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يـتـدفق كــل ـيـوم حجــم اإلنـتـاج ـفـي حـفـر قـنـاة الســويس المصــرية وـتـأتي الكراكــات العمالـقـة مــن  
وتـري القنـاة .. لعالم دون هيمنة لدولة بعينها ؛ ليري العالم كله كيف نبني قواعد المجـد شتي أنحاء ا

إن حـلــم قـنــاة ثانـيــة ـبــين األحمـــر والمتوســـط ـتــوازي القـنــاة .. الثانـيــة الـنــور قـبــل عـــام مـــن العمـــل بهـــا 
ألـمـل األصـلية ليولـد عـنـدنا مجريـان للـذهاب واإلـيـاب دون تعطيـل ـفـي حركـة التجـارة العالمـيـة ؛ لهـو ا

ٕفكرة لم تجد مـن يـروج لهـا مـن قبـل وان كـانوا .. في الدخول إلي بوابة المستقبل من أوسع نقطة بها 
ـقـد صــنعوا مــا قــدرهم علـيـه الـتـاريخ ســواء فــي ـتـأميم القـنـاة أو إعــادة المالحــة فيهــا أو تعميقهــا لتحمــل 

القنــاة أمــر والحفــاظ علــي هــذه ..  متــرا غــاطس ٦٨إبحــار أي ســفينة مهمــا كــان قــدرها حتــى عمــق 
وثالثــة عشــر مليــار دوالر عائــد ســنوي .. وحــده محمــود واســتمرار المالحــة بهــا شــيء لــيس بالقليــل 

وكانت منحة المنحة في هذه األيام العصيبة بعد توقف مرفـق .. تساهم في رقي االقتصاد المصري 
لمـــزارات ٕمنـــه علـــي األقـــل فـــي تـــدفق الســـائحين واشـــغال الفنـــادق والبـــواخر وا% ٩٥الســـياحة أو قـــل 

ال أحد يستطيع أن يتجاهل حجم فكرة قناة ثانيـة .. السياحية التي كانت تعطي مثل هذا الرقم سنويا 
ـبــل إن قرارهـــا ال يقـــل أهمـيــة عـــن .. أو مجـــرد التقلـيــل مـــن شـــأنها أو حـتــى وصـــفها ـبــاألمر العـــادي 

 القـنــاة وـلــيس  ويبـقــي مكـمــن الهيمـنــة والـقــوة والغلـبــة الغالـبــة لصـــاحب ـقــرار حـفــر١٩٥٦تأميمـهــا عـــام 
ســعيد باشــا أـبـن محمــد .. مجــرد ـمـن فكــر فيـهـا عـبـر العصــور ألن التفكـيـر شــيء والتنفـيـذ شــيء أخــر 

علي باشـا صـاحب النهضـة المصـرية الحديثـة وكـل مـن جـاء بعـده عمـل علـي تنفيـذ أفكـاره وواقعيتهـا 
التـرع العمالقـة حتى رأينا في مصـر السـكك الحديديـة والكبـاري المعدنيـة والرياحـات والسـود والقنـاطر 

لـقـد نظــر محـمـد علـي لمصــر ـمـن أعـلـي نقطــة فـي الـتـاريخ ومازاـلـت أفـكـاره منـهـل .. والطـرق الممـهـدة 
  اآلن في عصر الجمهورية الجديدة وتبقي القناة خاطرة كل جديد وفكرة ينفذها المصريون.. للجميع 
لـيـري الـعـالم  بموـلـد قـنـاة مصــر الثانـيـة ٢٠١٥سـنحتفل جميـعـا خــالل النصــف الـثـاني ـمـن عــام  

ٕكـيـف نبـنـي وحــدنا قواعــد المجــد وليعلمــوا أن المصــريين هــم مــن حفروهــا أول مــرة وان خـلـت عقــولهم 
من التنوير الهندسي بدافع الجهل وعدم التعليم في حقبة مظلمة انقشعت منذ قليـل وأصـبح المصـري 
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صــاية أو رب ســيف والقلــم قــادر علــي حمايــة وحكــم نفســه ، قــادر علــى رســم سياســاته بقلمــه دون و
إن الشــعب المصــري يقــدر كــل مــا يحــدث علــي أرضــه وينظــر إلــي مــن .. تبعيــة ألي قــوي خارجيــة 

 . يشيد مجده ولن يغفل أو يتكاسل عما هو مطلوب منه 
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 رئيس احتاد احملامني العرب 

 السابق 
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 حمكمة النقض

 الدائرة اجلنائية

 

