهـا –التي نسبت للمتهم  

 .للمتهم قد ارتبطت ارتباطا ال يقبل التجزئة كونها متكاملة لتنفيذ غرض وخطة إجرامية واحدة 

8�� J N#T 9- 
حضر بالصيدلية بالـدفاتر المعـدة لـذلك أن التهمة الثالثة المنسوبة للمتهم هي عدم قيد دواء م 

ألن الثاـبـت أن الغــرض مــن إثبــات مكونــات الــدواء المحضــر بالصــيدلية فــي الــدفتر المعــد لــذلك .. 
معرفة مدي صالحيته وتوافقه مع األعراف الطبية والصـيدالنية والفتـرة التـي يصـلح لالسـتخدام فيهـا 

بمـا يلحـق ) أي غشـه(حية الـدواء المحضـر وقد عد المشرع عدم القيام بالقيـد قرينـة علـي عـدم صـال
 .هذه التهمة في مضمونها بالتهمتين األولي والثانية ويؤكد ارتباط الجميع ارتباطا ال يقبل التجزئة 

���:� 5�� �� 64- 
علـي المحكـمـة معـه عـقـاب المـتهم عــن األفعـال الـمـذكورة سـلفا بموجــب العقوبـة األشــد المـقـررة  

مــن حــق محكمــة اـلـنقض مراجعتهــا فــي ذـلـك و الـتـدخل إلـنـزال حكــم ألحــدها ـفـإن هــي ـلـم تفعــل ـفـإن 
 .القانون علي وجهه الصحيح 
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�=�� 	�
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الفصــل فــي قيــام االرتبــاط بــين الجــرائم و ان يكــن ممــا يــدخل فــي حــدود الســلطة التقديريــة "  

الـيـه اال انــه اذا لمحكمــة الموضــوع اســتنادا اـلـى االســباب الـتـي مــن شــانها ان ـتـؤدي اـلـى مــا انتهــت 
 من قانون العقوبـات ٣٢/٢ توجب تطبيق المادة – كما صار اثباتها بالحكم –كانت وقائع الدعوى 

، فــان عــدم تطبيقهــا يكــون مــن االخطــاء القانونيــة فــي تكييــف االرتبــاط الــذي حــددت عناصــره فــي 
 "الحكم ، و يستوجب تدخل محكمة النقض النزال حكم القانون على وجهه الصحيح

  )٢٧٤ ق ص ١٨ السنة ٢٧/٢/١٩٦٧ ق جلسة ٣٦ لسنة ٢٠٥٧ الطعن رقم (

    �)w�L �_
� d� d�xT y�� S��V9� <��Y z6.% J 	�
�� ���� NIH �H-
�q9� ��6����� �_��Y�� ���0 - ��O�- �w�L �4;���0� a:$T - �$��/�  �=�� 

ض أغذيــة مغشوشــة وعــر. ادانــة الطــاعن بجريمتــي عــرض لحــوم مذبوحــة خــارج الســلخانة "  
 عقوـبـات توقيــع عقوـبـة مســتقلة عــن كــل ٣٢/٢المــادة . وجــوب توقـيـع عقوـبـة واحــدة عنهمــا . للبـيـع 

 "خطأ . التهمتين 
  )٩٦٥ ص ٣٥ س ٢٧/١٢/١٩٨٤ ق جلسة ٥٤ لسنة ٢٢٣٧طعن ( 

��� - 
اذا كانـت عـبـارات الحـكـم تفـيـد ان جـرائم القـتـل الخطــأ و االصــابة الخطـأ و قـيـادة ســيارة بحاـلـة 

عـرض حـيـاة االشــخاص و االمـوال للخطــر ، و التســبب فـي اـتـالف ســيارة مملوكـة للغـيـر ـقـد نشــأت ت
 عقوبـات بالنسـبة للجريمـة االخـيـرة و ٣٢عـن فعـل واحـد و هـو ـمـا كـان يقتضـي اعمـال حكـم الـمـادة 

االكتفاء بتوقيع عقوبة الجريمة االشد دون غيرها مـن الجـرائم الثالثـة االخـر المرتبطـة أصـلية كانـت 
 تكميلـيـة و لمــا كــان الحكــم ـقـد خــالف هــذا النظــر و ـقـض فضــال عــن عقوـبـة جريمــة القـتـل الخطــأ ام

 بعقوبة مستقلة اصلية و تكميلية عن جريمة االتالف الخطأ فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون 
  )٢٤/١٢/١٩٩٩ ق جلسة ٦٤ لسنة ١٢٢٣٩الطعن ( 
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 قانون بما يوجب نقض الحكم لذلك يتأكد خطأ المحكمة في تطبيق ال

  m��| �L- :       k�)� *��)
�� �).��� })���� 3)�7� t�~V�)� 56=���� \��Y J ��@$�
 8�� �#T �� h�;-9� 6$% �� 3^��� �$0 3_�>�: 

فغنـــي عـــن البيـــان ان الجـــرائم المنســـوبة للمـــتهم وفـــق مـــا افصـــح عنـــه القـــانون جـــرائم عمديـــة 
صد الجنائي لديه و هو في واقعتنا الماثلة اتجـاه نيتـه لغـش جمهـور تستلزم بحسب االصل توافر الق

 المتعاملين معه في االدوية التي يقوم ببيعها 

8�� �0 A.V� �H- 
 :قيد و وصف النيابة و كذا الحكم الطعين الذي اورد في مدوناته قالة 

ع و التداول و ع�وة على توافر القصد الجنائي المتمثل في عدم ص�حية تلك ا
دوية للبي" 
مع ذلك اتجھت ارادة المتھم الى عرضھا للبيع و التداول على الرغم من علمه بخط"ورة عرض"ھا 

 "للتداول على المواطنين 

 ) بالحكم ٣ص ( 
وفيمــا عــدا ذلــك لــم يــورد الحكــم فــي تحصــيله للواقعــة مــا يفيــد ان الطــاعن انتــوى بيــع الــدواء 

مكن القول بـان مجـرد وجـود دواء منتهـى الصـالحية المضبوط للجمهور او حتى عرضه للبيع و الي
 او معيب باي عيب كان ما كان يصلح للقول بتوافر هذه النية لدى المتهم 

59 8�� 
القصــــد الجـنـــائي ال يفـتـــرض و اليجــــوز افتراضــــه وقضــــت محكمــــة اـلـــنقض فــــي العدـيـــد مــــن 

 احكامها بان القصد الجنائي ال يفترض و ال يجوز افتراضه 

� ���� N���V	�
� 
 "االصل ان القصد الجنائي من اركان الجريمة فيجب ان يكون ثبوته فعليا " 

  )٥٨٦ – ١٤٠ – ٢١ س – ١٣/٤/١٩٧٠نقض ( 
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��� - 
يشترط لقيام جريمة الغش قيام القصـد الجنـائي لـدى المتعاقـد الـى االخـالل بالعقـد او الغـش " 

 من اركان الجريمة فيجب ان يكـون في تنفيذه مع علمه بذلك ومن المقرر ايضا ان القصد الجنائي
 "ثبوته فعليا 
  )٥١ رقم ٣٦٥ ص ٤٧ مجموعة احكام النقض س ١٩٩٦ مارس ١٧نقض ( 

�=�� *IH ��� 
جريمــة طــرح او عــرض جــبن مغشــوش للبيــع جريمــة عمديــة يشــترط لقيامهــا ثبــوت القصــد " 

ه ادخـال الغـش وتعمـد عرضـه للبيـع، الجنـائي و هـو علـم المـتهم بـالغش فـي الشـئ الـذي طرحـه أو
 "على المشتري

 ) ق ٧٠ لسنة ٥٤٠٦ طعن رقم ٢٠٠٠ من ديسمبر سنة ٤نقض ( 
 ) ق ٥٩ لسنة ٤٤٣٦٢ طعن رقم ١٩٩٦ من مارس سنة ١٠نقض ( 
 ) ق ٦١ لسنة ١٥٤٦١ طعن رقم ٢٠٠٠ من اكتوبر سنة ٢نقض ( 

8�� 5�� �> 
صـد الجنـائي لـدى الطـاعن وكان الحكم الطعين قد اكتفى بايراد قرينة للتدليل على توافر الق

لمجرد تواجد االدوية المضـبوطة لديـه و جعـل مـن ذلـك قرينـة علـى اتجـاه نيتـه لعـرض تلـك االدويـة 
 على الجمهور و هو قول اليكفي بذاته الستظاهر القصد الجنائي 

8�� J N#T 9 - 
م صـالحية ما اورده الحكم الطعين من نتيجة التحليل الفني الوارد بـاالوراق و الـذي اثبـت عـد

 المضبوطات لالستعمال الن ذلك ال يفيد في مدى توافر القصد الجنائي لدى المتهم من عدمه 

��� �� - 
  فقد خلت االوراق من ثمة واقعة يصح االستناد اليها في القول باتجاه نيته الرتكاب 
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 في قضاء االدانـة الجريمة المنسوبة له اللهم تلك القرينة التي ساقها الحكم الطعين و التي ال تصلح
و علـيـه يكــون الحكــم الطعــين قــد اخطــأ فــي تطبـيـق القــانون لعــدم اســتظاهر الــركن المعـنـوي للجريمــة 

 المنسوبة للطاعن بما يستوجب نقضه 

 *=�`�� !�/�� : !�/��� J }���� 3�7� ;6.H: 
                  �0�)��� �)� k�)�>� fV�)�� �)O��1�� !�)/��� J }���� 3�7� ;6.H S-9� �L6��

���         <�)�� -� �<��)T� 5-< a�)_Y9� d)� ?�)
��� U�)2 - :)T�c��� ?�ء��L� 5,
 �$0: 

ـفـالبين ان المــدافع عــن الطــاعن ـقـد تمســك باـلـدفع ـبـبطالن اجــراءات الضــبط و التحرـيـز الـتـي 
قامت بهـا مفتشـة الصـحة ضـابطة الواقعـة لعـدم اتباعهـا االجـراءات الواجـب اتباعهـا قانونـا و سـطر 

مقدمـة منـه امـام محكمـة الحكـم الطعـين و التـي يعـد الـدفاع المسـطور بهـا جـزء ذلك بمذكرة دفاعه ال
ان تـورد مـا يفيـد ) حال قعودها للفصل فـي الـدعوى ( ال يتجزء من مرافعة الدفاع و تلتزم المحكمة 

 ادراكها لذلك الدفاع و ردها عليه طالما كان جوهريا 

           �� ;6��>� ��V< J �0���� �0 fV��>� �
��� �H -    �<�>� i= 5�331   56=�H �� 
 �=�� k�L �H ���
 :��L9�ء�? ��

 "يترتب البطالن على عدم مراعاة احكام القانون المتعلقة باي اجراء جوهري " 

 �=� �$0 	�
 -�� �H��� �IHء ��
 مــن قــانون االجــراءات الجنائـيـة ـيـدل ـفـي صــريح لفظــه و ٣٣١مــن المقــرر ان ـنـص المــادة " 

لشـارع يرتـب الـبطالن علـى عـدم مراعـة اي اجـراء مـن االجـراءات الجوهريـة صريح معناه على ان ا
الـتــي يقررهـــا دون ســـواها واذا ـكــان ذـلــك و ـكــان المشـــرع ـلــم ـيــورد معـيــارا ضـــابطا يمـيــز ـبــه االجـــراء 

... الجوهري عن غيـره مـن االجـراءات التـي لـم يقصـد بهـا سـوى االرشـاد و التوجيـه للقـائم بـاالجراء 
لــك الرجــوع الــى علــة التشــريع فــاذا كــان الغــرض مــن االجــراء المحافظــة علــى فانــه يتعــين لتحديــد ذ
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يترـتــب اـلــبطالن عـلــى عـــدم ... مصـــلحة المـــتهم او غـيــره مـــن الخصـــوم ـفــان الجـــراء يكـــون جوهرـيــا 
 "مراعاته 

  )٥٢٦ ص ٤١ س ٣/١١/١٩٩٠ جلسة ٥٩ لسنة ٢٠٨٤٤طعن ( 

8�� 5�� �� ���V 
قــــانون  ( ١٩٩٤ لســــنة ٢٨١لمعــــدل بالقــــانون  ا١٩٤١ لســــنة ٤٨وكــــان الثاـبـــت ان القــــانون 

قد رسم طريقا محددا لكيفية ضبط ثمة سلعة من السلع التـي يضـبطها القـائمون ) الغش و التدليس 
على تنفيذ القانون وذلك اعتبارا منه الهمية تلك االجراءات و لضمان عدم خلط االحراز و حفهظـا 

ذا ضـمانا لعـدم الشـك الـذي قـد يتطـرق لـنفس مـن بالشكل الذي يمنع تلفها حال ورودها للتحليل و ك
ضـــبطت لدـيــه تـلــك العيـنــات فـقــد تعـــين اجـــراء الضـــبط و التحرـيــز ـفــي مواجهـتــه و ـقــد وردت المـــواد 

 :الخاصة بالتحريز كالتالي 

 �<�>� J <;- mO5 �=' ;6��>� 56=��$� �T�#
��� �c�,�� ��  
دير المسـئول طبـقـا للقواعـد واإلجــراءات يـتم أخــذ العينـات ـفـي مواجهـة صــاحب المنشـأة أو الـمـ 

التي تحـددها الـوزارات المعنيـة وتؤخـذ ثالثـة عينـات مـن السـلعة متماثلـة فـي الشـكل والحجـم والكميـة 
 :والمصدر ويلصق بكل عينة بطاقة ذات كعب موضحا بها البيانات اآلتية 

 .رقم وتاريخ محضر أخذ العينة  -١
 .البيانات المعروضة بها السلعة  -٢

 .منشأة وعنوانها ورقم سجلها واسم صاحبها أو مديرها المسئول اسم ال -٣

 .اسم مأمور الضبط القضائي القائم أو اللجنة التي قامت بأخذ العينة  -٤

  ٣يشتمل كعب البطاقة علي البيانات المذكورة عدا تلك الواردة في البند رقم كما يحب أن      
اتم مــأمور الضــبط القضــائي أو أحـــد تحريــز العينــات بــالجمع األحمــر وختمهــا بخــ.. ويجــب 

 .أعضاء اللجنة أخذ العينة 



                                                      
 

 
 
 
  

 

 ١١٥

����� ��	 

 المحامي بالنقض

����� ��	 
�� 

 المحامي

Hamdy Khalifa  
Lawyer of the Supreme Courts 

Sherif Hamdy Khalifa  
Lawyer   

إثبــات وجهــة نظــر صــاحب المنشــأة أو مــديرها المســئول .. وعلــي مــأمور الضــبط القضــائي 
حول ما أثبته من مالحظات وسماع أقواله وتحقيق أوجه دفاعـه التـي تفيـد فـي تحديـد المسـئول عـن 

 .صالحية السلعة 

!/cV 8�� W�- 
� J i= d� �<�>7 �=' *$0 56=���� ?�� ��  

المختص تحرير محضر بإثبات حالة السلعة وأخذ العينـات .. علي مأمور الضبط القضائي  
 .بحضور صاحب المنشأة أو مديرها المسئول منها 

القضـــائي مـــن إجـــراءات عـلــي النحـــو ويجـــب أن ـيــدون بالمحضـــر مـــا اتخـــذه مـــأمور الضـــبط  
 :خص البيانات اآلتية الموضح بالمواد السابقة وعلي األ

١- ........... 
الصــــادر بتكليـفـــه أخــــذ عيـنـــات مــــن اســــم وصــــفة محــــرر المحضــــر وبياـنـــات األمــــر اإلداري  -٢

 .المنشأة 

اســم وصــفة الشــخص اـلــذي تمــت اإلجــراءات فــي مواجهـتــه ســواء كــان صــاحب المنشـــأة أو  -٣
 المدير المسئول

٤- ........ 

٥- ........ 

 .اد ثالث عينات متماثلة اإلجراءات التي اتخذها محرر المحضر إلعد -٦

إثـبـات تســليم مــن تمــت اإلجــراءات فــي مواجهـتـه إحــدى العيـنـات داخــل حــرز مخـتـوم ـبـالجمع  -٧
 .ٕاألحمر واثبات امتناعه في حالة الرفض 

توقـيــع صـــاحب المنشـــأة أو مـــديرها المســـئول علـــي المحضـــر أو إثـبــات واقعـــة امتناعـــه عـــن  -٨
 .التوقيع 
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�� �� ��=�L�� *4 8$Y N�ء�?sV 
وعـدم إتباعهـا يبطـل معـه إجـراء ضـبط وتحريـز .. جب إتباعها وفقا لصريح حكـم القـانون الوا 

 .العينات موضوع االتهام 

N��`�� 5sV 
من مطالعة المحضر محل االتهام ومـا دون عليـه مـن إجـراءات قامـت بهـا محررتـه بوصـفها  

هريـة التـي شـرعها والتـي انحصـر عنهـا قيامهـا بـأي مـن اإلجـراءات الجو.. مأمور الضبط القضائي 
 المشرع في ذات القانون الذي زعمت مخالفة المتهم له فلم تراعي 

إجراءات أخذ عينـات األدويـة محـل الضـبط وانـه مـن الزم األمـر أخـذها فـي مواجهـة صـاحب : أوال 
وأن يؤخذ منها ثالث عينات يسلم أحـدها لمـن اتخـذ تلـك .. المنشأة أو المدير المسئول عنها 

 .ويدون علي كعبها البيانات واجهته بعد الجمع عليها بالجمع األحمر اإلجراءات في م
لــم تــراع مــا أوجبــه المشــرع نحــو إثبــات أقــوال صــاحب المنشــأة أو مــديرها المســئول وتحقيــق : ثانيــا 

 .أوجه دفاعه نحو تحديد المسئول عن صالحية السلعة 
حضـرها أو حتـى إثبـات امتناعـه لـم تثبـت توقيـع صـاحب المنشـأة أو مـديرها المسـئول علـي م: ثالثا 

 .عن التوقيع 

 �L�� 8$Y b��uV�ء�?
وكونهــا ســبيله نحــو إثبــات انتفــاء صــلته باألدويــة محــل .. والتــي تعلقــت مصــلحة المــتهم بهــا  

خــال منهــا المحضــر محــل االتهــام واقتصــر علــي إيــراد عينــات األدويــة المزمــع ضــبطها .. الضــبط 
 .ت عالقة المتهم بما ورد فيه ه دون أيا ما يثبتوأمهر بتوقيع محرر

���T �� 64- 
دون ثمــة مبــرر يــذكر .. عــدم مراعــاة اإلجــراءات الجوهريــة الــالزم توافرهــا والواجــب إتباعهــا  

 مما يبطل معه ما اتخذ من إجراءات نشأ بموجبها اتهام واهي ال سند له من .. لهذا االلتفات 
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 .الصحة 

8�� 5�� �� ��sV 
 b�x>� 5' N��`�� 5��- �<�>� J i=336 �  �� �L�� 56=�H�ء�? $0* '=

إذا تـقـرر بطــالن أي إجــراء فإـنـه يتـنـاول جمـيـع اآلـثـار الـتـي تترـتـب علـيـه مباشــرة ويـلـزم إعادـتـه  
 .متي أمكن ذلك 

�=' *$0 ����� 8�� J- 
فإنــه ال .. مادامــت إدانــة المــتهم قــد أقيمــت علــي الــدليل المســتمد مــن محضــر تفتــيش باطــل  

 . الحكم علي محضر إجراءات باطلة يصح اعتماد
 )٢٥٥ – ٩٧ – ٢ س ٢٨/١١/١٩٥٠طعن رقم (

 *IH ��� 
ـمـــا ـتـــم .. (التفتـــيش الباطــــل يترتـــب علـيـــه بطـــالن كاـفـــة األدلـــة المترتـبـــة علـــي تنفـيـــذه ومنهـــا  
 .كما ال تسمع شهادة من أجراه ) .. ضبطه

 )ق٥٦ لسنة ١٥٠٣ طعن ٤١ ص ٤ رقم ٤١ س ٣/١/١٩٩٠نقض (

 �� 8�� ��-\�- ��� ����T 
بطــالن كافــة اإلجــراءات التــي هــي أثــر مباشــر لمــا أتبــع مــن إجــراءات باطلــة انطــوى عليهــا  

 .المحضر محل االتهام علي نحو ينهار له الجريمة برمتها 

!/cV 8�� W�- 
بـــل هـــذا الـــبطالن ينســـحب أثـــره علـــي قضـــاء الحكـــم الطعـــين فيعدمـــه ألنـــه بنـــي علـــي باطـــل  

 .اطل فيتعين إلغاءهوقضاءه أستمد من دليل ب

 ��� m��� ����Iء $0* '=O 
 القاعدة في القانون أن ما بني علي باطل فهو باطل وهذا البطالن منبسطا حتما إلي كافة  
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أجــزاء الحكــم بمــا فــي ذلــك منطوقــه وكــان الحكــم المطعــون فيــه قــد أيــده رغــم بطالنــه فــإن الــبطالن 
 الحكم المطعون فيه قد أنشأ لقضائه أسبابا خاصة يستطيل إليه بدوره وال يغير من األمر أن يكون 

 )٩/٥/١٩٧٧ جلسة ٤٧ لسنة ٩٣طعن رقم (

�#$� d.#>� b�V��� �T�46L 3^;- 
ووجاهته اال ان المحكمة التفتت عنه ايرادا له او ردا عليه رغم انه مما يتغيـر بـه وجـه الـرأي 

 في الدعوى مما يعيب الحكم بالقصور المبطل في التسبيب 

H ��V�=�� 	�
�� ���� NI 
ولئن كان االصل ان المحكمه التلتزم بمتابعه الطاعن فى مناحي دفاعـه المختلفـه للـرد علـى  

اال اـنـه يتعــين عليهــا ان ـتـورد ـفـى حكمهــا ماـيـدل عـلـى انهــا واجهــت كــل شــبهه يثيرهــا عـلـى اســتقالل 
ت بينهـا عـن بصـر عناصر الدعوي وادلتها والمت بها على وجه يفصح عن انها فطنت اليها ووازنـ

وبصيره وانها اذ التفتت عن دفاع الطاعن كليه او اسـقطته جملـه ولـم تـورده علـى نحـو يكشـف عـن 
 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 ( 

  )٥٧٥ - ٤٧ - ٣٢ 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
بانــه وان كــان االصــل ان المحكمــه التلتــزم بمتابعــه الطــاعن فــى منــاحي دفاعــه المختلفــه اال  

ـلـى انهــا واجهــت عناصــر اـلـدعوي والمــت بهــا عـلـى انهــا يتعــين عليهــا ان ـتـورد ـفـى حكمهــا ماـيـدل ع
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لماكـان ذلـك وكـان الثابـت ان الحكـم المطعـون  ..وجه يفصح عن انهـا فطنـت اليهـا ووازنـت بينهمـا 
فيه ايد الحكـم االبتـدائى باالدانـه السـبابه وان اوقـف تنفيـذ العقوبـه دون ان يعـرض لدفاعـه ايـرادا لـه 

ه اـلـدعوي وتعلـقـه بموضــوعها وبتحـقـق اـلـدليل فيـهـا ـلـو اـنـه او ردا علـيـه رغــم جوهريـتـه التصــاله بواقـعـ
عـنـي ببحـثـه وتمحيصــه وفحــص المســتندات الـتـى ارتـكـز عليـهـا بلوغــا اـلـى غاـيـه االـمـر فـيـه لجــاز ان 
يتغـيــر بـــه وجـــه اـلــراي فـــى الـــدعوي ولكـنــه اذ اســـقطه جملـــه وـلــم يـــورده علـــى نحـــو يكشـــف عـــن ان 

  بالقصور بما يبطله ويستوجب نقضه حاطت به واقسطته حقه فانه يكون مشوبااالمحكمه 
  )٧٦٢ ص ١٣٤ ق ٣٦مجموعه احكام محكمه النقض س ( 

��9� 64- 
الذى يبين معه يقينا مدي القصور الشديد الذى الم باسباب الحكم الطعـين ممـا يتعـين نقضـه  

 واالحاله 

    ;6.�$� 5�| �L- :         ,��)� 3_�)>� �)� k�)�>� fV��� �1���� - }���� 3�7� S�#^�� 5
           �)��-��� �6c��� - ���H�$� ��6��� �[v� �� ��>� �T����� )     �)#�� d��)�� (

 �_
� ���/>� d���� a���=�-: 
وقــد اســتند المــدافع عــن الطــاعن فــي دفعــه المــذكور بمــا ســطره بمــذكرة دفاعــه المقدمــة امــام 

 :محكمة الحكم الطعين و اسس دفعه على اسباب ثالثة 
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�� � 64- 
الــذي يـكــون معــه التقرـيــر الـفــاحص لهــا يمـتــد اـلــبطالن لنتيجتــه ـفــال يعـتــد بهــا ـكــدليل اكتمـلــت 

 .أركان صحته في االتهام الماثل 

  �=�| :               �)_$0 a�)H y�� 8$Y �0 a�_Y9� �I� J �_=�� <;�6�� �T-< � X,�%� ?6�|
.%- ic#�� ��u�
� �T����� �_. 

 *����� 6c
�� *$0 8�� ��ITR-: 
  '-               8)$Y �0 a�_Y9� d� �I+� J �_=�� <;�6�� �T-< � �O,l �T;�6Y J X,�%9� 

 ic#�� �_$0 a�H y�� 
��4- 

أن األدوـيــة المبيـنــة ) ٢٠/١/٢٠١٠والثاـبــت تاريخـــه ب (حـيــث أـنــه ورد ـفــي محضـــر االتـهــام 
 صـالحيتها ٢٩ حتـى ٢٢أما الواردة في البند ..  فقط منتهية الصالحية ٢١ حتى البند ١من البند 

 .سارية لم تنتهي 

}O J 
ممــا يؤكــد .. ورد بتقرـيـر الهيـئـة القومـيـة المــودع ـبـاألوراق أن كاـفـة األدوـيـة منتهـيـة الصــالحية 

  أن الفحص محل هذا التقرير وسنده في نتيجته قام علي أدوية أخرى خالف الوارد ذكرها في
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 .المحضر موضوع االتهام 

8x�� �� ;6`T �� 
لمـتهم بهـا تـم إبـدالها بـأخرى لنحو قيـام محررتـي المحضـر وبعـد إيـراد أسـماء أدويـة ال عالقـة 

 .دون العناية بتواريخ صالحيتها محاولة نحو إلحاق االتهام بالمتهم 

8�� *$0 d�< �H- 
ـبـــل تعمــــدت .. واريخ صــــالحيتها كــــون األدوـيـــة اـلـــوارد بيانهــــا بالمحضــــر ـلـــم يحــــرر بجوارهــــا ـتـــ -١

 .محررتي المحضر إيرادها دون تاريخها 

كـــون الثابـــت مـــن األدويـــة القـــائم عليهـــا الفحـــص أن بعضـــا منهـــا انتهـــي صـــالحيته فـــي أعـــوام  -٢
 علــي الــرغم مــن أن الثابــت مــن دفتــر التــذاكر الطبيــة والموضــح بــه الزيــارات ٢٠٠٧ و ٢٠٠٥

 والموقـــــع منهـــــا بتـــــاريخ الزيـــــارة الحاصـــــل فـــــي التفتيشـــــية الســـــابق قيـــــام محـــــررة المحضـــــر بهـــــا
وهو ما ال يستقيم مع وجود أدوية منتهية الصالحية منـذ أكثـر مـن خمسـة أعـوام  ٢٠/٥/٢٠٠٩

 .سابقة 

االختالف في وصف الكم والكيف لألدوية فيما أثبت عنهـا بمحضـر االتهـام عـن تلـك التـي  - ب
 .قام عليها الفحص من الهيئة القومية 

� 6c
�� *$0 ��4-*Y� 
1- 3��� X,�%� 

 ما اثبت في تقرير معمل الهيئة القومية  ما اثبت في محضر االتهام 

 ثالث علب منتويل خمس زجاجات منتويل 

 علبه واحده فيجوران علبتان فيجوران 

 علبه واحدة جالمين  علبتان جالمين 

 لم ترد هذه العينة للفحص  أربع شرائط أنافرانيل 
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 لم ترد هذه العينة للفحص   زجاجة واحد أكيتول

 لم ترد هذه العينة للفحص  زجاجة واحد بلسرين أكبيتول 

 لم ترد هذه العينة للفحص  )لونها بني (علبه صابون 

�� � 64- 
بين الكم الوارد بمحضر االتهام عـن الـذي تـم فحصـه بواسـطة ..       الذي يؤكد االختالف البين 
 .ه يختلف عن الذي تم إيراده بمحضر االتهام المعمل مما يثبت أن ما تم فحص

2- Kl6�� X,�%�  
8�� *$0 ,��Y *#�T- 

هــــو ـمـــا ـتـــم إـيـــراده ونســــب االتـهـــام بموجـبـــه للـمـــتهم ـمـــن أدوـيـــة معروضــــة للبـيـــع دون عبوتهــــا  
جميع األدوية الـوارد عليهـا الفحـص مرسـلة بعبواتهـا ممـا ينفـي تواجـد ثمـة دواء في حين ..الخارجية 

 .الخارجية كيفما زعمت محررتي المحضر دون عبوته 

?�V,�%9� ��4 b�{- 
تؤكــد وبحــق كــون مــا ـقـام علـيـه التقرـيـر المعمـلـي مــن فحــص لألدوـيـة تختـلـف عــن تـلـك اـلـوارد  

 .العدم سواء  ووجعله همما يبطل نتاج ذلك التقرير وي.. بيانها كما ووصفا بمحضر االتهام 

 �`��| :� �#
�� �T����� ��� a�H a�0 ������ ���
�� �� ��R ��6�6>� �T;6��> 
8��- 

حـيــث أن الثاـبــت مـــن مطالعـــة التحقيـقــات أن النياـبــة العامـــة أســـندت مأمورـيــة للهيـئــة القومـيــة  
 :مفادها .. للرقابة والبحوث الدوائية 

 .فحص وتحليل األدوية لبيان صالحيتها وفاعليتها  -
 .مدي مطابقتها للمواصفات القياسية  -

 .ت هناك أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة من عدمه إذا ما كان -
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8��� ���#=- 
إال أن الـقـائم بإعــداد .. ـتـم إرســال األدوـيـة اـلـواردة للنياـبـة بعــد تحريزهــا للهيـئـة للقـيـام بفحصــها  

 :تقريرها انتهي إلي نتيجة مفادها 
ا أن جمـيــع عيـنــات الحـــرز منتهـيــة الصـــالحية ـبــذلك ال يمكـــن تحليلهـــا وغـيــر مصـــرح بـتــداوله

 .باألسواق 

*Y�� ��� �� ��L' �V:�ء� -4H61- 5,���� ���l' �H ���
�� ��4- 
كــون الثابــت وجــود أدويــة غيــر مرتبطــة بتــاريخ صــالحية ألنهــا محضــرة يــدويا وال يصــح فنيــا  - أ

الـقــول بانتهـــاء صـــالحيتها دون تحليلهـــا وهـــي اـلــوارد وصـــفها ـبــالتقرير ذاـتــه مـــن كونهـــا انـتــاج 
 ) .الصيدلية محل االتهام (صيدلية سالمه أبو النمرس

 *������ �_=��- 
 .مرهم حمض سالسيليك  -

 .مرهم تيفيلد  -

 .بودرة سلفا  -

 .بودر سلفا  -

 .زيت لوز  -

 .روح نشادر  -

 ��I+� �T-< � 8$Y b��uV 
وفنيــا صــالحيتها ثــالث أعــوام منــذ تــاريخ تحضــيرها وال يصــح .. ليســت لهــا تــاريخ صــالحية  

 تحليــل مادتهــا للوصــول إذا مــا كانــت منتهيــة الصــالحية مــن القــول بانتهــاء  صــالحيتها دون
 .عدمه 
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كـون الثاـبـت أيضــا أن وصــول معـد التقرـيـر نحــو ـمـا إذا كانـت األدوـيـة محــل الفحــص مســجلة  - ب
بـوزارة الصــحة ـمـن عدمـه ـلـيس ـلـه ثـمـة عالقـة بـتـاريخ صــالحيتها ـبـل تعلقهـا فـقـط باســم اـلـدواء 

 .ارة أم ال والشركة المنتجة له وما إذا كان مسجل بالوز

8�� �0 ��^;- 
مــتعلال بانتهــاء صــالحية األدوـيـة .. تـقـاعس معــد التقرـيـر عــن إتمــام المأمورـيـة الموكوـلـة إلـيـه  

تضـمن قيـد ووصـف االتهـام عـرض بيـع أدويـة وعلـي الـرغم مـن ذلـك أيضـا .. محل الفحص 
 !!.فكيف يستقيم ذلك إذا ؟.. غير مسجلة بوزارة الصحة 

 �$0- 
 جعـلــه كـــون التقرـيــر المعـــد ـلــم ـيــأتي بتنفـيــذ المأمورـيــة الموكوـلــة إلـيــه ممـــا يفإـنــه ثـبــت وبجـــالء 

 .والعدم سواء ال يصح قيامه دليال في األوراق 

 ��=<;-' �� S�{R ��- 
ما يتأكد معه بطالن التقرير المعد من قبل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية علي نحو  

 .. تهام ينتفي معه الدليل الفني بأوراق اال

 b�V��� ��4 5� 9� 
علـى الـرغم مـن لحق بصاحبه االول وناله ما ناله من اغفال و اسقاط دونما ثمة مبرر لذلك 

 اهميته وتاثيره على وجهة النظر في الدعوى حال تحققه 

 8�� J N#T 9- 
ان تفصـــيل الـــدفعين المـــذكورين قـــد وردا بمـــذكرة الطـــاعن المقدمـــة امـــام المحكمـــة دون ذكـــره 

 محضر الجلسة ب

 �=�� �_���O� �� �T���� J NIH 	�
�� ���� 59: 
  هو تتمة للدفاع – مذكرات كان أو حوافظ مستندات –من المقرر ان الدفاع المكتوب " 
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الشفوي ، و تلتزم المحكمة بان تعرض له ايرادا و ردا و اال كـان حكمهـا معيبـا بالقصـور واالخـالل 
 "بحق الدفاع 

 )٣٧٨ – ٨٢ – ٣٥ س – ٣/٤/١٩٨٤نقض (
 )٥٧٩ – ١١٠ – ٢٩ س – ١١/٦/١٩٧٨نقض (

 )٦٣ – ١٣ – ٢٨ س – ١٦/١/١٩٧٧نقض (
 )١١٣ – ٢٤ – ٢٧ س – ٢٦/١/١٩٧٦نقض (

   ;6��>� b�V��� -  
دـفـاع جوهرـيـا ـلـو تحـقـق لتغـيـر ـبـه وجــه الفصــل ـفـي اـلـدعوى اال ان محكـمـة الحكــم الطـعـين ـلـم 

 تمحيص بل و اسقتطه تماما بم يوصم حكمها القصورتلتفت له و لم تقسطه حقه في البحث و ال

�=�� 	�
�� ���� NIH ��V 
و ـلــئن كـــان محكـمــة الموضـــوع تتمـتــع بحرـيــة كامـلــة ـفــي تـكــوين عقـيــدتها ـفــي اـلــدعوى و وزن 
االدـلـة القائمــة فيهــا اال ان ذلــك مشــروط ـبـان تكــون قــد احاطــت بهــا و فطـنـت اليهــا عـلـى نحــو يــدل 

مرها عند تكوين عقيدتها في شأنها و ان تضمن باسباب حكمهـا مـا على انها كانت على بينة من ا
يبـــرر و يســـوغ اطراحهـــا اذا مـــا رات عـــدم االخـــذ بهـــا او التعويـــل عليهـــا و اال كـــان حكمهـــا معيبـــا 

 لقصوره 
  )٨٤٠ – ١٤ – ٣٦ - س– ١٠/١٠/١٩٨٥نقض ( 

 وهو ما يقطع بوجوب نقض الحكم المطعون فيه للقصور  

 J ;6.�$� m��| �L- ���0 ��L6�/>� ��H�6$� b626>� ���� 5�� a��� !�/���
� �� �IHء �� N_�=' �� �6/T d.#� 5�� J �0���� : 

 ذلك انه و على ما يبين من مطالعة مدونات تسبيب الحكـم الطعـين ان محكمـة الموضـوع - 
 لى توافر نية تساندت في قضائها الى ما شهدت به الطبيبة ضابطة الواقعة واعتبرت ذلك دليال ع
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 بيع االدوية المغشوشة لدى المتهم 
 و دللت على ذلك بقولها ان محررتي محضـر الضـبط قـد اثبتتـا قيـام المـتهم بعـرض ادويـة - 

 مغشوشة للبيع و ان تقرير الجهة الفنية اثبت فساد تلك االدوية 
ة حيـث انهـا  و قالة المحكمة تلك ال تصلح البتة الثبـات صـحة مـا اسـتندت اليـه فـي االدانـ-

لم تورد مؤدى ما شهدت بـه القائمـة بالضـبط بحيـث يمكـن الوقـوف علـى مـدى مالئمـة اقوالهـا للـدليل 
 المستمد منها 

قــد اوردت مــؤدى تـلـك الشــهادة لتبــين لهــا ان مــا قالتــه الحكــم الطعــين  و ـلـو كاـنـت محكمــة -
ان مجــرد اســتنتاج مــن الطبيــة القائمــة بالضــبط مــن ان المــتهم كــان ينــوي بيــع االدويــة المضــبوطة كــ

 جانبها لم يقم عليه دليل 

              �<�)>� i)= K��)% �)H })���� 3�7� 56�T 8�� �(� L9� 56=�)H(��ء�?       310-�
�=�� k�L (��� ���
��:  

يجــب ان يشــتمل ـكــل حكــم باالدانــة عـلــى االســباب الـتــي بنــي عليهــا ، وـكــل حكــم باالداـنــة " 
بـة ، و الظـروف التـي وقعـت فيهـا ، و ان يشـير يجب ان يشتمل علـى بيـان للواقعـة المسـتوجبة للعقو

 "الى نص القانون الذي حكم بموجبه 

�=�� 	�
�� ���� NIH - 
يجــب ان يـكـون الحكــم مشــتمال بذاـتـه عـلـى شــروط صــحته و مقومــات وجــوده ـفـال يقـبـل تكمـلـة  

 ما تنقص فيه من بيانات جوهرية باي دليل غير مستمد منه و باي طريق اخر من طرق االثبات 
  )٨٩٨ – ٢٠١ – ٢٣  س - ٥/٦/١٩٧٢نقض ( 

  )٣٣٩ – ٢/ العدد – ١٦ س – الهيئة العامة – ١٨/٥/١٩٦٥نقض ( 

�=� �$0 	�
 - �IH �Y�6Yء ��
 يجب ان تكون مدونات الحكم كافية بذاتها اليضاح ان المحكمة حين قضت في الدعوى " 
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 و االسـاس الـذي تقـوم عليـه شـهادة كـل نة قد المت الماما صحيحا بمبنى االدلـة القائمـة فيهـا ،ادباال
شاهد و يقوم عليها كل دليل ، و انه كيما يتحقق ذلك و يتحقق الغرض من التسـبيب فانـه يجـب ان 
يكون في بيان مفصل جلي بحيث يستطاع الوقـوف علـى مسـوغات مـا قضـى بـه ، امـا افـراغ الحكـم 

رض اـلـذي قصـده الشـارع ـمـن فـي عبـارات معمـاه او وضــعه فـي صـورة مجملـة مجهـلـة فـال يحقـق الغـ
ايجــاب تســبيب االحكــام و ال يمكــن محكمــة اـلـنقض مــن اعمــال رقابتهــا عـلـى الوجــه الصــحيح و مــن 

 "مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم 
 )٣٣٧ – ٧١ – ٢٧ س – ٢٢/٣/١٩٧٦نقض (
 )٥٧ – ١٦ – ٢٣ س – ١٠/١/١٩٧٢نقض (
 )٣٥٨ – ٨٣ – ٢٦ س– ٢٧/٤/١٩٧٥نقض (

�=�� *IH ���- 
ذ هو مظهر إعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاء أحكام من ألن تسبيب اأ" 

معان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما ٕاتدقيق البحث وفي قيامهم بما عليهم من واجب 
ونه أكالعذر فيما يرتنه ألقضيه وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم واالستبداد أليفصلون فيه من ا

ذهان من الشكوك والريب ألويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ماقد يرد على ا
حد والتجد أذا كانت عباراتها مجمله والتقنع إسباب أللى عدلهم مطمئنين والتقنع اإفيذعن الجميع 

 "فيها محكمه النقض مجاال يثبت صحه الحكم من فساده 
  )١٧٨ ص ١٧٠ ق ١وعه القواعد القانونيه ج  مجم٢١/٢/١٩٢٩( 

 8��� *IH- 
 وبيان مؤداها فى حكمها بيانا كافيا فال ةليها المحكمإدله التى تستند أليراد اإنه يجب أ"  
 وافيه يبين منها مدي ةليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقإشاره إليكفي ا

دله واذا كان ذلك فان مجرد استناد أل مبلغ اتساقه مع باقى اةكمييده الواقعه كما اقتنعت بها المحأت
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 دون العنايه بسرد مضمون تلك ٠٠ الموضوع فى حكمها على النحو سالف بيانه ةمحكم
 واليكفى لتحقيق الغايه التى ٠٠سانيد التى اقيم عليها ألالتحقيقات ويذكر مؤدي هذا التقرير وا

 ة تطبيق القانون على الواقعة النقض من مراقبه صحةمحكمحكام ولألتغياها الشارع من تسبيب ا
 "مر الذى يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن ألثباتها فى الحكم اإكما صار 

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

}��� 5��- 8�� 5�� �> 
 الـيـــه ـفـــي ان محكـمـــة الموضــــوع ـلـــم تعـنـــى ببـيـــان اـلـــدليل االساســــي و الوحـيـــد اـلـــذي اســــتندت  

قضــاءها بيانــا جليــا مفصــال بحيــث يمكــن الوقــوف عـلـى مســوغات قضــائها فــان حكمهــا يكــون معيبــا 
 بالقصور 

8�� J N#T 9- 
ما اوردته المحكمـة مـن دليـل اخـر هـو تقريـر المعمـل الفنـي الن هـذا التقريـر لـم يقطـع باتجـاه 

 ا انه نية المتهم لبيع االدوية المضبوطة فضال عن ان المستقر عليه نقض
االدلة في الدعوى الجنائية متساندة و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث اذ سقط " 

 "احدها او استبعد تعذر معرفة اثر ذلك في تقديرها لسائر االدلة االخرى
 )١١٤ – ٢٥ – ٣٧ س – ٢٢/١/١٩٨٦نقض (
 )٨٠٦ – ١٤٠ – ٤١ س – ٧/٧/١٩٩٠نقض (
 )٥٠٠ – ٨٣ – ٣٦ س – ٢٨/٣/١٩٨٥نقض (
 )٧٢٨ – ١٣٨ – ٣٧ س – ٩/١٠/١٩٨٦نقض (
 )٢٧٤ – ٥٣ – ٣٤ س – ٢٣/٢/١٩٨٣نقض (

��I��� �� 
 ان الحكم الطعين قد قصر في تسبيبه بم يوجب نقضه واالعادة 
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 3_�>� k�� *��
�� �.��� a�H �$0 b626>� ���� d��Y a��� ;6.�$� f��; �L-
/
>� �w��� 5��;� �� \�c�Y 6� �$0 �0���� �� ��6: 

 �=� 	�
�� ���� a��O� \V- �$0 ���/>�V ء����: 
ن التهمه ثابته من أسباب على قولها ألدانه الطاعن واقتصرت فى اإ بةاذا حكمت المحكم" 

ن كان إن هذه العبارات ألن هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه إالتحقيقات والكشف الطبي ف
ا المعني مستور فى ضمائرهم اليدركه غيرهم ولو كان ن هذإلها معني عند واضعي الحكم ف

 ٠٠ربا من العبث دن يعلم من حكم لماذا حكم لكان ايجاب التسبيب أحكام ألالغرض من تسبيب ا
جمهور الحكام القضاء من الخصوم وأن يعلم من له حق المراقبه على أولكن الغرض من التسبيب 

م البد لحصوله من بيان مفصل ولو الى قدر  النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا العلةومحكم
يقاع حكمه على الوجه الذى ذهبت إن القاضى ظاهر العذر من ألى إتطمئن معه النفس والعقل 

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

���-  
حكام ألائية من تسبيب ا من قانون االجراءات الجن٣١٠ن مراد الشارع من نص الماده أ"  

ال كان باطال والمراد بالتسبيب المقيد ٕان يشمل الحكم على االسباب التى بني عليها وأهو وجوب 
ليه سواء من حيث إقانونا هو تحديد االسانيد والحجج المبني عليها الحكم والنتيجه فيما انتهي 

 "الواقع او من حيث القانون 
  )٧٢ ص١٧ ق ٢٤مجموعه احكام محكمه النقض س ( 

والحكم الطعين قد خالف ذلك حيث انـه فـي مجـال تـوافر القصـد الجنـائي لـدى المـتهم اسـتقى   
 ذلك من عدم صالحية االدوية المضبوطة فقال 

قصد الجنائي المتمثل في عدم ص�حية تلك ا
دوية للبيع و التداول و ال على توافر ع�وة"   
 للبيع و التداول على الرغم من علمه بخطورة عرضھا مع ذلك اتجھت ارادة المتھم الى عرضھا 
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 "للتداول 

 ?�;����� 8$Y - 
التــي صــاغ بهــا الحكــم الطعــين دليلــه علــى تــوافر القصــد الجنــائي لــدى الطــاعن هــي بعينهــا 
العبــارات العامــة المعمــاة التــي اوجبــت محكمــة الــنقض و القــانون عــدم صــياغة عبــارات الحكــم بهــا 

ات ال تمكــن المطــالع للحكــم مــن معرفــة كيــف تــوافر القصــد الجنــائي لــدى فضــال عــن ان تلــك العبــار
 المتهم و ال الدليل الذي اعتمدت عليه المحكمة في ذلك الصدد 

 �$0 	�
�� ���� a��O� ?����� ��V' 5 
ن يثبت أ من القانون المذكور ٣١٠ الوارده فى الماده ة بيان الواقعةالمقصود من عبار 

فراغ الحكم فى إما أركان الجريمه أفعال والمقاصد التى تتكون منها أله اقاضى الموضوع فى حكم
 الغرض من تسبيب االحكام به قق يتح فال ة مجملةو وضعه فى صورأ عامه معماه ةعبار

  )٦٣٠٣ ص ٣٩ س ١٢/١٢/١٩٨٨نقض جلسه ( 

 ���- 
 ةكم الواقعن يبين الحأ من قانون االجراءات الجنائيه ٣١٠انه من الواجب طبقا للماده  

 ال فان الحكم يكون معيب بما يوجب نقضه ٕا وةركان الجريمأ بما يتوافر معه ةالموجبه للعقوب
  )١٠٥٥ ص ٢١٦ ق ١٨ س ٣٠/١٠/١٩٦٧نقض ( 
  )٩٥٠ ص ١٩٠ ق ١٩ س ١١/١١/١٩٦٨نقض ( 
  )٩٢٨ ص ٢١٨ ق ٢١ س ٢٢/٦/١٩٧٠نقض ( 

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

 يضا أو
 )٤٥٣ ص ٧١ ق ٤٦ ق س ٦٣ لسنه ٥٣١٨ فى الطعن رقم ١٩٩٥ مارس ٧نقض ( 
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 �=�� ��H�6�� �4�q S�6H' �� �_Y���� ���+� d.� z6.% J *IH ��� - 
صلها الشـاهد ولـيس اليجوز للمحكمة تحصيل إقتناعها بالدليل على مجرد رأي أو عقيدة ح"   

 "على عقيدة إستقلت بها و بتحصيلها بنفسها 
  )٣٩٢ – ٧٩ -٣٤ س– ١٧/٣/١٩٨٣نقض ( 
  )٣٣٤ – ٦٢ – ١٩ س – ١٨/٣/١٩٦٨نقض ( 

 \�� �� b�{ ��- 
يبين ان الحكم الطعين قد قصـر فـي تسـبيبه لعـدم تدليلـه علـى تـوافر اركـان الجريمـة فـي حـق   
  لمتهم بما يوجب نقضه واالحالةا

 ;6.�$� W��% �L- :  �0 fV��>� !$1 k<�> �_#T�� - b626>� ���� a�>R a���
 ���+� a��' 3_�xH�
> ?��|�� *Y�4�q �0ء���s� �0����: 

بداءة فانه ولئن كان من المقرر فى المبادىء التى ارستها محكمه النقض ان مالك االمر  
 تحصلها مما يطمئن له ٠٠محكمه الموضوع فى فهم صوره الواقعه وتحصيل تصويرها معقود ل

 وهو من اطالقاتها فال سلطان الحد عليها فيه والجناح او ماخذ ٠٠ضميرها ويرتاح اليه وجدانها 
فيما تورده مادام له اصل صحيح ومعين ثابت فى االوراق بغض النظر عن موضوعه النها تستمد 

 يها عقيدتها من كل ورقه من اوراق الدعوي تعد مطروحه عل

 8�� �O 5� 9� 
ان تورد المحكمه فى مدونات حكمها مايقطع فى الدالله على انها قرات اوراق الدعوي  

  بل واحاطت بادله االثبات والنفي عن بصر وبصيره ووزانت بينها ٠٠قراءه مبصره 

 5�� 8�� �V *IH mO 
جب عليها ان واقعه الدعوي بيانا كافيا كما ييجب على المحكمه ان تبين فى حكمها  

 تستعرض الواقعه برمتها واال تجزئها تجزئه من شانها االخالل بدفاع المتهم واال كان حكمها معيبا 
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 متعينا نقضه 
  )١٤٧ ص ١٠٨ ق ٤٠ مجموعه قواعد القانونيه ج ٣١/١/١٩٣٨( 

 8��� �_$0 }��T- 
طبائع االمور ان يكون حكمها مبرأ من التعسف فى االستنتاج ومخالفه العقل والمنطق و 

واال تبني قضائها على الفروض واالحتماالت المجرده الن الدليل اذا خالطه االحتماالت سقطت 
 صالحيته فى االستدالل 

 ��400 �=� 9�  
�=�
� A.T- 3�7� ء�IH 3��/T yO-  

ان ينبذ وينتبذ تقطيع اوصال الدعوي ومسخها اوحرفها  ٠٠وتكتمل له شرائط صحته وكيانه  
او افتراض العلم استنادا الى قرينه يفترضها من عندياته او بنشوئها باجتهاد غير  غير مؤداها الى

 محمود اويضرب فى غير مضرب 

 8���-00 ���
�� a��O9� �V ;��>� 5�  
من انها تبني على تحصيل ملموس من هيئه المحكمه لواقعات التداعي وان توردها فى  

اغمه تنم فى ان محكمه الموضوع قد تفهمت الوقائع على نحو مدوناته فى صوره منظومه متن
 باالدانه اوالبراءه على السواء وذلك حتى يتسني صحيح تكفى لحمل النتيجه التى انتهت اليها

 لمحكمه النقض مراقبه تادي تلك الوقائع مع النتيجه التى انتهي اليها 

 8�� 5�� �> 
 قد خانته فطنه القضاء ٠٠ه و دفاع الطاعن وكان الحكم الطعين فى مقام تصور الواقع 

 حيث قصرت رؤيته وضلت ٠٠ فضل الطريق وجنح جنوحا مؤسفا ٠٠وفروضه واصوله وسننه 
 وتمثل ذلك فيما سطره فى مدوناته فى شان الرد على طلب المدافع عن المتهم بضم ٠٠بصيرته 

  عينات في زياراتها السابقة السجالت المعتمدة التي تثبت ما قامت شاهدة الواقعة من أخذه من
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 لصيدلية المتهم 

�T����� 8��� ���l�H 
بأن العينات التي تم ارسالها من قبل الشاهدة المذكورة هي عينات تحصلت عليها من 
ًزيارات سابقة لصيدلية المتهم و قامت بإرغاقها بمحضر الجنحة الماثلة كيدا به بسبب المشادة التي 

 والتي على إثرها رفض األخير دخولها صيدليته و السماح لها بالتفتيش حصلت بينها و بين المتهم 

�0�V< �cl �$0 �0���� �0 fV��>� d�< �H - 
بالقول بأن التقرير الفني أورد أن هناك أدوية منتهية الصالحية بتواريخ قديمة تسبق آخر 

م بمراجعة األدوية في كل ًيتصور عقال ألن الشاهدة تقوال زيارة قامت بها الشاهدة بكثير و هو ما 
ًزيارة تقوم بها و لو كان الدواء المنتهي الصالحية بتاريخ قديم موجودا فعال ألثبتت ذلك في حينه  ً
ًأم وهي لم تفعل فإن الشك يثور في أن هذا الدواء قد دس ضمن األحراز كيدا بالمتهم وامعانا في  ًٕ

 تلفيق األتهام له 

�0���� �0 fV��>� ��q �H - 
إال أن رد ... مة منه أمام المحكمة ده تلك بمذكرة دفاعه و بحوافظ المستندات المققالت

وتكون بذلك ...  المحكمة على هذا الدفاع أنبأ أنها لم تحط به ولم تقسطه حقه في التدقيق 
محكمة الحكم الطعين قد أخطأت في فهم الواقعة وجزئتها بطريقة أخلت بدفاع المتهم مما يعيب 

 صور حكمها بالق

�=�� 	�
�� ���� NIH �H - 
المقرر ان الحكم يكون مشوبا بالغموض واالبهام متى جاءت اسبابه مجمله وغامضه فيما " 

اثبتت اونفته من وقائع سواء كانت متعلقه ببيان توافر اركان الجريمه او ظروفها اوكانت بصدد 
علقه بعناصر االدانه على وجه الرد على اوجه الدفاع الهامه من الدفوع الجوهريه اذا كانت مت

العموم اوكانت اسبابه يشوبها االضطراب الذى تنبيء عن اضطراب فكرته من حيث تركيزها فى 
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موضوع الدعوي وعناصرها الواقعيه مما اليمكنه من استخالص مقوماته سواء ماتعلق منها بواقعه 
 "ل رقابتها على الوجه الصحيحالدعوي او التطبيق القانوني وتعجز بالتالى محكمه النقض من اعما

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

���- 
على المحكمه ان تعرض لدفاع المتهم وتقسطه حقه من البحث مادام منكرا للتهمه المسنده "

تغيير وجه الراي فى  وان الدفاع الجوهري الذى يترتب عليه لوصح ٠٠اليه وكان دفاعا جوهريا 
الدعوي فتلتزم المحكمه ان تحققه بلوغا الى غايه االمر فيه اوترد عليه باسباب سائغه تؤدي الى 

  "غايه االمر فيه او ترد عليه باسباب سائغه تؤدي الى اطراحه
  )١٥ ص ١٣٢ رقم ٢٤ مجموعه احكام النقض س ٢١/١/١٩٧٣نقض ( 

 f��T �� 64- 
 كم الطعين في التسبيب و جوب إلغاؤه و اإلحالة بصواب القول بقصور الح 

 �#
��� X��T�� du��/>� \x�� �0 ��� 
 بتعديل الماده ٩٢ لسنه ٢٣لما كان المشرع قد استحدث فى الماده التاسعه من القانون رقم  

 مكرر من اجراءات الطعن امام محكمه النقض بانه اليجوز للطاعن فى حكم صادر من ٦٣
 بعقوبه مقيده اوسالبه للحريه ان يطلب فى مذكره اسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم محكمه الجنايات

الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل فى الطعن ويصدر رئيس المحكمه على وجه السرعه جلسه 
 فصلت لها النيابه وكان المشرع وان لم يورد معيارات يستهدي به فى وقف ٠٠لنظر هذا الطلب 

تصم بالقواعد الوارده فى قانون المرافعات المدنيه والتجارية فان هذا االيقاف تنفيذ الحكم اال انه اع
يجد مسوغه باالوراق حيث ان الثابت من مطالعه االسباب التى بني عليها الطعن الماثل انها قد 
 صادفت صحيح الواقع والقانون مما يجعلها حريه بالقبول جديره بالحكم على مقتضاها وهو مايتاكد 
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 ي البطالن الذى طوق الحكم الطعين وشابه فى كافه اجزاءه معه مد
االمر الذى ينعقد معه ركنا الجديه واالستعجال فضال عن ركن الخطر المتمثل فيما يالقيه  

هو مكبل بهذه الصوره وخلفه عائله ضاع عائلها واصبحت الطاعن من صنوف االلم والحسره و
وقد  ٠٠٠٠٠٠تتكفف قوت يومها وتعاني قهر الحاجه والحرمان فضال عن كونه موظفا بجهاز 

يتعرض لفقده لتلك الوظيفه وهي مصدر رزقه الوحيد وهو ماتتوافر معه الشروط الموضوعيه 
  . اسباب الطعن المرجح القبولوالقانونيه المبرره اليقاف التنفيذ لحين الفصل فى

 
ء ����� 

 ���� ����� ����� 
��� 
��� 
���� �  ��!�� "�#�$  

 بقبول الطعن شكال :  اوال 

مستعجله وقف  بتحديد اقرب جلسه للنظر فى الطلب العاجل والقضاء بصفه :  ثانيا

 وضوع الطعن الماثل متنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى 

 –الصـادر مـن محكمـة الجيـزة االبتدائيـة وفى الموضـوع بـنقض الحكـم المطعـون فيـه :  ثالثا

لسـنة   فـي القضـية رقـم ١٥/٣/٢٠١١ دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة مركز الجيزة بجلسة
 ٢٠١٠لسنة    جنح مستأنف والمقيدة برقم ٢٠١٠

ء %���& 

 بنقض الحكم وبراءه الطاعن مما هو منسوب اليه : اصليا

ح دائــرة جـــن بــنقض الحكــم واحالــه القضــيه اـلــى محكمــه جنــوب الجيــزه الكليــه: احتياطيــا

  للفصل فى موضوعها مجددا امام هيئه مغايره مستأنف

 وكيل الطاعن                

 المحامى بالنقض                
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دي  جناـيـــات المعــــا٢٠٠٦لســــنة   رـقـــم  الصــــادر مــــن محكمــــة جناـيـــات الـقـــاهرة ـفـــي القضــــية 
  ٢٠/٩/٢٠٠٦ كلي المعادي بجلسة ٢٠٠٦لسنة   والمقيدة برقم

 �H6�
� J *2����- 
 �T;6IO ���+� N��O 

بمعاقبــة كــال مــن بــالحبس مــع الشــغل لمــدة ســتة أشــهر وغرامــة عشــرة أالف جنيــه عمــا أســند  
 لكل منهم وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمتهم المصروفات الجنائية 

 f��H6�� 
 ـبـــدائرة قســــم المعــــادي ١٤/١/٢٠٠٦ـبـــة العامــــة الطــــاعنين وأخــــر ألنهــــم بـتـــاريخ اتهمــــت النيا •

 محافظة القاهرة 

 أحرزوا بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير األحوال المصرح بها قانونا

 ١٨٢ مـن القـانون رقـم ٤٢/١ ، ٣٧/١ ، ٢ -١وطالبت النيابـة العامـة معـاقبتهم وفقـا للمـواد  •
 مـن ٥٦ والبند رقم ١٩٨٩ لسنة ١٢٢ ، ٧٧ لسنة ٦١انونين رقمي  المعدل بالق١٩٦٠لسنة 

 ٤٦ الملحق بالقانون األول والمعدل بقـرار وزيـر الصـحة رقـم ١القسم الثاني من الجدول رقم 
  ١٩٩٧لسنة 

  ٢٠/٩/٢٠٠٦ وبجلسة ٠٠وحيث قدم الطاعنون للمحاكمة  •

 3�7� ;�l 
مهم مبلـغ عشـرة أالف جنيـه وبمصـادرة بمعاقبتهم وأخر بالحبس مع الشغل سـتة اشـهر وبتغـري 

 ٕالمخدر المضبوط والزامهم المصروفات الجنائية 
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 5�� �>- 
هذا الحكم قد خالف القـانون وقصـر فـي أسـبابه وأفسـد فـي اسـتدالله فضـال عـن إخاللـه بحـق  

 وقيـد الطعـن ٢٠٠٦/     /الدفاع فقد بادر الطاعنون بالطعن عليه بالنقض من محبسهم بتاريخ    
 : وهم يستندون في أسباب الطعن بالنقض لما يلي ٢٠٠٦قم         لسنة بر

 ����� ����' 
 S- � !�/�� : !�/��� J ;6.��� 

   S- � �L6�� :              �)> �_$).� �)#���- a�)_Y9� f��H6� �_�1�O' J b626>� ���� ;6.H
                   *)�R (<' �)� 6)4- ��).�- �).� �)0 �_�[4 �$0 �O-��>� �_H�;-�� N��| 64

�_Y��0 J �4;������ a�0- �v,�%�- �_Y;6l ����2� 
 أنــه ولــئن كــان مــن المقــرر فــي المبــاديء الفريــدة والوحيــدة التــي أرســتها ٠٠بــاديء ذي بــدء 

المحكمــة العليــا محكمــة الــنقض أن مــالك األمــر فــي فهــم صــورة الواقعــة وتحصــيل تصــويرها معقــود 
 وهــــو مــــن ٠٠ ويرتــــاح إليــــه وجــــدانها  تحصــــلها ممــــا يطمــــئن لــــه ضــــميرها٠٠لمحكمــــة الموضــــوع 

أطالقاتها فال سلطان ألحد عليها فيه وال جناح أو مأخذ فيما تـورده مـا دام لـه أصـل صـحيح ومعـين 
ثابت في األوراق بغض النظر عن موضوعه ألنهـا تسـتمد عقيـدتها مـن كـل ورقـة مـن أوراق الـدعوى 

 تعد مطروحة عليها 

 9�' �$0 W� 8�� 5R �H,1 
 �H 5-<' d� �O -' �1�q 5 

 ىوراق الدعوأت أنها قرألى ة ع الداللييقطع ف  مدونات حكمها ماي فةن تورد المحكمأ 
  ووازنت بينها ةثبات والنفي عن بصر وبصيرإلحاطت بادله اأقراءه مبصره و

J �$��� �
���� NIH mO �v6�� 8��  
 ن أافيا كما يجب عليها  بيانا كى حكمها واقعه الدعوين تبين فأ ةيجب على المحكم 
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خالل بدفاع المتهم واال كان حكمها معيبا إل برمتها واال تجزئها تجزئه من شانها اةتستعرض الواقع
 متعينا نقضه 

  )١٤٧ ص ١٠٨ ق ٤ ج ة مجموعه القواعد القانوني٣١/١/١٩٣٨( 

 8��� �_$0 }��T- 
مور ألل والمنطق وطبائع ا االستنتاج ومخالفه العقين يكون حكمها مبرأ من التعسف فأ 

 ى عن قرائن واقعه الدعوة والبعيد٠٠ ةتبني قضائها على الفروض واالحتماالت المجرد  وال٠٠
  االستدالل يذا خالطه االحتماالت سقطت صالحيته فإالن الدليل 

 �=� 9� ��4 
 وينتبذ ن ينبذأ ٠٠متي يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه  
لى قرينه إو افتراض العلم استنادا أ غير مؤداها إليو حرفها أ ٠٠ وصحتها ىوصال الدعوأتقطيع 

  غير مضرب يو يضرب فأو بنشوئها باجتهاد غير محمود أيفترضها من عندياته 

 ;��>� �� �=�V 8���- 
لتداعي  لواقعات اة تبني على تحصيل ملموس من هيئة المحكم٠٠حكام الجنائية ألن اأ 

ن محكمه الموضوع قد تفهمت الوقائع أ عن متناغمة تنم ة مدوناته بصورة منظوميوان توردها ف
 ى على السواء وذلك حتةو البراءأ ةدانإلليها باإ انتهت ي التةعلى نحو صحيح تكفي لعمل النتيج

 ليها إ تلك الوقائع مع النتيجة التي انتهي ىدأ النقض مراقبة تة لمحكمىيتسن

� �> 8�� 5� 
 قد ين بالنسبة للطاعنة مقام تصور الواقعيوكان القضاء الصادر من محكمه الموضوع ف 

صوله وسننه فضل الطريق وجنح جنوحا مؤسفا حيث قصرت أخانته فطنه القضاء وفروضه و
 ىن تحصيله لواقعات الدعوأ مدوناته في شيخطته فأ ويتمثل ذلك فيما ٠٠رؤيته وضلت بصيرته 

 ليها إ واطمئن وجدانها ة يقين المحكمي صورتها فحسبما استقرت
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 8��- 
دونته بحكمها الطعين في مقام تحصيلها لوقائع االتهام وهذا فيما قالت به أن فيما  

 المتهمون األربعة حال إلقاء القبض عليهم تفوح من أفواههم رائحة الكحول 

������ 8$Y- 
رح اـلـدفع ـبـبطالن الـقـبض والتفـتـيش هــي ذاتهــا الـتـي اعتكــزت عليهــا محكمــة الموضــوع ـفـي طــ

إـلـي أخــر ـمـا ورد ـفـي ذـلـك ( وذلـك ـبـان المتهـمـون ـكـانوا ـفـي حاـلـة تـلـبس بتـعـاطيهم جميـعـا الكحولـيـات 
 ) الرد 

 5' }O J 
أوراق االتهـام انحســر عنـهـا مـا يفـيـد قـيـام المتهمـون األربـعـة بتـعـاطي الكحوليـات مـمـا يضــعون  

عـلـيهم وتفتيشــهم ـبـل عـلـى العكــس مــن ذـلـك تمامــا فتقرـيـر أنفســهم ـفـي حاـلـة تـلـبس تـبـيح إلـقـاء الـقـبض 
 الطـاعن –المعمل الكيماوي قرر في نتاج تحليله للعينات التـي تـم أخـذها مـن المتهمـين أن كـال مـن 

 أي أنهما لم يتعاطا الكحوليات أي لم يتـوافر فـي حقهمـا ٠٠ سلبية للكحول االثيلي –...  و–األول 
 ة الموضوع من عندياتها حال طرحها للدفع سالف البيان حالة التلبس التي أفترضتها محكم

 8��� 56�T- 
مـــا أوردـتــه محكمـــة الموضـــوع حـيــال صـــورة واقعـــه االتهـــام ـقــد خـــالف مـــا هـــو ثاـبــت ـبــاألوراق  

وانحســر عنــه الوقــائع واألحــداث بــل والــدالئل المؤكــدة بــراءة الطــاعنون وصــحة الــدفع الــذي دفــع بــه 
 كمة اعتكازا علي ذلك التصويرالمدافع عنهم وأطرحته هيئة المح

 8���- 
يتحقق بها الفرض الذى قصده الشارع   الةيكون الحكم الطعين قد ورد على صوره مجهل 

 من تسبيبه بل االكثر من ذلك فقد اصابه الغموض واالبهام فى بيان الواقعه 
  )٩٢٢ ص ٨ ق ٤ مجموعه احكام النقض لسنه ١٩٩٨ مايو ٣نقض جنائي ( 
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 �$0- 
الحكم الطعين بفعلته تلك يكون قد خالف اصول القاعده واسند اتهامه الى الطاعن فان  

 وكذا القرائن واالدله التى ٠٠دون دراية وبحث وتمحيص للصوره التى اوضحها لحقيقه النزاع 
ساقها احقاقا وتاكيدا لصحة ما اوضحه وهو االمر الذى يؤكد اجماله وغموضه فى مواجهه 

ام بها على نحو يوضح من ان محكمه الموضوع قد فطنت اليها فى اهم عناصر الدعوي وااللم
 احداثها 

 �v6�� 	�
�� ���� �$0 ?�Y�6Y �� 64- 
من ان المقرر ان الحكم يكون مشوبا بالغموض واالبهام متي جاءت اسبابه مجمله  

يمه او ظروفها او وغامضه فيما اثبتته اونفته من وقائع سواء كانت متعلقه ببيان توافر اركان الجر
كانت بصدد الرد على اوجه الدفاع الهامه من الدفوع الجوهرية اذا كانت متعلقه بعناصر االدانه 
على وجه العموم او كانت اسبابه يشوبها االضطراب الذى ينبىء عن اضطراب فكرته من حيث 

ن اعمال رقابتها تركيزها فى موضوع الدعوي او التطبيق القانوني وتعجز بالتالي محكمه النقض م
 على الوجه الصحيح 

  )٧٧٩ ص ١٤٦ ق ١٧ س ٧/٦/١٩٦٦نقض ( 
 وفى ذات المعني 

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

 AI�T K$� ��- 
أن محكمة الموضوع في وصفها لوقائع االتهام عملت على تجزئتها بما يخل بـدفاع الطـاعن  

 عة كيفما ارتسمت على أوراق االتهام ويحجب عن محكمة النقض اإللمام بالواق

 �_���O' J 	�
�� ���� �� ?;�H �� 64- 
  يجب ٠٠من أنه يجب على المحكمة أن تبين في حكمها واقعة الدعوى بيانا كافيا كما  
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عليهــا أن تســتعرض الواقعــة برمتهــا وأال تجزئهــا مــن شــأنها اإلخــالل بــدفاع المــتهم وأال كــان حكمهــا 
 همعيبا متعينا نقض
  )١٤٧ ص ١٠٨ ق ٤ مجموعة القواعد القانونية ج ٣١/١/١٩٣٨( 

 8�� �0 ,IV- 
فـإن محكـمـة الموضــوع ـفـي عــدم إيرادهــا لوـقـائع االتهـام عـلـى النحــو اـلـذي أســلفنا االلـمـاح إلـيـه 

 فقد اقترفت تقطيع أوصاله بل وحرفها إلي غير مؤداها مما أجهل علمه بتلك الوقائع 

 �� � 64- 
كم الطعين بالقصور الشديد في التسبيب واالضطراب واإلجمال فـي تحصـيل الذي يوصم الح 

 مما يعجـز محكمـة الـنقض مـن إعمـال رقابتهـا علـى صـحيحها فيتعـين لـذلك نقـض ٠٠وقائع االتهام 
 الحكم الطعين واإلحالة 

 *=�`�� �L6�� : b626>� ���� !�/Y ;6.H����>� �� (��>� fV��� �_O��1V �0 f

0����}��  5,����� ��#���- 	 fH�6�� ��#��� 5,��- 3_$0 fH�6��

 �;�/�� �$0 
 N��`�� 5� mO 

بطالن القبض ان المدافع عن الطاعن قد تمسك فى مرافعته امام محكمه الموضوع ب 
والتفتيش الواقع على الطاعنين وكذا بطالن التفتيش الواقع على السيارة مما يبطل معه ما تلي ذلك 

 ت وما ترتب عليه من أثار من إجراءا

 b�V��� h�� �H- 
 �$0 ,��Y �cl 8��00 �Y�� d�9���  
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  9-' "              �)�#�� a�)��� ��H�6�� U��I� A�Y y�� W�$��� ?9�O �� ���O �V�6Y ء�#�=�
 3_�;R 3| ��- �l�e� 3_Y���ء ����	 $0�- }
0���� 

 ٠٠إلجــراءات الجنائـيـة حــاالت التـلـبس  مــن ـقـانون ا٣٠ أوضــح المشــرع ـفـي الـمـادة ٠٠بداـيـة  
 التي الزم بتوافرها المشرع حتى يباح لمأمور الضبط القضائي إلقاء القبض والتفتيش على المتهمين 

 �$0 N.= mO 
تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وتعتبر الجريمـة متلبسـا 

  الخ ٠٠٠٠٠ا ، أو تبعته العامة مع الصياح بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبه

 ����� �#��� �<�>� i= ������ ��- 
القانون وتبـيح أنه يشترط لتوافر حالة من حاالت التلبس أن تكون هناك جريمة يعاقب عليها  

 في الوقت ذاته لمأمور الضبط القضائي إلقاء القبض علي الطاعنين  

 �<�>� N.= 8�� J-34L�� 56=�H �� �=�� ���
 ��ء�? ��
لمأمور الضبط القضـائي فـي أحـوال التلـبس بالجنايـات أو الجـنح التـي يعاقـب عليهـا بـالحبس  

 لمدة تزيد على ثالث أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دالئل كافية على 
 اتهامه 

 �=' (' 
 المعاقــب عليهــا حتــى تتــوافر يلــزم أن يتــوافر فــي الفعــل الــذي يقترفــه المــتهم وصــف الجريمــة 

ٕحالة من حاالت التلبس في حقه فيبـاح لمـأمور الضـبط القضـائي تفتـيش المـتهم والقـاء القـبض عليـه 
ال يمثل جريمة معاقب عليها فإنـه ال يتـوافر حالـة أما إذا كان الفعل الذي اقترفه المتهم  ٠٠من بعد 

 أي ٠٠ع ثمـة إجـراء فـي مواجهـة المـتهم من حاالت التلبس التي تبيح لمأمور الضـبط القضـائي إتبـا
 أن توافر حالة تلبس من عدمه هي صفة تالزم الجريمة وليس شخص مرتكبها 
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 	�
�� ���� NIH 8�� J- 
 ولــئن كــان ٠٠مــن المقــرر قانونــا أن التلــبس صــفة تــالزم الجريمــة ذاتهــا ال شــخص مرتكبهــا  

ابها ومـدي كفايتهـا لقيـام حالـة التلـبس أمـرا تقدير الظروف التي تالبس الجريمة وتحيط بها وقت ارتك
 موكوال إلي محكمة الموضوع 

  )٥/٢/١٩٨٥ ق جلسة ٥٤ لسنة ٢٩٩٢الطعن رقم ( 

 8�� 5�� mO- 
 –مــن فعــل اقترفــه فاـنـه بمطالعــة أوراق االتهــام خاصــة مــا أوراه ضــابط الواقعــة فــي محضــره  

تـلـبس معتقــدا أنهــا أباحــت ـلـه تفـتـيش  أحــد المتهمــين اعـتـد ـبـه كحاـلـة مــن حــاالت ال–عـلـى حــد زعمــه 
 الطاعنين وتفتيش سيارتهم التي كانوا يستقلوها ومن ثم القي القبض عليهم 

 J ��H�6�� U��2 �#l- ��V d`� d�#�� 8��- 
 فـقـام ٠٠بإلـقـاء علـبـه بـيـرة خــارج الســيارة ) وحــال توجيهــه بالنصــح لهــم ( قـيـام احــد الطــاعنين  

م طلــب مــن الطــاعنين النــزول مــن الســيارة وتبــين لــه انبعــاث رائحــة ضــابط الواقعــة بالتقاطهــا ومــن ثــ
بأـنـــه ـقـــام باســــتكمال فحــــص الســــيارة ) وـتـــابع ـفـــي قوـلـــه (  ٠٠أفــــواههم وعــــدم اـتـــزانهم الكحــــول مــــن 

  الخ ٠٠٠) تفتيشها(

 *4 8$Y00 W�$��� ���O  
 نين التي أوراها ضابط الواقعة وقام على أثرها بإجراء تفتيش السيارة الخاصة بالطاع

 �$0- 
فإنه من المتعين أن يكون هذا الوصف يمثل جريمة يعاقب عليها القانون للقـول بتـوافر حالـة 

 تلبس تضفي معه الشرعية علي إجراء التفتيش الذي قام به ضابط الواقعة 
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 �� 5�� mO- 
 3H; 56=���� 5��-63 �
/� 1976 �=�� �=�`�� �Y<�� J i= �H  

المشــروبات الروحيــة أو الكحوليــة أو الخمــور فــي األمــاكن العامــة أو يحظــر تقــديم أو تنــاول  
 )فقط  ( ٠٠٠٠٠٠المحال العامة 

 56=���� �_$0 !H��T �w�u� b�x>� �� ��0� �� 64 Kl6�� 8��- 
 5' 9' 

 وهـذا ٠٠الجريمة الموصوفة في تلك المادة ال يمكن أن نأخذ منها حالـة مـن حـاالت التلـبس  
 فـإن ٠٠ وذلك ألنه مع الفرض الجدلي بتناولهم المـواد الكحوليـة ٠٠حق الطاعنين لعدم توافرها في 

ذـلـك ـلـم يكــن فــي مكــان عــام ـبـل أـنـه ـتـم داخــل الســيارة الخاصــة بهــم وهــي مكــان خــاص تأخــذ حرمــة 
 المسكن في حكم القانون 

 8�� �� S�
T 9- 
 وذلـك بقولـه بـأنهم ما قرره ضابط الواقعة محاوال وصـف الطـاعنين بـأنهم فـي حالـة سـكر بـين 

 جميعا في حالة عدم اتزان 

 8�� J �:���� 
 �<�>� i
� <;- �� �$075���� K��� 56=���� ��  

فـي حالـة سـكر بـين بـالحبس من أنـه يعاقـب كـل مـن ضـبط فـي مكـان عـام أو فـي محـل عـام  
  الخ ٠٠٠

 ��4- 
دي إلعـداد التقـارير ألن الطاعنين وحال قيام ضابط الواقعة باصطحابهم إلـي مستشـفى المعـا 

قرر مباشرها بأنهم في حالة اتزان أي ال يتوافر في حقهم حالـة السـكر  ٠٠الطبية الفاحصة لحالتهم 
 البين الواردة في المادة سالفة الذكر 
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 ��� 56�T �� 64- 
كحالـة ( وصف ضابط الواقعة للمتهمين والموضح فـي محضـره والـذي أوضـح أنـه الـدافع لـه  

 ال يمثـل ٠٠طالبتـه لهـم بتـرجلهم مـن السـيارة الخاصـة بهـم وقيامـه بـإجراء تفتيشـها لم) تلبس بجريمة 
جريمــة يمكــن مــن خاللهــا التقــول بتــوافر حالــة مــن حــاالت التلــبس بجريمــة علــى نحــو يبــيح لضــابط 

 الواقعة القيام بإجراء التفتيش 

 ��� 56�T �� 
جـراء أصـابه الـبطالن علـى نحـو قيام ضابط الواقعة بتفتيش السيارة الخاصة بالطـاعنين هـو إ 

 يبطل ما تاله من إجراءات ويعدم ما أسفر عنه ذلك التفتيش 

 �=�| : �;�@>� �<�>� �0 (<�;R *$� <6L- a��� }
0���� �$0 fH�6�� 	���� 5,�� 
 8��- 

حيــث أن المشـــرع القضـــائي أوري ـبــأن ضـــابط الواقـعــة ال يـبــاح ـلــه أن يستوضـــح ـمــا إذا ـكــان  
وزتــه ـمــادة مخـــدرة مــن عدـمــه أال بحاســـة مــن حواســـه أـمــا فــي غـيــر ذـلــك فــال يحـــق ـلــه المــتهم ـفــي ح

استوضــاح كنهــه ذـلـك أال بتخـلـي المــتهم عــن المــادة المخــدرة عـلـى نحــو إرادي أي ـبـإرادة تامــة واعـيـة 
 بذلك التخلي 

 8�� 5�� mO- 
عـا فـي وكان الثابت وفقـا للوصـف الـذي أوراه ضـابط الواقعـة فـي محضـره بـأن الطـاعنين جمي 

 حالة عدم اتزان وذلك على نحو لم يتمكن معه استجوابهم أو مواجهتهم بهذا االتهام 

 5' (' 
 المتهمون ليس لديهم وعي تام على نحو ينعدم معه إرادتهم في التصرفات التي تبدر منهم  

 8�� �$0- 
 مادة المخدرة فإن قيام المتهم الرابع بإلقاء علبه السجائر من يده والتي تحوي في طياتها ال 
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فإن ذلـك الفعـل ال يعتـد بـه فـي حكـم القـانون والمفهـوم القضـائي ) وفقا لوصف ضابط الواقعة  ( ٠٠
تخلــي إيــرادي منــه عــن المــادة المخــدرة علــى نحــو يبــاح معــه لمــأمور الضــبط القضــائي التقــاط علبــه 

 السجائر وفتحها الستبيان ما بداخلها 

 ��4- 
عــي ـتـام بـمـا بـدر مـنـه ـفـي هــذا التصـرف أي أـنـه ـكـان مـعـدوم لكـون الـمـتهم الراـبـع ـلـيس علـى و 

 اإلرادة لوقوعه تحت تأثير الكحوليات 

 �� � 64- 
الذي يكون معه قيام ضابط الواقعة بإلقاء القبض علي الطـاعنين هـو إجـراء إصـابة الـبطالن  

  مما يبطل ما تاله من إجراءات ٠٠وأعدم أثره 

 � 5' 9R���Iء ����{ 
 من وجاهه ذلك الدفاع أورد ردا عليه ينم عن قصور شديد أصاب أسبابه وعلى الرغم  

 ����H J 8��- 
بأنــه لمــا ـكــان مــؤدي الواقعــة عـلــى النحــو الــذي استخلصـــته المحكمــة أن المــتهم األول حـــال  

توجــه الضـــابط إليــه ـقــام بإلـقــاء فــارغ علـبــه البيــرة وفاحـــت رائحـــة الكحــول حـــال تحدثــه واآلخـــرين ـمــع 
 ضــابط الواقـعـة أـمـام حاـلـة تـلـبس بكاـفـة شــرائطها وـفـي أبـهـي صــورها وكاـنـت العقوـبـة الضــابط فأصــبح

 ومـن ٠٠المقررة قانونا لجريمة تنـاول المشـروبات الكحوليـة هـي الحـبس مـدة تزيـد علـي ثالثـة اشـهر 
ثم يجـوز لـه القـبض علـى الطـاعنين وتفتيشـهم وتفتـيش السـيارة ومـن ثـم يكـون الـدفع قائمـا علـى غيـر 

 نون سند من القا

 6c
�� 8�� �$0 }���� 3�7�- 
ـقــد أورد ـفــي مدوناـتــه ـمــا ال يصـــلح ألن يـكــون دـلــيال ســـائغا عـلــى إطـــراح اـلــدفع المـبــدي أـنــف  
 الذكر 
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 8��- 
ألن ما أوردته محكمة الموضوع يخالف مـا اشـترطه المشـرع لتـوافر حالـة مـن حـاالت التلـبس  

 كحولية وما اشترطه حيال اإلدانة على فعل تناول المشروبات ال

 ��4- 
ألن المشـرع أوال أـلـزم أن يكـون الفـعـل الـذي يرتكـبـه الطــاعنون فعـال يـعـد جريمـة يعاـقـب عليـهـا  

 أمــا إذا كــان الفعــل المرتكــب ال يعــد ٠٠القــانون بعقوبــة تزيــد مــدتها عــن الحــبس لمــدة ثالثــة شــهور 
الفـعـل حاـلـة يـتـوافر ال يـعـد ارتـكـاب ذـلـك جريـمـة أو كوـنـه ـكـذلك إال أن عقوبـتـه أـقـل ـمـن الثالـثـة اشــهر 

 معها حالة من حاالت التلبس 

 Kl6�� ?�� 64- 
 الذي ينطبق على الفعل المنسوب اقترافه للطاعنين  

 *����� 6c
�� J 8�� ��IT�- 
 أن الطــــاعنين كــــانوا يتـنـــاولون المــــواد ٠٠ خــــالف الواـقـــع ـفـــرض وال٠٠ـمـــع الـفـــرض الجــــدلي  

 الكحولية حال توجه ضابط الواقعة إليهم 

�� *#V d�#�� 8 
 56=���� �� �=�`�� �<�>�� b�x>� i=63 �
/� 76 5' �$0  

فــي األمــاكن العامــة أو يحظــر تقــديم أو تنــاول المشــروبات الروحيــة أو الكحوليــة أو الخمــور  
 )فقط ( المحال العامة 

 �w�u� b�x>� �� ��0� �� 64 U�V Kl6�� 8��- 
56=���� �_$0 !H��T 

�w��� 8$Y- 
 ت منها محكمة الموضوع سبيال لطرح دفاع الطاعنين غير قائمة في حقوقهم والتي أخذ 
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 ��4- 
ألن الثابت بأوراق االتهام أن الطاعنين كانوا تناولون المواد الكحولية داخـل السـيارة الخاصـة  

يبـين  والسيارة وفقا لما استقر عليه حكم القـانون تعـد مكـان خـاص يأخـذ حرمـة المسـكن ممـا ٠٠بهم 
ق أن الطــاعنين لــم يتنــاولوا المــواد الكحوليــة فــي مكــان عــام أو محــال عــام بــل هــو مكــان معــه وبحــ

 خاص بهم مثله كمثل السكن الخاص بهم وال يعتد به بأي حال من األحوال كمكان عام 

�� � 64- 
اـلــذي يكـــون معـــه فعـــل تـنــاول المـــواد الكحولـيــة داخـــل ســـيارة الطـــاعنين فعـــل ال يعاـقــب علـيــه  
 القانون 

T 9-8�� �cl �� S�
 
ما قرر به ضابط الواقعة في وصف الطاعنين بكونهم في حالة سكر بين من أنهم في حالـة 

 محاوال إضفاء عدم المشروعية على ما ارتكبوه من فعل حتـى يتـوافر فـي حقهـم حالـة ٠٠عدم أتزان 
 التلبس بالجريمة 

 ��4- 
 للحالـة العامـة للطـاعنين حـال ألن التقارير الطبية الصادرة من مستشـفي المعـادي والفاحصـة