محدي أمحد حممد خليفة / مذكرة بأسباب الطعن بالنقض املقدمة من األستاذ 

 . اجليزة –امي بالنقض بعمارة برج اجليزة القبلي احمل

 

 بصفته وكيال عن 

  طاعن                                                         ....................../ السيد 

 

 

 ضد

 

 

 اتهام سلطة                                                   النيابة العامة                     -١

 جمني عليه          ........./  السيد -٢

 مطعون ضدها           
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 وذلك طعنا علي احلكم 

 الدائرة السادسة جنح مستأنف ببـا يف القضـية –الصادر من حمكمة ببا الكلية 

 : و القاضي منطوقه -/-/- الصادر بتاريخ – جنح مستأنف ببا .... لسنة ....رقم 

 : حكمت احملكمة 

وال أ
ً

بقبول املعارضة اإلستئنافية شكال ويف املوضوع ) الطاعن ( بالنسبة للمتهم األول : 
ً

 .برفضها وتأييد احلكم املعارض فيه واملصاريف

ثانيا 
ً

 بقبول األستئناف شكال ويف املوضوع برفضـه وتأييـد ..بالنسبة للمتهم الثاني : 
ً

 .احلكم املستأنف واملصاريف

 وكانت حمكمة أول درجة 

 جـنح ... لسـنة ...حمكمة الفشن اجلزئيـة قـد قضـت يف القضـية املبتـدأة رقـم 

 : مبا يلي -/-/-الفشن جبلسة 

 حكمت احملكمة 

حضوريا بتوكيل حببس كل متهم سنة مع الشغل وكفالة 
ً

  جنيه واملصاريف ٥٠

   وقائع ال
 ـبـدائرة مركــز -/-/-ـبـزعم أنهمــا ـفـي ـيـوم .. اتهمــت النياـبـة العامــة المتهمــان المــذكوران ســلفا 

 :الفشن 
...  لسـنة ...ًإرتكبا تزويرا في أحدى المحررات العرفية وهو عقد اإليجار سند الدعوى رقم " 
وذلــك بــأن قامــا بإثبــات واقعــة مــزورة فــي صــورة واقعــة صــحيحة عــل .. ني جزئــي العــدوة مــد

 ". النحو المبين باألوراق 
 .وفق مواد االتهام الواردة باألوراق فقد طالبت النيابة العامة بمعاقبتهما .. وعليه 
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 وذلك علي سند من القول زعما 
بــأن المجنــي عليــه قــد حــرر المحضــر محــل هــذا االتهــام زاعمــا بــأن المــتهم األول أقــام ضــد  

بغيـة إخــالء المـتهم الثـاني مـن قطـعـة .. مـدني جزئـي العـدوه     لســنة    المـتهم الثـاني الـدعوى رقـم 
والموضــحة بصــلب عريضــة هــذا )  قيــراط٨ســهم ، ٣( والبالغــة مســاحتها األرض المســتأجرة بمعرفتــه

 .وذلك النتهاء عقد اإليجار المحرر عنها بينهما .. الدعوى 

 وأردف اmني عليه 
فقد استنتج سيادته بأن عقـد ) حسبما زعم(بأنه بناء علي أن هذه األرض مملوكه له ولعائلته  

 .هو عقد مزور . .اإليجار المقدم طي الدعوى أنفة الذكر 

 وعلي الرغم من إحالة أوراق هذا االتهام .. هذا 
أن األرض .. الـذي اثبـت فـي تقريـره المـودع ملـف التـداعي .. إلي مكتب خبـراء وزارة العـدل  

بـل أن قطعـة منهـا .. ليسـت مملوكـة للمجنـي عليـه ) المزعـوم تزويـره(محل عقد اإليجار انـف الـذكر 
 ) .نمورث الطاع(مملوكة للمرحوم 

 وحيث أن الثابت أن الطاعن 
المزعـــوم (قـــد اعتصـــم بـــالقول منـــذ فجـــر التحقيقـــات بأنـــه مالـــك لـــألرض محـــل هـــذا اإليجـــار 

األمر الذي يؤكد صحة العقد وعـدم انطوائـه علـي ثمـة ..... / بموجب الميراث من المرحوم ) تزويره
 .تزوير 

والـتـي .. بـتـة رســميا ـبـاألوراق إال أن الحـكـم الطعــين جــاء عـلـي خــالف كاـفـة هــذه الحـقـائق المث
كمـا .. تؤكد علي أن الواقعة برمتها واقعـة مدنيـة بحتـه ال تـدخل ضـمن اختصـاص القضـاء الجنـائي 