أفادت بأن الطـاعنين فـي قيام ضابط الواقعة باصطحابهم إليها لتوقيع الكشف الطبي المبدئي عليهم 
وهـو مـا ) وهو النتاج الذي ال يتوافر معه في حق الطاعنين بـأنهم فـي حالـة سـكر بـين ( حالة أتزان 

 ين أقترافه يؤكد عدم توافر وصف الجريمة في الفعل المنسوب للطاعن

 8�� �0 ,IV- 
فإن البين من مطالعة مـدونات الحكـم الطعـين ومـا ورد فيـه مـن اإلدانـة التـي وجهتهـا محكمـة  

 أـنـه قــد انحســر عـنـه إداـنـتهم عــن الجريمــة المزمــع ٠٠الموضــوع للطــاعنين عــن الفعــل محــل االتهــام 
ة تفيـد أن ذلـك الفعـل جريمـة ال بـد اقترافهم لها والمتمثلة في تناول المواد الكحولية أو وجود ثمة إشـار
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 بــل أن مــا ورد بمــدونات ذلــك القضــاء اقتصــر علــى جريمــة تعــاطي المــواد ٠٠مــن معــاقبتهم عنهــا 
المخــدرة فـقـط دون غيرهــا وهــو ذاـتـه الوصــف اـلـذي ـقـدمتهم بموجـبـه النياـبـة العامــة للمحاكمــة الجنائـيـة 

 كيفما هو وارد بأمر اإلحالة 

�����- ���T (��� �� � 64- f 
أن ذلــك الفعــل ال يعــد فــي حـكــم القــانون جريمــة معاقــب عليهــا وهـــو مــا حــدا بالنيابــة العاـمــة  

 ممـا يكـون معـه ٠٠استبعاده في أدانـه الطـاعنون عليـه وصـدقت علـي ذلـك محكمـة الموضـوع ذاتهـا 
 ذلك الفعل ال يتوافر به حالة من حاالت التلبس ألنه ال يعد جريمة يعاقب عليها القانون 

 8���- 
يكــــون مــــا أورده الحكــــم الطعــــين ردا علــــى ذلــــك الــــدفع قــــد خــــالف وصــــف الفعــــل المنســــوب  

 به حالة من حاالت التلبس ذلك الوصف الذي ال يتوافر للطاعنين اقترافه 

 ��� 56�T �� 
أســباب محكـمـة الموضــوع ـفـي طــرح ذـلـك اـلـدفاع ـقـد أصــابها القصــور الشــديد مـمـا يتـعـين معــه  

 نقض حكمها الطعين واإلحالة 

   m��`�� �L6�� :               �)� (�)�>� fV�)$� �)O��1� J })���� 3�7� S�{R- a�_�R- t6�^
                   J �)_��9< a�)�T �)� �)��6H' J �)�H�6�� U��)2 	H�)
�� }
0���� �0 fV��>�

 !�/��� J ;6.H �0 3
T�� 64- }
0���� �_L a�_Y9� !/= 
 8��-00 !4� b�V��� 5' mO  

ضابط الواقعة على نحو اعدم داللتها نحو نسب ثمـة أدانـه فيما ذهب إليه إلي تناقض أقوال 
 جهة الطاعنون 
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 8��- 

وحيــث أن ضــابط الواقعــة قــرر فــي مطلــع أقوالــه بتحقيقــات النيابــة العامــة أن مــن قــام بإلقــاء 
 علبه البيرة هو قائد السيارة 

 �=' 9'00 ��4 ��6H f� 	H�
Y  
 التحقيقـات أنـه غيـر متـذكر مـن مـن الطـاعنين القـائم بإلقـاء مقررا في أقواله التي أوراها بذات 

 علبه البيرة خارج السيارة 

 	H�
Y 64- 
حاصل على الرغم من أن ذلك الفعل هو الدافع نحـو قيـام ضـابط الواقعـة بمطالبـة الطـاعنين  

ـبــالنزول مـــن الســـيارة ويتضـــح معـــه صـــحة مـــا قـــرروا ـبــه بعـــدم حـيــازتهم لتـلــك العلـبــة ومـــن كـــونهم ال 
  وهو ما يستطيل معه أمره بعدم تعاطيهم المادة الكحولية ٠٠عرفون عنها شيئا ي

  �=�| :                    J d)`��>� �,�)�� �)�$Y S�)O ��)�� (�
�H	 � U��2�L�� J �)�H�6(��ء ��(Y
0
{ �$�26Iء ���� ���OR 

 8��- 
غ حيــث أنــه أوري فــي محضــره بأنــه وحــال تلقيــه الــبالغ توجــه أوال إلــي الســيدة صــاحبة الــبال 

 والذي تمكن من خاللها اإلرشاد عن السيارة محدثه الضوضاء والتي أتضح له فيما بعد تواجد 
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 الطاعنين بها 

 ;�H �=' }O J 
بتحقيقات النيابة العامة أنه وحال تلقيه البالغ توجه وعلى الفـور إلـي العقـار الـذي تقطـن فيـه 

 عنون صاحبه البالغ فتبين له وجود السيارة التي يستقلها الطا

 	H�
Y 64- 
أراد من خالله ضابط الواقعة إضـفاء الشـرعية علـى إجـراءه بإلقـاء القـبض وتفتـيش الطـاعنين 

 وذـلـك ألـنـه إذا مــا اتـبـع مــا أوراه فــي محضــره مــن توجهــه أوال إلــي صــاحبه اـلـبالغ لكــان بامكــان ٠٠
 الفــرار مــن إبصــار ســيارة الشــرطة التــي بصــحبته ومــن ثــم) وهــم خــارجون عــن القــانون ( الطــاعنين 

 أال إنهم لم يفعلوا ذلك لتيقنهم بعـدم اقتـرافهم ثمـة جريمـة وهـو مـا يصـح معـه قـولهم ٠٠مكان الواقعة 
 بانتفاء صلتهم بالمواد المخدرة 

  �`��| :                   ���u)/�� �)�$�� f)����� 3_�)>� ���)O 5�)�� �)T�� J �)�H�6�� U��2 	H�
Y
 ;�@>� �x7� �46L �$0 �T6�+� 

 8��- 
قرر في محضره بأن المتهم الرابع وحـال سـؤاله عـن تحقيـق الشخصـية الخاصـة بـه حيث أنه 

 قــام باســتخراج تحقيــق الشخصــية الخــاص بــه ومــن ثــم القــي علبــه ســجائر مــن يــده أي أنــه كــان ٠٠
 ممسكا بها قبل إلقاءها على األرض ومن ثم قام ضابط الواقعة بالتقاطها 

 ;�H �=' }O J 
ة العامة علبه السجائر كانت في جيب بنطاله ومن ثم استخرجها وقـام بأقواله بتحقيقات النياب 
 بإلقائها 

 	H�
Y 64- 
  لذلك الفعل ونسبه للمتهم الرابع حتى يتمكن من إلقاء ٠٠يؤكد اختالق ضابط الواقعة  
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 ويتضــح معــه صــحة مــا قــرر بــه المتهمــون بانتفــاء صــلتهم ٠٠القــبض عليــه وعلــى بــاقي الطــاعنين 
 رة بالمادة المخد

 ����; : 3_�R �6/
>� a�_Y9�� }
0���� �_L�6� J ��H�6�� U��2 	H�
Y 
 8��- 

 ـبــأن الطـــاعنين ال يمكـــن ـلــه ســـؤالهم ويتعـــذر اســـتجوابهم ٠٠حـيــث أـنــه أوضـــح فـــي محضـــره  
 وأغلق  محضره على ذلك 

 ;��T �=' }O J 
 المخـدر وأقـروا لـه بحيـازتهم بأقواله بتحقيقات النيابة العامة أنه قـام بمواجهـة المتهمـين بقطعـة 

  الخ ٠٠٠لها بقصد التعاطي 

 	H�
Y 64- 
يؤـكـد قـيـام ضــابط الواقـعـة بتلفـيـق االتـهـام إـلـي الطــاعنين ونســب إـقـرارهم ـبـه عـلـى نحــو يخــالف  

 الحقيقة المؤكدة لبراءتهم منه ومن أحداثه 

   *=�`�� �L6�� :          �)��� �)T����� �
0 �#�' �� f� ��H�6�� U��2 S�6H' 	H�
Y  iO�)#��
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  9-' :                 �)��O J }
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 8��- 
حيث أن ضابط الواقعة قرر في محضره بأن الطاعنين جميعا فـي حالـة عـدم اتـزان أي أنهـم  

 في حالة سكر بين 

 5' }O J 
  الخاص بالكشف الظاهري قرر بأن الطاعنين في حالة اتزان أي أنهم ليسوا التقرير الطبي 
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 في حالة سكر بين 

 	H�
Y 64- 
) بجريمــة الســكر الـبـين ( يؤـكـد محاوـلـة ضــابط الواقـعـة ـفـي اخــتالق حاـلـة مــن حــاالت التـلـبس  

 حتى يضفي الشرعية على قيامة بتفتيش السيارة الخاصة بالطاعنين 

  �=�| :   S�6H' 	H�
Y               <�6)�$� }
0�)��� *1�)�Y J �)��� �)T����� f)� ��H�6�� U��2
 ��6c��� 

 8��- 
حيث أن ضـابط الواقعـة قـرر فـي محضـره بأنـه وحـال مطالبـة الطـاعنين بالترجـل مـن السـيارة  

 وجـدهم جميعـا تفـوح مـن أفـواههم رائحـة الكحوليـات أي أنهـم جميعـا كـانوا يتعـاطون ٠٠الخاصة بهم 
 المواد الكحولية 

 J}O 5'  
التقريــر الطبــي النهــائي أوري فــي نتاجــه بــان الطــاعن الثالــث والمــتهم الرابــع تحليلهمــا ســلبي  

  أي أنهما لم يتعاطيا المواد الكحولية كيفما أوري ضابط الواقعة في محضره ٠٠للكحول االثيلي 

 ?�IH�
��� 8$Y b�{ ��- 
 مـا سـطره منهـا فـي محضـره أو التـي ما يبين معه أن ما أوراه ضابط الواقعة في أقوالـه سـواء 

  منعدمة الداللة في نسب ثمة اتهام جهة الطاعنين ٠٠أدلي بها أمام النيابة العامة 

 (�46L b�V< 64 b�V��� 8�� 5' �� 3^��� �$0- 
 56
� R|��? ���ء� ����0
� fV��>� �.H 

 }���� 3�7� 5' 9' 
 اطمأنت إليه المحكمةقد أطرحه بقالة أن حاصله الشك في الدليل الذي  
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 ������ 8$Y- 
 ٠٠على ذلك النحو قد جاءت مجمله مبهمه اليتحقق منها الغرض من تسبيب االحكام  

وينبىء من ان المحكمه فى جلساتها لم تتعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه فى البحث والتمحيص 
واترت على  وكان ذلك امرا مقضيا على محكمه الموضوع ت٠٠للوقوف على وجه الحق به 

 ايضاحه محكمه النقض 

 5�� NIH mO 
على المحكمه ان تعرض لدفاع المتهم وتقسطه حقه من البحث مادام منكرا للتهمه المسنده  

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

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

 }��T 5��V 
القائمة على تناقض أقوال ضابط على محكمه الموضوع تحقيق دفع الطاعن ومنازعته  
ادامت هي ذاتها المراد ألدلة االتهام مبدال من طرحه باسباب مبهمه بدعوي اطمئنانها الواقعة 

 لما يعد فى ذلك من مصادره على المطلوب بل على الدفاع ٠٠اثبات كذبها ومجافاتها للحقيقه 
 ذاته 

 5� �$0 	�
�� ���� �$��� �
���� a��O� ?����� mO 
منازعه المتهمين فى صوره الواقعه واستحاله حصولها على النحو الذى رواه شهود االثبات  

جوهريا كان يتعين على المحكمه تحقيقه مادام ذلك التحقيق ممكنا وليس مستحيال تعد دفاعا 
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 
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 ) ق ٥٢ لسنه ٥٥٩٠ طعن ٧٩ رقم ٣٩٢ ص ٣٤ السنه ١٧/٣/١٩٨٣نقض ( 

 ���- 
انه لما كان الدفاع الذى ابداه الطاعن يتجه الى نفي الفعل المكون للجريمه والى استحاله  

حصول الواقعه كما رواها شهود االثبات فانه يكون دفاع جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوي 
ما كان يقتضى من المحكمه وهي تواجهه ان تتخذ من الوسائل  م٠٠الظهار وجه الحق فيها 

 لتحقيقه وتمحصيه بلوغا لغايه االمر فيه 
 ) ق ٥٨ لسنه ٢١٥٦ طعن ٨٨ سبتمبر سنه ١١نقض ( 

8���- 
فقد ثبت وبيقين ان الحكم الطعين فيما لجأ اليه من قاله قد اصابها القصور فى اطراح دفع  
لغرض منها فى التسبيب والذى اوجبت محكمه النقض ان يكون  على نحو اليتحقق ا٠٠ون الطاعن

فى صوره بيان جلي مفصل حتى يستطاع الوقوف به على مسوغات ذلك الحكم الطعين فى 
 اطراحه لذلك الدفع السديد 

 فالحكم الطعين قد جاء بتلك القاله مخالفا جماع ما استقرت عليه احكام محكمه النقض  

$0 	�
�� m��� �IHء ��O 5� � 
من حيث ان المقرر انه لكي يتحقق الغرض من التسبيب فيجب ان يكون فى بيان جلي  

مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ماقضي به اما افراغ الحكم فى عبارات عامه معماه 
او وضعه فى صوره مجهله فال يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب 

مه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها محكلاالحكام واليمكن 
 بالحكم 

  )١١٤ ق ص ٢٤ س ٢٩/١/١٩٧٣نقض ( 
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 8��� �IH- 
من حيث ان المقرر كذلك ان الحكم يكون مشوبا بالغموض واالبهام متى جاءت اسبابه  

توافر اركان الجريمه مجمله وغامضه فيما اثبتته اونفته من وقائع سواء كانت متعلقه ببيان 
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 

ستخالص مقوماته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوي وعناصرها الواقعيه بما اليمكنه من ا
سواء ماتعلق منها بواقعه الدعوي اوبالتطبيق القانوني وتعجز بالتالى محكمه النقض من اعمال 

 رقابتها على الوجه الصحيح 
  )٧٧٩ ص ١٤٦ ق ١٧ س ٧/٦/١٩٦٦نقض ( 

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

 ���- 
ا باجمال او ابهام مما يتعذر معه تبين ان المقرر ايضا انه ينبغي اال يكون الحكم مشوب 

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 

 او الدفوع الجوهريه اوكانت متصله بعناصر ظروفها اوكانت بصدد الرد على اوجه الدفاع الهامه
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 

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

 ) قضائية ٥٣ س ١١٠٤ طعن رقم ١٤/٦/١٩٨٣نقض ( 
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 �$0-  
فقد وضح وبيقين مدي القصور الذى اصاب اسباب الحكم الطعين في طرحها لذلك الدفع  

الجوهري مخالفه بذلك جماع احكام النقض انفه الذكر مما يتعين تصويب ذلك بنقض الحكم 
 الحاله وا

   f����� �L6�� :    �)$0 ��#$Y- a�_Y9� �T��� }
0���� b�V< �0 b626>� ���� ?�#���
                  J �;6).H- �)_�L�- �)0 �)L-�% ��T �� 64- ���� �$0 d���� 5-< }
0����

 �_��/Y 
 �=' mO 

 قد تمسك المدافع عن الطاعنين في مرافعته بكيدية االتهام وتلفيقه  

 ����Y b�V��� h��- ������ d�9���� 8�� �$0 
  9-' :                J �)�H�6�� U��)2 K)/�Y- }
�6� -��R J �1��6���ء ����	 � �)$0��0�)/+�

 3_�_L�6� J �_��Y� y�� ?�ء��L�� 
 8��- 

وفقا لما هو ثابت من أوراق االتهام أن صاحبة البالغ هي زوجة السـيد عميـد الشـرطة أحمـد  
 فلـم يجـد أمامـه بـدا سـوي ٠٠يس األعلى للسيد ضابط الواقعة  وحيث أن األخير هو الرئ٠٠شاهين 

 الكيد بالطاعنين في االتهام الماثل 

 8�� �$0 S<' W�- 
مـــن قيـــام ضـــابط الواقعـــة بتغييـــر أقوالـــه أمـــام النيابـــة العامـــة منكـــرا تواجـــد المبلغـــة أو قيامهـــا 

ر فـي محضـره بأنـه توجـه  علـى الـرغم مـن أنـه قـر٠٠بإرشاده عن السيارة التي يقطـن بهـا الطـاعنون 
 إليها أوال لإلرشاد عن السيارة محدثه الضوضاء 
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 دليل قاطع على قيام ضابط الواقعة بالكيد بالطاعنين والزج بهم في دائرة االتهام الماثل  

 �))=�| :  <�6))>� 3_1�))��� 8))��- }
0�))���� a�))_Y9� \))#$Y �))�H�6�� U��))2 �))�-��
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ما أوراه ضابط الواقعة بأن الطاعنين في حالة عـدم اتـزان محـاوال نسـب لهمـا اقتـراف جريمـة  -١

 السكر البين كمسوغ شرعي له لقيامه بإجراء القبض والتفتيش 

 5' 9' 
الطـاعنين فـي حالـة اتـزان أي التقارير الطبية الصادرة عن مستشفي المعـادي تقـرر فيهـا بـأن 

 أنهم لم يقترفوا جريمة السكر البين كيفما نسب إليهم ضابط الواقعة 
ـقـرر ضــابط الواقعــة ـفـي محضــره ـبـأن الطــاعنين جميعــا تـفـوح مــن أـفـواههم رائحــة الكحولـيـات  -٢

 فـــي حـــين انـــه قـــد ورد تقريـــر اإلدارة المركزيـــة ٠٠وقـــد أيـــده فـــي ذلـــك التقـــارير المبـــدي بـــه 
أن الطاعن األول والمتهم الرابع لم يتعاطا المواد الكحوليـة وهـذا لسـلبية العينـة المتخصصة ب
 الخاصة بهم 

 صــباحا فــي ١٢ر٣٠أن جمـيـع التقــارير الـتـي ـتـم إعــدادها بمستشــفي المعــادي تمــت الســاعة  -٣
 فــي حــين أن ضــابط الواقعــة حــرر محضــره واثبــت نتاجهــا علــى أوراقــه علــى ١٤/١/٢٠٠٦

 أي قبـل أن يشـرع فـي كتابـة ٠٠ صـباحا ١٢ر١٥ فـي السـاعة الرغم من أن محضره محرر
 التقارير الطبية 

اخــتالف أـقـوال ضــابط الواقعــة حـيـال مواجهــة الطــاعنون باالتهــام المســند إـلـيهم فـفـي محضــره  -٤
 أال أنـه عـاد وقـرر ٠٠قرر بأنهم في حالـة سـكر وال يمكـن اسـتجوابهم أو مـواجهتهم باالتهـام 

 بأنه واجههم ) محاوال تلفيق االتهام إليهم بشتى الطرق ( ة في أقواله أمام النيابة العام
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 باالتهام المسند إليهم واعترفوا به 

 d�9��� 8$Y b�{ ��- 
 ما يتأكد معه كيدية االتهام وتلفيقه 

 ��� }�T �� 64- 
 صحة الدفاع فيما دفع به ومن أن الطاعنين قد كاد بهم ضابط الواقعة في االتهام الماثل 

 5' 9� }���� 3�7� 
 قد طرح قاله الدفاع معتصما في ذلك باطمئنان هيئة المحكمة في أدلة الثبوت 

������ 8$Y- 
 لمــــا كــــان فيمــــا أوردـتـــه محكمــــة ٠٠تعــــد مصــــادرة عـلـــى المطـلـــوب إثباـتـــه مــــن اـلـــدفاع ذاـتـــه  

حـررة الموضوع ردا على الدفع المبدي ما هو اال تكرار لما ثبت علي أوراق االتهـام فـى محاضـره الم
 من ضابط الواقعة ذاتها التي ابتغي المدافع طرحها 

 8�� b�{- 
يؤـكـد وـبـاليقين الـتـام أن ـمـا أوردـتـه محكمــة الموضــوع ـفـي طرحـهـا لـلـدفاع المـبـدي ـمـن الطــاعن  

يؤكد من أنها قـد التفتـت عنـه وعـن تحقيقـه ولـم تقسـطه حقـه فـي البحـث علـى الـرغم مـن كونـه دفاعـا 
 كمها الطعين جوهريا مما يتعين معه نقض ح

 	�
�� ���� NIH mO 
علـــى المحكمـــة  أن تعـــرض لـــدفاع الطـــاعن وتقســـطه حقـــه فـــي البحـــث مـــادام منكـــرا للتهمـــة  

المســندة إلـيـه وكــان دفاعــا جوهرـيـا وأن اـلـدفاع الجــوهري هــو اـلـذي يترـتـب علـيـه ـلـو صــح تغيـيـر وجــه 
ه أو تـرد عليـه بأسـباب سـائغة الرأي في الدعوى فتلتزم المحكمـة ان تحققـه بلوغـا إلـي غايـة األمـر فيـ

 تؤدي إلي اطراحه 
  )١٥٢ ص ٩٢ رقم ٢٤ مجموعة احكام النقض س ٢١/١/١٩٧٣نقض ( 
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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 
وان يكون حكمها مبراء من التعسف فى االستنتاج ومخالفه العقل والمنطق وطبائع االمور واالتبني 
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 

ادا الى ينبذ وينتبذ التدخل اوتقطيع اوصال الدعوي او حرفها الى غير مؤداها اوافتراض العلم استن
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 
الظن والحدس والتخمين وفضال عن ذلك فان اسباب الحكم يتعين ان تكون فى صوره منظومه 

ه وخلوا من اجزاء متناقضه ومتهادمه ومتخاصمه وان توضح االسباب التى ادان بموجبها متضام
 الطاعن حتى يتسنى لمحكمه النقض مراقبه تلك االسباب مع النتيجه التى انتهي اليها 

NIH mO �_���O� �V 8�� 	�
�� ���� Nc2-� �H- 
قولها ان التهمه ثابته من اذا حكمت المحكمه بادانه الطاعن واقتصرت فى االسباب على  

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 ٠٠ ضربا من العبث من تسبيب االحكام ان يعلم من حكم لماذا حكم لكان ايجاب التسبيب
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 
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ذهبت تطمئن معه النفس والعقل الى ان القاضى ظاهر العذر فى ايقاع حكمه على الوجه الذى 
 اليه 

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

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

قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر تعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون 
ضيه وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم واالستبداد النه كالعذر فيما يرتاونه ويقدمونه فيه من االق

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 

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

 �IT� �IH- 
يجب ايراد االدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى حكمها بيانا كافيا فال يكفي  

منها مدي تاييده االشاره اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين 
الواقعه كما اقتنعت بها المحكمه مبلغ اتساقه مع باقى االدله واذ كان ذلك فان مجرد استناد محكمه 
الموضوع فى حكمها على النحو سالف بيانه دون العنايه بسرد مضمون تلك التحقيقات وبذكر 

تى تغياها الشارع من تسبيب مؤدي هذا التقرير واالسانيد التى اقيم عليها واليكفي لتحقيق الغايه ال
االحكام ولمحكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها فى الحكم 

 االمر الذى يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن 
  )٢٣١ ص ٤٦ ق ٣٠ احكام النقض س ٨/٩/١٩٧٩( 
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8�� 5���> 
ه قد اعتصم فيما انتهي اليه من قضاء وكان البين من مطالعه مدونات الحكم الطعين ان 

ؤداها أقوال الشهود وتقرير المعمل الكيماوي ومعمل السموم مالى قاله مفادها انها اطمأنت الى 
 ين تعاطوا جوهر الحشيش المخدر جميعا ان الطاعن

3^��� �$0 
 من انه وكما اسلفنا فان دفاع الطاعن قد نازع فى صحه تلك االدله وداللتها فى نسبه 

مؤسسا ذلك علي العديد والعديد من الدفوع التى نالت من تلك االدله والتفت عنها يهم االتهام ال
الحكم الطعين دون ان يرد عليها ردا سائغا فى اسبابه ومدوناته رغما من جوهريتها وداللتها 

ن قوامها  مكتفيا فى ذلك بقاله االلتفات عن دفاع الطاعن ال٠٠وتاثيرها فى مصير الدعوي الماثله 
 اثره الشك  

��� �
��� ��V }���� 3�7�- 
 بعبارات ان كان لها معني عند واضعيه فهو معني مستتر فى ضمائرهم ونقد ادان الطاعن 

 اال ان الحكم ٠٠ فى الدالئل التى اسند االتهام بموجبها هم فرغم منازعه دفاع٠٠اليدركه غيرهم 
 دون ان يوضح سنده فى ذلك لكي يرفع مايرد على قصر فى تسبيبه بتعويله على تلك الدالئل

 مخالفا بذلك الغرض من ٠٠االذهان من الشكوك والريب ليدعي الجميع الى عدله مطمئنين 
التسبيب والذى يمثل فى علم القضاء والخصوم والجمهور بماهي مسوغات الحكم حتى يتمكنوا من 

نيد والحجج التى بني عليها والنتيجه فيما ممارسه حقهم فى مراقبته فكان يتعين عليه بيان االسا
انتهي اليه وذلك فى بيان جلي مفصل والى قدر تطمئن معه النفس والعقل فى ان الحكم فى ادانته 

  وهو ماخالفه ممايتعين معه نقضه واالحاله ٠٠قد جاء على نحو سليم 

 8�� �V 	�
�� ���� a��O� ?����� �H- 
  من قانون االجراءات الجنائيه من تسبيب ٣١٠ماده ان مراد الشارع من النص فى ال 
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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 والنتيجه فيما انتهي اليه 

  سواء من حيث الواقع او من حيث القانون
  )٧٢ ص ١٧ ق ٢٤مجموعه احكام محكمه النقض س ( 
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 ان المقرر فى قضاء النقض ان االحكام فى المواد الجنائية يجب ان تبني على ٠٠بدايه  
 من قانون االجراءات ٣١٠ين ال على الظن واالحتمال وهذا يوجب عمال بالماده الجزم واليق

 الجنائية 

�w��� 5��;� �� \�c�Y �=�� ��6��$� ��L6�/>� ��H�6�� 5�� 
 5� �$0 	�
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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 ١٢/١٢/١٩٨٨نقض جلسه ( 

 ���- 
جنائية ان يبين الحكم الواقعه  من قانون االجراءات ال٣١٠انه من الواجب طبقا للماده  

 المستوجبه للعقوبه بما يتوافر معه اركان الجريمه واال فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه 
  )١٠٥٥ ص ٢١٦ ق ١٨ س ٣٠/١٠/١٩٦٧نقض ( 
  )٩٥٠ ص ١٩٠ ق ١٩ س ١١/١١/١٩٦٨نقض ( 
  )٩٢٨ ص ٢١٨ ق ٢١ س ٢٢/٦/١٩٧٠نقض ( 
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 ) ٢٢٢ ص ٤١ ق ٣٤ س ٩/٢/١٩٨٣نقض ( 
  )٣٧١ ص ٧٥ ق ٣٤ س ١٦/٣/١٩٨٣نقض ( 
 )ق ٦٠ لسنه ٢١٢٧ طعن ٢٦/١/١٩٩٢نقض ( 

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

 8�� 5���> 
وكان الثابت من مطالعه اوراق الحكم الطعين والتى سطرت عليها بيانا عن االتهام المسند  
 وا بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر م احرزبانهين للطاعن

 ���- 
قد جاء الحكم الطعين مجهال لبيان تحقق اركان تلك الجريمه على نحو يوضح االفعال  

 والمقاصد التى تتكون منها حيث انه جاء بعبارات عامه معماه مجمله فى ذلك االسناد 

 5� mO 
فيجب ان يتوافر حراز ى فعل االهي من الجرائم العمديه فاحراز المادة المخدرة جريمة  

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 ( 

V ���T9- 8�� � 
الن ذلك اليشترط توافر احراز المادة المخدرة المضبوطه قاله الحكم الطعين انه قد ثبت  

 عنصر االستيالء المادي على النبات المخدر 

 �v6�� 	�
�� ���� ���;� a�0 '��� 8��- 
 ان الحيازه المقصوده فى قانون المخدرات هي وضع اليد على الجوهر المخدر على  
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االختصاص واليشترط فيها االستيالء المادي بل يعتبر الشخص حائزا ولوكان سبيل الملك و
المحرز للجوهر شخصا اخر نائبا عنه اما االحراز فمعناه مجرد االستيالء ماديا على الجوهر 
المخدر الى باعث كان كحفظه على ذمه صاحبه اونقله للجهه التى يريدها اوتسليمه لمن اراد او 

 قباء اوالسعي فى اتالفه حتى اليضبط الى غير ذلك من البواعث اخفائه عن اعين الر
  )١٠٤٥ مجموعه القواعد ص ١٩/٢/١٩٣٤ 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 (
  )٨٦٧ مجموعه القواعد ص٢٦/١/١٩٥٩ 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 (

 �IT� 8���- 
توضح بشكل من االشكال توافر القصد الجنائى   قاله الحكم الطعين سالفه الذكر الفان 

 لدي الطاعن 

 �$0 i= mO 	�
�� ���� �$��� �
���� a��O� �Y��� �� 64- 
من المقرر ان القصد الجنائى فى جريمه احراز المخدر اليتوافر بمجرد تحقيق الحيازه  

ى علم الجاني بان مايحوزه هو من الجواهر المخدره المحظور الماديه بل يجب ان يقوم الدليل عل
احرازها قانونا وان كان الطاعن قد دفع بانه من الجائز ان يكون احد خصومه بالسعوديه قد دس 
له لفافه المخدر المضبوطه معه فانه كان يتعين على الحكم المطعون فيه ان يورد مايبرر اقتناعه 

وي مخدرا اما استناده الى مجرد ضبطها معه فان فيه انشاء لقرينه بعلم الطاعن بان اللفافه تح
 قانونيه مبناها اقتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو ماال يمكن اقراره قانونا مادام ان 
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 القصد الجنائى من اركان الجريمه ويجب ان يكون ثبوته فعليا ال افتراضيا 
 ) فقط ١ بند ١٠٥٨ ص ٢٣٦ ق ٣٣مجموعه احكام محكمه النقض س ( 

 8���- 
فقد عجزت محكمه الموضوع عن اثبات ركن الحيازه او االحراز على ان توافره كيفما  

اوضحنا سلفا رهن بثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصاال مباشرا اوبالواسطه وبسط سلطانه عليه 
 وكذلك ٠٠ه المخدر على سبيل الملك واالختصاص ويشترط كذلك توافر علمه وارادته بماهي

عجزت عن اثبات توافر القصد الجنائى لدي الطاعن مفترضا فى ذلك تحققه دون ان يوضح دالله 
ذلك فى توافر القصد الجنائى بطريقه نافيه للجهاله فى اقترافه لجريمه حيازه نباتات مخدره حيث ان 

ا عمال بقاعده ان الجريمه القصد الجنائى اليفترض ويجب ان يكون ثبوته ثبوتا فعليا ال افتراضي
 التقوم على احتمال تحقق احد اركانها 

  )٥٨٦ ص ٢١ س ١٣/٤/١٩٧٠نقض ( 

 �$0- 
 دون ان توضح محكمه الموضوع ينيكون الحكم الطعين قد اسند اتهامه الى الطاعن 

 كيفما اوجب القانون على كل حكم ٠٠االفعال والمقاصد التى تتكون منها اركان تلك الجريمه 
  مما يوصم اسبابه بالقصور فيتعين نقضه واالحاله ٠٠در باالدانه صا

 5� �$0 	�
�� ���� a��O� ?����� mO 
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 استخلصت منها االدله(ثبوت وقوعها من المتهم وان يلتزم 

 وجه االستدالل بها وسالمه الماخذ واال كان حكمها قاصرا متعينا نقضه 
  )٤٤٩ ص ٩٧ بند ٢٧ مجموعه االحكام لسنه ١٩/٤/١٩٧٦نقض ( 
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310 ���
  �� �L�� 56=�H�ء�? ��
 من المقرر قانونا انه يجب ان يشتمل الحكم على االسباب التى بني عليها وفقا لنص الماده

  من قانون االجراءات الجنائية ٣١٠
بيب االحكام هي ضمانه من الضمانات التى كفلها المشرع للخصوم وهي الشك تحمل وتس

القاضى على العنايه بحكمه وتوخي الدقه والعداله فى قضائه حتى اليصدر حكم تحت تاثير 
 بل يجب ان يكون الحكم ٠٠ميل اوعاطفه اوعن فكره غامضه مبهمه لم تتضح معالمها عنده 

 بعد تمحيص الراي فى الدعوي والموازنه الفعليه المحسوبه بين واضحا فى اسباب محدده نتجت
 ادله النفي وادله االتهام وتغليب احدهما على وجه الجزم واليقين على االخر 

 ومن حيث ان الغرض من التسبيب ان يعلم من له حق المراقبه على احكام القضاء من خصوم
  بالمبهمات وجمهور ومحكمه نقض ماهي مسوغات الحكم وهذا الياتي

وقد تواترت احكام محكمه النقض على تاصيل تلك المعاني وجعلها قاعده اليجوز باى حال  
من االحوال الخروج عليها واال اعتبر الحكم مشوبا بالبطالن يتعين نقضه واوضحت كذلك غرض 

 كام القانون من تسبيب االحكام هادفا الى غايه ساميه هي اطمئنان الناس الى عداله تلك االح

 	�
�� ���� a��O� NIH mO 
ان تسبيب االحكام من اعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاه اذ هو مظهر  

قيامهم بماعليه من واجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون 
 يرفعون ماقد يرد على االذهان فيه من االقضيه وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم واالستبداد وبه

من الشكوك والريب فيدعون الجميع الى عدلهم مطمئنين والتنفع االسباب اذا كانت عبارتها مجمله 
 التقنع احدا والتجد محكمه النقض مجاال لتتبين صحه الحكم من فساده 
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  )١٧٨ ص ١٧٠ رقم ١ مجموعه القواعد القانونيه ج٢١/٢/١٩٢٩نقض ( 


�� ���� KIY- �IT� 	� 
 اجراءات جنائيه ان يشمل الحكم على االسباب التى بني ٣١٠يوجب الشارع فى الماده  

عليها واال كان باطال والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد االسانيد والحجج المبني عليها والمنتجه له 
ن جلى سواء من حيث الوقائع او من حيث القانون ولكي يتحقق الغرض منه يجب ان يكون فى بيا

مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ماقضى به اما افراغ الحكم فى عبارات عامه معماه 
او وضعه فى صوره مجمله مجهله فال يحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب االحكام 

 واليمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها بالحكم 
  )٣٥ ص ٨٣ رقم ٢٦ مجموعه احكام النقض س ٢٧/٢/١٩٧٥نقض ( 

 ��H6>� 	�
�� ���� ���Y 8���- 
يجب اال يحمل الحكم ادله الثبوت فى الدعوي بل عليه ان يبينها فى وضوح وان يورد  

مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على مايمكن ان يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهرية 
لمتهم وحتى يمكن ان يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب االحكام التى يدلى بها ا

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

 ����� S�{9�  �V �=�� �L6�� 8���- 
  � 5����S- :   0���� b�V< 5�  �    H- ��H�6�� U��2 S�6H' 	H�
��       })���� 3)�7� d)#^� �
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 �=�� 	�
�� ���� NIH- 
 م الطعين ان دفاع الطاعن اثارها واذا ماكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمه والحك 



                                                      
 

 
 
 
  

 

 ١٧١

����� ��	 

 المحامي بالنقض

����� ��	 
�� 

 المحامي

Hamdy Khalifa  
Lawyer of the Supreme Courts 

Sherif Hamdy Khalifa  
Lawyer   

واوردها الحكم من بين مدونات اسبابه اال انه لم يعني بالرد عليها ال من قريب وال من بعيد وهو 
مايعد قصورا فى التسبيب يعجز محكمه النقض عن رقابه صحه تطبيق القانون حيث انها من 

ا الحكم لكان قد تغير وجه الراي االمور الموضوعيه التى يستقل بها قاضى الموضوع ولو عني به
فى الدعوي لتعلقها بدفاع جوهري وقصور الحكم عن الرد عليها يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب 

 ولم تدلى المحكمه بدلوها فيها بما يكشف عن انها عندما فصلت فى الدعوي لم تكن ٠٠خاصه 
ص االدله المعروضه عليها فان ملمه بها الماما شامال ولم تقم بماينبغي عليها من وجوب تمحي

 الحكم يكون معيبا بالقصور 
 ) قضائيه ٥٨ لسنه ٤٧٠٩الطعن رقم (  

�`�� 5����*= : � 8/� �H �0���� b�V< 5� mO ��- a��� ��#���- 	���� 5,��
� �� � *$Y���	 �� �LR�ء�? �� d��T �� W�$��� ?9�O �� ���O �V�6Y  

لطــرح دفــاع   ذلــك الــدفع جــاءت قاصــره عــن بلــوغ حــد الكفايــهوقالــه الحكــم الطعــين ردا علــى 
قاـلـه ان المتهمــين فــاض مــن لوثـبـت صــحته لتغـيـر ـبـه وجــه اـلـراي فــى اـلـدعوي مكتفـيـه ـبـذلك ب

 أفواههم رائحة الكحوليات وهو ما وضعوا معه انفسهم في حالة تلبس 

�� 5���� m��` :
0���� fV< �$0 <���� ��T £ }���� 3�7� 5��� } a�_Y9� �T�
 a��� J �='- ?6�`�� ��<' *�� 5�
[�19� ����� 8�� J �#��� ��#$Y-

 �_� 8�x��� 
�� 5����f��� :  �_
��� ��6��$� ��L6�/>� ��H�6�� 5�� �6�T £ }���� 3�7� 5�

� �w�L 5��;� �V�6Y 5�� d#^� mO (6
�>�- (<�>� �.�� �;�@>� �<�>� ���O
 *1�����£- 3$0 �V�6Y �V d`��>� a���� ���
�� �.��� �V�6Y 5��� ��T 
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 !�/��� �V 
اه تفصيال فقد اتضح مدي البطالن من جماع ما اجملناه سلفا وان كنا قد سبق ان اوضحن 

الذى صاب الحكم المطعون فيه لعدم ايضاحه االسباب التى بني عليها بشكل جلي مفصل كيفما 
 مما يعيب اسبابه بالقصور فيتعين لذلك ٠٠ من قانون االجراءات الجنائيه ٣١٠اوجبت الماده 
 نقضه واالحاله 

    ���)`�� �L6�� :          <�)� 5�)� J })���� 3)�7� ;6).H      5�<' (�)�� *)��� � d��)�� (
 56
0���� ��L6� 

5� �$0 	�
�� ���� �$��� �
���� a��O� ?����� ��V 
ان ما سرده الحكم الطعين على النحو سالف البيان ينطوي على قصور واضح فى البيان  

وان كان االيجاز ضربا من حسن التعبير اال انه اليجوز ان يكون الى حد القصور الذى يغفل 
 رد مؤدي الدليل االساس الذى قام عليه ومدي اتساقه مع سائر االدله التى بالحكم ومساندتها له س

  )٦١٨ ص ٣٠ س ٤/٦/٧٩نقض ( 
  )٧٥٣ ص ٢٨ س ١٢/٦/٧٧نقض ( 
  )٤١٦ ص ١٩ س ٨/٤/٦٨نقض ( 

 8�� 5�� mO- 
 على يننوكان الثابت من مطالعه اوراق الحكم الطعين انه اقتنع واطمئن فى ادانته للطاع 

 جمله من االدله اطلق عليها ادله الثبوت  

 5� }O �V 
  قد تمسك فى دفاعه بما يطرح وينقص من دالله تلك االدله ينالمدافع عن الطاعن 

8�� �0 ��^;- 
  ينفان الحكم الطعين اشار الى تلك االدله مجتمعه فى اطمئنانه باسناد االتهام الى الطاعن 
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ن داللتها دون ان يوضح ماهو الدليل االساسى من تلك االدله الذى  منقصا مموالتى ورد دفاعه
قام عليه فى ادانته موضحا مدي اتساقه مع سائر االدله االخري ومساندتها له وهو مايكون معه 

 منطويا على قصور واضح فى البيان فيتعين نقضه واالحاله 

 *=�`�� !�/�� : S9���9� �V <�/#�� 
 S-9� �L6�� : <�/V  }���� 3�7� �
�� 5�� <�
�9� J ��% *�� (<� S9���9� J

 d����� d���� (6�/� *�� *H�Y 9 ?99���� �$0 ء�
� �0���� *�� ��=�<� 
 5� �$0 	�
�� ���� a��O� ?����� mO 

من المقرر انه وان كانت محكمه النقض التملك مراقبه محكمه الموضوع فى مدي كفايه  
اونفيا اال انها تملك فى نطاق رقابتها للمنطق القضائى التثبت من مدي صالحيه االدله اثباتا 

االدله الوارده فى الحكم من ناحيه موضوعيه بحته الن تكون للوقائع المختلفه عناصر اثبات اونفي 
سائغه فالقرائن القضائية التصلح لالثبات اال اذا كانت اكيده فى داللتها االفتراضيه واليجوز 

ماد على مجرد الدالئل فى االثبات النها بحكم طبيعتها التدل على الواقعه المراد اثباتها االعت
 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 ( 

 -�����? �;�ء ��#�_�ء �$0 �5 
ع القاضى مبنيا على ادله صحيحه ويكفي ان يتوافر لديه دليل واحد يجب ان يكون اقتنا 

 متى كان هذا الدليل كامال اما اذا هو استند الى استدالالت وحدها كان حكمه معيبا 
 )٩٠-٨٩-٨٤الدكتور عمرو السعيد رمضان مبادىء قانون االجراءات الجنائيه الطبعه الثانيه ( 

 �IT�- 
 اال على ادله فيجب ان يتوافر لديه دليل كامل على االقل ليس للقاضى ان يبني حكمه  
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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  لسنه١١الدكتور محمود مصطفى شرح قانون االجراءات الجنائيه طبعه ( 

 8�� 5�� mO- 
 مستندا فى ذلك على استدالالت الترقي ينوكان الحكم الطعين قد اسند ادانته الى الطاعن 

 الى مستوي الدليل الكامل 

 8�� ��IT�- 
فان الحكم الطعين قد اورد بمدوناته الدالئل التى استند اليها بقاله اطمئنانه لما اثبته شهود  

دله على ذلك النحو الترقي الى مستوي الدليل الكامل الذى يمكن التعويل  وتلك اال٠٠االثبات 
 عليه فى اسناد االدانه الى الطاعن 

 ?��|�� �4�q S�6H' 5  ��4- 
لم يتم طرحها على بساط البحث أمام محكمة الموضوع فضال عن أن ضابط الواقعة 

 تناقض في شهادته على نحو أعدم داللتها فى نسب ثمة إدانة 

 8���-  
 التخاذل هتساند اليه الحكم الطعين قد شابهالدليل الذي يبين وبجالء اليعتريه ثمه شك ان  

مما توصف معه باالستدالالت وليست ادله كامله وهو مايعيب استدالله بالفساد مما يتعين نقضه 
 واالحاله 

 	�
�� ���� NIH ��V 
ى االقتناع يحدها ماهو مقرر بانه وان لماكان ذلك وكان هذا االطالق فى حريه القاضى ف 

كان اساس االحكام الجنائية هو حريه قاضى الموضوع فى تقدير االدله القائمه فى الدعوي اال انه 
 على صحه عقيدته - اى بالدليل وليس باالستدالل -يرد على ذلك قيود منها ان يدلل القاضى 
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تؤدي الى مارتبه عليها فاليشوبها ) ت وليس بمحض قرائن او استدالال( فى اسباب حكمه بادله 
 خطأ فى االستدالل اوتناقض اوتخاذل 

  )٣٥٢ ص ٩٣ ق ٨ س ٢/٤/١٩٥٧نقض ( 

�� �L6��*=�` :  b626>� ���� �Y<;-� k��� S�{9� ����� S9���9� �V <�/V
 �_$.c��� ���� ¥���
�� ��IT�� ��Y 5� 5-< ?��|9� <6_q S�6H� 56�I�

�6H9� 8$Y ��S 
 ٠٠ ان الشهادة واقعه ذات اهمية قانونيه ٠٠ ومن نافلة القول وصحه ضروبه ٠٠بداية  

ولما كانت الشهاده فى نطاق الدعوي الجنائية فان الواقعه موضوع الشهاده تستمد اهميتها من 
حيث داللتها على وقوع الجريمه ونسبتها الى المتهم وهو مايتضح معه ان موضوع الشهادة يكمن 

ؤدي له الحقيقه باستنتاج سائغ يتالئم مع القدر الذى رواه الشاهد مع عناصر االثبات فيما ت
 االخري 
  )٤٤٢محمود نجيب حسني في مؤلفه االثبات الجنائي ص / قالها الفقيهه الدكتور( 

 8�� 5�� �> 
وكان الثابت ان محكمه الموضوع قد اوردت فى حكمها الطعين اقوال شهود االثبات وهو  

 مما ينين معه انها قد اطمئنت الى تلك الشهادة بقدر ماحملته من دالئل على ادانه الطاعنمايب
  هميفيد انها طرحت لها جميع االعتبارات التى ساقها دفاع

 وهو ٠٠وذلك االمر من اطالقات محكمه الموضوع فلها ان تزن اقوال الشهود كيفما تري  
 ما قررت به محكمه النقض فى حكمها القاضى 

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 
 محكمه الموضوع تنزله المنزله التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه وهي متي اخذت بشهادته 
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 ك يفيد انها اطرحت جميع االعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم االخذ بها فان ذل
  )١٥/٣/١٩٨٥ ق جلسة ٥٤ لسنه ٢٣٢٧طعن رقم ( 

 بل ان المشروع وضع قيد اوحد ٠٠ ليس بدون حد او شرط ٠٠ ذلك االطالق ٠٠ولكن  
 خذ باقوال الشهود يحكم به تلك الحرية الكامله التى يتمتع بها القاضى الجنائي فى اال

 8��� f26V 
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 -ض  محكمه النق- حتى يتضح للمحكمه العليا ٠٠المبتنيه عليها ادانه الطاعن 

العقلي والمنطقي بين تلك المقدمات ونتائجها ويتاكد لها تحقق شرائطها فى صحه االستنباط بان 
 يكون سائغا فى العقل مقبوال في المنطق 

 8��- 
الشرط الزم اوضحته محكمه النقض فى احكامها كمبدأ عام تلتزم به محكمه الموضوع وان  

 ستدالله يستوجب نقضه هي خالفته كان حكمها معيبا فى ا

 	�
�� ���� NIH mO 
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 -وال الشهود  اق-هناك تالزم عقلي ومنطقي بين المقدمات 

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 

واليتنافي مع طبائع االمور وهو ماقصرت المحكمه فى العقل ومقبوال فى المنطق اليجافى المالوف 
 فى بيانه ولهذا كان حكمها معيبا مستوجبا النقض 
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  )١٠٥٣ ص ٢١٩ رقم ٢٤ س ٢٥/١١/١٩٧٣نقض ( 

 8��- 
الشرط الالزم الذى اوضح مفاده الحكم سالف الذكر قد التفت عنه الحكم الطعين بكل ما  

  محكمة النقض حمل من اعتبارات راعاها المشرع واستحسنتها

 5� mO 
محكمه الموضوع قد اوردت فى مدونات حكمها المقدمات التى اعتكزت عليها فى نسب  

االدانه صوب الطاعن وقد تمثل ذلك فيما اوردته بمضمون اقوال شهود االثبات اال انها لم تبين 
تيجه التى باسباب حكمها الطعين النتائج التى استخلصتها من تلك االقوال ولم تفصح عن الن

 خلصت اليها منها 

���� 64- 
كان يتعين عليها بيانه حتي يمكن لمحكمه النقض مراقبه صحه استداللها فى النتائج التى  

 وهو مايستحيل عليها مباشرته والقيام به اذا ما ٠٠انتهت اليها من واقع المقدمات التي اوردتها 
 من اقوال الشهود دون النتائج التى خلصت اقتصرت المحكمه على ايراد وبيان المقدمات المستمده

 اليها مما يتعين معه نقض حكمها واالحاله 

 �� �L6��m��` :              �)=�<� ?6)�| �)$0 �_� S9���9�- ?��|9� <6_q S�6H� �$0 dT6����
            d)l9� �)_� S9��)�9� �)#���- �v �0���� b�V< !T��Y �� 3^��� �$0 �0����

���
�� a��O9� �V f��>� 
 mO �V d`� �_���O� �V '��� 0$� �;��ء 	�
�� ���� ?����� 
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 
  رات طرحه اما وقد امسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته االمر فيه او ترد عليه بما يدحضه اذ هي
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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 ( 

 �IH ��� 
 يتجه الى نفي الفعل المكون للجريمة والى استحاله بانه لما كان الدفاع الذى ابداه الطاعن 

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 ١١قض ن( 

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 ٠٠دره الدفاع قبل ان ينحسم امره ماشهد به الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من مصا
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 ( 

 8�� 5�� �> 
ن على أقوال ضابط الواقعة نعي بالبطال قد ٠٠ين وكان الثابت ان المدافع عن الطاعن 

 لتناقضها وتضاربها مع التقارير 

����� 
التى اوردتها النيابه العامه فى ادلتها ضابط الواقعة بذلك عدم جواز التعويل على اقوال  

 نحو ثبوت االتهام وذلك الن للواقعه صوره اخري خالف ما ارتسمت عليه فى اقوالهم  
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�� 3^��� �$0- }���� 3�7� 5� 9�8��  
ضابط الواقعة قد ركن فى اسبابه الى مايدلل على اطمئنانه بما ورد باالوراق من اقوال  

 جانحا فى ذلك بالرد على ما ينبالصوره التى ارتسمت للواقعه متخذا منها سندا فى ادانه الطاعن
 ه  ضاربا به عرض الحائط دون ان يكلف نفسه عناء تحقيق٠٠فى مرافعته الشفهيه هم ابداه دفاع

 وتمحيصه بلوغا لغاية االمر فيه 

 }��T 5��V 
بغيه االدالء بشهادته ضابط الواقعة على محكمه الموضوع ان تسعي جاهدا الى احضار  

 وتتاح له الفرصه فى مناقشته لما قد تسفر عنه ينعلى مسامعها ولكي يتمكن المدافع عن الطاعن
 ذلك كله على بساط البحث امام الهيئه  فيطرح٠٠تلك المناقشة من مراوغه الشاهد واضطرابه 

الموقره فتعمل على مواءمه االمور وتقدر على أي امر تكون عقيدتها اما باخذها بتلك االقوال ام 
 طرحها وااللتفات عنها 

 �$��� �
���� S6�Y 8�� J- 
ان التفرس فى وجه الشاهد وحالته النفسية وقت اداء الشهادة ومراوغته واضطرابه وغير  

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 ( 

�� S�
T9- ���H �$� 8��  
 او مناقشته امام الهيئه الموقره بل من انه اكتفي على اهدبسماع الشلم يتمسك بان المدافع  

  لما فى ذلك من مصادره على المطلوب ٠٠حد تالوتها 
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 �L-� ���;� �$0 56�T ��9� ��4 ��IT�- 
 S-� �L- ��V 

اع اقوال شهود االثبات هو ان تحقيق االدله الجنائية والتى تمثلت وتماثلت هنا فى سم 
واجب يقع على عاتق محكمه الموضوع اوال واخيرا البتناء اقتناعها وتكوين فكرتها وعقيدتها على 

 اسس سليمه بعيده كل البعد عن مظنه التحكم 

 �=� �V 	�
�� ���� ����H�� 64- 
  الخ ٠٠ طلبه اليقدح فى واجب المحكمه القيام بالتحقيق الواجب عليها ان يكون الدفاع قد 

 ) سالف الذكر ١٢٠ - ٢١٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/٨١نقض ( 

 *=�`�� �L6�� �0 ��� 
وهو مايفرضه المنطق القضائى من ان منازعه الدفاع فى التعويل على اقوال الشاهد فى  

ان ذلك ته فضال عن تناقضها وتضاربها فوصف صوره الواقعه بما يخالف ما ادلي به في شهاد
 ظهرت معالمه فى تحقيق ذلك الدفاع وهو اليكون اال بمناقشه الشهود وبحضور يتضمن طلبا دفينا

  م ومدافعهينالطاعن

�� �L6�� �0-m��`  
يتمثل فى المبادىء التى ارستها محكمتنا الجليله محكمه النقض فى ان التحقيقات الشفويه  

لمعاونتها للدفاع على اداء هي من االدله الجنائية التى يتعين على هيئة المحكمه اجراءاها تحقيقا 
 ماموريته 

 �v6H �V 	�
�� ���� �� �T����- �T���� �$0 ?����� '��>� 8��- 
االصل فى المحاكمات الجنائيه انها انما تبني على التحقيقات التى تجريها المحكمه فى  

ها ان الجلسة وتسمع من خاللها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك فى مواجهه الخصوم وعلي
تعاون الدفاع فى اداء ماموريته وان تامر بالبحث عن الشاهد واحضاره ولو بالقوه الداء الشهادة 
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مادام قد لجأ اليها فى ذلك ونسب الى الشاهد تعمد تهربه او تهريبه حتي يدلي بشهادته فى مجلس 
 القضاء مادامت المحكمه قد بنت احقيه الدفاع فى تمسكه بوجوب مناقشته 

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

 a���� '��>� 8���� 9;��ء ��Y �IT� �IH- 
ان علي المحكمه ان تعاون الدفاع فى اداء ماموريته وان تامر بالبحث عن الشاهد  

 واحضاره ولو بالقوه الداء الشهاده مادام الدفاع قد لجأ اليها 
  )١٧٦ - ١٨٦ - ٢نيه مجموعه عمر ج  مجموعه القواعد القانو٢٨/٣/٣٨نقض ( 

 6c
�� 8�� �$0 }���� 3�7�- 
 على التحقيق الشفوي والذى بنيقد خالف االصل المتبع فى االحكام الجنائية ومن انها ت 

البد ان تجريه محكمه الموضوع بجلساتها العلنيه فضال عما يمثله احضار الشهود لسماع اقوالهم 
قرة بالتفرس فى وجه الشاهد ومراوغته اثناء االدالء بشهادته وبما قد من سماح الفرصه للهيئه المو

يسفر عنه ذلك من اضطراب وايهام فيما يظهر مدي صدقه وكذبه فى اقواله وتكون بذلك ادانت 
الطاعن اعتكازا على اقوال الشاهد دون ان يتبع ذلك االصل الواجب اتباعه وهو مايفسد استداللها 

 مها الطعين واالحاله على نحو يتعين نقض حك

 5� �$0 	�
�� ���� �$��� �
���� a��O� 8�� �V ?�����- 
االصل فى االحكام الجنائية ان تبني على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمه بالجلسة  

 وتسمع فيه مواجهه الطاعن شهادات الشهود مادام سماعهم ممكنا 
  )١٧٠ - ١٧٩ - ق ٣ س ١١/١١/٨٢نقض ( 

  )١٢٠ - ٢١ - ٢٩ س ٣٠/١/٧٨ نقض( 
  )٤١٢ - ٨٦ - ٢٤ س ٢٦/٣/٧٣نقض ( 
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 �IH ��� 
بان االصل فى المحاكمات الجنائية انها انما تبني على التحقيقات التى تجريها المحكمه  

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

الشهادة مادام قد لجأ اليها فى ذلك ونسب الي الشاهد تعمد تهربه او تهريبة حتى اليدلي بشهادته 
 فى مجلس القضاء مادامت المحكمه قد بنت احقيه الدفاع فى تمسكه بوجوب مناقشته 

 ) ق ٥٠ لسنه ١٩١٦ طعن رقم ٢٠٤  رقم٣٦ س ١٢/٥/١٩٨٥نقض ( 

�� �L6��f��� :  �4�V�
Y 3^; ����� �#=� ��<9� b��B S9���9� �V }���� 3�7� <�/V
 ���
��9� �V K/�Y �� (<� �� \�
>�- d���� 3�O f� 

 5� �$0 	�
�� a��O� ?�Y�6Y ��V 
حكم مؤديا الى مارتبه من الالزم فى اصول االستدالل ان يكون الدليل الذى يعول عليه ال 

عليه من نتائج ويعتبر متفقا فى االستنتاج واال تتنافر مع حكم العقل والمنطق ولمحكمه النقض ان 
تراقب ما اذا كان من شان االسباب التي يوردها الحكم ان تؤدي الى النتيجه التى خلص اليها من 

 عدمه 
 ) ق ٥٦ س ٦٣٩ طعن رقم ٢٧/٥/١٩٨٦نقض جلسه ( 

� 5� mO- N��`� 
ان جماع االدله سالفه الذكر قد اتخذ منها الحكم الطعين سندا فى ادانه الطاعن على الرغم  

من انها جاءت متخاذله على نحو التؤدي بحال من االحوال الى النتيجه التي استقر عليها الحكم 
 مما يعيبه بعيب التعسف فى االستنتاج فيتعين نقضه واالحاله 
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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 

ققه بلوغا الى غايه االمر فيه اوترد عليه باسباب سائغه الراي فى الدعوي فتلتزم المحكمه ان تح
 تؤدي الى اطراحه 

  )١٥٢ ص ٩٢ رقم ٢٤ مجموعه احكام النقض س ٢١/١/١٩٧٣نقض ( 

 �IT� �IH- 
من المقرر ان حق الدفاع من الحقوق الدستوريه ومن المبادىء المستقره لمحكمه النقض  

 الموضوع ويطلب اليها على سبيل الجزم ان ان كل طلب او وجه الدفاع يدلي به لدي محكمه
تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يتغير به وجه الراى فى الدعوي يجب على المحكمه ان تمحصه 

 وتجيب عليه فى مدونات قضاءها واال اصبح حكمها معيبا بعيب االخالل بحق الدفاع 
  )١٢٢٦ صفحه ٣٢٩ ق رقم ٧ سنه ٣/١٢/٥٦نقض ( 

 8���- 
 انه اذا كان االصل ان المحكمه التلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه من المقرر 

المختلفه اال انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت 
بها على وجه يوضح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها فاذا هي التفتت كلية عن التعرض لدفاع 
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التهمه التى وجهت اليه بما يكشف عن انها قد اطرحت هذا الدفاع وهي على الطاعن وموقفه من 
 بينه منه ومن امره فان حكمها يكون قاصر البيان مستوجبا نقضه 

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

 ) ق ٥٣ لسنه ٦٤٩٢طعن ( 

 8���- 
لمتهم فى مناحي دفاعه المختلفه اال انها انه ولئن كان االصل ان المحكمه التلتزم بمتابعه ا 

يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على نحو 
يفصح انها فطنت اليها ووزانت بينها وعليها ان تعرض لدفاع الطاعن ايرادا له وردا عليه مادام 

ليل فيها فاذا قصرت فى بحثه وتمحيصه متصال بواقعه الدعوي ومتعلقا بموضوعها وبتحقيق الد
وفحص المستندات التى ارتكز عليها بلوغا لغايه االمر فيه واسقطته فى جملته ولم تورده على نحو 

 يكشف عن انها احاطت به واقسطته حقه فان حكمها يكون مشوبا بالقصور بما يبطله 
  )٧٦٢-١٣٤-٣٦ س ٦/٦/٨٥نقض ( 

 وفى ذات المعني 
 ) ق ٥٤ه  لسن٤٦٨٣طعن ( 

 8��� �IH- 
اذا كان الحكم بعد ان استعرض االدله والقرائن التى تمسك بها الخصم تاييدا لدفاعه قد رد  

عليها ردا منبئا بعدم درسه االوراق المقدمه لتاييد الدفاع فانه اليكون مسببا التسبيب الذى يتطلبه 
 القانون ويكون باطال متعينا نقضه 

  )١٢ ص ٣٩  طعن رقم١٠/١٢/١٩٤٣نقض ( 
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 �IT� �IH- 
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 
لدفاع الجوهري ويكون واستخلصت منها ثبوت التهمه مع مراعاه مقتضيات حق الدفاع والرد على ا

 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 

عن من اعمال رقابتها على الوجه الصحيح ومخالفه هذا النظر تبطل الحكم ويتعين عند نظر الط
 فيه ان يقترن نقضه باالحاله 

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

 8��� �IH- 
من حيث ان المقرر بانه وان كانت المحكمه غير ملزمه بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه  

لى انها واجهت عناصر الدعوي ووازنت المختلفه اال ان شرط ذلك ان تورد فى حكمها مايدل ع
 بينها واطرحت دفاع الطاعن وهي على بينه من امره 

 ) لم ينشر ٢٢١٥٠ طعن رقم ١٤/٥/١٩٩٢نقض ( 

�IH �H- 
بان المحكمه تلتزم دوما باقامه حكمها على قدر كافى بتبرير قضائها ويتحقق هذا التقرير  

مالحقتها دليال دليال شريطه ان تدلل باسباب سائغه بالرد على اوجه الدفاع دون الجري وراء ادلته و
 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 ( 
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���- *IH 
مؤدي ذلك انه اذا طرح على المحكمه دفاع كان عليها ان تنظر فى اثره فى الدعوي فان  

 كان منتجا فعليها ان تقدر مدي جديته فى اذا ماراته متسما بالجديه قضت الى فحصه لتقف على 
 اثره فى قضائها فان هي لم تفعل كان حكمها قاصرا 

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

 8�� 5�� �>- 
ع ابداه المدافع عن اعين وماسطر فى مجلسها من دفوكان الثابت على اوراق الحكم الط 
 ين بتناقض ضابط الواقعة في أقواله الطاعن

 �$0 8�� �V �
��� �H-������ �6L6�� 
 S- � �L6�� : 	���� �_I�� f� ��H�6�� U��2 S�6H' 	H�
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 �_x�#Y ء��Ls� ���H- �;�/�� 
 8��- 

وحيــث أن ضــابط الواقعــة قــرر فــي مطلــع أقوالــه بتحقيقــات النيابــة العامــة أن مــن قــام بإلقــاء 
 علبه البيرة هو قائد السيارة 

 �=' 9'00 ��4 ��6H f� 	H�
Y  
 أقواله التي أوراها بذات التحقيقـات أنـه غيـر متـذكر مـن مـن الطـاعنين القـائم بإلقـاء مقررا في 

 علبه البيرة خارج السيارة 
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 	H�
Y 64- 
حاصل على الرغم من أن ذلك الفعل هو الدافع نحـو قيـام ضـابط الواقعـة بمطالبـة الطـاعنين  

ـلــك العلـبــة ومـــن كـــونهم ال ـبــالنزول مـــن الســـيارة ويتضـــح معـــه صـــحة مـــا قـــررو ـبــه بعـــدم حـيــازتهم لت
  وهو ما يستطيل أمره لعدم تعاطيهم المادة الكحولية ٠٠يعرفون عنها شيئا 

  �=�| :                    J d)`��>� �,�)�� �)�$Y S�)O ��)�� (�
�H	 � U��2�L�� J �)�H�6(��ء ��(Y
0
{ �$�26Iء ���� ���OR 

 8��- 
لــي الســيدة صــاحبة الــبالغ حيــث أنــه أوري فــي محضــره بأنــه وحــال تلقيــه الــبالغ توجــه أوال إ 

والــذي تمكــن مــن خاللهــا اإلرشــاد عــن الســيارة محدثــه الضوضــاء والتــي أتضــح لــه فيمــا بعــد تواجــد 
 المتهمين بها 

 ;�H �=' }O J 
بتحقيقات النيابة العامة أنه وحال تلقيه البالغ توجه وعلى الفـور إلـي العقـار الـذي تقطـن فيـه 

 ة التي يستقلها الطاعنين صاحبه البالغ فتبين له وجود السيار

 	H�
Y 64- 
أراد من خالله ضابط الواقعة إضـفاء الشـرعية علـى إجـراءه بإلقـاء القـبض وتفتـيش الطـاعنين 

 وذـلـك ألـنـه إذا مــا اتـبـع مــا أوراه فــي محضــره مــن توجهــه أوال إلــي صــاحبه اـلـبالغ لكــان بامكــان ٠٠
 التــي بصــحبته ومــن ثــم الفــرار مــن إبصــار ســيارة الشــرطة) وهــم خــارجون عــن القــانون ( الطــاعنين 

 أال إنهم لم يفعلوا ذلك لتيقنهم بعـدم اقتـرافهم ثمـة جريمـة وهـو مـا يصـح معـه قـولهم ٠٠مكان الواقعة 
 بانتفاء صلتهم بالمواد المخدرة 
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 8��- 
حيث أنه قرر فـي محضـره بـأن الطـاعن الثـاني وحـال سـؤاله عـن تحقيـق الشخصـية الخاصـة 

 قام باستخراج تحقيق الشخصية الخاص بـه ومـن ثـم القـي علبـه سـجائر مـن يـده أي أنـه كـان ٠٠به 
 ممسكا بها قبل إلقاءها على األرض ومن ثم قام ضابط الواقعة بالتقاطها 

 ;�H �=' }O J 
قواله بتحقيقات النيابة العامة علبه السجائر كانت في جيب بنطاله ومن ثم استخرجها وقـام بأ 
 بإلقائها 
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 ـلـذلك الفعــل ونســبه للطــاعن حـتـى ـيـتمكن مــن إلـقـاء الـقـبض ٠٠يؤـكـد اخــتالق ضــابط الواقـعـة  

بالمــادة  ويتضــح معــه صــحة مــا قــرر بــه المتهمــون بانتفــاء صــلتهم ٠٠عليــه وعلــى بــاقي الطــاعنين 
 المخدرة 

 ����; : 3_�R �6/
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 ـبــأن الطـــاعنين ال يمكـــن ـلــه ســـؤالهم ويتعـــذر اســـتجوابهم ٠٠حـيــث أـنــه أوضـــح فـــي محضـــره  
 وأغلق  محضره على ذلك 

 ;��T �=' }O J 
لطاعنين بقطعـة المخـدر وأقـروا لـه بحيـازتهم بأقواله بتحقيقات النيابة العامة أنه قام بمواجهة ا 

  الخ ٠٠٠لها بقصد التعاطي 
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ويؤكد قيام ضابط الواقعة بتلفيـق االتهـام إلـي الطـاعنين ونسـب إقـرارهم بـه علـى نحـو يخـالف  

 الحقيقة المؤكدة لبراءتهم منه ومن أحداثه 
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 8��- 
حيث أن ضابط الواقعة قرر في محضره بأن الطاعنين جميعا فـي حالـة عـدم اتـزان أي أنهـم  

 في حالة سكر بين 

 5' }O J 
التقرير الطبي الخاص بالكشـف الظـاهري قـرر بـأن الطـاعنين فـي حالـة اتـزان أي أنهـم ليسـوا  

 في حالة سكر بين 
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) بجريمــة الســكر الـبـين ( يؤـكـد محاوـلـة ضــابط الواقـعـة ـفـي اخــتالق حاـلـة مــن حــاالت التـلـبس  

 حتى يضفي الشرعية على قيامة بتفتيش السيارة الخاصة بالطاعنين  

�=�| :                  <�6)�$� }�_�)>� *1�)�Y J �)��� �)T����� f)� ��H�6�� U��2 S�6H' 	H�
Y
 ��6c��� 

 8��- 
 حيث أن ضابط الواقعة قرر في محضره بأنه وحال مطالبة الطاعنين بالترجل من السيارة  
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 وجــد الطــاعنين جميعــا تفــوح مــن أفــواههم رائحــة الكحوليــات أي أنهــم جميعــا كــانوا ٠٠الخاصــة بهــم 
 ون المواد الكحولية يتعاط

 5' }O J 
التقرير الطبي النهائي أوري فـي نتاجـه بـان الطـاعنين األول والثالـث تحليلهمـا سـلبي للكحـول  
  أي أنهم لم يتعاطيا المواد الكحولية كيفما أوري ضابط الواقعة في محضره ٠٠االثيلي 

 ?�IH�
��� 8$Y b�{ ��- 
ة في أقوالـه سـواء مـا سـطره منهـا فـي محضـره أو التـي ما يبين معه أن ما أوراه ضابط الواقع 

  منعدمة الداللة في نسب ثمة اتهام جهة الطاعنين ٠٠أدلي بها أمام النيابة العامة 

 56� �� 3^��� �$0- 
هذا الدفاع فيما استند اليه جوهريا اال ان محكمه الموضوع لم تعني به والتفتت عن تحقيقه  

  وهو ماينعي معه نقض حكمها الطعين واالحاله ٠٠يه وتمحيصه بلوغا لغاية االمر ف

 	�
�� ���� ?;�H mO 
بانه لما كان الدفاع الذى ابداه الطاعن يتجه الي نفي الفعل المكون للجريمة والى استحاله  

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

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

 *=�`�� �L6�� : �$� �0���� b�V�� t����� �V S,%9�00 �$0 <���- �`� �V 8��- 
 �Q��� �����- �V�� 5��� 
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 يجب بيان االسباب القانونيه للحكم اى بيان اركان الواقعه وظروفها القانونيه والنص  
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المطبق عليها وبيان اسبابه الموضوعيه ايضا اى االدله التي بني عليها الحكم اثباتا اونفيا فى 
 انتهت محكمه النقض الى ان ٠٠اسباب الحكم الموضوعيه  وعن طريق مراقبه ٠٠بيان كافي 

تراقب شطرا هاما فى الموضوع فى الدعوي مما يتطلب الحكم ان يكون مؤسسا تاسيسا سليما على 
ادله توافرت لها شروط معينه وان يكون نفس طريق سردها محققه للغايه من هذا الرد ومؤديه فى 

 فهي تراقب سالمه ٠٠ئج بغير غموض اوتضارب الفصل الى ما انتهي اليه الحكم من نتا
 وذلك امر طبيعي بغير ٠٠استخالص النتائج من المقدمات بحيث تكون متفقه مع المنطق السوي 

مراعاته يصبح تسبيب حكم االدانه من ايسر االمور مهما كانت هذه االدانه مجابيه للصواب فى 
 الشارع لدرء الحدود بالشبهات اوالشرع فى كل عناصرها اوبعضها وتتهاد بالتالى كل ضمانه كفلها

تكوين العقيده فى الدعوي على وجه او اخر على غير التثبت واليقين تكوينا مبتسرا اليتحقق به 
 عمل والتقومن فيه للحق قائمه 

 	�
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يـقـه هـو ان يـكـون فـى صــوره طلـب جــازم واـلـذى ان الـدفاع الجــوهري الـذى يتـعـين اجابتـه وتحق

يـقـرع اذان المحكمــه والينـفـك الطــاعن او دفاعــه عـنـه متمســكا ـبـه حـتـى قفــل ـبـاب المرافعــه اومســطوره 
 فى محضر الجلسه 

 5� �$0 	�
�� ���� a��O� ?�����- 
عدم تعرض الحكم للدفاع الجوهري للمتهم او ايراده يعد اخالال بحق الدفاع وقصور ذلك  

ه يتعين على المحكمه ان ترد على ما اثير من الطاعن ومرافعه من اوجه دفاع اودفوع وطلبات ان
وواجبها فى ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسالمه تسبيب االحكام ومخالفه ذلك يعد اخالال 

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

  )٢٩٠ ص ٣٢٠ ، س ٩٨٥ ص ٢٨ ، س ٩٠٦ ص ٣٤نائى س نقض ج( 
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  )٢٥٨ ص ٢٥ ، س ١٠٣٧ ص ٢٨ ، س ١٠٦٦ ص ٦٩٩ ص ٣٦نقض جنائى س ( 
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 على ما اورده من دفاع واقع وقائم فى مرافعه مدافعه امام محكمه الموضوع  

 �V N$`� ����- 
 دام داللته بطالن الدليل الفني وانع: األول الدفع 

 كيدية االتهام وتلفيقه : الدفع الثاني 

 بطالن الدليل المستمد من تقرير المعمل الكيماوي لالختالف الملحوظ في وزن   : الدفع الثالث
 المادة المخدرة 

 b6V��� 8$Y b�{- 
قد جاءت فى جملتها منكره لالتهام الذى نسب الى الطاعن وجاءت موصوفه بالدفاع  

 يترتب عليهم جميعا لوصادفوا صحيح القانون ان يتغير بهم وجه الراى فى الدعوي الجوهري حيث
لذا فقد الزمت محكمه النقض فى العديد من احكامها انفه الذكر محكمه الموضوع بتحقيق دفاع 
المتهم بلوغا الى غايه االمر فيه او الرد عليه باسباب سائغه تؤدي الى اطراح دفاعه واال يصبح 

 با بعيب االخالل بحق الدفاع حكمها معي

 b626>� ���� 5� 9� 
قد التفتت عن الرد على تلك الدفوع منفرده باسباب سائغه تؤدي الى اطراحها دون النظر  

الى حيويتها فى تغيير الراى فى الدعوي فلم تقسطها حقها فى البحث والتمحيص كيفما يجب وفقا 
 جنائيه للقواعد العامه المتبعه فى بحث االدله ال

 b626>� ���� 5� mO 
وان كانت ( ين اعتصمت بقاله واحده جعلتها سالحا تهدر به كل دفع من دفوع الطاعن 

 والتى تمثلت فى ان محكمه الموضوع تطمئن ) افردت لكل دفع مردوده فى مدونات الحكم الطعين 
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  والتقارير الطبية  وتقتنع بشهاده شهود االثبات - وتصدق -

���� 8$Y- �� 
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 اى دفع ايا كان فهي التعد 
با التسبيب الذى يتطلبه القانون اعماال لحق الدفاع وهو عوار اليرفعه ان الحكم الطعين افرد سب

 الن تلك االسباب مرجعها قاله واحده اال وهي ٠٠ ينلطرح كل دفع ابداه المدافع عن الطاعن
االطمئنان واالقتناع والتصديق وهي امور التصلح ان تكون اسباب لطرح دفاع الطاعن البتنائهم 

 علي السلطه التقديريه لمحكمه الموضوع فى تقدير ادله االثبات 

 8��� �H��O� *IH mO 
 كان الدفاع المسوق من الطاعن يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى لما 

الدعوي ويترتب عليه لو صح 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 

اب التؤدي الى النتيجه التى رتبت عليها فان الحكم يكون معيبا مما يستوجب نقضه من اسب
 واالحاله 

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

 ��9� 64- 
 الذى اصبح معه الحكم الطعين مخال بدفاع الطاعن مما يتعين معه نقضه واالحاله  

  �#
��� X��T�� du��/>� \x�� �0 ��� 
 بتعديل ٩٢ لسنه ٢٣المشرع قد استحدث فى الماده التاسعه من القانون رقم لماكان  
 مكرر من اجراءات الطعن امام محكمه النقض بانه يجوز للطاعن فى حكم صادر ٦٣الماده 

 من محكمه الجنايات بعقوبه مقيده اوسالبه للحريه 
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حين الفصل ان يطلب فى مذكره اسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا ل 
 فصلت لها ٠٠فى الطعن ويصدر رئيس المحكمه على وجه السرعه جلسه لنظر هذا الطلب 

 النيابه وكان المشرع 
وان لم يورد معيارا يستهدي به فى وقف تنفيذ الحكم اال انه اعتصم بالقواعد الوارده فى   

اق حيث ان الثابت من قانون المرافعات المدنيه والتجاريه فان هذا االيقاف يجد مسوغه باالور
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 
الستعجال فضال عن ركن الخطر المتمثل فيما يالقيه االمر الذى ينعقد معه ركنا الجديه وا  

فضال عن ضياع مستقبلهم  بهذه الصوره ين مكبلم من صنوف االلم والحسره وهونالطاعن
واصبحت الدراسي ومؤهلهم العالي المرموق باالضافة الي كونهم خلفهم عائله ضاع عائلها 

فر معه الشروط الموضوعيه تتكفف قوت يومها وتعاني قهر الحاجه والحرمان وهو ماتتوا
 .والقانونيه المبرره اليقاف التنفيذ لحين الفصل فى اسباب الطعن المرجح 

 �
�ء $0� 
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 بقبول الطعن شكال:  اوال 
ف تنفيـذ الحكـم بتحديد اقرب جلسه للنظر فى الطلب العاجل والقضاء بصفه مسـتعجله بوقـ:  ثانيا

 المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن الماثل
والمقيد المعادي  جنايات ٢٠٠٦لسنه  وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه رقم :  ثالثا

  ٢٠/٩/٢٠٠٦ صادر بجلسهمعادي ال كلي ال٢٠٠٦لسنه   تحت رقم 
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 -����Iء 
  مليه مما هو منسوب اونبنقض الحكم وبراءه الطاعن :  اصليا

جـددا مللفصـل فـى موضـوعها جنايـات القـاهرة بـنقض الحكـم واحالـه القضـيه الـى محكمـه : احتياطيا 
 امام هيئه مغايره 

  ينوكيل الطاعن             
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 .السجن المشدد لمدة عشرة سنوات عما أسند لكل منهم ببمعاقبة : أوال 
 طين وألزمتهم المصاريف الجنائية بمصادرة السالح والذخيرة المضبو: ثانيا 

 f��H6�� 
 بــدائرة مركــز شـــرطة ١١/١١/٢٠١٢اتهمــت النيابــة العامــة الطــاعن وآخــران ألنـهــم فــي يــوم  

 .محافظة بني سويف .. سمسطا 
المتهمـــان األول والثـــاني وآخـــرين مجهـــولين ســـرقوا المبلـــغ النقـــدي والمنقـــوالت المبينـــة وصـــفا  . ١

وكــان ذـلـك ـلـيال وبطرـيـق اإلكــراه الواـقـع عليهمــا .. ـنـي عليهـمـا وقيـمـة ـبـاألوراق والمملوـكـة للمج
ـبـأن توجهــوا إـلـي محــل عملهمــا وأشــهروا أســلحة نارـيـة وبيضــاء ـفـي وجههمــا وتعــدوا بالضــرب 
عـلــي المجـنــي علـيــه الـثــاني بســـالح ـنــاري كـــان بحـــوزة المـــتهم األول فأحـــدثوا إصـــابته اـلــواردة 

ا وتمكـنــوا بهـــذه الوســـيلة القســـريه مـــن شـــل ـبــالتقرير الطـبــي المرـفــق وبـثــوا الرعـــب ـفــي نفســـيهم
 .مقاومتهما واالستيالء علي المسروقات علي النحو المبين باألوراق 

المــتهم الثاـلـث اشــترك بطرـيـق التحــريض واالتـفـاق والمســاعدة مــع ـبـاقي المتهمــين ـفـي ارتكــاب  . ٢
أن الجريمة محل التهمة األولي بأن اتفق معهم وحرضـهم علـي ارتكابهـا وسـاعدهم فـي ذلـك بـ

أـمــــدهم بالمعلوـمــــات الالزـمــــة فوقـعــــت الجريـمــــة بـنــــاء عـلــــي ذـلــــك التحـــــريض واالتـفــــاق وتـلــــك 
 .المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات 
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 :المتهم األول  . ٣
 .أحرز بغير ترخيص سالحا ناريا غير مششخن فرد  - أ

أحــرز ذخــائر عــدة طلقــات ممــا تســتعمل فــي الســالح النــاري ســالف الــذكر دون أن  - ب
 . في حيازته أو إحرازه يكون مرخصا له

 8��
�ء $0* ����- 
 .فقد طالبت النيابة العامة بعقاب المتهمين وفق مواد االتهام الواردة باألوراق  

 ����c�$� }�_�>� N��H- 
 صدر ضدهم الحكم المطعون فيه الذي جاء معيبا بالخطـأ فـي تطبيـق ١٦/٢/٢٠١٣بجلسة  

سبيب والفساد في االستدالل واإلخالل بحقوق الدفاع وهـي القانون ومخالفته والقصور المبطل في الت
 .عيوب جسيمة تنال من الحكم الطعين وتجعله جديرا بالنقض واإللغاء 

 �0����� ��O (��� �� � 64- 
 مســتندا ـفـي ٢٤/٢/٢٠١٣بـتـاريخ   نحـو الطعــن عـلـي هــذا الحـكـم بموجــب تقريـر الطـعـن رـقـم  

 :طعنه هذا لألسباب اآلتية 

����� ����'  
   S- � !�/�� :              �)=6=���� z6).
�� })���� 3)�7� �)#���- 56=���� \��Y J ��e�

 ���Q�R- 3�7� ��4 	�= !L6�/T �� ��� �. 
 �T��� 

فإن المستقر عليها فقهـا وقضـاء أن للخطـأ فـي تطبيـق القـانون عـدة صـور وحـاالت تفصـيلها  
 :كالتالي 

 56=���� �#���:  
 .ونية موجودة أو تأكيد وجود قاعدة قانونية ال وجود لها هي إنكار وجود قاعدة قان
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 56=���� \��Y J ��e�: 
أو تطبيقهـا عليهـا علـي نحـو يـؤدي .. وهي تطبيق قاعدة قانونية علي واقعة ال تنطبق عليها 

 .أو برفض تطبيقها علي واقعة تنطبق عليها .. إلي نتائج قانونية مخالفة لتلك التي يريدها القانون 

e� 56=���� dT-�Y J ��: 
 .وهو الخطأ الذي يقع فيه القاضي عند تفسيره نصا من نصوص القانون الغامضة  

 3�7� 5,�� 
كمــا لــو صــدر عــن هيئــة خولــف القــانون بشــأن .. وقــد يتعلــق بطــالن الحكــم بــالحكم كنشــاط  
 .تكوينها 
ه أو عـدم بيـان أسـبابه كمـا لـو لـم يوقـع عليـه ممـن أصـدر.. وقد يتعلق بـالحكم كورقـة مكتوبـة  

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

 ��%'- .. 3�7� J ��|�>� ?�ء��L�� 5,�� 
مثلمــا يتعـلـق بأهليــة الخصــوم أو تمـثـيلهم وقــد .. ويكــون بطــالن اإلجــراءات عيــب موضــوعي  

 .يكون عيبا شكليا 

 ��4 
 }���� 3�7� ?�=-�� *$0 ������- a��Y �� S,% ��- 

 56=���� \��Y J ��e� ���0 �H ء�I��� ��4 5' AI�T 
�L- �� �`�' *$0 ��#���- 

*$T ��V �_c26= 
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   S- � �L6�� :        S- � 3_�)>� 5�< �R })���� 3�7� ��%) �0�)��� (    �H�)/�� �)w�L *)$0
- (<�>� �_
 64 �9%�,¡ 0$* ���^3 �� �=�#�ء ;�

 �<�>� N.= mO311 5' *$0 ?��6���� 56=�H ��  
 .كل من اختلس منقوال مملوكا لغيره فهو سارق  

           �H�)/�� �)w�� (�46)L ���)� ¡,�%9� 5�q J 	�
�� ���� a��O' ?����� �H-
.. 5' *$0 
مـن حيـازة من المقرر أن السرقة تتم باالستيالء علي الشـيء المسـروق اسـتيالءا تامـا يخرجـه  

 .صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه 
 )٦٨٤ ص ١٣٤ ق ٢٨ أحكام النقض س ١٥/١٠/١٩٧٨(

 5�� *IH ��� 
إن الســـرقة ال تـــتم إال باالســـتيالء علـــي الشـــيء المســـروق اســـتيالء تامـــا يخرجـــه عـــن حيـــازة  

 .صاحبه ويجعله في قبضه السارق وتحت تصرفه 
 )٦١٢ ص ٤٠٦ ق ٥ونية ج  مجموعة القواعد القان١١/٥/١٩٤٢(

 8�� 5�� �> 
وبتطبيق المفاهيم واألصول القانونية سالفة الذكر علي واقعات االتهام الماثـل ومـا سـطر فـي  

أوراقــه وأوراق الحكــم الطعــين تصــويرا للواقعــة يتضــح وبجــالء أنــه حتــى مــع الفــرض الجــدلي بصــحة 
إال أن هــــذه الواقعــــة حســــبما .. ك رغــــم إنكــــار الطــــاعن ـلـــذل.. الواقعــــة حســــبما ســــطرت ـفـــي األوراق 

.. إال وهــو االخــتالس .. وصــفت ال ينعقــد فيهــا الــركن األهــم والجــوهري مــن أركــان جريمــة الســرقة 
اـلــذي ال يـقــوم وال يتحـقــق إال باســـتيالء المـــتهم عـلــي الشـــيء المســـروق اســـتيالءا تامـــا ويصـــبح تحـــت 

 .تصرفه 
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���� �V�6�T £ 8�� 5'- ��' 
 d|�>� a�_Y9� J 

أن المتهمــين ـقـاموا بتهرـيـب المجـنـي .. ولســنا مـقـرين ـبـه .. حـيـث أن الموصــوف ـفـي األوراق  
 .الذي أخرج األموال الخاصة به ووضعها علي المكتب الخاص به .. عليه األول 

بجـمــع جـــزء ـمــن هـــذه األـمــوال داخـــل ـكــيس أســـود .. بـفــرض صـــحة ذـلــك .. ـثــم ـقــام الطـــاعن  
 ) .شنطه(

 8��
�ء |'- 
وحـــاول .. فهرعـــوا هـــاربين .. ن ـبــأن ثمـــة ســـيارة تتوقـــف عـلــي ـبــاب المســـتودع ســـمع المتهمـــي 

ومــن ثــم تــم القــبض .. الطــاعن الهــروب إال أنــه لــم يــتمكن نظــرا النــزالق قدمــه فســقط علــي األرض 
 .عليه 

 S¦�/��� ;6`T �
4- 
 !! .أين االختالس في هذه الواقعة المزعومة ؟؟  
 !! .اما ؟؟وأين االستيالء علي المال استيالءا ت 
 !!.وهل الوصف الموضح سلفا للواقعة ينبئ عن أن المال كان تحت تصرف الطاعن ؟؟ 

 *$�� A2�6�� �� �$�� 
فهـو لـم يسـتدل علـي .. أن الواقعة المنسوبة للمتهم ال تعدو أن تكـون مقـدمات جريمـة لـم تـتم  

ه اســتيالءا تامــا أو أن بأـنـ.. بـفـرض حدوـثـه .. وال يمـكـن وصــف اســتيالئه عـلـي الـمـال .. ثـمـة أمــوال 
هـذا المـال ـبـات تحـت تصــرفه حتـى يصـح مـعـه القـول ـبـأن ثمـة ركـن ـقـائم يسـمي االخــتالس فـي حــق 

 .المتهم ومن ثم ينسب له ارتكاب جريمة سرقة تامة 

 h�;- � J ���
T £ �$� 8��- 
 اما وقبل إذ تم القبض علي المتهم قبل أن يقوم باختالس األموال واستيالءه عليها استيالءا ت 
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 .أن يكون هذا المال تحت تصرفه 

 *#
T (��� �� � 64- 
وتنهــار معــه الجريمــة التامــة الــذي صــدر الحكــم بنــاء .. الــركن الجــوهري فــي قضــية الســرقة  
 .رغم انتفاء األوراق لها .. عليها 

 }���� 3�7� K��% 5'- ��' 
فإنـه يكـون . تملـة األركـان هذا النظر وذهـب نحـو إدانـة الطـاعن عـن جريمـة سـرقة تامـة ومك 

 .قد خالف القانون مخالفة جسيمة تجعله جديرا باإللغاء والنقض 

   *=�`�� �L6�� :                a�)�� 8)��- 56=�)��� \)��Y J })���� 3)�7� �;�.� ���+� ��%
                  �)� �0�)�$� �
)/>� *=6=�)��� K)l6�� �)QY- dT�)�Y J �_��$)� S������

   - �H�)/�� J b-�))x�� *)�R �))����� �H�)/��  ��
))/>� �))�H�6$� h< � K)l6�� 6))4
 �0��$�)�_�cl t�#�( 

 �<�>� N.= ��V308 5' *$0 ���
  �� �L�� 56=�H�ء�? ��
المحكمة ملزمة بأن تنزل الحكم الصحيح علي الواقعة التـي رفعـت بهـا الـدعوى ، غيـر مقيـدة 

 .تهم طبقا ألحكامه ، بذلك الوصف الذي أسبغ علي هذه الواقعة وال بالقانون الذي طلب عقاب الم
 )٧٥٦ ص ١٣٥ ق ٣٨ أحكام النقض س ١١/٦/١٩٨٧(

 5�� �O��l *IH ��� 
األصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعـة كمـا وردت بـأمر  

اإلحاـلـــة أو بورـقـــة التكلـيـــف بالحضــــور ، ـبـــل أن واجبـهـــا أن تطـبـــق عـلـــي الواقـعـــة المطروحــــة عليهــــا 
ح طبـقـا للـقـانون ، ألن وصــف النياـبـة ـلـيس نهائـيـا بطبيعـتـه وـلـيس مــن شــأنه أن يمـنـع وصــفها الصــحي

المحكمـــة مـــن تعديلـــه متـــي رأت أن تـــرد الواقعـــة بعـــد تمحصـــيها إلـــي الوصـــف الـــذي تـــري هـــي أنـــه 
 .الوصف القانوني السليم 
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 )٥٩٥ ص ١٣٣ ق ٣٥ أحكام النقض س ١٤/٦/١٩٨٤(
 وفي ذات المعني 

 )ق٦١ لسنة ١١٧٥٤ طعن رقم ١٦/٣/١٩٩٣(
 )٣٣٥ ص ٦٧ ق ٣٤ أحكام النقض س ٩/٣/١٩٨٣(

5�� *IH ���- 
المحكمــة مكلفــة ـبـأن تمحــص الواقعــة المطروحــة أمامهــا بجمـيـع كيوفهــا وأوصــافها وأن تطـبـق  

عليهـــا نصـــوص القـــانون تطبيقـــا صـــحيحا وـلــو كـــان الوصـــف الصـــحيح هـــو األشـــد مادامـــت الواقعـــة 
يها في ذلك إال مراعاة الضـمانات التـي نصـت عليهـا المـادة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير وليس عل

 .ج . أ٣٠٨
 )٤٦١ ص ٩٣ ق ٣٣ أحكام النقض س ٦/٤/١٩٨٢(

 8�� 5�� �> 
يتضـــح .. وبتطبـيــق األصـــول والثواـبــت القانونـيــة ســـالفة اـلــذكر عـلــي واقعـــات االتهـــام الماـثــل  

هــو .. ســرقة مكتمـلـة األركــان وبجــالء أن وصــف النياـبـة العامــة لهــا بشــأن المــتهم عـلـي أنهــا جريمــة 
ال تعـدو أن .. بفـرض صـحتها.. ذلك أن الواقعة المسـندة للمـتهم .. وصف خاطئ ومخالف للقانون 

 .تكون مجرد شروع في ارتكاب جريمة لم تتم وخاب أثرها بسبب خارج عن إرادة المتهم 

 �<�>� N.= ��V45 5' *$0 ?��6���� 56=�H ��  
 فعـــل بقصـــد ارتكـــاب جنائـيــة أو جنحـــة إذا أوـقــف أو خـــاب أـثــره الشـــروع هـــو الـبــدء ـفــي تنفـيــذ 

 .ألسباب ال دخل إلرادة الفاعل فيها 
وال يعتـبـر شــروعا ـفـي الجناـيـة أو الجنحــة مجــرد العــزم عـلـي ارتكابهــا وال األعمــال التحضــيرية  
 .لذلك 
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مـن ســرق شـيئا وقبـل أن يـتمكن مـن أخـذه والفـرار ـبـه إذا لـم يـتم فعـل الجريمـة تعتبـر شـروعا ك 

 .قبض عليه 
 )٣٤٨ ص ٩ ث ١١ الحقوق س ١٧/١٠/١٨٩٦استئناف مصر (

 8�� 5�� �> 
يتضــح أنهــا ال تكــون ) بـفـرض صــحته(وبتطبـيـق مــا تـقـدم عـلـي أوراق االتهــام الماـثـل وواقعاـتـه  

ا هـي وفـق الوصـف الصـحيح لهـا ٕوانمـ.. في ذاتها جريمة السرقة المكتملة األركان في حق الطاعن 
فالطاعن لم يقم باالستيالء علي المال المزمع سرقته اسـتيالءا تامـا .. مجرد جريمة شروع في سرقة 

إذ قــبض عليــه قبــل أن يــتمكن مــن ذلــك كلــه ولــم يكــن المــال بحيازتــه .. ولــم يصــبح تحــت تصــرفه 
 .وتحت تصرفه 

���T (��� �� � 64- 
 )الطاعن( تعدو أن تكون شروع في سرقة في حق المتهم ال.. أن الواقعة بفرض صحتها  

 }���� 3�7� 8��� ���
T £ �R- 
ولـــم تقـــم بإعمـــال ســـلطتها فـــي تعـــديل وتغييـــر وصـــف التهمـــة .. أو المحكمـــة التـــي أصـــدرته  

األمـــر الـــذي يؤكـــد خطـــأ المحكمـــة .. وفـــق وصـــفها الصـــحيح والحقيقـــي ) الطـــاعن(المســـندة للمـــتهم 
 .ن في تطبيق القانون علي نحو يجعل هذا الحكم خليقا بالنقض واإللغاء مصدرة الحكم الطعي

   m��`�� �L6�� :                3_�)>� 5�< �R 56=�)��� \)��Y J })���� 3)�7� ��0 ��%) �0�)��� (
   �)$0 3_�>� ��H��� !L�6�� Ac.�� Kl6�� 5' }O J �H�/�� �w�L ��6���

– Al 5R – �H�/�� J b-�x�� <�¢ 64  
� N.= mO �<�>46 5' *$0 ?��6���� 56=�H ��  

 .يعاقب علي الشروع في الجنائية بالعقوبات اآلتية إال إذا نص قانونا علي خالف ذلك  
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 .بالسجن المشدد المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية اإلعدام   -
 .بالسجن المشدد المؤقت إذا كانت عقوبة الجناية السحن المشدد المؤبد  -
 مدة ال تزيد علي نصـف الحـد األقصـى المقـرر قانونـا أو السـجن إذا بالسجن المشدد المؤقت -

 .كانت عقوبة الجناية السحن المشدد المؤقت 
بالســجن مــدة ال تزيــد عــن نصــف الحــد األقصــى المقــرر قانونــا أو الحــبس إذا كانــت عقوبــة  -

 .الجناية السجن 

 z6.e� ��4 J- 
 5' *$0 	�
 ����� �IHء ��

قوـبـة الجريمـة التامـة حــال كونـه لـم يثبـت علـيـه إال الشـروع فقـط يـعـد إن الحكـم علـي المـتهم بع
 .خطأ في التطبيق لوجوب الحكم بعقوبة أخف 

 )٣٦١ ص ٨٤ ق ١٢ الحقوق س ١/٧/١٨٩٧(

8�� 5�� �> 
ـبــرغم أن الثاـبــت .. بعقوـبــة الجريمـــة التامـــة ) الطـــاعن(وكـــان الحكـــم الطعـــين ـقــد دان المـــتهم 

 ال تعـــدو أن تكـــون – بفـــرض صـــحتها –اقعـــة المســـندة للطـــاعن بـــاألوراق أن الوصـــف الصـــحيح للو
 .شروعا فقط 

 b-�x�� ��6��� ��c�/� �$�§ 5�� (��� �� � 
أما وأن خالف الحكم الطعين هـذا النظـر األمـر الـذي يعيبـه بعيـب الخطـأ فـي تطبيـق القـانون  

 .ٕبما يستوجب نقضه والغاءه 
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 �<�>� N.= ��V310 5' *$0 ���
  �� �L�� 56=�H�ء�? ��
يجــب أن يشــتمل الحكــم عـلـي األســباب الـتـي بـنـي عليهــا وكــل حكــم باإلداـنـة يجــب أن يشــتمل  

علي بيـان الواقعـة المسـتوجبة للعقوبـة والظـروف التـي وقعـت فيهـا وأن يشـير إلـي نـص القـانون الـذي 
 .حكم بموجبه 

R J ء�_�#�� ����� �H- 5' *$0 8�� ��IT 
ـيـراد بالتســبيب المعتـبـر أن يشــتمل الحـكـم عـلـي األســانيد والحجــج الـتـي اقتنعــت القاضــي اـلـذي  

أصــدر الحـكـم ســواء ـمـن حـيـث الواـقـع أو الـقـانون بطريـقـة واضــحة تفصــيلية فيتـعـين أن تـبـين األســباب 
 .يه من إدانة وأدلة الثبوت ومقتضي كل دليل منها وكيفية استدالل الحكم به علي ما انتهي إل

 )٢٠٠٧ طبعة ٢عبد الرازق المهدي ج /شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية د(

 5' *$0 	�
�� a��O' ?����� 8�� J- 
إذا حكمـت المحكمـة بإدانـة الطـاعن واقتصـرت فـي األسـباب علـي قولهـا أن التهمـة ثابتـة مـن  

تعين نقضه ألن هـذه العبـارات إن كـان التحقيقات والكشف الطبي فإن هذا الحكم يكون غير مقنع وي
لهــا معنــي عـنــد واضــعي الحـكــم فــإن هـــذا المعنــي مســـتور فــي ضـــمائرهم ال يدركــه غـيــرهم ولــو ـكــان 
الغــرض مــن تســبيب األحكــام أن يعلــم مــن حكــم لمــاذا حكــم لكــان إيــداب التســبيب ضــربا مــن العبــث 

ضـاء  مـن الخصـوم وجمهـور ولكن الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق المراقبة علي أحكـام الق
ومحكمــة اـلـنقض مــا هــي مســوغات الحكــم وهــذا العـلـم الـبـد لحصــوله مــن بـيـان مفصــل وـلـو إـلـي ـقـدر 
تطمــئن معــه اـلـنفس والعـقـل إـلـي أن القاضــي ظــاهر العــذر مــن إيـقـاع حكمــه عـلـي الوجــه اـلـذي ذهــب 

 .إليه
 )٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ مجموعة القواعد القانونية ج٢٨/٣/١٩٣٩نقض جلسة (
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من أعظم الضمانات التي فرضها القانون علي القضـاة إذ هـو مظهـر قيـامهم بمـا علـيهم مـن  

ٕواجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقة التي يعلنونها فيما يفصلون فيه مـن االقضـية وبـه 
ي الخصــوم وحــده يســلمون مــن مظـنـة اـلـتحكم واالســتبداد ألـنـه كالعــذر فيمــا يرتأوـنـه ويقدموـنـه ـبـين ـيـد

والجمهــور وبــه يرفعــون مــا قــد يــرد علــي األذهــان مــن الشــكوك والريــب فيــدعون الجميــع إلــي عــدلهم 
مطمئـنــين وال تقـنــع األســـباب إذا كاـنــت عباراتهـــا مجملـــة ال تقـنــع أحـــد وال تجـــد فيهـــا محكمـــة الـــنقض 

 .مجاال لتبين صحة الحكم من فساده 
 )١٧٨  ص١ مجموعة القواعد القانونية ج ٢١/٢/١٩٢٩نقض (

 5�� 8��� *IH- 
القصور في التسبيب له الصدارة علي وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون فإذا كـان الحكـم  

المطعــون فيــه معيبــا بالقصــور فــإن محكمــة الــنقض ال تملــك التعــرض لمــا أنســاق إليــه مــن تقــديرات 
حح منطـوق حكـم قضـت قانونية أو العقوبة التـي يجـب إنزالهـا تبعـا لـذلك إذ لـيس فـي وسـعها أن تصـ

 .بنقضه بل علي محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها أن تبحث ذلك 
 )١٩٤ ص ٣٣ ق ١٩ أحكام النقض س ١٢/٢/١٩٦٨(

 )٣٠٨ ص ٦٦ ق ٢٠ س ٣/٣/١٩٦٩(

 5�� *IH ��� 
للقصــور الصــدارة عـلـي ســائر أوجــه الطعــن المتعلـقـة بمخالـفـة الـقـانون ألن مــن شــأن القصــور  

ض عن مراقبة صحة تطبيق القانون علي واقعة الدعوى كما صـار إثباتهـا فـي أن يعجز محكمة النق
 .الحكم 

 )٢٥٠ ص ٦٠ ق ٢٣ أحكام النقض س ٢٨/٢/١٩٧٢(
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 8�� 5�� �> 
وبمطالعــة األصــول والمفــاهيم القانونيــة ســالفة الــذكر وتطبيقهــا علــي مــدونات الحكــم الطعــين  

ســـبيب ذلـــك أن عباراتـــه جـــاءت مجملـــة يتضـــح وبجـــالء تـــام أنـــه جـــاء معيـــب ومهـــدر لضـــمانات الت
.. فإذا كان اإليجاز دربا من حسن التعبير إال أنه ال يجوز أن يكـون إلـي حـد القصـور .. وغامضة 

 :ٕوذلك عين ما عاب الحكم الطعين وليس علي وجه واحد وانما علي عده أوجه نوضحها فيما يلي 

   S- � �L6�� : 6�� 3_V- d.� J }���� 3�7� ��q ;6.H   �)1�OR a�)0 �0 3
T ��H�
             ����)2� *�R (<' �� ��.�- �.� �0 d|�>� a�_Y9� ?��H�6� b626>� ����

 ���+� 5��L- J �_Y;6l 
 �=' �I�= �$0 ���/>� ��V 

يجـــب علـــي المحكمـــة أن تبـــين فـــي حكمهـــا واقعـــة الـــدعوى بيانـــا كافيـــا كمـــا يجـــب عليهـــا أن  
ٕزئة من شـأنها اإلخـالل بـدفاع المـتهم واال كـان حكمهـا معيبـا تستعرض الواقعة برمتها وأال تجزئها تج

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

 5�� *IH ��� 
القانون أوجب علي كل حكم صادر باإلدانة أن يشتمل علي بيان الواقعـة المسـتوجبة للعقوبـة  

الـتـي وقعــت فيهــا واألدـلـة الـتـي استخلصــت منهــا المحكمــة بياـنـا تتحـقـق ـبـه أركــان الجريمــة والظــروف 
ثبــوت وقوعهــا مــن المــتهم وأن يلتــزم بــإجراء مــؤدي األدلــة التــي اســتخلص منهــا األدلــة حتــى يتضــح 

 .ٕوجه االستدالل بها وسالمة المأخذ واال كان حكمها قاصرا متعينا نقضه 
 )٤٤٩ ص ٩٧ بند ٢٧ مجموعة األحكام لسنة ١٩/٤/١٩٧٦نقض (

 �> 8�� 5�� 
 مع األخذ في االعتبار واقعات االتهام الماثل .. وكان المطالع للحكم الطعين ومدوناته  
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علي نحو ما أفصحت عنه األوراق يتضح وللوهلة األولي أن هناك خطأ جسيم في تحصـيل الواقعـة 
 .أدي إلي اضطراب صورتها لدي محكمة الموضوع .. وظروفها ومالبساتها 

� Acl 5' N��`��V ��H�6� 
 d|�>� 3_�>� z6.¨ 

 �0���� 
..  فـي تنفيـذه – بفـرض صـحة ذلـك –ال تخرج عن كونها مشروع إجرامي لم تكتمـل صـورته  

 .إال أنه أوقف وخاب أثره بسبب ال إرادة له فيه وهو أنه قد تم القبض عليه 

 �$0 �©� 5' N��`��V 
ـقـاموا بتهدـيـده بأســلحة كاـنـت ـفـي ـقـرر ـبـدخول الطــاعن ومـعـه آخــرون للمســتودع محــل عمـلـه و 
 .ودفعاه نحو إخراج ما لديه من أموال .. حوزتهم 

 �0���� 34- 
إال أنـه ومعـه بـاقي المتمـين قـد .. نحو جمع تلـك األمـوال فـي حقيبـة تمهيـدا السـتيالئه عليهـا  

 .فهرب المتهمان المجهوالن .. سمعوا صوت سيارة قادمة نحو المستودع وتقف أمامه 

0���� ��' � 
) حســـبما ـقــرر(حـيــث تعـثــر ووـقــع عـلــي وجـهــه .. ـلــم يســـتطع التحـــرك خطـــوة واحـــدة ـبــاألموال  

 .األمر الذي استطاع معه المجني عليه وآخرون من القبض عليه ومنع هروبه 

 ومنه استيالئه علي األموال 
 .وهو األمر الذي يؤكد أن جريمة السرقة بكافة أركانها لم تتم ولم تنعقد في حق المتهم  

 �O�= ��V 
وذلــك .. فــي جريمــة الســرقة ) وهــو الــركن الــركين (فقــد انتفــي تمامــا ونهائيــا ركــن االخــتالس  

 بما .. أن يستولي علي األموال استيالءا تاما تجعلها تحت تصرفه ) الطاعن(بعدم استطاعة المتهم 
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 .ينفي عن هذا المتهم جريمة السرقة 

 (�%' �O�= ��- 
وهــو .. ٕة وخيبــة أثرهــا وايقافهــا بســبب ال دخــل إلرادة الطــاعن فيــه ٕوازاء عــدم اكتمــال الجريمــ

 .فإن هذه الواقعة ال تعدو أن تكون شروعا في سرقة لم تتم وخاب أثرها .. القبض عليه 

 }���� 3�7� ���� 5'- ��' 
ـقــد انحرـفــت بواقـعــات االتهـــام وشـــوهتها ـبــالزعم بأنهـــا تمـثــل ـفــي حـــق الطـــاعن جريمـــة الســـرقة  

فإنهـا تكـون قـد أخطـأت خطـأ جسـيما فـي تحصـيل وفهـم صـحيح الواقعـة بمـا أدي .. ركان مكتملة األ
إـلــي اضـــطراب صـــورتها ـفــي وجـــدانها عـلــي نحـــو أســـلس إـلــي حكـــم معـيــب وقاصـــر البـيــان يســـتوجب 

 .النقض واإللغاء 

   f����� �L6�� :                   b6)H- ?�)�|R 6)� �)_�L� �R !�)/��� J })���� 3)�7� ��)0 ;6.H
    <�x� X�ª� ������   �H�/�� �w�� ..        J �H�)/�� 5��;' <���=� ?��|s� ��T £-

    S- � 3_�>� \O)�0���� (               �)� \)�c�T £ 6)4 �R ¡,�)%9� �)�; i)% � *$0-
 �_���� �w��� �0���� �0 *#
T 

 �=' 	�
� �IH Jء ��$0 ���/>� ��V 
 ىجلـــ بيـــان ين يكـــون فـــأن المقـــرر لكـــي يتحقـــق الغـــرض مـــن التســـبيب فيجـــب أمـــن حيـــث  

 عبــارات عامــه يفــراغ الحكــم فــإمــا أقضــى بــه  مفصــل بحيــث يســتطاع الوقــوف علــى مســوغات مــا
 قصـده الشـارع مـن اسـتيجاب تسـبيب يذالـ فال يتحقق به الغرض ة صوره مجهليو وضعه فأ ماةمع

ثباتهــا إ كمــا صــار ة تطبـيـق الـقـانون عـلـى الواقعــةيمكــن محكمــه اـلـنقض مــن مراقـبـه صــح  والاألحكــام
 .بالحكم 

  )١١٤ ق ص ٢٤ س ٢٩/١/١٩٧٣ نقض (
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 8��� �IH- 
ســبابه أمتــي جــاءت واإلبهــام ن الحكــم يكــون مشــوبا بــالغموض أن المقــرر كــذلك أمــن حيــث  

 وأركــان الجريمــة أ ببيــان تــوافر ةنفتــه مــن وقــائع ســواء كانــت متعلقــ وأثبتتــه أ فيمــا ةمجملــه وغامضــ
 بعناصـر ةذا كانت متعلقإلدفوع الجوهرية  اوة أوجه الدفاع الهامأكانت بصدد الرد على  وأظروفها 
 عــن اخــتالل فكرتــه مــن ئنبــي الــذيســبابه يشــوبها االضــطراب أكانــت  وأعلــى وجــه العمــوم اإلدانــة 

يمكـنـه ـمـن اســتخالص مقوماـتـه ســواء  بـمـا الالواقعـيـة وعناصــرها اـلـدعوى  موضــوع يحـيـث تركيزهــا ـفـ
عمـال رقابتهـا أ محكمه النقض من يتالبالعجز بالتطبيق القانوني وتالدعوى أو تعلق منها بواقعه  ما

 .على الوجه الصحيح 
  )٧٧٩ ص ١٤٦ ق ١٧ س ٧/٦/٦٦نقض ( 

 )ق ٥٩ لسنه ٢١٦١١ الطعن رقم ١٠/٢/٩١نقض ( 

���- 
بهــام ممــا يتعــذر معــه تبــين إو أجمــال إال يكــون الحكــم مشــوبا بأ انــه ينبغــي أيضــان المقــرر أ 

سـبابه أ وهو يكون كـذلك كمـا جـاءت ةقانوني على الواقع التطبيق الي الحكم من فساده فةمدي صح
أركــان الجريمــة أو  ببيــان تــوافر ةنفتــه مــن وقــائع ســواء كانــت متعلقــ وأثبتتــه أ فيمــا ةمجملــه وغامضــ

 ةكاـنـــت متصــــل وأ ةو اـلـــدفوع الجوهرـيـــأ ةوجــــه اـلـــدفاع الهامــــأكاـنـــت بصــــدد اـلـــرد عـلـــى  وأظروفهــــا 
 علـى اخـتالل فكرتـه مـن ينبـئ الـذييشـوبها االضـطراب كانـت  وأعلى وجـه العمـوم إلدانة بعناصر ا

 يمكـن معـه اسـتخالص مقوماتـه سـواء مـا  بمـا الةوعناصر الواقعـالدعوى  موضوع يحيث تركيزها ف
عـمـال رقابتهــا إمحكـمـه اـلـنقض عــن بالـتـالي و ـبـالتطبيق الـقـانوني وتعجــز اـلـدعوى أتعـلـق منـهـا بواقـعـه 

 على الوجه الصحيح 
  )ة قضائي٥٣ س ١١٠٤  طعن رقم١٤/٦/٨٣نقض ( 
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 5�� *IH ��� 
إلثبـات  رواه شـهود االـذي حصـولها علـى النحـو ة واسـتحالة صوره الواقعيمنازعه المتهمين ف

  تحقيـقـه مــادام ذـلـك التحقـيـق ممكـنـا وـلـيس مســتحيال والةتـعـد دفاعــا جوهرـيـا كــان يتعــين عـلـى المحكمــ
 إثـبـاتلشــهود ماداـمـت ـبـذاتها الـمـراد ل هــؤالء اة ألـقـوااطمئـنـان المحكـمــبـدعوى  طرحــه ةيجــوز للمحكـمـ

  لما ينطوي عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب وعلى الدفاع ةكذبها ومجافاتها للحقيق
 ) ق ٥٢ لسنه ٥٥٩٠ طعن ٧٩ رقم ٣٩٢ ص ٣٤ ة السن١٧/٣/١٩٨٣نقض ( 

 �IT' *IH- 
 ةسـتحالاوالـى ة جريمـ نفـى الفعـل المكـون للإلـيالطـاعن يتجـه الـذي أبـداه انه لما كان الـدفاع  

الـدعوى  يفانه يكـون دفـاع جوهريـا لتعلقـه بتحقيـق الـدليل فـإلثبات  كما رواها شهود اةحصول الواقع
ن تتخــذ مــن الوســائل أ وهــي تواجهــه ة ممــا كــان يقتضــى مــن المحكمــ٠٠وجــه الحــق فيهــا إلظهــار 

 .ر فيه لغاية األملتحقيقه وتمحيصه بلوغا 
 )ق ٥٨سنه  ل٢١٥٦ طعن ٨٨ سبتمبر سنه ١١نقض ( 

 8�� 5�� �> 
كــان الثابــت أن الحكــم الطعــين فــي مجــال تســبيبه إلدانــة الطــاعن قــرر صــراحة بوقــوع فعــل و

 .اإلكراه واستخدام طرق قسرية من المتهمين تجاه المجني عليه 

�_=6� �0 ��� 9 �T�/��� h���� 8$Y- d�#�� ��4 ���- 
�H�/�� �w�L ���Y;� �0 ���
� ��6��$� �<�x� X-�«  

فـلـم .. أمــا جريمــة الســرقة ذاتهــا ومــدي انعقادهــا وانطـبـاق أركانهــا ـفـي حــق أي مــن المتهمــين  
 .ٕتعن محكمة الموضوع ببحثه وتمحيصه واثباته 

 �=' 8�� 
 يتجلى ظاهرا أن جريمة السرقة .. باستقراء أوراق االتهام الماثل فيما يخص الطاعن الماثل  
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 .لم تنعقد ولم تتوافر أركانها في حقه 

 �H�/�� �w�L 5��;' 34' �� 5' mO 
¡,�%9� ��; 64 

واالخـــتالس فـــي الســـرقة ال يتحقـــق إال إذا اســـتولي الجـــاني علـــي الشـــيء المســـروق اســـتيالءا  
 .فعليا وبات هذه الشيء تحت تصرفه 

 )٦٨٤ ص ١٣٤ ق ٢٨ أحكام النقض س ١٥/١١/١٩٧٨(

 8�� d�H ��' 
 لـم ينعقـد فـي حـق –كن من أركان جريمـة السـرقة  كر-فال يكون االختالس قد تحقق ويكون  
 .المتهم 

 �0���� f� \�� �� }0 ��4- 
.. حـيــث ـلــم يســـتطع الطـــاعن االســـتيالء عـلــي األمـــوال المســـروقة وـلــم تصـــبح تحـــت تصـــرفه 

إذ ـتـم القــبض علـيـه قـبـل اكتمــال .. ـتـم منعــه مــن ذـلـك .. حـيـث أـنـه بمجــرد أن هــم باالســتيالء عليهــا 
 .الجريمة 

 3| ��- 
وحيث منع الطاعن من االستيالء علي ثمة أموال فقد فقدت جريمة السـرقة أهـم أركانهـا وهـو  

فإذا كانت محكمة الموضوع قد عنيت ببحـث وتمحـيص جريمـة السـرقة وأركانهـا وبيـان .. االختالس 
مدي انعقادها في حـق المـتهم الماثـل مـن عدمـه لتبينـت وبحـق أنـه لـم يسـتولي علـي ثمـة أمـوال ومـن 

ي علي األموال حر طليق يستمتع بما سرقه بفضل قصور تحقيقات النيابـة العامـة علـي النحـو استول
 .الذي سيرد تفصيله فيما يلي 

 ��4 
 وحيث خال الحكم الطعين من ثمة إشارة إلي أركان جريمة السرقة في حق الطاعن وبيان 
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أداـنــه الحكـــم .. ك ومـــع ذلـــ.. انعقـــاد هـــذه األركـــان وعلـــي األخـــص منهـــا ركـــن االخـــتالس فـــي حقـــه 
األمر الذي يعيبه بالقصـور المبطـل فـي التسـبيب بمـا يجـدر معـه نقضـه .. الطعين في هذه الجريمة 

 .ٕوالغاؤه 

        !�)/��� J ;6).�$� m��`�� �L6�� :             *)$0 �<; a�)0 J })���� 3)�7� ��)0 ;6).H
                   a�)0 �)¬ �)� b6)26>� �)��� �)���0 5�� �� b�H- �0���� �� (��>� b�V���

�6���             �> ��T�Q� (�%' �;6l ��H�6$� 5' �0 ®�
T �� d|�>� a�_Y9� ?��H�- �
    h�;- �� ���/� 64 ..           �;-�)I� b�V< �� ����' �> ���� 3_�>� b�V< 3.�0� �H-

            \�)� �)�0 N)#��� �H }���� 3�7� 5' 9R �0�V< �cl ?��|� �
T���$� S���=9�
           T 5' 5-< *06)26� b�)V< �)� ����' 5'- �0��$�         ���)��� <�)�� J �)�O ��)/�

 ���� � J �.H �H }���� 3�7� ��� 56�T (��� �� � 64- �Q���. 
 �T��� S6��� Acl ��- 
أنـهـا ـقـرأت عـلـى الدالـلـة  ـفـي ـمـدونات حكمـهـا ـمـا يقطــع ـفـيـتـورد المحكـمـة أن اـنـه يتـعـين عـلـى  

ووازنــت بينهــا وان بصــيرة عــن بصــر واإلثبــات والنفــي حاطــت بادلــه أقــراءه مبصــره والــدعوى وراق أ
 تبنــي ٕاألمــور واال االســتنتاج ومخالفــه العقــل والمنطــق وطبــائع ييكــون حكمهــا مبــرأ مــن التعســف فــ

 يذ خالطـه االحتمـال سـقطت صـالحيته فـإ الن الـدليل ةقضائها على الفـروض واالحتمـاالت المجـرد
ن أائط صـحته وكيانـه االستدالل هذا اال انه حتى يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانـه وتكتمـل لـه شـر

و افتـراض العلـم اسـتنادا أ غير مؤداها إليو حرفها أومسخها الدعوى وصال أو تقطيع أينبذ التدخل 
ى غيـــر مضـــرب فـــضـــرب  يوأو يضـــعها باجتهـــاد غيـــر محمـــود أ قرينـــه يفترضـــها مـــن عندياتـــه إلـــي

لجــزم واليقــين تبنــي علــى حجــج قطعيــه الثبــوت علــى االجنائيــة  األحكــامن أوكــذلك فانــه مــن المقــرر 
دان بموجبهـــا أالتـــي األســـباب ن توضـــح أولـــيس علـــى الظـــن والحـــدس والتخمـــين ويتعـــين فـــوق ذلـــك 

 .ليها إ انتهت النتيجة التيمع األسباب  لمحكمه النقض مراقبه تلك ىالطاعن حتى يتسن
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ن التهمــه أعـلـى قولهــا األســباب  يواقتصــرت ـفـالطــاعن المحكمــة بإداـنـة ذا حكمــت إ ٠٠ـنـه أب 

 مـــن التحقيقـــات والكشـــف الطبـــي فـــان هـــذا الحكـــم يكـــون غيـــر مقنـــع ويتعـــين نقضـــه الن هـــذه ةثابتـــ
يدركــه  ى ضــمائرهم الفــن كــان لهــا معنــي عنــد واضــعي الحكــم فــان هــذا المعنــي مســتور أالعبــارات 

 التســبيب إيجــابذا حكــم لكــان يعلــم مــن حكــم لمــااألحكــام أن غيــرهم ولــو كــان الغــرض مــن تســبيب 
حكـام القضـاء مـن أ علـى ة يعلـم مـن لـه حـق المراقبـأنضربا من العبـث ولكـن الغـرض مـن التسـبيب 

هـــي مســـوغات الحكـــم وهـــذا العـلــم الـبــد لحصـــوله مـــن بـيــان  الخصـــوم وجمهـــور ومحكمـــه اـلــنقض مـــا
 حكمـه علـى اعإيقـ فـيظـاهر العـذر القاضي ن أ إلي قدر تطمئن معه النفس والعقل إليمفصل ولو 

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

 ���- 
ذ هــو مظهــر إ فرضــها الـقـانون عـلـى القضــاء الـتـيعظــم الضــمانات أمــن األحكــام ن تســبيب أ 

فيمـا يفصـلون  يعلنونها ة التيمعان النظر لتعرف الحقيقأقيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث و
ويقدمونـه يرتآونـه كالعـذر فيمـا ألنـه  الـتحكم واالسـتبداد مظنة وبه وحده يسلمون من ألقضيةفيه من ا

ن الشـــكوك والرـيــب فـيــذعن األذهـــان مــــقــد ـيــرد عـلــى  ـبــين ـيــدي الخصـــوم والجمهـــور وـبــه يرفعـــون مـــا
تجـد فيهـا  حـد والأنـع ق تكانـت عباراتهـا مجملـه والاألسباب إذا تقتنع   عدلهم مطمئنين والإليالجميع 

 . الحكم من فساده ةمحكمه النقض مجاال يثبت صح
  )١٧٨ ص ١٧٠ ق ١ ج ة مجموعه القواعد القانوني١٢/٢/١٩٢٩( 

 5�� �O��l *IH ��� 
يكفــي فــي المحاكمــة الجنائيــة أن يتشــكك القاضــي فــي صــحة إســناد التهمــة إلــي المــتهم كــي  

 .يقضي له بالبراءة 



                                                      
 

 
 
 
  

 

 ٢١٧

����� ��	 

 المحامي بالنقض

����� ��	 
�� 

 المحامي

Hamdy Khalifa  
Lawyer of the Supreme Courts 

Sherif Hamdy Khalifa  
Lawyer   

 )٢٣١ ص ٧٨ رقم ٦موعة أحكام النقض س  مج٢/١٢/١٩٤٥نقض جلسة (

 8�� 5�� �> 
أن المـدافع .. وكان الثابت مـن مـدونات الحكـم الطعـين ومحاضـر جلسـات محاكمـة الطـاعن  

وأنهـــا يحيطهـــا الشـــك .. الحاضـــر معـــه ـقــد ـقــرع آذان عداـلــة المحكمـــة باـلــدفع بعـــدم معقولـيــة الواقعـــة 
 :الشكوك توضحها الحقائق اآلية وهذه .. والغموض الكافيان لتبرأه المتهمون منها

   *�- � ��أنه من المستحيل عمال وعقال تصور حدوث الواقعة بالصورة التي حاول المجنـي :��7

كـــائن ـفــي قـلــب ســـوق ) مكـــان الواقعـــة(الســـيما وأن المســـتودع .. رســـمها ) واـبــن عمـــه(علـيــه 
 مدينة سمسطا 

5��>� ��4- 
بمـا يسـتحيل معـه تصـور .. ربـع وعشـرون سـاعة ال يخلـو مـن األهـالي والمـارة علـي مـدار األ

ٕإلــي المســتودع واشــهار أســلحة فــي وجــه قاطنيــه غربــاء عــن القريــة دلــوف ثــالث اشــخاص 
 !!!!!!! .وسرقة أموالهم والهروب بها  

 8�� d� 
 !!! .دونما أن يشعر بهم أحد أو أن يدافع عن أصحاب المستودع مدافع  

   �=�`�� ��حقيقة األولي أن المستودع المـذكور لـيس لـه أبـواب وأنـه مطـل ٕواذا أضفنا إلي ال: ��7

.. الغرفـة الوحيـدة الموجـودة بـه تظهـر وبوضـوح تـام للـداني والقاصـى .. علي الشارع مباشـرة 
 .بما يستحيل معه تصور حدوث الواقعة علي النحو الذي صورة المجني عليه 

  �))`��`�� �))�الغربــاء كمــا (بــأن المتهمــون .. قــة المخــالف للحقي.. وعلــي الفــرض الجــدلي : ��7

دلفوا إلي المستودع وأشهروا األسلحة في وجه المجنـي عليـه وأجبـروه علـي إخـراج مـا ) أسلفنا
 .لديه من أموال وهموا بسرقتها 
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 ��O 3| 
ٕمــن هــرج ومــرج واطــالق أعيــرة ناريــة إحــداها مــن فــرد ) وابــن عمــه(مــا وصــفه المجنــي عليــه  

 .خرطوش وآخران من مسدس صوت 

,#� ��4 W�' 
بتجمـــع آالف المـــارة واألهـــالي فـــي ثـــوان معـــدودات بمـــا يحـــول دون هـــروب أي شـــخص مـــن 

 .مكان الواقعة 

   ������� �� زعـم المجنـي عليـه بأنـه كـان يحـتفظ فـي هـذا المسـتودع الخـالي مـن األبـواب أو :��7

 هاـئـل بمبـلـغ.. الســقف وـفـي غرـفـة ذات ـبـاب خشــبي ضــعيف ومســقوفة بـعـروق خشــبية واهـنـة 
 ) .أربعمائة ألف جنيه( جنيه ٤٠٠٠٠٠زعم أن قدره 

 �T'- 
ـفـال خزاـنـه وال أـبـواب حدـيـد وال شــباك حدـيـد وال أي شــيء مــن هــذا القبـيـل .. ـفـي درج المكـتـب  

أال يــدعو ذلــك كلــه للشــك فــي صــحة احتفــاظ المجنــي عليــه بهــذا المبلــغ الهائــل فــي ذلــك .. 
 .المكان الغير مؤمن 

 �/��e� ��فهـل يعقـل أن .. رر المجني عليه أنه يتـاجر فـي األسـمنت والجـبس والحديـد ق :��7

 ) .أربعمائة ألف جنيه(تكون حصيلة بيع هذه المواد في يوم واحد هذا المبلغ الهائل 

 ;���09� J f26�� f� 
أـنـــه يســــتحيل أن ـيـــزعم أن هــــذا المبـلـــغ هــــو حصــــيلة بـيـــع أســــبوع أو أكـثـــر الســــتحالة تصــــور  

 .بالغ في هذا المكان الغير مؤمن االحتفاظ بثمة م
 !!! .وهو ما يدعو للشك في صحة وجود مثل هذا المبلغ كحصيلة بيع يوم واحد 
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��4 
 \���7� ��4 ?��|R ;�1R J- 

 ������ ���
�� a��' �$L �_O�ITR- 
فقـــد طلـــب المـــدافع عـــن الطـــاعن صـــراحة مـــن النيابـــة العامـــة إجـــراء معاينـــة علـــي الطبيعـــة  

للوـقـوف عـلـي صــحة ـمـا تـقـدم مــن حـقـائق إال أن النياـبـة العاـمـة ـقـد التفـتـت دون مـبـرر عــن للمســتودع 
فقـــد التفـتــت عـــن الطـلــب واـلــدفع دونمـــا أن تقســـطهما .. ذـلــك وكـــذلك فعـلــت محكمـــة الحكـــم الطعـــين 

 .ٕحقهما في البحث والرد بما ينبئ عن قصور شديد في الحكم الطعين يبرر نقضه والغائه 

    ;6.�$� f����� �L6�� :      �0�)��� �)=�<s� ���)I�� !�/��� J }���� 3�7� ��q ;6.H
                    �)
T��� �)_��H a�)�� �)����� �)��
�� ?�)��� J A)2�- ;6).H <6)L- 3^;
                 �)©� 3)0� �T�)�� <6_)x�� �)� (  �_��0���� a�0- ��H�6�� 5��� b<6�/>�

  �0���� *$0 	���� J �6�4��- ��H�6�� �-�O 5��' 34<6L6� �$0)   �)O *)$0
��6H( 

 �=' 5�x�� ��4 J 	�
 -�� �<��; �IH Jء ��
 تغيـيـر وجــه اـلـرأي فــي اـلـدعوى فتلتــزم – لــو صــح –اـلـدفاع الجــوهري هــو اـلـذي يترتــب علـيـه 

المحكمة أن تحققه بلوغا إلي غاية األمر فيه دون تعلق ذلك علـي مـا يبديـه المـتهم تأييـدا لدفاعـه أو 
 .ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلي إطراحه 

 )٢١٤ ص ٥٣ ق ٢٣ أحكام النقض س ٢١/٢/١٩٧٢(

 5�� *IH ��� 
ســكوت الحكــم عــن دفــاع جــوهري إيــرادا لــه وردا عليــه يصــمه بالقصــور المبطــل بمــا يوجــب  
 .نقضه 

 )١٥١ ص ٣٢ ق ٢٤ أحكام النقض س ١١/٢/١٩٧٣(
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 5�� 8��� *IH ��� 
بهمـا معـا وجعلتهمـا إذا أوردت المحكمة فـي حكمهـا دليلـين متعارضـين فـي ظاهرهمـا وأخـذت  

عمادها في ثبوت إدانة المـتهم دون أن تتصـدي لهـذا التعـارض وتبـين مـا يفيـد أنهـا وهـي تقضـي فـي 
الــدعوى كانــت منتبهــة لــه فمحصــته واقتنعــت بعــدم وجــوده فــي الواقــع فإنهــا تكــون قــد اعتمــدت علــي 

 .دليلين متساقطين لتعارضهما وهذا يجعل حكمها كأنه غير مسبب متعينا نقضه 
 )٤٢٢ ص ٣٢٤ ق ٤ مجموعة القواعد القانونية ج ٢/١/١٩٣٩(

 8�� 5�� �> 
وكــان الثابــت مــن خــالل أوراق االتهــام الماثــل وعلــي األخــص منهــا تحقيقــات النيابــة العامــة  

يتجلى ظاهرا مدي القصور الذي عاب هذه التحقيقات وقعودها عن البحـث عـن الحقيقـة مكتفيـه بمـا 
 مجني عليه وابن عمه ال ترقي بأي حال من األحوال إلي مرتبة الدليل سطر بها من أقوال مرسلة لل

 ������ ���
�� 5' d� 
وبال مبرر واضح أغفلت وطرحـت الطلـب الصـريح الجـازم المبـدي مـن المـدافع عـن الطـاعن  

الــذي الــتمس معاينــة المســتودع مكــان الواقعــة المزعومــة حتــى يتبــين للنيابــة علــي الطبيعــة اســتحالة 
وحتـى تتأكـد يقينـا مـن .. وث الواقعة بالصورة الواردة علي لسان المجنـي عليـه وابـن عمـه تصور حد

 .أن للواقعة برمتها صورة أخري مغايرة تماما لما هو مرسوم بشكل مرسل في األوراق 

 �V�2��� ��4 
إلي أن المجني عليه ذاته قرر بأن هناك شاهدين من األهالي قد حضـرا واقعـة القـبض علـي  
 :وهما .. ن بل وساهما فيها الطاع
- ..............  
-  .............. 
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 ������ ���
��� �T�O 5�� ��V 
اســـتدعاء هـــذين الشخصـــين المزعـــوم أنهمـــا شـــاهدا الواقعـــة وســـؤالهما ومحاورتهمـــا للوصـــول  

 .للحقيقة ومدي مصداقية المجني عليه وابن عمه من عدمه 

 ������ ���
�� 5' 9R 
ورغـــم ذـلــك جـــاء .. األمـــر اـلــذي يجعـــل تحقيقاتهـــا قاصـــرة وناقصـــة .. و ذاك ـلــم تفعـــل هـــذا أ 

الحكم الطعـين معـوال علـي هـذه التحقيقـات المعيبـة وهـو مـا يجعلـه بـدوره معيبـا بالقصـور المبطـل فـي 
 .التسبيب 

    ;6.�$� W��e� �L6�� :            K)l- *)$0 ���)��09 !�/��� J }���� 3�7� ��0 ;6.H
  a�_Y,� ������ ���
��          �_�#���- �62- a�0- ����2� �� ���q �� 3^; d|�>� 

         ��H�6��� Acl a�>R a�0 �0 ®�
T �� fH�6$� ..        �)��� ?:)��0� 8)�� 3)^;-
 �cc.Y *$0 d��Y £- Kl6�� ��4 *$0 b626>� 

 5' ��H6>� 	�
 �IH J ;��>� ��Vء ���� ��
لـتـي اقتنعــت بهــا ـفـإذا ســقط دلـيـل للمحكمــة أن تســتنبط الواقعــة الصــحيحة مــن مجمــوع األدـلـة ا 

من هذه األدلة أثر ذلك في سالمة استنباط المحكمـة للواقعـة تلـك هـي القاعـدة التـي نشـأ منهـا تسـاند 
األدلــة فــي اإلثبــات الجنــائي التــي مؤداهــا أن األدلــة فــي المــواد الجنائيــة متســاندة متكاملــة بحيــث إذا 

ثــر الــذي كــان للــدليل الســاقط فــي الــرأي الــذي ســقط أحــدهما أو اســتبعد تعــذر التعــرف علــي مبـلـغ األ
 .انتهت إليه المحكمة 

 )١٤٧٢ ص ٢٣٠ رقم ٢٣ س ٢٥/١١/١٩٧٢نقض (

 8�� 5�� �> 
وباســـتقراء ـقــرار إحاـلــة االتهـــام الماـثــل المســـطر بمعرـفــة النياـبــة العامـــة يتجـلــى ظـــاهرا أـنــه ـقــد  

ع فـي الـدعوى وعـدم إلمامهـا تضمن أخطاء عديدة تنم عن عدم تحصيل النيابة العامـة لصـحيح الواقـ
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بظروفهــا بمــا يقطــع باضــطراب الواقعــة فــي ذهـــن النيابــة العامــة حــال تحريكهــا االتهــام الماثــل ضـــد 
ورغـــم ذـلــك ـلــم تعـمــل محكمـــة الموضـــوع عـلــي إصـــالح العـيــب اـلــذي هـــوت فـيــه .. الطـــاعن وآخـــرين 

ـفـق مــع صــحيح الواـقـع األمــر النياـبـة العامــة وـتـرميم الواقعــة المشــوهة الـتـي ســاقتها النياـبـة وجعلهــا تتوا
 .الذي يجعل هذا الحكم معيبا 

 ;6.�� �� �T����� h�;- � ?�%� �H- 
fH�6$� ���
�� �#��� �0 ®�
Y y�� 

 .وصفت النيابة العامة المال المسروق محل هذا االتهام بأنه مملوك لكال من المجني عليهما: أوال 

 h�;- � �V�� 5' }O J 
دون المجـنــي عليــه الـثــاني .. فقــط .......... / ـمــال مملــوك للـمــدعو أســفرت عـــن أن هــذا ال 

الـــذي أـقـــر صــــراحة ومـعـــه كاـفـــة شــــهود الواقـعـــة أـنـــه ـلـــيس إال عاـمـــل ـلـــدي صــــاحب األـمـــوال 
وهـو مـا لـم / .. أمـا المالـك للمـال فهـو المـدعو) .. ابـن عمـه(المذكورة وتربطه صلة قرابة به 

ي وجـدانها حـال تحريـك االتهـام الماثـل مـا هـو تفطن إليه النيابـة وقـررت علـي خالفـه ووقـر فـ
 .يخالف الحقيقة بما ينبئ عن اضطراب الواقعة برمتها لدي النيابة العامة 

ـقــد تعــدي عـلــي ) الطــاعن(كمــا أخطـــأت النيابــة خطـــأ جســيم حينـمــا أقــرت بــأن الـمــتهم األول : ثانيــا 
 .باستعمال السالح الناري .. المجني عليه الثاني 

 3/L ��% ��4- 
ذلــك أن هــذه الواقعــة إن صــحت فــإن التعــدي علــي المجنــي عليــه المــذكور قــد تــم باســتعمال  
 .السالح وقبضته وليس بالسالح ذاته كسالح ناري ) دبشك(

�;����� ��v ¯;����V 
أي الحقيقـة فـهـي .. يعتقـد بـأن التعـدي بالسـالح النـاري قـد ـتـم بـأن أطلـق عليـه إحـدى طلقاتـه 

 .سم ٢سالح فقط مما أحدث جرح طوله أن التعدي قد تم بقبضة ال
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 �$� 8�� *�R K2' 
هـو الـذي تعـدي علـي المجنـي ) الطـاعن(أن النيابة العامة قطعت بال سـند بـأن المـتهم األول 

لــم يكــن هــو ) الطــاعن(بــأن المــتهم األول .. فــي حــين قــرر الشــاهد األول .. عليــه المــذكور 
 .المعتدي بالضرب علي المجني عليه المذكور 

المــــتهم (... / عــــن أن الطــــاعن ذاتــــه أنكــــر هــــذه الواقعــــة تمامــــا وقــــرر بــــأن المــــدعوفضــــال 
والــذي كــان يحمــل مســدس صــوت هــو الــذي تعــدي بالضــرب علــي المجنــي عليــه ) المجهــول

 .المذكور باستخدام مؤخرة السالح 
 .بل أن تحريات المباحث لم تسفر عن مدي صحة هذه الواقعة .. ليس هذا فحسب 

 a��Y �� d� 
و للشــك والريـبـة ـفـي صــحة الواقعــة الـتـي ارتســمت صــورتها ـفـي ذهــن النياـبـة العامــة حــال ـيـدع

 .تحريكها االتهام الماثل وخلل هذه الصورة 

 8�� 3^;- 
لم تعمل محكمـة الموضـوع علـي إصـالح هـذا االضـطراب وذاك الخلـل بـل وعولـت عليـه فـي  

 .ض حكمها بما يجعل هذا الحكم قاصر ومعيب وجدير باإللغاء والنق

   ;6.�$� ¡<�/�� �L6�� :         5�< y)�� �)�<�� �)=�� a�)0 J })���� 3)�7� ��)0 ;6).H
       d.#� *$L d�x� �_���' *$0 �0���� ..          �)�H��� �)� 	�
)�� �)��� �)�w

 56=���� \��Y �cl 
 5' *$0 	�
�� ���� �$��� �
���� ?����� ��V 

التــي اســتند إليهــا الحكــم فــال مــن المقــرر أنــه يجــب علــي المحكمــة أن تبــين مضــمون األدلــة  
يكـفــي أن ـيــذكر ـفــي عـبــارة مجمـلــة اـلــدليل أو األدـلــة الـتــي اعتمـــد عليهـــا كـــاعتراف المـــتهم أو شـــهادة 

 الشهود أو تقرير الخبير إنما عليه أن يذكر فحوي كل دليل في تفصيل ووضوح كافيين ووجه 
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 ي خلص إليه ؟االستدالل به وما له من دور منطقي في استخالص الحكم لمنطوقه الذ
 )٢٩٤ ص ٩٦ رقم ١ س ١٩٥٠ فبراير سنة ٦نقض (

 �v6�� d���� 5�� �6L- *$0 �$��� �
���� ?��'- 
وجــوب بـيـان األدـلـة الـتـي تســتند إليهــا المحكمــة وبـيـان مؤداهــا ـفـي الحكــم بياـنـا كافـيـا وال تكـفـي 

ه يبـين منهـا مـدي تأييـده مجرد اإلشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الـدليل وذكـر مـؤداه بطريقـة وافيـ
للواقـعـة كـمـا اقتنـعـت بـهـا المحكـمـة ومبـلـغ اتفاـقـه ـمـع ـبـاقي األدـلـة الـتـي أقرهــا الحـكـم حـتـى يتضــح وجــه 

 .استدالله بها 
 )٨٨٠ ص ١٧٥ رقم ١٢ س ١٩٦١ نوفمبر سنة ٦نقض (

 8�� 5�� �> 
دانـة الطـاعن اند إليهـا فـي إوكان الثابت من مـدونات الحكـم الطعـين أنـه أورد األدلـة التـي تسـ 
وفــي عبــارات عامــة ال تمكــن محكمــة الــنقض مــن مراقبــة الحكــم .. بشــكل مجمــل ومجهــل .. ولكــن 

ومـــدي تطبيـــق صـــحيح القـــانون علـــي الواقعـــة وصـــحة اســـتدالل واســـتنباط الحكـــم لألدلـــة مـــن خـــالل 
 .واقعات الدعوى وظروفها ومالبساتها 

 ���I�� ��
� A$.Y 9 ���0 �;��0 <;-' ��V 
�6�� 8��- � 

المعــززة بمــا دـلـت علـيـه التحرـيـات ) المجـنـي عليهمــا(اطمئنانهــا لمــا شــهد ـبـه شــهود اإلثـبـات "  
 ".وما أسفر عنه تقرير المعمل الجنائي  

 }���� 3�7� ���� A26Y £- 
المعيبـة وـلـم ـتـرد ) المجنـي عليهـمـا(ماهيـة األدـلـة التـي استخلصــتها مـن شــهادة شـهود اإلثـبـات  

ٕإليها والي تحريات المباحـث التـي جـاءت متهـاترة وغيـر جديـة علـي نحـو مـا علي المطاعن الموجهة 
 .سنتناوله تفصيال فيما بعد 
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 ��L dء �3�7 ����{ 
بعبارات عامة ومرسله ومجهلة دون تحديد أو تخصيص الواقعـة الراهنـة بشـيء مـن التسـبيب 

 .المفصل الجلي الذي يصلح لحمل حكم بإدانة الطاعن 

�T (��� �� � 64-�� 
أن هذا القضاء جاء معيبا بعيب القصـور فـي التسـبيب األمـر الـذي مـن أجلـه يتعـين القضـاء 

 .بنقض الحكم 

 m��`�� !�/�� : S9���9� J <�/#�� 
�) ��ء  ¯<�� 

فإن أسـباب الحكـم تعتبـر مشـوبة بالفسـاد فـي االسـتدالل إذا انطـوت علـي عيـب يمـس سـالمة  
ناعها علي أدلة لـيس لهـا أصـل ثابـت بـاألوراق أو غيـر مقبولـة االستنباط كأن تعتمد المحكمة في اقت

قانوـنـــا أو غـيـــر صــــالحة مــــن الناحـيـــة الموضــــوعية لالقتـنـــاع بهــــا أو فــــي حاـلـــة عــــدم فهــــم المحكمــــة 
للعناصــر الواقعـيـة الـتـي ثبـتـت ـلـديها وعـلـي ذـلـك ـفـإذا أقــام الحكــم قضــاؤه عـلـي واقعــة استخلصــها مــن 

قض لمـا أثبتـه أو غيـر متنـاقض ولكنـه مـن المسـتحيل عقـال مصدر ال وجود له أو موجـود ولكنـه منـا
 .استخالص تلك الواقعة متي كان هذا الحكم باطال 

 )٢٣ ق ص ٥٩ لسنة ٥١٣٥١طعن رقم (

 5sV 8���- 
أســـباب الحكـــم تعتبـــر مشـــوبة بالفســـاد فـــي االســـتدالل إذا انطـــوت علـــي عيـــب يمـــس ســـالمة  

قتناعهـــا إلـــي أدلـــة غيـــر صـــالحة الموضــــوعية االســـتنباط ويتحقـــق ذلـــك إذا اســـتندت المحكمـــة فـــي ا
لالقتـنـاع بهــا أو إـلـي عــدم فهــم الواقعــة الـتـي ثبـتـت ـلـديها أو وـقـع تـنـاقض ـبـين هــذه العناصــر كمــا ـفـي 

 .حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء علي تلك العناصر التي ثبتت لديها 
 )٦٧٧ ق ص ٤٤ لسنة ٢١/٢/١٩٩٣نقض (
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 )١١٢ ق رقم ٦٢ لسنة ٣٣٤٣الطعن رقم (

 8�� 5�� �> 
وبتطبيق األصول والمفـاهيم القانونيـة سـالفة الـذكر علـي مـدونات الحكـم الطعـين وأسـبابه ومـا  

انتـهــي إلـيــه ـمــن نتيجـــة يتضـــح وبجـــالء ســـقوط هـــذا القضـــاء ـفــي بـئــر مـــن أوجـــه الفســـاد المبطـــل ـفــي 
ســتناد المحكمــة فــي قضــائها علــي االســتدالل بمــا حــواه الحكــم مــن عيــوب تمــس ســالمة االســتنباط وا

أدلــة غيــر صــالحة موضــوعا لالقتنــاع بهــا وذلــك كلــه بمــا ينبــئ عــن عــدم فهــم الواقعــة وعــدم الدرايــة 
 .بالواقعة وعدم اتساق األدلة التي عولت عليها المحكمة مع النتيجة التي انتهت إليها 

 d�§ (��� �� � 64- 
 نوضحها تفصيال فيما يلي هذا القضاء فاسدا في استدالله علي عدة صور 

   S- � �L6�� :         ?��|�� (�4�q S�6H�� ��9���� J }���� 3�7� <�/V)  �)�_$0 �©� (
          �)¬ a�_Y- �_�cl �� S�
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 �_
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يب شــاهدي اإلثبــات مــن شــأنه لــو صــح أن يتغيــر بــه وجــه إذا كــان الــدفاع قــد قصــد بــه تكــذ 
الرأي في الدعوى كان لزاما علي المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريـه بلوغـا إلـي غايـة 
األمر فيه أو ترد عليه بما يدحضه إن هي رأت طرحه أما وقد أمسكت عن تحقيقه وكـان مـا أوردتـه 

شـاهد فهـو غيـر سـائغ لمـا ينطـوي مـن مصـادره الـدفاع قبـل أن ردا عليه بقاله االطمئنان إلي أقـوال ال
 .يتحسن أمره فإن حكمها يكون معيبا 

 )٧١٤ – ١٢٤ – ٤١ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض (

 5�� *IH ��� 
 القاضي بإدانة يقتنع بها األدلة التي ن تبني على أيجب األحكام ن ألما كان من المقرر  
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 يحصــلها هــو ممــا يجرـيـه ـمـن التحقيـقـات مســتقال ـفـي ة ذـلـك عــن عقـيـدـفـيبراءـتـه صــادرا  بوأالطــاعن 
 تكـوين عقيدتـه ين يـدخل فـأ القـانون ييصـح فـ اركه فيهـا غيـره وال يشـ بنفسـه الةتحصيل هذه العقيـد

ن ألصـــل أوان كـــان ادم صـــحتها حكمـــا لســـواه وانـــه  بعـــوأقـــام قضـــائه عليهـــا التـــي أ ة الواقعـــةصـــحب
أنهـا طالمـا أدلـة ساقته من   باعتبارها معززه لما تكوين عقيدتها على التحرياتيتعول فة أن للمحكم

تصــلح  هــا الأنال إ عـلـى بســاط البحــث ة كاـنـت مطروحــأنهــاطالمــا أدـلـة كاـنـت معــززه لمــا ســاقته مــن 
ن ضــابط أ ولمــا كــان الثاـبـت ٠٠ الصــحة عـلـى ثـبـوت أساســياوحــدها الن تكــون قريـنـه معيـنـه ودـلـيال 

 مــا ة صــحإـلـين ـتـؤدي أذا كــان مــن شــانها إ مــا  مصــدر تحرياـتـه لمعرـفـهللمحكمــةالمباحــث ـلـم يـبـين 
الصــحة  لصــاحبها تخضــع الحتمــاالت رأين تكــون مجــرد أتعــدو ة ال  بهــذه المثابــإليــه فإنهــاانتهــي 

مـنـه بنفســه حـتـى القاضــي ن يعــرف مصــدره ويتحــدد كنهــه ويتحـقـق أ إـلـيواـلـبطالن والصــدق والكــذب 
 والـدعوى أ يفـٕانتاجه ساده و فوأ صحته ن يبسط رقابته على الدليل ويعذر بتقيه من حيثأيستطيع 

محـرر محضـر التحريـات فـان رأي ساس اقتناعها علـى أقد حصلت ة نتاجه وان كانت المحكمإعدم 
 ة اتصـــلت المحكمـــة حصـــلها الشـــاهد مـــن تحريـــه ال علـــى عقيـــدةحكمهـــا يكـــون قـــد نبـــي علـــى عقيـــد

بغيـر حاجـه واإلحالـة قضـه بتحصيلها بنفسـها فـان ذلـك يعيـب الحكـم المطعـون فيـه ممـا يتعـين معـه ن
  طعنه ييثيره الطاعن ف  ماي بحث باقإلي

  )٣٩٢ - ٧٩ - ٢٤ س ١٧/٣/١٩٨٣نقض ( 
 وفى ذات المعني 

  )٣٣٤ - ٦٢ - ١٩ س ١٨/٣/١٩٦٨نقض ( 

 8�� 5�� �> 
يتضـــح وبجـــالء أنهـــا ) المجنـــي عليهمـــا(وكـــان الثابـــت مـــن مطالعـــة أقـــوال شـــاهدي اإلثبـــات 

المعقولية والمصداقية بما يهدر ثمة دالله لها في إثبات هذا االتهام ضـد جاءت بعيدة كل البعد عن 
 :وقد تأكد ذلك من خالل الدالئل اآلتية .. الطاعن 
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 S- � dقــد أقــر بأنــه فــي بدايــة ) المجنــي عليــه الثــاني (.........../  أن الشــاهد المــدعو :��((��

 إلخراج ما لديه من نقود ..... / والواقعة وبمجرد دلوف المتهمين للمستودع وتهديدهم للمدع

 }�_�>� �O' a�H ��V 
ممـا سـبب لـه .. بالضـرب بمـؤخرة السـالح النـاري علـي رأسـه .. ..../ بالتعدي علي المـدعو  

وهـو األمـر الـذي يؤكـد .. األمر الذي جعله غير مدرك لما دار في الواقعة برمتها  .. إغماء
 .طر بمحضر الشرطة أو بتحقيقات النيابةزور جماع ما ادعاه في األوراق سواء ما س

 8�� f�- 
فكيـــف يشـــهد .. اتخـــذت منـــه النيابـــة العامـــة ومـــن بعـــدها محكمـــة الموضـــوع شـــاهد لإلثبـــات  

 !.بشيء تم حال إصابته باإلغماء ؟

 ���6H�� ;�H �4�x�� ��4 5�� 6� ��' 
 �T�% �0 ,�= h�;- �� ���/>� 

 باإلدانة علي شـهادة منقولـة عـن شـخص مجهـول فإنه ال يصح للمحكمة أن تؤسس قضاءها 
 .لم تسمع أقواله 

 )٥٥٠ ق ص ٤٤ مجموعة القواعد القانونية عمر مجموعة ٢٤/٢/١٩٣٦نقض (
يضـحي معـه جليـا سـقوط الـدليل الـذي قـد يسـتمد مـن أقـوال هـذا الشـاهد والـذي لـم .. ومن ثم  

 .يشاهد ما يمكنه الشهادة به 

   *=�`�� dوهـم غربـاء (أن المتهمـين ) قبـل إغمائـه(ألول ومعـه الشـاهد الثـاني  قـرر الشـاهد ا:����

دلـفـوا إـلـي المســتودع الكــائن ـفـي قـلـب ســوق تجــاري ال يـهـدأ وال يـنـام ) عــن البـلـدة تمامــا
وـقـاموا بتهديـدهما وحـمـل األول علـي إخــراج مـا لدـيـه .. طـوال األربـع وعشــرون سـاعة 

 .من نقود 
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 ,�0 3��/T 9 ��' 64- 
فضـال عـن . تودع المشار إليه يقبع في قلب سوق تجاري يعج باألهالي والمارة ذلك أن المس

ومـع ذلـك يـدعي الشـاهد المـذكورين بـأن .. أنه ليس له باب يحجب الرؤية عما يدور بداخله 
وكــل .. وأشــهروا األســلحة فــي وجــوههم .. المتهمــون دلفــوا لهــذا المســتودع بوصــفه المــذكور 

 ! لي والمارة ؟ذلك علي مرأى ومسمع من األها
وهــو مــا ـيـدعو للشــك ـفـي رواـيـة هــذين الشــاهدين ويقطــع ـبـأن للواقـعـة صــورة أخــري خــالف مــا 

 .رسمها هذين الشاهدين باألوراق 

   m��`�� dحـال ..  قرر الشاهدين أيضـا أن المبلـغ المسـروق كـان يبلـغ أربعمائـة ألـف جنيـه :����

فهـل يعقـل أن يكـون .. والحديـد كونهما قررا بأنهما يعمالن في مجال تجارة األسمنت 
 .حصيلة بيع ليوم واحد .. هذا المبلغ الهائل 

S6��� ��w 9- 
بأن هذا المبلغ حصيلة بيع أكثر من يوم حيث أن الثابت أنه ال يوجـد بالمسـتودع ثمـة خزانـة  

يمكن حفظ األموال بها وال يوجد سـوي غرفـة بابهـا خشـبي ضـعيف وشـباكها كـذلك ولـيس لهـا 
 .ن العروق الخشبية أيضا سقف سوي م

 !!فكيف يحفظ هذا المبلغ الهائل في غرفة بهذا الوصف المذكور ؟
األمــر اـلـذي يقطــع أيضــا بعــدم صــحة رواـيـة هــذين الشــاهدين وأن للواقعــة صــورة مغــايرة تمــام  

 .لما قرراه 

   f����� dحضـرا قد قررا بأن ثمة شخصين من األهالي والجيـران قـد ..  أن هذين الشاهدين :����

 :واقعة ضبط الطاعن والقبض عليه بل وأنهما ساهما في ذلك وهما 
o .........  
o .........  
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وـمـع ذـلـك ـلـم ـيـدفع المجـنـي عليهـمـا بهــذين الشــاهدين المزعــومين ـلـإلدالء ـبـأقوالهم أـمـام النياـبـة 
 .إثباتا لما ادعياه .. أو أمام عدالة محكمة الموضوع 

f��T (��� �� � 
دة ـفـي أـقـوال الشــاهدين الـمـذكورين والـلـذين اتخــذت محكـمـة الموضــوع مــن ـبـأن ثـمـة حلـقـة مفـقـو 

 أقوالهما سند لصحة االتهام ضد الطاعن 

 W��)))e� d فـقــد تضــاربت أـقــوال هـــذين الشــاهدين ـمــع بعضـــها الــبعض وـفــي واقـعــة ـمــن :��(((��

 .المفترض أال يكون فيها خالف أو تضارب 
تعــدي علـيـه بالضــرب عـلـي رأســه بمــؤخرة ـبـأن الطــاعن هــو اـلـذي .. فقــد قــرر الشــاهد الـثـاني 

 .السالح الناري الذي كان يحمله 

 S- � �4�x�� ;�H }O J 
 .بأن المعتدي علي المذكور لم يكن الطاعن بل شخص أخر من ضمن المتهمين  

 NIH�
Y- 3v�6H' N�;�IY �H <6_x�� 
 �0���� �=�<� d��� �_$0 56���� A$.T 9 �� 

ورغـم ذلـك تـأتي محكمـة .. صـداقية والوضـوح فـي أقـوال هـذين الشـاهدين وبما يقطع بعدم الم 
 !!! .علي نحو مبهم وغامض بأنها اطمأنت ألقوال هذين الشاهدين ؟؟.. الموضوع لتقرر 

 ��{ a��Y ��- 
يتجلى ظاهرا مدي الفساد في االستدالل الذي عاب الحكم الطعين في هـذا الخصـوص علـي  

 .ء نحو يجعله جديرا باإللغا
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     S9���9� J <�/#$� *=�`�� �L6�� :     *)$0 �)$T6��� S9��)�9� J })���� 3�7� <�/V
             �0 ��l�H- �:L�0 ?ء�L �_='- �T�L a���=� �� �_��q �� 3^; mO��>� ?�T��

 a�_Y9� ��4 d� ��H�6�� �cl ?��|R 
 �=' 	�
�� ���� a��O' J �$0 ���/>� 5sV 

فـــان  محـــرر محضـــر التحريـــات رأي اقتناعهـــا علـــى أســـاس  قـــد حصـــلتة كانـــت المحكمـــأن  
 المحكمـــة اتصـــلت عقيـــدة حصـــلها الشـــاهد مـــن تحريـــه ال علـــى عقيـــدةحكمهـــا يكـــون قـــد بنـــي علـــى 

غيـر حاجــه إلحاـلـة ببتحصـيلها بنفسـها ـفـان ذاك يعيـب الحـكـم المطعـون فـيـه ممـا يتعـين مـعـه نقضـه وا
 . طعنه ييثيره الطاعن ف  ماباقيبحث إلي 

  )٣٩٢ - ٧٩ - ٣٤ س ١٧/٣/١٩٨٣نقض (  
  ذات المعني في 

  )٣٣٤ - ٦٢ - ١٦ س ١٨/٣/١٩٦٨نقض (  

 5�� *IH ��� 
 وواجــب علــى األول المقــام فــي المحكمــةهــو واجــب علــى الجنائيــة ى المــواد فــ األدلــةتحقيــق  

 شــان هــذا اـلـدليل فــي تحقـيـق اـلـدليل مــادام تحقيـقـه ممكـنـا وبغــض النظــر عــن مســلك المــتهم المحكمــة
 و المدافع عنه أالمتهم بمشيئة ن يكون رهن أيصلح  الالجنائية  المواد األدلة فيقيق الن تح

  )٧٢٨ - ١٣٨ - ٣٧ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 
 وفى ذات المعني 

  ) ١٢٢٠ - ٢٨٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/١٩٨١نقض ( 
  )٤٤٢ - ٨٤ - ٢٩ س ٢٤/٤/١٩٧٨نقض ( 

 ) ٢ ص ٢ رقم ٧ ج ة مجموعه القواعد القانوني٥/١١/٤٥نقض ( 
 )٨٣-١٢٠-٧ جة مجموعه القواعد القانوني٢٥/٣/٤٦نقض ( 
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 5�� 8��� *IH- 
صدرته تحـت رقابـه التي أ سلطه التحقيق إليتقدير جديه التحريات وكفايتها وان كان موكوال  

ن أ ةفانـه يتعـين علـى المحكمـاإلجـراء ذا كان المـتهم قـد دفـع بـبطالن هـذا إال انه إمحكمه الموضوع 
  . الخ٠٠الجوهري وتقول كلمتها فيه تعرض لهذا الدفع 

  ١٩٨٧ لسنه ١٤٨١رقم النيابة  الطعن بجدول ١٩٨٧ مايو ١٣ ةحكام النقض جلسأمجموعه ( 
 ) ق لم ينشر ٥٧ لسنه ٧١٥ ةوبجدول المحكم

8�� 5�� �> 
وكــان الثابــت مــن خــالل اســتقراء محضــر التحريــات وأقــوال الشــاهد الثالــث ضــابط التحريــات  

وضوح أن تحرياته المزعومة جاءت مكتبيـة ولـم يـتم إجراؤهـا علـي الطبيعـة بمـا يؤكـد يتجلى ظاهرا وب
 :وهذا كله يتضح من األتي .. عدم جديتها ويهدر حجيتها ويسقط ثمة داللة لها 

 أن التحريات جاءت مجرد ترديد لما زعمه المجني عليهمـا مـن واقعـات تخـالف الحقيقـة وتتسـم :'-9  

يحــاول الســيد الضــابط معالجــة هــذه االضــطرابات فــي أقــوال المجنــي ولــم .. بعــدم المعقوليــة 
وهو ما يؤكد أنه سـطرها مكتبيـا دون أن يكلـف نفسـه عنـاء ..  بل رددها كما هي .. عليهما 

 .البحث والتحري علي الطبيعة 

 �))المجـنـي ( أن التحرـيـات عجــزت عـن إزاـلـة التـعـارض والتضـارب اـلـذي شــاب أقـوال الشــاهدين :|�=

 .ليس الطاعن وأنه متهم آخر ..  فاألول قرر بأن محدث إصابة المجني عليه )عليهما
أن الطــاعن هــو الــذي تعــدي عليــه بالضــرب .. فــي حــين قــرر الشــاهد الثــاني المجنــي عليــه 

 .وأحدث إصابته 

 t;����� ��4 a��'- 
وهــو مــا .. وقفــت التحريــات عــاجزة عــن الفصــل بــين األمــرين وتــرجيح آحــدهما علــي األخــر 

 .د تهاتر هذه التحريات وانعدام جديتها يؤك
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ٕ عجــزت هــذه التحريــات عــن التوصــل إلــي المتهمــين المجهــولين والــي التوصــل إلــي صــحة :|��`((� 
 :أسمائهما واكتفت بالقول بأنهما 

  ...../  المدعو -
  ..... /  المدعو -

 }�_�>� 34' ��_=6� �� 3^��� *$0 
a�_Y9� ��4 d� ��H�6$� }$0�#�� 

.. هـو الـذي قـام بالتعـدي علـي المجنـي عليـه الثـاني / .. ث أنـه مـن المفتـرض أن المـدعوحي 
 .وأحدث إصابته وأدخل الرعب في المجني عليهما مما جعلهما يخرجان ما لديهما من نقود 

 �=' �0 ,IV 
واـلــذي كـــان يتعـــين عـلــي .. همـــا ـمــن الذا ـبــالفرار بالمـبــالغ المســـروقة .. .../ ومـعــه المـــدعو  

 .ٕضابط المباحث التوصل إليها والي المتهمان المذكورين / د السي

 �=' *$0 	�
�� a��O' ?����� ��V 
 .عدم معرفة حقيقة أسم المتهم والجهل به تمام قصور في التحريات  

  )٢٦/١٠/١٩٨٠ ق جلسة ٤٩ لسنة ١٥١٥الطعن رقم (
 )٥/١/١٩٦٨ ق جلسة ٣٧ لسنة ١٩١٩الطعن رقم (

c��� ��4 N#H- 5'- ��' ?�T� 
عاجزة عن إثبات أو نفي االتهـام أو عـن إضـافة ثمـة جديـد عمـا جـاء بـأقوال المجنـي عليهمـا  

األمر الذي يقطع بأنهـا حـررت مكتبيـا بمـا يوصـمها بعـدم الجديـة ويهـدر ثمـة حجيـة لهـا فـي اإلثبـات 
 .وحيث خالف الحكم الطعين هذا النظر األمر الذي يعيبه بالفساد المبطل في االستدالل .. 
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نحــو اإلجــراء الباطــل ال تســمع شــهادة مــن أجــراه ألـنـه إنمــا يشــهد بصــحة إجــراء قــام ـبـه عـلـي  
 يخالف القانون ينطوي علي جريمة 

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

 5�� *IH ��� 
وشـهادة  قـد اتخـذت مـن التحريـات ةن المحكمـأوكان البـين مـن مـدونات الحكـم المطعـون فيـه  

يغـنـي   اســتدالله والي ثـبـوت االتهــام ـفـان حكمهــا يكــون ـقـد تعـيـب بالفســاد ـفـفــي أساســيامجريهــا دـلـيال 
ن تـلــك أبمصـــلحه الطـــب الشـــرعي حـيــث المعـــزز الكيمـــاوي ســـفر عـنــه تقرـيــر المعمـــل أن ذـلــك مـــا عـــ

 يؤكـد قصـور الحكـم وفسـاده ممـا األمـر الـذي المـتهم إلـيتنهض دليال علـى نسـبه االتهـام  التقارير ال
 .واإلحالة يعيبه ويوجب نقضه 

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

 8�� 5�� �> 
وكان الثابت من مدونات الحكم الطعين أنه جاء معوال ومستندا بشكل أساسـي علـي تحريـات  

التــي شــابها انعــدام وعلــي أقــوال مجريهــا .. المباحــث المزعــوم إجراءهــا حــول واقعــات االتهــام الماـثـل 
 :المصداقية والبعد عن الحقيقة والواقع وذلك لألتي 

ـبـأن الواقعــة محــل االتهــام الماـثـل تمــت بـنـاء عـلـي اتـفـاق ـتـم .. ـقـرر الســيد ضــابط التحرـيـات  -١
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 .فيما بين المتهم الثاني والمتهم األول المقيم بشارع الرشاح بكرداسة 

 a6$�>� �� �=' mO- 
فكـيـــف توصــــل الســــيد ..  ـبـــالجيزة – إحــــدى مـقـــاهي منطـقـــة فيصــــل أن هــــذا االتـفـــاق ـتـــم ـفـــي 

 .الضابط لصحة هذا االتفاق الذي تم في مكان يبعد مئات الكيلو مترات عن مكان الواقعة 

5��� J- 
 !!يخرج عن دائرة اختصاص سيادته ؟

األمــر الــذي يقطــع بــأن أقوالــه جــاءت مجــرد ترديــد لمــا هــو ثابــت فعــال بــاألوراق دون تحــري 
 . وحقيقي علي الطبيعة فعلي

... / زعــم الســيد الضــابط أن هـنـاك ثمــة متهمــان آخــران اشــتركا فــي الواقعــة أحــدهما يــدعي  -٢
رغــم عــدم وجــود ثـمـة معلوـمـات لدـيـه .. وأـكـد الســيد الضــابط عـلـي ذـلـك ... / واألخــر ـيـدعي 

فكيـــف ـلـــه أن يؤكـــد باشــــتراك هــــذين .. عـــن هــــذين المتهمـــين وـلـــم يســـتطع التوصــــل إليهـمـــا 
إال إذا كـان متخـذا ـمـن األوراق سـند وركيـزة ألقواـلـه !! ن تحديـدا فـي هــذه الواقعـة ؟؟الشخصـي

 .وليس الذي في الواقع والحقيقة 

أـنــه يـبــذل قصـــارى جهـــده للتوصـــل إـلــي المتهمـــين اآلخـــرين والـلــذان .. زعـــم الســـيد الضـــابط  -٣
أســماءهما ويحـاول التوصـل إلـي .. .../ ، والمـدعو.... / اشـتركا فـي الواقعـة وهمـا الـمـدعو 

 .الثالثية 

 �_q' ��� �� �`�' ;-�� 3^;- 
علي الواقعة محل هـذا االتهـام وال يـزال هـذا الضـابط عـاجزا عـن أن يقـدم دلـيال علـي أن ثمـة  

 .متهمين آخرين في هذه الواقعة 
أن تحرياته لم تتوصل إلـي مـا إذا كـان هنـاك أعيـرة ناريـة أطلقـت مـن .. أقر السيد الضابط  -٤

وهــو ـمـا ـيـدعو للشــك ـفـي صــحة .. مــن عدـمـه ... / ي كــان بـيـد الـمـدعومســدس الصــوت اـلـذ
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حيــث أن صــوت الطلقــات ال يخفــي علــي أحــد فــإذا كــان قــد أجــري تحريــات جديــة .. أقوالــه 
إال أنه لعـدم إجرائـه ثمـة تحريـات جديـة لـم يسـتطع الجـزم .. لكان توصل إلي ذلك وبوضوح 
 .بوجود طلقات أطلقت من عدمه 

بأنـه ـلـم يســتطع التوصـل إـلـي كيفـيـة حصـول المتهـمـين عـلـي األســلحة . .أقـر الســيد الضــابط  -٥
التــي كانــت بحـــوزتهم كمــا أنــه عجـــز عــن التوصـــل إلــي مكــان المتهـمــان المجهــوالن ومـكــان 

 .وهو أمر يقطع وبوضوح تام بانعدام جدية هذه التحريات.. إخفاء المبالغ المسروقة

 8�� 5�� �> 
 ـتـام ـمـدي ـمـا شــاب الحـكـم الطـعـين مــن فســاد ـفـي وـمـن جمـلـة مــا تـقـدم يضــحي ظــاهر وبجــالء 

االستدالل بأقوال ضابط التحريات التي جاءت كتحرياته غير الجدية والبعيدة كـل البعـد عـن الحقيقـة 
 .والواقع 
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سكوت المتهم عن اإلفضاء بواقعه اإلكراه في أي مرحلة من مراحـل التحقيـق لـيس مـن شـأنه  
صـورة مـن صـورة ماديـه كانـت أم أدبيـة كمـا أن اسـتعمال المـتهم أن ينفي حتما وقـوع اإلكـراه فـي أيـة 

حقـه المشــروع ـفـي الـدفاع عــن نفســه ـفـي مجلـس القضــاء ال صــح البـتـة أن يوصـف بأـنـه جــاء مـتـأخرا 
ألن المحاكمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكل متهم حقه في أن يدلي بمـا يعـن لـه مـن 

 .طلبات 
 )١٠/١/١٩٩٦ق جلسة  ٦٥ لسنة ٣٩٤٣الطعن رقم (
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محاضــر التحقـيـق الـتـي يحررهــا الـبـوليس ومــا تحوـيـه هــذه المحاضــر مــن اعترافــات المتهمــين  

ومعاينـــات المحققـــين وأقـــوال شـــهود هـــي عناصـــر إثبـــات تخضـــع فـــي كـــل األحـــوال لتقريـــر القاضـــي 
 مـلـزمين بســلوك ســبيل وتحتمــل الجــدل والمناقشــة كســائر األدـلـة فللخصــوم أن يفـنـدوها دون أن يكوـنـوا

الطـعـن ـبـالتزوير وللمحكمــة أن تأخــذ بـهـا أو أن تطرحهــا إذا انـكـر الـمـتهم أمامهــا االعـتـراف المنســوب 
إلـيــه فإـنــه يكـــون مـــن واجـــب المحكمـــة أن تحقـــق دعـــواه وتقـــدرها فـــإن هـــي ـلــم تفعـــل واعتمـــدت عـلــي 

 ذلــك منهــا يكــون محضــر البــوليس كحجــه رســمية واجبــة األخــذ بهــا وأدانــت المــتهم بنــاء عليهــا فــإن
 .قصورا يعيب حكمها ويستوجب نقضه 

 )٩٥ ص ٦ مجموعة القواعد  ١١/١/١٩٤٣نقض (
كما قضي بأنه ال يصح تأثيم إنسان ولو بناء علي اعترافه بلسـانه أو بكتابتـه متـي كـان ذلـك  

 .مخالفا للحقيقة والواقع 
 )٢/٨/١٩٦٨ ق جلسة ٣٨ لسنة ٢٨النقض رقم (

 8�� 5�� �> 
فـي محضـر ) الطـاعن(كمة الموضـوع قـد عولـت علـي االعتـراف المنسـوب للمـتهم وكانت مح 

رغـــم إنكـــاره هـــذا االعـتــراف .. جمـــع االســـتدالالت وتحقيـقــات النياـبــة اتخـــذت مـنــه دـلــيال عـلــي إدانـتــه 
 .ٕوانكاره للواقعة برمتها أمام محكمة الموضوع 

 �=6=�H �$0 S6�>� 5' mO- 
 سيد األدلة هو ذلك االعتـراف الـذي يكـون أمـام محكمـة أن االعتراف الذي يمكن وصفه بأنه 

 .الموضوع ومحرابها 

 X�~09� ��' 
 بمحضر الشرطة أو بتحقيقات النيابة ال يعدو أن يكون عنصرا من عناصر اإلثبات  
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 .وبمجرد إنكاره من المتهم أمام محكمة الموضوع 

 �_$0 *�$T 
 . المزعوم غير موجود واجب تحقيق الدعوى برمتها وكأن هذا االعتراف 

 �4���� a�_Y9� J b626>� ���� ��' 
واعتكــزت علــي االعتــراف المســند للطــاعن كــدليل علــي إدانتــه وهــو األمــر .. لــم تفعــل ذلــك  

 .الذي يوصم حكمها بالفساد المبطل في االستدالل بما يستوجب نقضه 

 f����� !�/�� : b�V��� h6�� S,%�� 
 �I�= �$0 ���/>� �� �=' 

مـــن المـقــرر أن اـلــدفع اـلــذي تلـتــزم المحكمـــة بتحقيـقــه أو اـلــرد علـيــه هـــو اـلــذي يـبــدي صـــراحة  
أمامـهـا دون غـيـره ـمـن الـقـول المرســل اـلـذي ـلـم يقصــد ـبـه ســوي مجــرد التشــكيك ـفـي ـمـدي ـمـا اطمأـنـت 

 .إليه المحكمة من أدلة الثبوت 
 )٨٢٩ ص ١٨٧ ق ٣٥ أحكام النقض س ٢٦/١١/١٩٨٤(

 )٤٩٧  ص١٠٧ ق ٢٠/٥/١٩٧٤(

 5�� *IH ��� 
ال يقدح في التزام المحكمة بوجوب تضمين حكمهـا مـا يـدل علـي مواجهتهـا عناصـر الـدعوى  

واإللمام بها أن يكون الطاعن قد تمسك عن إثارة دفاعه المشار إليه من قبـل أمـام المحكمـة لمـا هـو 
 منتجـا ومـن شـأنه أن مقرر من أن التأخير في اإلدالء بالـدفاع ال يـدل حتمـا علـي عـدم جديتـه مـادام

تنــدفع بــه التهمــة أو يتغيــر بــه وجــه الــرأي فــي الــدعوى كمــا أن اســتعمال المــتهم حقــه المشــروع فــي 
الدفاع عن نفسه في مجلس القضـاء ال يصـح البتـة أن ينعـت بعـدم الجديـة وال أن يوصـف بأنـه جـاء 

قه في أن يدلي مـا يعـن متأخرا  ألن المحاكمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكل متهم ح
 ٕله من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع والزام المحكمة النظر فيه وتحقيقه مادام فيه تجلية للتحقيق 
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 .وهداية إلي الصواب 
 )٤٤٢ ص ٨٤ ق ٢٩ أحكام النقض س ٢٤/٤/١٩٧٨(

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

 5�� 8��� *IH- 
 سماع شهود الحكم في الدعوى دون إجابته واضطرار لقبول ما رأتـه المحكمـة التمسك بطلب

من نظر الدعوى بغير سماع شهود فيه إخـالل بحـق الـدفاع وال يغيـر مـن ذلـك جـواز االسـتغناء عـن 
 .سماع الشهود في حالة تعذره أو قبول المتهم أو المدافع عنه عدم سماعهم 

 )٩٢٧  ص١٨٥ ق ٣١ أحكام النقض س ٥/١١/١٩٨٠(

 5�� �IT' *IH- 
عــدم تعــرض الحكــم لـلـدفاع الجــوهري للمــتهم أو إـيـراده يعــد إخــالال بحــق اـلـدفاع وقصــور ذـلـك  

أنه يتعين علي المحكمة أن ترد علي ما أثير من الطاعن ومدافعه من أوجه دفاع أو دفـوع وطلبـات 
ـفـة ذـلـك يـعـد إخــالال ورأيـهـا ـفـي ذـلـك مســتمد مــن احـتـرام حـقـوق اـلـدفاع وســالمة تســبيب األحـكـام ومخال

 .من المحكمة بحق الدفاع 
 )٣٦٤ ص ٢٦ و س ٧٠٢ ص ٣٥ س ٥٧٩ و ٢٤٢ ص ٢٩نقض جنائي س (

 )٢٩٠ ص ٣٢٠ و س ٩٨٥ ص ٢٨ و س ٩٠٦ ص ٣٤نقض جنائي س (
 )٢٥٨ ص ٢٥ و س ١٠٣٧ ص ٢٨ و س ١٠٦٦ ص ٦٩٦ ص ٣٦نقض جنائي س (

 8�� 5�� �> 
الفة الـذكر والتـي أرسـتها محكمـة الـنقض علـي وبتطبيق جملة األصـول واألحكـام والمفـاهيم سـ 

يتضــح أن هـــذا القضـــاء ـقــد شـــابه عـيــب .. واقعــات وأوراق االتـهــام الماـثــل وـمــدونات الحـكــم الطـعــين 
 وقد تعددت صور هذا العيب في الحكم الطعين وذلك علي النحو التالي .. اإلخالل بحقوق الدفاع 
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ٕلـمــا ـكــان اـلــدفاع اـلــذي أـبــداه الطـــاعن يتجـــه إـلــي نـفــي الفعـــل المـكــون للجريـمــة واـلــي اســـتحالة 
 الـدعوى فـيفانه يكون دفاعا جوهريا لتعلقـه بتحقيـق الـدليل اإلثبات  كما رواها شهود واقعةالحصول 
ن تتخـذ مـن الوسـائل لتحقيقـه أوهـي تواجهـه المحكمـة  وجه الحق فيهـا ممـا كـان يقتضـى مـن إلظهار

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

 �IH�IT'  
ن يكون مصاغا أجابته إ ويتعين عليها ة طلب التحقيق الذي تلتزم به المحكمفييشترط  ال 

ن يكون مفهوما دالله وضمنا مادام هذا الفهم واضحا دون لبس أ معينه بل يكفى ألفاظ عبارات ويف
  ماإليهذا  ) ةصوره الواقع( ى منازعه الطاعن ودفاعه السالف الذكر فغموض كما هو الحال  وأ
جوز بحال  يوالاألول  المقام ة فيهو واجب المحكمالجنائية  المواد األدلة فيرر بان تحقيق و مقه
 .و المدافع عنه أ الطاعن بمشيئةن يكون رهن أ

 ) ق ٥٦ لسنه ٥٨٢٥ طعن رقم ١٧٢٨-١٣٨-٣٨ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 
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 ���- 5�� *IH 
ن يكــون الــدفاع قــد طلبــه أ القيــام بــالتحقيق الواجــب عليهــا ة فــي واجــب المحكمــفــيقــدح  يال 
إلـي عنـه بقالـه االطمئنـان اإلعـراض يجـوز  قوال الشاهد الأ قصد منه تكذيب الذين الدفاع أوقالت 

مــره بتحقيــق أن ينحســم أشــهد بــه الشــاهد المــذكور لمــا يمثلــه هــذا الــرد مــن مصــادره الــدفاع قبــل مــا 
ن دفاعـه أ التحقيـق مـادام اءإجـرن يكـون الـدفاع امسـك عـن طلـب أ هـذا ييقدح ف  والةتجريه المحكم

 .إجراءه  بةينطوي على المطالب
  )١٢٢٠ - ٢١٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/٨١نقض ( 

 8�� 5�� �> 
وكان المجني عليهما قد مثال أمام عدالة محكمة الموضوع وقررا صـراحة بأنهمـا قـد تصـالحا  

ٕوان .. قبـل المتهمـين مع المتهمين وأن نقودهما ردت إليهما وأنهما يتنـازالن عـن شـكواهما وحقوقهمـا 
كـــان لمحكمـــة الموضـــوع إال تأخـــذ بهـــذا التصـــالح ولكـــن كـــان يجـــب عليهـــا تحقيقـــه لمعرفـــة الغـــرض 

وعمـا إذا كـان يسـاير دفـاع الطـاعن مـن أن للواقعـة صـورة أخـري غيـر التـي رسـمتها .. والهدف منـه 
 يؤكـد إخاللـه بحـق إال أن الحكم الطعين قد التفت عن ذلـك وأدان الطـاعن بمـا.. األوراق من عدمه 

 .الدفاع 

 �##@>� X-�ª�� �� ��T 8�� 5' 3^��- 
إال أن محكـمـــة الحـكـــم الطـعـــين ـقـــد تجاهـلـــت ذـلـــك التصــــالح واإلـقـــرار الصــــادر عــــن المجـنـــي  

األمـر الـذي يؤكـد .. وتغلـيظ العقوبـة عليـه ) الطـاعن(عليهما ومضـت فـي طريقهـا نحـو إدانـة المـتهم 
 .بما يجعله جديرا باإللغاء والنقض إخالل الحكم الطعين بحقوق الدفاع 
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للتهمـة  البحـث مـادام منكـرا فـي تعرض لـدفاع الطـاعن وتقسـطه حقـه ة أنيتعين على المحكم 
صــح تغيـيـر وجــه  وكــان دفاعــا جوهرـيـا وان اـلـدفاع الجــوهري هــو اـلـذي يترـتـب علـيـه ـلـوالمســندة إلـيـه 

سـائغة باب بأسـرد عليـه إلـي غايـة األمـر فيـه أو تـتحققـه بلوغـا المحكمـة أن زم فتلتالدعوى  الرأي في
  اطراحه إليتؤدي 

 )١٥٢ ص ٩٢ رقم ٢٤حكام النقض س أ مجموعه ٢١/١/١٩٧٣نقض ( 

 �IH- �IT' 
ن أمحكمـه الـنقض الدسـتورية ومـن المبـادئ المسـتقرة لن حق الدفاع من الحقوق أمن المقرر  

ن تفصـل أعلـى سـبيل الجـزم إليهـا لى به لـدي محكمـه الموضـوع ويطلـب و وجه الدفاع يدأكل طلب 
تمحصـــه المحكمـــة أن يجـــب عـلــى اـلــرأي ـفــي اـلــدعوى فـيــه ويكـــون الفصـــل فـيــه ممـــا يتغـيــر ـبــه وجـــه 

 . بحق الدفاع إلخاللصبح حكمها معيبا بعيب اأال ٕا مدونات قضاءها وفيوتجيب عليه 
  )١٢٢٦ صفحه ٣٢٩ ق رقم ٧ سنه ٣/١٢/٥٦نقض ( 

-8��� 
 منـــاحي دفاعـــه يتلتـــزم بمتابعـــه المـــتهم فـــ الاألصـــل أن المحكمـــة ذا كـــان إمـــن المقـــرر انـــه  

 الـدعوى وألمـتواجهـت عناصـر أنهـا يـدل علـى   حكمها مـاين تورد فأال انه يتعين عليها المختلفة إ
 هـي التفتـت كليـة عـن التعـرض لـدفاع فـإذاووازنـت بينهـا إليهـا  فطنـت أنهابها على وجه يوضح عن 
 طرحت هذا الدفاع وهي على أقد أنها بما يكشف عن إليه وجهت التي الطاعن وموقفه من التهمه 
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 مره فان حكمها يكون قاصر البيان مستوجبا نقضه أبينه منه ومن 
  )٣٣٨ ص ٧٢ رقم ٣٥ س ٢٥/٣/١٩٤٨نقض ( 

 وفي ذات المعني 
 ) ق ٥٣ لسنه ٦٤٩٢طعن ( 

 8��� �IH- 
المختلفــة إال  منــاحي دفاعــه يتلتــزم بمتابعــه المــتهم فــ الحكمــة المن األصــل أانــه ولــئن كــان  

مــت بهــا عـلـى اـلـدعوى وألهــا واجهــت عناصــر أنـيـدل عـلـى   حكمهــا مــاين ـتـورد ـفـأـهـا يتعــين عليهــا أن
يــرادا لــه وردا عليــه إن تعــرض لــدفاع الطــاعن أليهــا ووازنــت بينهــا وعليهــا إهــا فطنــت أننحــو يفصــح 

 بحـثـــه يذا قصــــرت ـفـــإلـقـــا بموضــــوعها وبتحقـيـــق اـلـــدليل فيـهـــا ـفـــومتععوى داـلــــمـــادام متصــــال بواقـعـــه 
 جملتــه ولــم يســقطته فــأفيــه ولغايــة األمــر ارتكــز عليهــا بلوغــا التــي وتمحيصــه وفحــص المســتندات 

 حقـه فـان حكمهـا يكـون مشـوبا بالقصـور بمـا أنهـا أحاطـت بـه وأقسـطتهتورده علـى نحـو يكشـف عـن 
 يبطله 

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

 ) ق ٥٤ لسنه ٤٦٨٣طعن ( 

 8��� �IH- 
يـدا لدفاعـه وقـد رد أيتمسـك بهـا المـتهم تالتـي والقرائن األدلة ن استعرض أذا كان الحكم بعد إ 

يتطلبـه الـذي يكـون مسـببا التسـبيب  الـدفاع فانـه الدراسة األوراق المقدمة لتأييد عليها ردا منبتا بعدم 
 نقضه القانون ويكون باطال متعينا 
 )١٢ ص ٣٩ طعن رقم ١٠/١٢/١٩٤٣نقض ( 
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 �IH-�IT'  
بياـنــا تتحقـــق ـبــه الواقعـــة المســـتوجبة للعقوـبــة عـلــى بـيــان إلداـنــة ابن يشـــتمل كـــل حكـــم أيجـــب  
الـتـي ارتـكـزت عليهــا األدـلـة وقـعـت فيـهـا وـمـؤدي الـتـي دان الـمـتهم بـهـا والظــروف الجريـمـة الـتـي  أرـكـان

مقتضيات حق الدفاع والـرد علـى الـدفاع الجـوهري ويكـون مراعاة واستخلصت منها ثبوت التهمه مع 
 اســتخالص سـائغ ينتجــه فـي أيضــااضــطراب ويكـون ذلـك  وأ جــالء ووضـوح بغـيـر غمـوض فـيذلـك 

عمـال إالمعـالم تمكـن محكمـه الـنقض مـن واضـحة مكتملـة  صـوره فيويكون ذلك األوراق  فيالثابت 
ن يقتـرن ألحكم ويتعين عند نظر الطعن فيه رقابتها على الوجه الصحيح ومخالفه هذا النظر تبطل ا

 .إلحالة ابنقضه 
 )٨قاعدة  ٥٢ ص ٣٣السنة  ق مج ٥١ لسنه ٢٦٢٦ طعن رقم ١٩/١/١٩٨٢جنائي جلسة حكم نقض (

 8��� �IH- 
 منـاحي دفاعـه ي غيـر ملزمـه بمتابعـه المـتهم فـةه وان كانـت المحكمـبأنـن المقـرر أمن حيث  
ووازـنـت اـلـدعوى  واجـهـت عناصـر أنـهـاـيـدل علـى   حكمهـا ـمـاي ـفـن ـتـوردأن شــرط ذلـك أال أ ةالمختلفـ
 مره أطرحت دفاع الطاعن وهي على بينه من أبينها و

 ) لم ينشر ٢٢١٥٠ طعن رقم ١٤/٥/١٩٩٢نقض ( 

 �IH �H- 
 بتبريـر قضـائها ويتحقـق هـذا التقريـر يحكمهـا علـى قـدر كـافأقامـة  تلتـزم دومـا بةن المحكمـأب 

ة سباب سائغأن تدلل بأدلته ومالحقتها دليال دليال شريطه أ الجري وراء وجه الدفاع دونأبالرد على 
  العقل والمنطق على طرحها لمبني دفاع المتهم ولو لم ترد على دليل ساقه هذا الدفاع في

  )٤٦ ص ٨ رقم ٢٩ س ١٩٧٨ يناير ٥نقض ( 

 �IH ���- 
 فان كان منتجا لدعوى ا يه فأثر ين تنظر فأ دفاع كان عليها ةذا طرح على المحكمإانه  
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أثــره فــي  فحصــه لتقــف علــى إلــي قضــت ة متســما بالجديــ رأتــهذا مــاإن تقــدر مــدي جديتــه فــأفعليهــا 
 قضائها فان هي لم تفعل كان حكمها قاصرا 

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

8�� 5�� �> 
نيـة سـالفة الـذكر علـي مـدونات الحكـم الطعـين يتضـح وبجـالء تـام أن وبتطبيق المفاهيم القانو

 .الطاعن ذاته أنكر االتهام المسند إليه بجلسة المحاكمة 

 	O�T (��� �� � 64- 
االعـتـراف المزعــوم المنســوب إلـيـه ـبـاألوراق وكــان يجــب عـلـي المحكمــة تحقـيـق االتهــام برمـتـه  

 . المزعوم وصوال لوجه الحق فيه بعدما تستبعد االعتراف

 d�#Y £ �_=' 9R 
وتجاهلت هذا اإلنكار تماما واتخذت من االعتراف دليال علي إدانة الطاعن رغـم إنكـاره أمـام  

 .المحكمة السيما وأن االعتراف الذي يعتد به هو ما يكون أمام محكمة الموضوع 

 ��¤ £ �� 64- 
وع وهــو مــا كــان يوجــب عليهــا حـيـث أنكــر الطــاعن االتهــام برمـتـه أمــام عداـلـة محكمــة الموضــ 

 .االلتفات عن االعتراف المنسوب إليه واستبعاده كدليل من أدلة االتهام 

 d�#Y £ �_='- ��' 
ٕاألمر الذي يوصم حكمها باإلخالل بحقوق الدفاع واطراح دفاع جوهري للطاعن ولـم تقسـطه  

بان أنـه درب مـن دروب مكتفيـه بأنهـا قـررت أنهـا تلتفـت عـن إنكـار الطـاعن بحسـ.. حقه في البحث 
 .الدفاع 

 �V�2��� �$� ��4 
 إلي أنها التفتت أيضا عن كافة الدفوع وأوجه الدفاع األخري المبداة من المتهمين دونما سبب يبرر 
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 .  هذا االلتفات األمر الذي يوصم حكمها وبحق باإلخالل بحق الدفاع 

 8�� 5�� �> 
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يتجلـي ظـاهرا أن .. ٕه من أسباب أبديناها وأسهبنا في بيانهـا شـرحا وايضـاحا ومما تقدم جميع 
الطعــن الماثــل قــائم علــي أســباب جديــة تــرجح قبولــه شــكال وموضــوعا وتــرجح نقــض الحكــم الطعــين 

 .حال نظر الموضوع 

 ��4 
وحيث أن في تنفيذ الحكم الطعين علي الطاعن وهو علي هذا الحـال وبـرغم عيوبـه المتعـددة  

 .شار إليها سلفا يمثل شديد الضرر والخطر علي الطاعن وهو ما يبرر االستعجال الم

 S�u���9�- �T��� ?�V�6Y mO- 
األمر الذي يبرر قبـول طلـب الشـق العاجـل بطلـب إيقـاف تنفيـذ الحكـم الطعـين لحـين الفصـل  

 .في الموضوع 

 �
�ء $0� 
 3�7� ��H6>� �[v� ����0 �� �0���� W��$T 

 .بقبول الطعن الماثل شكال : أوال 
وبتحديد أقرب جلسة للنظـر فـي الطلـب العاجـل والقضـاء بصـفة مسـتعجلة بوقـف تنفيـذ الحكـم : ثانيا 

 .المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن الماثل 
 جنايـات سمسـطا والمقيـدة بـرقم ٢٠١٢لسـنة  وفي الموضوع بنقض الحكـم المطعـون فيـه رقـم : ثالثا 

  .١٦/٢/٢٠١٣كلي بني سويف الصادر بتاريخ  ٢٠١٢لسنة 

 -����Iء 
 .بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما هو مسند إليه : أصليا 
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ٕـبــنقض الحـكــم واحاـلــة القضـــية إـلــي محكـمــة جناـيــات بـنــي ســـويف للفصـــل ـفــي موضـــوعها : احتياطـيــا
  .مجددا أمام هيئة مغايرة 

  وكيل الطاعن            
 حمدي خليفة                         
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 – ـبــدائرة مركـــز البدرشـــين ٢٨/١/٢٠٠٦اتهمـــت النياـبــة العامـــة الطـــاعن ـبــزعم أـنــه فـــي ـيــوم  

فـي غيـر األحـوال ) نبات الحشـيش الجـاف ( محافظة الجيزة بأن أحرز بقصد االتجار جوهرا مخدرا 
 المصرح بها قانونا 

 ـمـن الـقـانون ٤٢/١ ، ٣٤/١ ، ٧/١ ، ٢ ، ١ معاقبـتـه وفـقـا للمــواد وـقـد طالـبـت النياـبـة العاـمـة 
 والبنــد ١٩٨٩ لســنة ١٢٢ ، القــانون ١٩٧٧ لســنة ٦١ المعــدل بالقــانونين رقمــي ١٩٦٠ لســنة ١٨٢
 مــن القســم الـثـاني مــن الجــدول األول الملحــق بالـقـانون األول والمعــدل بـقـراري وزـيـر الصــحة ٥٦رـقـم 

  ٢٠٠٢ لسنة ٢٩٦ ، ١٩٩٧ لسنة ٤٦رقمي 
 ١٠/٤/٢٠٠٧وحيث قدم الطاعن للمحاكمة وبجلسة  

3�7� ;�l 
بمعاقبة الطاعن بالسجن المشـدد لمـدة ثـالث سـنوات وبتغريمـه مبلـغ خمسـون ألـف جنيـه 

 عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط والمصروفات الجنائية 
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عن بـالطعن عليـه بـالنقض مـن هذا الحكم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقـه فقـد بـادر الطـا 

وهــــو يســــتند فــــي أســــباب الطعــــن    وقيد الطعن برقم تتابع ٢٠٠٧/     /محبسه بتاريخ    
 لألسباب اآلتية 

 ����� ����' 
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وقد ساق الدفاع العديد مـن القـرائن التـي تسـاند إليهـا فـي هـذا الـدفع منهـا عـدم توصـل مجـري  

بـأن الـمـتهم المتحــري عنـه يبـلـغ ـمـن  فقـد أوري ـفـي محضــره ٠٠بيـعـة عمـلـه التحريـات لســن المـتهم وط
  عاما وعاطل ال يمتهن ثمة مهنة ٤٣العمر 

 8��- 
وفقـــا للمعلومـــات التـــي وردت إليـــه مـــن مصـــادره الســـرية وتأكـــدت صـــحتها حســـبما زعـــم مـــن  

لمــتهم ومــا  وحـيـث أن مــا قــرره مجــري التحرـيـات حيــال طبيعــة عمــل ا٠٠تحرياـتـه التــي قــام بإجرائهــا 
  سنة ٤٨من العمر ويبلغ بمهنة سائقيبلغه من العمر قد خالف الحقيقة حيث أن المتهم يعمل 

 ��� ����T �� 64- 
 ـفـإن مـا توصـلت إليـه تـلـك ٠٠عـدم جديـة التحريـات فيمـا توصــلت إليـه حيـال شـخص المـتهم  

 قاطع علي أن تلـك  فهذا دليل٠٠التحريات جاءت مخالفة لما يمكن التوصل إليه من أبسط األمور 
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التحريــات لــم يــتم إجراءهــا قبــل المــتهم وأن مــا ســطر فــي هــذا الشــأن مــا هــو اال أمــور مجملــة يمكــن 
 اطالقها علي أي من األشخاص 

�=' *$0 	�
�� ���� NIH 8�� J- 
 يـدل علـي عـدم خطأ جامع التحريات فـي أسـم المـتهم أو تحديـد مهنتـه أو سـنه وطبيعـة عملـه 

ا ما أبطلـت المحكمـة اإلذن الصـادر بتفتيشـه بنـاء علـي قصـور تلـك التحريـات فـإن جدية تحرياته فإذ
 هذا االستدالل صحيح وسائغ تملكه المحكمة دون معقب عليها في تقديره 

  )٩٥ رقم ٥٥٥ ق ص ٣٦ لسنة ٩/٤/١٩٨٥نقض ( 
 ) ق ٤٧ لسنة ٧٢٠ طعن ٢٠٦ رقم ١٠٠٨ ق ص ٢٨ لسنة ٤/١٢/١٩٧٧نقض ( 

�
� -�IH �Y�6Y �Hء ��=' *$0 <�.�� ��4 J 	 
العبـــرة فـــي اإلجـــراء هـــو بمقوماتـــه ال بنتائجـــه وأنـــه ال يجـــوز االســـتدالل بالعمـــل الالحــــق وال  

بالضــبط الالحــق للـقـول بجدـيـة التحرـيـات ذـلـك أـنـه إذا ـلـم ترصــد التحرـيـات الواـقـع الســابق رصــد كــان 
 ذلك يؤكد عدم جديتها ومن ثم بطالن أي إذن يصدر بناء عليها 

  )٣٣٤ – ٦٢ – ١٩ س ١٨/٣/١٩٦٨نقض ( 
  )٩٤٣ – ١٧٣ – ٣٧ س ١٠/١١/١٩٨٧نقض ( 

 8�� 5�� �>- 
وحيث أن القانون عندما منح سـلطة التحقيـق الحـق فـي إصـدار اإلذن باتخـاذ اإلجـراءات فـي  

هــو أن يســبق صــدور اإلذن الصــادر منهــا تحريــات تتســم غيــر أحــوال التلــبس قــد قيــده بقيــد جــوهري 
 حـتـــى ال تكـــون حريـــات الـمـــوطنين وحرمـــات مســـاكنهم ـفـــي أيـــدي يمكـــن التالعــــب بالجديـــة والكفايـــة

والعبث بها دون وجه حق وهو ما يشكل خطرا داهمـا علـي المجتمـع بأسـره وهـو مـا يترتـب عليـه مـن 
 العواقب الوخيمة الضارة بالمجتمع وحريات اإلفراد 
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 التـي انتابـت تلـك التحريـات مـن بيان دفاع الطاعن في مرافعتـه أمـام المحكمـة أوجـه القصـور 

 عدم توصلها لحقيقة سن المتهم وطبيعة عمله بما يؤكد والحال كذلك عدم جدية التحريات 

 }���� 3�7� 5' 9� 
قـــد تجاهـــل الـــرد علـــي دفـــاع الطـــاعن الجــــوهري واكتفـــي بـــالقول بـــأن المحكمـــة تطمـــئن إـلـــي  

 صـــريحة وواضــحة وقصــد مــن إجراءهـــا التحريــات التــي أجريــت ويرتــاح وجـــدانها لهــا ألنهــا تحريــات
  ثم انتهت إلي رفض ذلك الدفع ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 ���+� ����0 �Y<;-' �� 5' mO- 
ـفـي هــذا الصــدد ال يصــلح دـلـيال ســائغا عـلـي اطــراح اـلـدفع بعــدم جدـيـة التحرـيـات الن مــا ورد  

 اتخاذهـا دـلـيال بمحضـر التحــري مـن بياـنـات هـي الـتـي تـم الطـعـن عليهـا بالقصــور ومـن ـثـم فـال يمـكـن
 دون بيان مدي هذه الجدية بأسباب سائغة 

وهـــو مـــا أغفـلــه الحكـــم الطـعــين ممـــا يؤـكــد اـنــه جـــاء معيـبــا بالقصـــور والتســـبيب بـمــا يســـتوجب  
 نقضه 

2-                     �)�� �v����)�� � �)T�L �)^ ?�)T�� *)$0 �)��
��9 �)����� ���
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لــي أن الــدفع بــبطالن إذن التفتــيش لعــدم جديــة التحريــات التــي بنــي عليهــا جــوهري ويتعــين ع 

علـــي المحكمـــة أن تعـــرض لهـــذا الـــدفع وتقـــول كلمتهـــا بأســـباب ســـائغة وال يصـــلح الطراحـــه العبـــارة 
القاصرة التي ال يستطاع معها الوقوف علي مسوغات ما قضي به الحكـم فـي هـذا الشـأن إذا لـم تبـد 

يهـــا فـــي عناصـــر التحريـــات الســـابقة علـــي اإلذن بـــالتفتيش أو تقـــول كلمتهـــا فـــي كفايتهـــا المحكمـــة رأ
 لتسويغ إصداره من سلطة التحقيق مع أنها أقامت قضائها باإلدانة علي الدليل المستمد مما أسفر 
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 عنه تنفيذ هذا األذن ثم يكون الحكم معيبا بالقصور والفساد في االستدالل مما يستوجب نقضه 
  )١٨٢ – ٣٧ – ٣١ س ٤/٢/١٩٨٠نقض ( 

 ) ق ٤٧ لسنة ١٦٦٠ طعن ٣٥٠ – ٦٦ – ٢٩ س ٣/٤/١٩٧٨نقض ( 

 *IH ��� 
وان الواضــح مــن مــدونات أســباب الحكــم أن المحكمــة كوـنـت عقـيـدتها ـفـي اـلـدعوى بـنـاء عـلـي 

 كمــا ورد بمحضــر الضــبط وهــو ٠٠ضــبط كميــة مــن المــواد المخــدرة لــدي الطــاعنين وفــي حوزتهمــا 
الن ضــبط المخــدر عنصــر جدـيـد ـفـي اـلـدعوى والحــق عـلـي تحرـيـات الشــرطة وعـلـي أمــر غـيـر جــائز 

ومـن ـثـم فـال يجــوز اتخـاذه دـلـيال علـي جدـيـة التحريـات الـتـي ينبغـي أن تـكـون إصـدار اإلذن ـبـالتفتيش 
 الن شــرط صــحة اإلذن بــالتفتيش أن يكــون مســبوقا بتحريــات جــادة تســوغه وتبــرر ٠٠ســابقة عليــه 

تهم واال كــان بــاطال وتبطــل األدلــة المســتمدة منــه والمترتبــة علــي تنفيــذه اتخــاذ هــذا اإلجــراء ضــد المــ
تأييدا لما اسـتقر عليـه قضـاء الـنقض بـبطالن اإلذن الصـادر بالضـبط والتفتـيش أو التسـجيل أو بـأي 

 تبطـــل بالـتــالي كاـفــة األدـلــة المترتـبــة عـلــي تنفـيــذ ذـلــك اإلذن ماداـمــت ٠٠عـمــل ـمــن أعـمــال التحقـيــق 
 كانت لتوجد لواله وثيقة الصلة به ما 

  )١٠٠٨ – ٢٠٦ – ٢٨ س ٤/١١/٧٧نقض ( 
  )٨٣٠ – ١٧٠ – ٢٩ س ٢٦/١١/٧٨نقض ( 
  )٩١٤ – ١٩٠ – ٢٨ س ٦/١١/٧٧نقض ( 

 N��`�� 5' mO- 
 مــن ٢٨/١/٢٠٠٦مــن أوراق المحضــر المحــرر بمعرفــة الضــابط مجــري التحريــات والمــؤرخ  

 ي المتهم أنه قد استصدر إذن النيابة العامة إللقاء القبض عل

 ������ ���
�� 5�R ;��lR ���- 
  تأكد من خالله ٠٠بعمل تحريات أخري على نحو مكثف أورد مجري التحريات بأنه قام  
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 بأن المتهم وأثناء دخوله مسكنه وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر يستعد لترويجها 

 a��Y �� *$0- 
تهم وتفتيشـــه ـلــم يجـــد بحوزـتــه ثـمــة مـــواد فـقــد توجـــه محـــرر المحضـــر إللـقــاء الـقــبض عـلــي المـــ 
 اال أـنـه زعــم أـنـه وبتفـتـيش منزـلـه عـثـر داخــل غرـفـة نومــه عـلـي لفاـفـة بهــا نـبـات – كمــا ـقـرر –مخــدرة 

 عشبي جاف يشبه نبات البانجو 
األمـــر اـلــذي يتأكـــد معـــه ان التحرـيــات الســـابقة عـلــي اإلذن بالضـــبط والتفـتــيش ـلــم تكـــن جـــادة  

اال مــن خــالل اإلجــراءات الالحقــة إلصــدار اإلذن  ٠٠ء ضــد المــتهم تســوغ وتـبـرر اتخــاذ هــذا اإلجــرا
بفـرض صـحة مـا أسـفرت ( وهي التحريات التي قام بها ضابط الواقعة حيال ضبطه وتفتيش مسكنه 

 ) عنه هذه التحريات األخيرة 

 ���T �� 
  بطالن إذن النيابة العامة البتنائه علي تحريات غير جدية تم استكمالها بعد إصداره 

 }���� 3�7� 5' 9� 
قد أقر للنيابة العامـة تصـرفها فـي إصـدار اإلذن بنـاء علـي تلـك التحريـات معتصـما فـي ذلـك  

باطمئنانه لهذه التحريات واقتناعـه بأنهـا قـد أجريـت فعـال وحـوت بيانـات كافيـة لتسـويغ إصـدار اإلذن 
 بالتفتيش 

  fV��� ��4 �� S�
T 9- 
 بــأن المــادة المخــدرة قــد تــم ضــبطها بمســكن المــتهم ألن ذلــك مــن أن المثبــت بــاألوراق الــزعم 

إجراء الحق علي عمل التحريات وعلي إصدار اإلذن بالتفتيش بفرض صحة واقعة الضبط ومن ثـم 
ـفـال يجــوز اتخــاذه دـلـيال عـلـي جدـيـة تـلـك التحرـيـات  الـتـي ينبغــي أن تكــون ســابقة علـيـه إذ أن صــحة 

 بتحريــات جــادة تســوغه وتبــرر اتخــاذ هــذا اإلجــراء ضــد اإلذن بــالتفتيش مشــروط بــأن يكــون مســبوقا
 المتهم واال كان باطال وتبطل األدلة المستمدة والمترتبة علي تنفيذه ما دامت وثيقة الصلة به 
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 8�� 3^��-00 fV��� ��v �0���� ء���R 3^��-  
اال أن محكمـــة الموضـــوع لـــم تبـــدي رأيهـــا فـــي عناصـــر تلـــك التحريـــات الالحقـــة علـــي اإلذن  

 بالقبض والتفتيش مما يؤكد أن قضائها معيبا بالقصور مستوجبا نقضه واإلحالة 

   *=�`�� �L6�� :         �0�)��� �)0 fV��)>� �� (��>� fV��� �_O��19 b626>� ���� ;6.H
������ ���
�� 5�R ;-�l d�H ��v6.7 ��#���- 	���� 5,��� 

الطـــاعن ـقــد تمســـك ـفــي مرافعـتــه أمـــام حـيــث أن الثاـبــت ـبــأوراق هـــذا االتهـــام أن المـــدافع عـــن  
محكمــة الموضـــوع ـبــبطالن الـقــبض والتفتــيش لحصـــولهما قـبــل صـــدور إذن النيابــة العاـمــة وـقــد ســـاق 

 ٢٧/١/٢٠٠٦اـلـدفاع ـفـي ذـلـك مــا ـقـرره المــتهم بالتحقيـقـات ـبـأن الـقـبض علـيـه وتفتيشــه ـقـد ـتـم بـتـاريخ 
  ... / دعو والم... / حال كونه مترجال أمام منزله وبصحبته كال من المدعو

في حين أن الثابـت بـاألوراق وعلـي األخـص محضـر التحريـات المزعـوم واإلذن الصـادر مـن  
 أي أن اإلذن الصـادر مـن النيابـة العامـة بـإجراء ٢٨/١/٢٠٠٦النيابة العامة اعتكـازا عليـه مؤرخـان 

 املة  ساعة ك٢٤القبض والتفتيش علي المتهم قد صدر بعد إلقاء القبض الفعلي علي المتهم ب 

 8�� 5�� �>- 
                   ��)4 J �)��
�� ?�)���+� J a�)4 '�)�� ?�)H' �H �$��� �
���� 5' mO-
                  �)�V h�)l' 56)�T �)=sV �) ;�Y- �)$0 	�)��� 5�)�� 3_�>� �;��T �� 5' �� 5�x��
                  �|�)� �)>�0 �)^ 56)�T 8��� *��T ��
O 3_�>� 5  U�I�� ;�� 5�x�� ��4 J �;��T

���L�� *$0 8�ء�?�_�cl-  
 8�� 5'- 

يـكـون متفـقـا ـمـع العـقـل والمنطــق الســليم حـيـث أن المــتهم ال يعـلـم حينمــا يـقـرر ـبـذلك بمــا ينفعــه  
  باإلضافة إلي عدم علمه أيضا بتاريخ وساعة صدور إذن النيابة العامة ٠٠وما يضره 
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 ���T (��� �� � 
بق مــن النياـبـة العامــة بطــالن الـقـبض والتفـتـيش لكونهمــا ـقـد تمــا ـفـي حــق المــتهم دون أذن مســ 

وكذا النتفاء وجود حالة من حاالت التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضـائي ذلـك وحيـث أسـقطت 
محكمـــة الموضـــوع هـــذا اـلــدفع وـلــم ـتــرد علـيــه األمـــر اـلــذي يصـــيب حكمهـــا بالقصـــور ويجعـلــه جـــديرا 

 بالنقض  

   m��`�� �L6�� :      (��>� fV��� �_O��19 b626>� ���� !�/Y ;6.H     �)0 fV��>� �� 
 ��H�6�� U��2 �4;6l ��#� ��H�6�� �-�O ��6��� a��� �0���� 

 فإن الدفاع قد دفع بعدم معقولية حدوث الواقعة كيفما صورها ضابط الواقعة  

 h�� �H- 
 منتهـيـا فـي ذـلـك ـبـان ٠٠تـدليال ـلـذلك باسـتحالة حــدوث الواقـعـة كمـا صــورها محـرر المحضــر  

 الف ذلك التصور الواقعة لها صورة أخري تخ

 b�V��� A2-' �H- 
 تأكيدا لعدم صدق مـا أدلـي بـه ٠٠بجلسة المحاكمة أمورا استدل منها علي صحة هذا الدفع  

محرر المحضر في أقواله المثبتة بالتحريات عما قرره بالتحقيقات أمام النيابـة العامـة باإلضـافة إلـي 
وم بممارســة نشــاط االتجــار ـفـي المــواد ذـلـك عــدم قـيـام محــرر المحضــر بضــبط المــتهم حـيـال كوـنـه يـقـ

 المخدرة 

 ,.#Y ¥u7� ��4 �0���� b�V< }� �H- 
فقد دلل بعدم قيام ضابط الواقعة بـالقبض علـي المـتهم حـال كونـه يمـارس نشـاط االتجـار فـي  

المــواد المخــدرة كمــا قــرر فــي محضــر تحريــات حيــث أن ضــابط الواقعــة لــو كــان صــادقا فيمــا قــرره 
 من أن المتهم يمارس االتجار في المواد المخدرة فما الذي حـال بينـه وبـين القـبض بمحضر تحرياته

 !!!!عليه ؟
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وال ينال مـن ذلـك مـا قـرره ضـابط الواقعـة مـن أنـه لـم يكـن بصـحبته القـوة الالزمـة فضـال عمـا  
ع يتخذه المتهم من الحيطة والحذر فإن ما قرره تبريرا لذلك مع أن المتهم في حالة تلبس يتنـاهض مـ

 العقل والمنطق السليم
حيث ثبت بإقرار ضابط الواقعة مـا ينـاقض ذلـك حيـث قـرر فـي محضـر الضـبط بأنـه منفـردا  

قــام بضــبط المــتهم وان مهمــة القــوة المرافقــة لــه كانــت المحافظــة علــي األمــن ومعنــي ذلــك أنــه كــان 
رتكــب هــذه بفــرض صــحة رؤيتــه لــه ي( يســتطيع حــال إجــراءاه التحريــات إلقــاء القــبض علــي المــتهم 

 ٠) الجريمة 
كمــا قــام اـلـدفاع بإبــداء دالـئـل أخــري لبيــان عــدم معقولـيـة الواقعــة كمــا صــورها ضــابط الواقعــة  

وتجلي ذلك في عدم قيام ضابط الواقعة بوصف مكان ضبط المادة المخدرة علـي نحـو تفصـيلي فـي 
ي نحــو يخــالف محضــره حــال قيامــه بتفتــيش مســكن المــتهم ممــا يؤكــد اختالقــه وجــود تلــك المــادة علــ

 الحقيقة والواقع 
في الحجرة الكائنة يسار الصاعد حيث قرر ضابط الواقعة في محضر ضبط المادة المخدرة 

 ولم يوضح مكان وجود هذه المادة تحديدابالعقار 
أفـاد بأنهـا كانـت ثم جاء مقررا عنـد سـؤاله مـن وكيـل النائـب العـام عـن وجودهـا تحديـدا مقـررا 

 بجوار الحائط 

 5' (' 
المــتهم كــان ملقيــا بلفافــة المضــبوطة بجــوار الحــائط وممزقــة مــن منتصــفها كمــا قــرر ضــابط 

 الواقعة 

 ��4- 
 وهذا ال يستقيم مع العقل والمنطق السليم وما يفترض أن يقوم به المتهم من الحيطة والحذر 

 م علما بأن المتهم يقطن بمنزل ريفي يسهل عليه إخفاء مثل ذلك المحظور دون تمكين القائ
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 بالتفتيش العثور عليه 

 ���T (��� �� � 
 بمـا يـنم علـي عـدم معقوليـة هـذا ٠٠أن الدفاع قد اعتصم بكل هذه الـدالئل تأييـدا لهـذا الـدفع 

 القصور كيفما وصفه ضابط الواقعة

 }���� 3�7� 5' 9� 
 قد طرح ذلك الدفع الجوهري دون الرد عليه وهو أمرا يبطل قضائه ويؤكد قصور تسبيبه  

 5�x�� 8�� J 	�
�� ���� NIH mO 
علي المحكمة أن تعرض لدفاع المتهم وتقسطه حقـه مـن البحـث مـادام منكـرا للتهمـة المسـندة  

إليـه وـكـان دفاعــا جوهريـا وان اـلـدفاع الجــوهري هـو اـلـذي يترـتـب عليـه ـلـو صــح تغيـر وجــه اـلـرأي ـفـي 
أو تـرد عليـه بأسـباب سـائغة تـؤدي إلـي الدعوى فتلزم المحكمة أن تحققـه بلوغـا إلـي غايـة األمـر فيـه 

 اطراحه 
  )١٥ ص ١٣٢ رقم ٢٤ مجموعة األحكام س ٢١/١/١٩٧٣نقض ( 

 *IH ��� 
منازعة المتهمين فـي صـورة الواقعـة واسـتحالة تصـورها علـي النحـو الـذي رواه شـهود اإلثبـات  

 ولـيس مسـتحيال  يعد دفاع جوهريا كان يتعـين علـي المحكمـة تحقيقـه مـا دام ذلـك التحقيـق ممكنـا٠٠
وال يجـــوز للمحكمـــة طرحـــه ـبــدعوى اطمئـنــان المحكمـــة ألـقــوال هـــؤالء الشـــهود مادامـــت ـبــذاتها المـــراد 

 إثبات كذبها ومجافاتها للحقيقة لما ينطوي عليه هذا الرد من مصادرة علي المطلوب وعلي الدفاع 
 )  ق ٥٢ لسنة ٥٥٩٠ طعن ٧٩ رقم ٣٩٢ ص ٣٤ السنة ١٧/٣/١٩٨٣نقض ( 

 ���- 
ٕنه لما كان الدفاع الـذي أبـداه الطـاعن يتجـه إلـي نفـي العمـل المكـون للجريمـة والـي اسـتحالة أ 

حصول الواقعة كما رواها شهود اإلثبات فإنه يكون دفاعا جوهريا لتعلقـه بتحقيـق الـدليل فـي الـدعوى 
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 إلظهار وجه الحق فيهـا ممـا كـان يقتضـي مـن المحكمـة وهـي تواجهـه أن تتخـذ مـن الوسـائل لتحقيقـه
 وتمحيصه بلوغا لغاية األمر فيه 

 ) ق ٥٨ لسنة ٢١٥٦ طعن ١٩٨٨ سبتمبر سنة ١١نقض ( 

 8���- 
فقد ثبت وبيقين أن الحكم الطعين فيما لجأ إليه من اطراح دفاع الطاعن والـذي اعتكـز عليـه  

  علـي نحــو ال– شـاهد اإلثبـات الوحـيـد –فـي إظهـار حقيـقـة الواقعـة ومخالفتهـا ألـقـوال ضـابط الواقـعـة 
يتحـقــق الـغــرض منـهــا ـفــي التســـبيب واـلــذي أوجـبــت محكـمــة اـلــنقض أن يـكــون ـفــي صـــورة بـيــان جـلــي 

 مفصل حتى يستطاع الوقوف به علي مسوغات ذلك الحكم في اطراحه لهذا الدفع السديد

 a��Y �� *$0- 
فقد وضح وبجالء مدي القصور الذي أصاب أسباب الحكم الطعين فـي اطراحـه لـذلك الـدفع  

ـفـا ـبـذلك مــا اســتقرت علـيـه أحكــام اـلـنقض أنـفـة اـلـذكر مـمـا يتعــين والحــال كــذلك ـبـنقض الجــوهري مخال
 الحكم واإلحالة 

   f����� �L6�� :           U��2 <��#=s� �0���� �� (��>� fV�$� �_`� J b626>� ���� ;6.H
 ��V��>� �6��� <��V' *H��� ��uO- �<�_x��� ��H�6�� 

ضوع بإنفراد ضابط الواقعة بالشـهادة وحجبـه لبـاقي وحيث قام دفاع الطاعن أمام محكمة المو 
أفــراد القــوة المرافقــة لــه وكــان ذلــك لمأربــا فــي نفســه لحجــب شــهادتهم أمــام محكمــة الموضــوع وكــان 
يهـــدف شـــاهد اإلثـبــات فـــي إدالـئــه بشـــهادته أمامهـــا تعمـــد إخفـــاء أفـــراد القـــوه المرافقـــة ـلــه وعـــدم ذكـــر 

 اســـتدعائهم لســـماع شـــهادتهم ـفــتفطن لعـــدم صـــدق أســـمائهم حـتــى ال ـتــتمكن محكمـــة الموضـــوع عـلــي
 شهادته ومخالفتها

 5�x�� ��4 J 	�
�� ���� ?����� mO- 
 إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد اإلثبات ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي  
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ـمـر أو فـي اـلـدعوى فـقـد ـكـان لزامـا عـلـي المحكـمـة أن تمحصــه وتقســطه حقـه بتحقـيـق تجرـيـه بلوغــا لأل
تـرد علـيـه بمـا يدحضــه أن هــي رأت اطراحـه أـمـا وقـد أمســكت عــن تحقيقـه وـكـان مـا أوردـتـه ردا علـيـه 
بقاـلـه االطمئـنـان إـلـي أـقـوال الشــاهد غـيـر ســائغ لمــا ينطــوي علـيـه ـمـن مصــادرة لـلـدفاع قـبـل أن ينحســم 

 أمره فإن حكها يكون معيبا 
  )٧١٤ – ١٢٤ – ٤١ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض ( 

 *IH ��� 
لقــول فــي هــذا الصــدد ـبـأن اطمئـنـان المحكمــة ألـقـوال شــاهدي اإلثـبـات ومــا ورد بهــا ال محــل ل 

الطــاعن ضــبط بمســكنه بمدينــة المقطــم يتضــمن الــرد علــي ذلــك الــدفاع بمــا يفيــد اطراحــه وعــدم بــأن 
التعويــل عليــه ألنــه ينــازع فــي صــحة تلــك األقــوال ورمــي الشــاهدين المــذكورين بالكــذب وبالتــالي فــال 

ة كل منهما سند الطراح الدفع الجـوهري السـالف الـذكر بمـا ينطـوي عليـه ذلـك مـن يجوز اتخاذ شهاد
 مصادرة علي المطلوب 

  )٢١٩ – ٣٢ س ٣٠/١٢/٨١نقض ( 
 ) ق ٥٢ لسنة ٢٨٩طعن رقم ( 

 �IT' *IH- 
ٕأـنـه لمــا كــان الــدفاع الــذي أبــداه الطــاعن يتجــه إلــي نفــي الفعــل المكــون للجريمــة والــي إثبــات  

قعة كما رواها شهود اإلثبات فإنه يكون دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الـدليل فـي استحالة حصول الوا
 ممــا كــان يقتضــي علــي المحكمــة وهــي تواجهــه أن تتخــذ مــن ٠٠الــدعوى إلظهــار وجــه الحــق فيــه 

 الوسائل لتحقيقه وتمحصيه بلوغا لغاية األمر فيه
 ) ق ٥٨ لسنة ٢١٥٦ طعن ٨٨ سبتمبر سنة ١١نقض ( 

� 3�7� 5' 9� }��� 
 أن للمحكمة أن تزن أقوال الشاهد : قد التفت عن دفاع الطاعن في هذا الشأن بقولها  
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ٕوتقـدرها التقـدير الـذي تطمـئن إليـه فـإن سـكوت الضـابط عـن اإلدالء بأسـماء القـوه المرافقـة لـه واـقـراره 
 بالشهادة ال ينال من سالمة أقواله وكفايتها كدليل 

 ���T �� 
ضوع في طرحها لهذا الدفع يعـد قصـورا ألن مغـذي دفـاع الطـاعن فـي أن مسلك محكمة المو 

ذـلـك هــو تكــذيب لشــاهد اإلثـبـات فيمــا ـقـرره ـفـي محضــر ضــبطه عمــا ـقـرره أيضــا أمــام النياـبـة العامــة 
 وهو أمر أن صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى 

 b626>� ���� *$0 ���:� 5��V 
ريه بلوغا إلي غاية األمر فيـه أو تـرد عليـه أن تمحص دفع الطاعن وتقسطه حقه بتحقيق تج 

بما يدحضه إن رأت إطراحه أما وقد أمسـكت عـن تحقيقـه وكـان مـا أوردتـه ردا عليـه باطمئنانهـا إلـي 
 أقوال الشاهد غير سائغ ويكون مصادرة للدفاع دون تبرير 

 ���9- 
مــا قــرره ضــابط وان الــدفاع لــم يكــن يقصــد التطــرق إلــي تقــدير الــدليل بــل دفعــه جــاء مكــذبا  

الواقعـــة ومؤكـــدا فـــي ذلـــك أن للواقعـــة صـــورة أخـــري انـــدثرت بحجـــب أفـــراد القـــوه المصـــاحبة لضـــابط 
 الواقعة إذا ما أدلوا بشهادتهم أمام المحكمة الستبانت هذه الواقعة جليا 

 �=' �� 	�
�� ���� �� NIH �� 64- 
ٕلبحــث عــن الشــاهد واحضــاره عـلـي المحكمــة أن تعــاون اـلـدفاع ـفـي أداء مأموريـتـه وأن ـتـأمر با 

 ولو بالقوة لألداء بالشهادة مادام الدفاع قد لجأ إليها 
  )٤ مجموعة القواعد القانونية مجموعة عمر ج ٢٨/٣/٣٨نقض ( 

 b626>� ���� 8$/� 5' 9� 
فيـمـا ـقـرر ـبـه اـلـدفاع ـفـي هــذا الشــأن حـيـث قصــد ـبـه تـكـذيب شــاهد اإلثـبـات الوحـيـد واـلـذي مــن  

 مــن أن المحكمــة لهــا أن تــزن أقــوال الشــاهد (يــر بــه وجــه الــرأي فــي الــدعوى شــأنه لــو صــح أن يتغ
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وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه فـإن سـكوت الضـابط عـن اإلدالء بأسـماء القـوه المرافقـة لـه وانفـراده 
 بالشهادة ال ينال من سالمة أقواله وكفايتها كدليل 

ه بلوغـا إلـي غايـة األمـر فيـه أو تـرد وكان لزاما عليها أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجري
 اال أنهــا وـقـد أمســكت عــن تحقيـقـه األـمـر اـلـذي يؤكــد أن ٠٠علـيـه بمــا يدحضــه إن هــي رأت إطراحــه 

 ذلك ينطوي علي مصادرة لحق الدفاع ويكون حكمها معيبا مما يتعين الحكم بالنقض واإلحالة 

   W��e� �L6�� :              � d��)�� (<�)� 5�)� J })���� 3)�7� ;6).H     5�< (�)�� *)���
 �0���� ��L6� 

 5�x�� ��4 J �$��� �
���� a��O' ?����� ��V 
ما اسرده الحكم الطعين علي النحو سالف البيان ينطوي علـي قصـور واضـح فـي البيـان وان  

كـان اإليجـاز ضــربا مـن حســن التعبيـر اال اـنـه ال يجـوز أن يـكـون إلـي حــد القصـور اـلـذي يغفـل ســرد 
 ي قام عليه ومدي اتساقه مع سائر األدلة التي بالحكم ومساندتها له الدليل األساسي الذ

  ) ٦١٨ ص ٣٠ س ٤/٦/٧٩نقض ( 
  )٧٥٣ ص ٢٨ س ١٢/٦/٧٧نقض ( 
  )٤١٦ ص ١٩ س ٨/٤/٦٨نقض ( 

 8�� 5�� �>- 
وكــان الثابــت مــن مطالعــة أوراق الحكــم الطعــين أنــه اقتنــع وأطمــئن فــي إدانتــه للطــاعن علــي  

 ها أدلة الثبوت والتي تمثلت في شهادة ضابط الواقعة وتقرير المعمل الكيميائيجملة أدلة أطلق علي

 5' }O J 
 المدافع عن الطاعن قد تمسك في دفاعه بما يطرح تلك األدلة  

 8�� 3^;- 
 فإن الحكم الطعين أشار إلي تلك األدلة مجتمعة بقالة اطمئنانه بإسناد االتهام إلي الطاعن  
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اـلـدليل األساســي مــن تـلـك األدـلـة اـلـذي اســتند علـيـه فــي إدانـتـه للمــتهم ودفعــه دون أن يوضــح مــا هــو 
إيضــاح مــدي اتســاقه وتســانده مــع ســائر األدلــة األخــرى وهــو األمــر الــذي يكــون معــه منطويــا علــي 

 قصور واضح في البيان يتعين نقضه واإلحالة 

    ¡<�)/�� �L6�� :                5' 5-< �0�)��� �)=�<s� !�)/��� J })���� 3)�7� ;6).H  N)�`T
 �w��� 5��;' �_
� 56��Y y�� �l��>�- S��V � 

 �=� *$0 	�
 �� ��V��� �IHء ��
 مـــن القـــانون المـــذكور أن يثبـــت ٣١٠المقصـــود مـــن عبـــارة بيـــان الواقعـــة الـــواردة فـــي المـــادة  

قاضي الموضوع في حكمة األفعال والمقاصد التي تتكون منهـا أركـان الجريمـة أمـا إفـراغ الحكـم فـي 
 عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة فال يتحقق الغرض من تسبيب األحكام عبارة 

  )١٠٥٥ ص ٢١٦ ق ١٨ س ٣٠/١٠/١٩٦٧نقض ( 

 �=' *$0 5�x�� ��4 J *IH ��� 
 مـــن ـقــانون اإلجـــراءات الجنائـيــة أن يـبــين الحكـــم الواقعـــة ٣١٠أـنــه مـــن الواجـــب طبـقــا للمـــادة  

 جريمة واال فإن الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضهالمستوجبة للعقوبة مما يتوافر معه أركان ال
  )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 ( 

 8�� 5�� �>- 
فقــد ورد الحكــم الطعــين دون بيــان أركــان تلــك الجريمــة علــي نحــو يوضــح األفعــال والمقاصــد  

  حيث أنه جاء بعبارة مجملة في ذلك اإلسناد التي تتكون منها
وذلك في قولـه المـتهم حـاز بغيـر قصـد االتجـار أو التعـاطي أو االسـتعمال الشخصـي جـوهرا 

 مخدرا نبات الحشيش في غير األحوال المصرح بها قانونا 
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م العمديــه فــي فعــل الحيــازة فيجــب أن يتــوافر جريمــة حيــازة النباتــات المخــدرة هــي مــن الجــرائ

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

 ) ٢٠١ ص ١٩٦ رقم ٤ مجموعة القواعد ج ١٩٣٨ أبريل سنة ٤نقض ( 

 8�� J ���T 9- 
مـــا ورد ـبــالحكم الطعـــين مـــن أـنــه ثـبــت وبيقـــين أن الطـــاعن ـقــد حـــاز جـــوهرا مخـــدرا ـفــي غـيــر 

 األحوال المصرح بها قانونا 
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أن المـقــرر أن القصـــد الجـنــائي فـــي جريمـــة إحـــراز المخـــدر ال يـتــوافر بمجـــرد تحقـيــق الحـيــازة 

ـبـان مــا يحــوزه هــو الجــواهر المخــدرة المحظــور ـبـل يجــب أن يقــوم اـلـدليل عـلـي عـلـم الجـنـائي المادـيـة 
إحرازهــا قانونــا وان كــان الطــاعن قــد دفــع بــأن مــن الجــائز أن يكــون أحــد خصــومه قــد دس لــه لفافــة 
المخــدر المضــبوطة معــه فإـنـه كــان يتعــين عـلـي الحكــم المطعــون فـيـه أن ـيـورد مــا يـبـرر اقتناعــه بعـلـم 

إسـناده إلـي مجـرد ضـبطها معـه فـإن فيـه إنشـاء لقرينـه قانونيـة أن اللفافة تحتـوي مخـدرا أمـا الطاعن ب
مبناهــا افتــراض العلــم بــالجوهر المخــدر مــن واقــع حيازتــه وهــو مــا ال يمكــن إقــراره قانونــا مــا دام أن 

 القصد الجنائي من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعليا ال افتراضيا 
 )  فقط ١ بند ١٠٥٨ ص ٢٣٦ ق ٣٣حكمة النقض س مجموعة أحكام م( 
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 وكذلك عجزت عن إثبات توافر القصد الجنـائي لـدي الطـاعن مفترضـا فـي ذلـك تحققـه ٠٠٠ 

دون أن يوضح داللة ذلك في توافر القصد الجنـائي بطريقـة نافيـه للجهالـة فـي اقترافـه لجريمـة حيـازة 
 الجنائي ال يفترض ويجب أن يكون ثبوته فعليا ال افتراضيا عمال نباتات مخدرة حيث أن القصد 
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 بقاعدة أن الجريمة ال تقوم علي احتمال تحقق أحد أركانها 
  )٥٨٦ ص ٢١ س ١٣/٤/١٩٧٠نقض ( 

حــاز الجــوهر المخــدر بغـيـر قصــد االتجــار أو ـفـإن مــا ذـكـره الحكــم الطعــين ـمـن أن المــتهم ـقـد  
قد اسـند اتهامـه إلـي الطـاعن دون أن توضـح  الحكم الطعين  يكونالتعاطي أو االستعمال الشخصي

محكمة الموضوع األفعال والمقاصد التي تتكون منهـا أركـان الجريمـة كيفمـا أوجـب القـانون علـي كـل 
 حكم صادر باإلدانة مما يتأكد معه والحال كذلك قصور الحكم الطعين ويتعين نقضه واإلحالة 
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ا أن األحـكـام الجنائـيـة يجــب أن تبـنـي عـلـي األدـلـة الـتـي يقتـنـع منـهـا القاضــي ـمـن المـقـرر قانوـنـ
 لـذلك ال ٠٠ كما يجب أن تكون تلك األدلة صادرة عن عقيدة المحكمـة ٠٠بإدانة المتهم أو ببراءته 

يجوز للمحكمة أن تستنبط مـن وقـائع متناقضـة إذا لـم تسـتطيع إجـراء المالءمـة بينهـا ممـا يوجـد ذلـك 
 أسباب الحكم ينفي بعضه بعضا تناقضا بين 
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مــن حيــث أن المقــرر أن المحكمــة إنمــا تســتنبط الواقعــة الصــحيحة مــن مجمــوع األدلــة التــي 

 تلــك هــي ٠٠اقتنعــت بهــا فــإذا ســقط دليــل مــن هــذه األدلــة أثــر ذلــك فــي ســالمة االســتنباط للواقعــة 
اند األدلة فـي اإلثبـات الجنـائي والتـي مؤداهـا أن األدلـة فـي المـواد الجنائيـة القاعدة التي نشأ منها تس

متساندة متكاملة بحيث إذا سقط احدهما تعذر التعرف علي مبلغ األثر الذي كان للدليل الساقط فـي 
 الرأي الذي انتهت إليه المحكمة 
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  )١٤٧٢ ص ٢٣ س ٢٥/١١/٧٢نقض ( 
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اسـتند ـفـي قضــاءه بإدانـة الطــاعن علـي ـمـا أورده ضـابط الواقـعـة ـفـي وكـان الحـكـم الطعـين ـقـد  

تحرياتــه ومــا ســـطر بهــا وذلــك لجـــديتها وصــدر بنــاء عليـهــا إذن النيابــة العامــة ـثــم تــال ذلــك الضـــبط 
لعـدم توصـل مجـري والتفتيش وذلك كله رغم التفاته كليا عن دفاع الطاعن من عـدم جديـة التحريـات 

قي للطاعن وطبيعـة عملـه باإلضـافة إلـي اسـتكمال تلـك التحريـات بعـد هذه التحريات إلي السن الحقي
 باإلضــافة إـلــي الــدفوع األخــرى والتــي ســـاقها الــدفاع وذلــك قصــد ـبــه ٠٠صــدور إذن النيابــة العامــة 

تكذيب شاهد اإلثبات وكان لزاما علي المحكمة أن تمحصـه وتقسـطه حقـه ألنـه لـو صـح لتغيـر وجـه 
 الرأي فيها 

طعــين ـقـد ركــن فــي أســبابه إـلـي مــا ـيـدل عــن اطمئـنـان المحكمــة ألـقـوال شــاهد اال أن الحكــم ال 
اإلثـبـات ومــا حــواه محضــر تحرياـتـه متخــذا منهــا ســندا ـفـي إداـنـة الطــاعن بقولهــا ان المحكمــة تطمــئن 
إلي التحريات التي أجريت فعال ويرتـاح وجـدانها لهـا بـرغم أنهـا تحريـات صـحيحة وواضـحة وتصـدق 

 أجريـــت فعـــال بمعرفـــة النقيـــب إســـالم عـــادل ياســـين وحـــوت إثباتـــات كافيـــه مـــن أجراهـــا وتقتنـــع بأنهـــا
لتسويغ إصدار اإلذن بالتفتيش ومـن ثـم يكـون اإلذن قـد بنـي علـي تحريـات جديـة حسـبما زعـم الحكـم 

 الطعين 
وقــد شــهد ضــابط الواقعــة بــأن تحرياتــه الســرية أســفرت عــن قيــام المــتهم بــإحراز وحيــازة مــواد  

 وعلـي السـياق المتقـدم فقـد قـام الـدليل علـي ٠٠سطر محضرا بتلك التحريـات مخدرة بقصد االتجار ف
 صحتها وثبوتها في حق المتهم حسبما زعم الحكم الطعين 

 ���� �IH�
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فــي القصــد مــن إحــراز المــتهم للمــواد المخــدرة بقولــه بــأن المحكمــة ال تعــول علــي مــا أســبغته  

 د بما دلت عليه تحريات النقيب إسالم عادل ياسين في شأن وال تعتالنيابة العامة علي هذا القصد 
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 اتجار المتهم في تلك المواد المخدرة كما تلتفت عما قرره في هذا الخصوص منسوبا للمتهم 
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يقع هذا العيب إذا توافر التناقض بين أسباب الحكم بحيث تنفي بعضه بعضـا وال يعـرف أي  
فهذا التناقض يجعـل الـدليل متهاويـا متسـاقطا ال ين قصدته المحكمة فيما يتعلق بواقعة الدعوى األمر

 شيء فيه باقيا يمكن أن يعد قواما لنتيجة سليمة يصح معه االعتماد عليها واألخذ بها 
  )٦٠٣ ص ١٢٠ رقم ١٩ مجموعة األحكام س ١٩٦٨ مايو سنة ٢٧نقض ( 

  )٣٧٩ ص ٨٧ رقم ٢٦ س ١٩٧٥ مايو سنة ٤نقض ( 

 NIH ��� 
إذا أوردت المحكمــة فــي حكمهــا دليـلـين متعارضــين وأخــذت بهمــا وجعلتهمــا عمــادا فــي ثبــوت 
إدانــة المــتهم دون أن تتصــدي لهــذا التعــارض بمــا يرفعــه تكــون قــد اعتمــدت علــي دليلــين متســاقطين 

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

� 5�� �>-8� 
وحـيــث أن الحكـــم الطعـــين قـــد أورد دليـلــين وتســـاند إليهمـــا فـــي إداـنــة الطـــاعن دون رفـــع ذلـــك  

التناقض الواضح فيهما حيـث اعتكـز القضـاء الطعـين فـي قضـائه بإدانـة الطـاعن علـي صـدق أقـوال 
ضــابط الواقعــة وـمــا ســطره فــي محضـــر تحرياتــه بمــا وصـــفة بالجديــة وجعلــه دـلــيال أساســيا فــي هـــذا 

 ندا في ذلك لتقرير المعمل الكيميائي القضاء متسا

 }O J 
ال تعـتــد بـمــا أدـلــت ـبــه تحرـيــات أن محكـمــة الموضـــوع ـقــد أـقــرت ـفــي ذات هـــذا القضـــاء بأنـهــا 

 )اتجار المتهم في تلك المواد المخدرة ( النقيب إسالم عادل ياسين في هذا الشأن 
  أساسا في إدانة األمر الذي يؤكد أن محكمة الموضوع قد أهدرت الدليل الذي اتخذته
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الطاعن وذلك بإقرارها ما يخالف هذا الدليل مما يؤكـد أن هـذا الـدليل متهاويـا متسـاقطا ال شـيء فيـه 
 ويكون الحكم الطعين قد افسد في استدالله بما يستوجب نقضه واإلحالة 
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من المقـرر أنـه وأن كانـت محكمـة الـنقض ال تملـك مراقبـة محكمـة الموضـوع فـي مـدي كفايـة  

األدلــة إثباتــا أو نفيــا اال أنهــا تملــك فــي نطــاق رقابتهــا للمنطــق القضــائي التثبــت مــن مــدي صــالحية 
 الحكــم مــن ناحـيـة موضــوعية بحـتـه الن تكــون للوـقـائع المختلـفـة عناصــر إثـبـات أو األدـلـة اـلـواردة ـفـي

نفي سائغ فالقرائن القضائية ال تصـلح لإلثبـات اال إذا كانـت أكيـده فـي داللتهـا االفتراضـية وال يجـوز 
االعتمـــاد عـلــي مجـــرد اـلــدليل ـفــي اإلثـبــات ألنهـــا بحكـــم طبيعتهـــا ال ـتــدل عـلــي الواقعـــة المـــراد إثباتهـــا 

 ة مثبته غير قابلة للتأويلبصيغ
  )٩٨٦ ص ١٩٠ رقم ٢٠ مج أحكام س ١٧/١١/٥٩نقض ( 
  )١١٨ ص ٥٨٢ رقم ٦ مج القواعد ج ٢٨/٥/١٩٤٥نقض ( 

 *IH ��� 
أنــه وأن كــان لمحكمــة الموضــوع اســتخالص الواقعــة مــن أدلتهــا وعناصــرها المختلفــة اال أنــه  

الواقعة وأدلتها وقرائن األحـوال منهـا وان يشترط أن يكون هذا االستخالص سائغا تؤدي إليه ظروف 
يكون دليلها فيما انتهت إليه قائما في األوراق وأكدت علي أنه من المقـرر فـي أصـول االسـتدالل أن 
يكـــون الـــدليل الـــذي يعـــول عليـــه الحكـــم مؤديـــا إلـــي مـــا رتبـــه عليـــه مـــن نتـــائج فـــي غيـــر تعســـف فـــي 

 االستنتاج وال تنافر مع حكمه العقل 
  )٢٠٠٠ ص ٢٥نقض سنة ( 
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 *IH ��� 
متى سقط استدالل الحكم بدليل مـا علـي نحـو صـحيح فـإن ذلـك يسـتتبع بطـالن الحكـم برمتـه  

وال يغـنــي عـــن ذـلــك اســـتدالل الحكـــم بأـيــة أدـلــة أخـــري ألن األدـلــة فـــي المـــواد الجنائـيــة متســـاندة يشـــد 
عد تـعـــذر بعضـــها بعضــــا ومنـهـــا مجتمـعـــة تتـكـــون عقـيـــدة القاضـــي بحـيـــث إذا ســــقط أحــــدهما أو اســــتب
 التعرف علي مبلغ األثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة 

 )  ق٥٤ لسنة ١٢٠٧ طعن رقم ١٣٩ قاعدة رقم ٦٣٢ ص ٣٥ س ٨/١٠/١٩٨٤نقض جنائي ( 
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مـن وحيث أن الحكم الطعين قد أسند إدانته إلي الطاعن علي استدالالت ال ترقـي بـأي حـال  

 األحوال إلي مستوي الدليل الكامل 

 8�� ��ITR- 
فـــإن الحكـــم الطعـــين قـــد أورد بمدوناتـــه الـــدالئل الـتــي اســـتند إليهـــا واطمئناـنــه لهـــا منهـــا أقـــوال  

 ضابط الواقعة ومحضر تحرياته وتقرير الطب الشرعي 
حيـث فأقوال الشاهد األوحد ضابط الواقعة ومحضر تحرياته قـد جـاءت باطلـة معدومـة األثـر  

تضمنت بيانات مخالفة تماما للواقع والحقيقة وذلـك لعـدم توصـل محررهـا إلـي سـن الطـاعن الحقيقـي 
فـي حـين أن  ٠٠ عاما وأنه عاطال ال يمـتهن ثمـة مهنـة ٤٣فقد جاءت بأن سنة وعمله الذي يمتهنه 

  عاما وانه يعمل بمهنة سائق ٤٨الطاعن يبلغ من العمر 
أوراق هذا االتهام أن محـرر محضـر التحريـات بعـد أن تمكـن باإلضافة إلي أنه لمن الثابت ب 

من إصدار إذن النيابة العامة قام بتحريات أخري استكماال لتحرياتـه السـابقة علـي نحـو مكثـف حتـى 
 تبين له ان المتهم يحوز كمية من نبات البانجو 

د خـالف باإلضافة إلي ما تقدم فقد أقرت أيضا محكمة الموضوع من أن محضر التحريـات قـ 
 الحقيقة فيما أورده من قصد حيازة الطاعن االتجار للمواد المخدرة والتفتت عنها في هذا الشأن 
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األمـر اـلـذي يؤكـد مـمـا تقـدم أن تـلـك التحريـات ال تصــلح أن تكـون دـلـيال أو قرينـة يـقـوم عليـهـا  
 القضاء باإلدانة 

مخـــدرة كاـنــت ـفــي حـيــازة أـمــا تقرـيــر الطـــب الشـــرعي ال يثـبــت ـمــن قرـيــب أو بعـيــد أن المـــادة ال 
 الطاعن 

 8��� 
يبـــين وبجـــالء أن جمـــاع األدلـــة التـــي تســـاند عليهـــا الحكـــم الطعـــين قـــد شـــابها الـــبطالن ممـــا  

توصف معه باالستدالالت وليست أدلة كاملة وهو مـا يصـيب الحكـم الطعـين بالفسـاد فـي االسـتدالل 
 مما يتعين والحال كذلك النقض واإلحالة 

   m��`�� �L6�� :  <�/V     f)� �4�V�
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من الالزم في أصول االستدالل أن يكون الـدليل الـذي يعـول عليـه الحكـم مؤديـا إلـي مـا رتبـه 

السـتنتاج واال تنـافر مـع حكـم العقـل والمنطـق ولمحكمـة الـنقض أن عليه من نتائج ويعتبر متفقا في ا
تراقب ما إذا كان من شأن األسباب التي يوردها الحكم أن تؤدي إلـي النتيجـة التـي خلـص إليهـا مـن 

 عدمه 
 ) ق ٥٦ س ٦٣٩ طعن رقم ٢٧/٥/١٩٨٦نقض جلسة ( 

 *IH ��� 
ة ـمــن أوراق اـلــدعوى حـيــث أـنــه مـــن المـقــرر أن األحـكــام يجـــب أن تبـنــي عـلــي أســـس صـــحيح

وعناصرها فإذا أسند الحكم إلي رواية أو واقعة ال أصل لها في التحقيقـات فإنـه يكـون معيبـا ألبتنائـه 
علي أساس فاسد متي كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكـم فـإن األمـر ينبـيء عـن أن المحكمـة 

  يتعين معه نقض لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها بما ال أصل له في األوراق مما
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 الحكم المطعون فيه 

 8�� 5�� �>- 
ومــن جمــاع األدـلـة ســالفة اـلـذكر قــد اتخــذ منهــا الحكــم الطعــين ســندا ـفـي إداـنـة الطــاعن عـلـي 
الرغم من أنها جاءت متخاذلة متناقضة علي نحو ال تؤدي بأي حال من األحـوال إلـي النتيجـة التـي 

  االستنتاج فيتعين والحال كذلك نقضه واإلحالة أسفر إليها الحكم مما يعيبه بعيب التعسف في

 m��`�� !�/�� : b�V��� \� S,%�� 
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يجــــب بـيـــان األســــباب القانونـيـــة للحكــــم أي بـيـــان أركــــان الواقعــــة وظروفهــــا القانونـيـــة واـلـــنص  
المطبــق عليهــا وبيــان أســبابه الموضــوعية أيضــا أي األدلــة التــي بنــي عليهــا إثباتــا أو نفيــا فــي بيــان 

ي أن  فـقــد انتهـــت محكمـــة اـلــنقض إـلــ٠٠ وعـــن طرـيــق مراقـبــة أســـباب الحكـــم الموضـــوعية ٠٠كـــافي 
تراقب شطرا هاما في الموضوع مما يتطلب الحكم أن يكون مؤسسا تأسيسا سليما علي أدلـة تـوافرت 
لها شروط معينة وأن يكون نفس طريق سردها محققه للغاية من هذا السـرد ومؤديـة فـي الفصـل إلـي 

ئج  فهي تراقـب سـالمة اسـتخالص النتـا٠٠ما أنتهي إليه الحكم من نتائج بغير غموض أو تضارب 
 وذلـك أمـر طبيعـي بغيـر مراعاتـه ويصـبح ٠٠من المقـدمات بحيـث تكـون متفقـة مـع المنطـق السـوي 

لسبب حكم اإلدانة من أيسر األمور مهما كانـت هـذه اإلدانـة مجابيـة للصـواب فـي كـل عناصـرها أو 
دة بعضها وتنهار بالتالي كل ضمانه كفلها الشارع لدرء الحـدود بالشـبهات أو الشـرع فـي تكـوين العقيـ

فـي الـدعوى عـلـي وجـه أو أخـر عـلـي غيـر التثبـت والـتـيقن تكوينـا مبتسـرا ال يتحـقـق بـه عمـل وال تـقـوم 
 فيه للحق قائمة 

  )٣٦٤ ص ٢٦ س ٧٠٤ ص ٣٥ س ٥٧٩ ، ٢٤٢ ص ٢٩نقض جنائي س ( 
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ة طلـب جــازم واـلـذي أن الـدفاع الجــوهري الـذي يتـعـين إجابتـه وتحقيـقـه هـو أن يـكـون فـي صــور 

يقـرع أذان المحكمـة وال ينـفـك الطـاعن أو دفاعـه عـنـه متمسـكا ـبـه حتـى قفـل ـبـاب المرافعـة أو ســطوره 
 في محضر الجلسة 

  )٢٩٠ ص ٣٢٠ س ٩٥٨ ص ٢٨ س ٩٠٦ ص ٣٤نقض جنائي س ( 

 8�� 5�� �>- 
صادر مـن وكان الثابت أن دفاع الطاعن قد قام من ضمن ما قام به بالدفع ببطالن اإلذن ال 

النيابــة العامــة البتنائــه علــي تحريــات معدومــة وقــد قــام الــدفاع فــي صــدر إيضــاح ذلــك الــدفع بتقــديم 
العديــد مــن القــرائن والــدالئل الـتــي تشــير إلــي عــدم صــدق ضـــابط الواقعــة كمــا صــورها فــي محضـــر 

 -: ومنها اآلتي تحرياته
ٕيعــة عمــل الطــاعن والــي ســنه عــدم جديــة هــذه التحريــات لعــدم توصــل ضــابط الواقعــة إلــي طب: أوال 

 الحقيقي 
ٕاستكمال التحريات بعد صدور إذن النيابة العامة والقاء القبض علي الطـاعن ممـا يؤكـد عـدم : ثانيا 

 جديتها 
 بطالن القبض والتفتيش لحصوله قبل الحصول علي إذن من النيابة العامة : ثالثا 
المـادة المخـدرة علـي نحـو تفصـيلي ممـا عدم قيـام ضـابط الواقعـة بوصـف المكـان المضـبط بـه : رابعا

 يؤكد الختالقه لمكان وجود تلك المادة علي نحو يخالف الحقيقة 

 }���� 3�7� 5' 9� 
قـــد جـــاء مخـــال فـــي تعرضـــه لـــذلك الـــدفاع الجـــوهري مؤكـــدا اطراحـــه لـــه بمقولـــه أن المحكمـــة 

صـــريحة وواضـــحة تطمـــئن إلـــي التحريـــات التـــي أجريـــت فعـــال ويرتـــاح وجـــدانها لهـــا ألنهـــا تحريـــات 
 وتصدق من أجراها وتقتنع بأنها أجريت فعال بمعرفة النقيب إسالم عادل ياسين وحوت بيانات 
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 كافية لتسويغ إصدار اإلذن بالتفتيش 

 �;6.�� ��_� <��� 5�- 
ـلــيس كافـيــا الطـــراح ـمــا جـــاء ـبــذلك اـلــدفاع حـيــث أن االطمئـنــان وحـــده ال يكـفــي إلهـــدار ذـلــك  

 ك مصادرة للمطلوب إثباته الدفاع الجوهري لما في ذل

 �=' *$0 	�
�� ���� NIH mO 
يجـــب إال يجمـــل الحكـــم أدـلــة الثـبــوت ـفــي اـلــدعوى ـبــل علـيــه أن يبينهـــا ـفــي وضـــوح وان ـيــورد  

مؤداها في بيان مفصل للوقوف علي ما يمكـن أن يسـتفاد منهـا فـي مقـام الـرد علـي الـدفوع الجوهريـة 
ق الغـــرض اـلــذي قصـــده الشـــارع مـــن تســـبيب األحكـــام الـتــي ـيــدلي بهـــا المـــتهم وحـتــى يمكـــن أن يتحقـــ

 ويمكن لمحكمة النقض من أعمال رقابتها علي تطبيق القانون تطبيقا صحيحا 
  )١٢١١ ص ٢٧٣ رقم ٢٣ مجموعة أحكام النقض س ١٩/١١/١٩٧٢نقض ( 

 �� � 64- 
ن فــي الــذي يتأكــد معــه أن الحكــم الطعــين ورغــم ممــا تقــدم مــن أســانيد قانونيــة مواكبــة للقــانو 

بطــالن إذن النياـبـة العامــة الصــادر بإلـقـاء الـقـبض وتفـتـيش الطــاعن وســكنه إال أنهــا ـلـم تعــرض ـلـذلك 
الدفع من بحث وتمحيص كان من الممكن أن يتغير الرأي في الدعوى بـه فكـان يتعـين عليهـا العمـل 

حقــوق فــي تحقيقــه كيفمــا أوجــب المشــرع فــي األدلــة الجنائيــة ممــا يكــون معــه والحــال كــذلك إخــالل ب
 الدفاع عن الطاعن مما يتعين نقضه واإلحالة 

   *=�`�� �L6�� :                ��)/L 9,)%R �)�T �)� a�)_Y9� Kl- dT��Y *�R b�V��� ��
Y a�0
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 بــدائرة مركــز البدرشــين ٢٨/١/٢٠٠٦فقــد أحـيـل الطــاعن إـلـي المحاكمــة وذـلـك ألـنـه فــي ـيـوم  
 جــــوهرا مخــــدرا لنـبـــات الحشــــيش الجــــاف ـفـــي غـيـــر األحــــوال د االتجــــاربقصــــمحافظــــة الجـيـــزة أحــــرز 

 المصرح بها قانونا 



                                                      
 

 
 
 
  

 

 ٢٧٥

����� ��	 

 المحامي بالنقض

����� ��	 
�� 

 المحامي

Hamdy Khalifa  
Lawyer of the Supreme Courts 

Sherif Hamdy Khalifa  
Lawyer   

 b626>� ���� 5' 9R 
لم تساير النيابة العامة فـي أن قصـد المـتهم مـن حيـازة النبـات المخـدر المضـبوط كـان بقصـد  

 االتجار حيث أن األوراق خلت من دليل يدل علي قيام هذا القصد 
 فيكــون ٠٠ ال تعــول علــي مــا أســبغته النيابــة العامــة علــي هــذا القصــد وقــررت بــأن المحكمــة 

 قصد المتهم من الحيازة مجرد قصدا عاما مجردا من كل القصود المحددة قانونا 

 �=� *$0 5�x�� ��4 J 	�
�� ���� NIH mO- 
األصـــل أن محكمـــة الموضـــوع ال تقيـــد بالوصـــف القـــانوني الـــذي تســـبغه النيابـــة العامـــة فـــي  

اقعــة المســندة إـلـي المــتهم وان واجبهــا أن تمحــص الواقعــة المطروحــة عليهــا عـلـي جمـيـع أوصــافها الو
 وان تطبق علي القانوني تطبيقا صحيحا 

  )٥١٦ ص ٩٥ ق ٢٩ أحكام النقض س ١٥/٥/١٩٧٨( 

 b626>� ���� 5' 3^;- 
عن إلــي هــذا قــد قامــت بتغييــر الوصــف القــانوني للفعــل المســند للمــتهم إال أنهــا لــم تنبــه الطــا 

 التغيير مما يعد إخالال جسيما بحق الدفاع 

 �=' *$0 5�x�� ��4 J �IT' *IH ��V 
يكــون الحكــم الطعــين قــد اســتخدم حقــه ـفـي تعــديل القـيـد والوصــف دون العمــل بالواجــب اـلـذي  

شــرعه الـقـانون فـكـان يتـعـين عـلـي المحكـمـة أن تفطــن إـلـي ذـلـك وان تنـبـه اـلـدفاع إـلـي هــذا التغيـيـر وان 
حــه أجــال لتحضــير دفاعــه بـنـاء عـلـي هــذا الوصــف وهــذا التعــديل الجدـيـد أمــا وأنهــا ـلـم تفطــن إـلـي تمن

 ـفــإن حكمهـــا يكـــون ٣٠٨ ، ٣٠٧ذـلــك وعـلــي مـــا أوجـبــه الـقــانون ـفــي هـــذا الخصـــوص ـفــي المـــادتين 
 مشوبا باإلخالل بحق الدفاع 

  )١٤٧٠ ص ٢٣٤ ق ٦ أحكام النقض س ١٢/١٢/١٩٥٥طعن ( 
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 إجــراءات قــد تحققــت ٣٠٨غاـيـة مــن هــذه القاعــدة اإلجرائـيـة المنصــوص عليهــا بالمــادة فــإن ال 

فـي الطـعـن الماـثـل بالنسـبة لحــق المحكـمـة أن تغـيـر وصـف االتـهـام ولكنـهـا لـم تتحـقـق بالنســبة لواجــب 
المحكـمــة ـفــي تنبـيــه الـمــتهم أو مدافعـــه إـلــي هـــذا التغيـيــر ممـــا ينطـــوي علـيــه إخـــالل بحـــق الـمــتهم ـفــي 

 فسه الدفاع علي ن

 8��� 
ـفـإن عــدم تنبـيـه المــتهم إـلـي التغيـيـر أو التعــديل أـيـا كاـنـت صــورته يعتـبـر إخــالال بحــق اـلـدفاع  

وســـواء أكـــان التعـــديل باســـتبعاد بـعــض عناصـــر الواقعـــة أو بإعطائهـــا تكيـيــف مختـلــف عـــن الوصـــف 
 الذي طرحته النيابة العامة 

 �$0- 
 إجـراءات ٣٠٨فقرة األخيرة من المـادة يكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون فيما يخص ال 

فضال عن ما شابه من خطأ اإلخالل بحق المتهم في الدفاع ممـا يتعـين معـه القضـاء بـنقض الحكـم 
 واإلحالة 

 �#
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 بتعــديل ١٩٩٢ لســنة ٢٣لمــا كــان المشــرع ـقـد اســتحدث ـفـي المــادة التاســعة مــن الـقـانون رـقـم 

رر من إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فأنـه يجـوز للطـاعن فـي حكـم صـادر مـن  مك٦٣المادة 
محكمـــة الجناـيــات بعقوـبــة مقـيــدة أو ســـالبة للحرـيــة أن يطـلــب ـفــي مـــذكرة أســـباب الطعـــن وـقــف تنفـيــذ 
الحكــم الصــادر ضــده مؤقتــا لحــين الفصــل فــي الطعــن ويصــدر رئــيس المحكمــة علــي وجــه الســرعة 

 جلسة لنظر هذا الطلب 
ان ذـلـك وحـيـث أن طـلـب إيـقـاف التنفـيـذ يجــد مســوغه ـفـي األوراق حـيـث أن الثاـبـت مــن ولـمـا ـكـ

مطالعة األسباب التي بني عليها الطعن الماثل أنها قد صادفت صحيح الواقـع والقـانون ممـا يجعلهـا 
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جديرة بالقبول وهو ما يؤكـد مـدي الـبطالن الـذي شـاب الحكـم الطعـين وشـاب كافـه أجـزاءه بمـا ينعقـد 
 لجدية واالستعجال معه ركن ا

أما وان كان ركن الخطر المتمثل فيما يالقيه الطـاعن مـن الحسـرة واأللـم وخلفـه عائلـة فقـدت 
العائل لها وأصبحت تتكفف قوت يومها وتعاني قهر الحاجة والحرمان وهـو األمـر الـذي تتـوافر معـه 

اب الطعـــن المـــرجح الشـــروط الموضـــوعية والقانونيـــة المبـــررة إليقـــاف التنفيـــذ لحـــين الفصـــل فـــي أســـب
 .القبول 
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 بقبول الطعن شكال: أوال 
بتحدـيـد اـقـرب جلســة للنظــر ـفـي الطـلـب العاجــل والقضــاء بصــفة مســتعجلة بوـقـف تنفـيـذ الحكــم : ثانـيـا 

 المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن الماثل 
 جنايـات البدرشـين والمقيـد تحـت ٢٠٠٦لسنة  وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه رقم : لثا ثا

  ١٠/٤/٢٠٠٧ كلي جنوب الجيزة والصادر بجلسة ٢٠٠٦لسنة   رقم 

 -����Iء 
 بنقض الحكم وبراءة الطاعن مما هو منسوب إليه : اصليا 

لكلية دائرة الجنايـات للفصـل فـي ٕبنقض الحكم واحالة القضية إلي محكمة الجيزة ا: احتياطيا 
 موضوعها مجددا أمام هيئة مغايرة 

                                                                وكيل الطاعن 
     حمدي احمد محمد خليفة        

                       المحامي بالنقض 
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