قطعــت بافتـقــار أرـكــان جريـمــة التزويــر المعـنــوي اـلــذي ور بوصـــف النيابــة العاـمــة عـلــي هـــذا االتـهــام 
 .المبتور سنده 
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 ملا كان ذلك 
تطبـيـق الـقـانون والقصــور ـفـي التســبيب والفســاد المبطــل وحـيـث شــاب هــذا القضــاء الخطــأ ـفـي 

األمــر اـلـذي ال يســع .. ـفـي االســتدالل ومخالـفـة األوراق فضــال عــن اإلخــالل الجســيم بحـقـوق اـلـدفاع 
 .الطاعن سوي الطعن عليه بطريق النقض مستندا في ذلك إلي األسباب اآلتية 

 أسباب الطعن 

 القـانون وخالفـه األمـر الـذي يسـتوجب احلكم الطعني أخطأ يف تطبيق: السبب األول 

 إلغائه 

 بداية 
فإن المستقر عليها فقهـا وقضـاء أن للخطـأ فـي تطبيـق القـانون عـدة صـور وحـاالت تفصـيلها  
 :كالتالي 

  :خمالفة القانون 
 .هي إنكار وجود قاعدة قانونية موجودة أو تأكيد وجود قاعدة قانونية ال وجود لها 

 :اخلطأ يف تطبيق القانون 
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 

 :اخلطأ يف تأويل القانون 
 .القانون الغامضة وهو الخطأ الذي يقع فيه القاضي عند تفسيره نصا من نصوص  

 بطالن احلكم 
كمــا لــو صــدر عــن هيئــة خولــف القــانون بشــأن .. وقــد يتعلــق بطــالن الحكــم بــالحكم كنشــاط  
 .تكوينها 
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كمـا لـو لـم يوقـع عليـه ممـن أصـدره أو عـدم بيـان أسـبابه .. وقد يتعلق بـالحكم كورقـة مكتوبـة  
 .حكم قرارا غير مفهوم أو غير محدد كما لو تضمن ال.. وقد يتعلق بالحكم كقرار يمنح الحماية .. 

 بطالن اإلجراءات املؤثرة يف احلكم .. وأخريا 
مثلمــا يتعـلـق بأهليــة الخصــوم أو تمـثـيلهم وقــد .. ويكــون بطــالن اإلجــراءات عيــب موضــوعي  

 .يكون عيبا شكليا 

 هذا 

 ومن خالل ما تقدم وبتطبيقه علي مدونات احلكم الطعني 

  اخلطأ يف تطبيق القانون  يتضح أن هذا القضاء قد شابه

 وخمالفته علي أكثر من وجه نوضحها فيما يلي

خطأ احلكم الطعني يف تطبيق القانون إلدانته الطاعن عـن جرميـة تزويـر : الوجه األول 

رغم انتفاء الركن املادي املكون هلذه اجلرمية يف حق ) تزويرا معنويا(حمرر عريف 

هل اخلربة أن األرض حمل عقد اإلجيار قـد الطاعن السيما وأن الثابت من تقرير أ

ومنازعة اmني عليه يف ذلك هي .. آلت ملكيتها إيل الطاعن عن طريق املرياث 

 .منازعة مدنية ال حمل هلا يف األوراق 

  من قانون العقوبات علي أن ٢١٥فقد نصت املادة .. بداية 
رق الســابق بيانـهـا أو كـل شــخص ارتـكـب تزوـيـر ـفـي محــررات أحــد الـنـاس بواســطة إحــدى الطــ 

 .استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل 

 ومن أحكام حمكمة النقض يف هذا اخلصوص أن 
التزوـيـر أـيـا كــان نوعــه يـقـوم عـلـي إســناد أمــر ـلـم يـقـع ممــن أســند إلـيـه ـفـي محــرر أعــد إلثباـتـه  

ناد قـــد ترـتــب علـيــه ضـــرر أو بإحـــدى الطـــرق المنصـــوص عليهـــا فـــي القـــانون بشـــرط أن يكـــون اإلســـ
 محتمل أن يترتب عليه ، أما إذا انتفي اإلسناد الكاذب في المحرر لم يصلح القول بوقوع التزوير 
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 .بأركانه ومنها ركن الضرر 
 )٩/١/٢٠١٢ ق جلسة ٧٩ لسنة ١١٠٦٦الطعن رقم (

 كما قضت بأن 
 فـيـه مــا يخــالف مــا مــن المـقـرر أن مـنـاط العـقـاب عـلـي التزوـيـر ـفـي المحــرر العرـفـي أن يثـبـت

 هو عقـد – في تكييف الحق –تالقت عليه إرادة أطرافه ، وكان عقد الشركة موضوع الطعن الماثل 
عرفي اقتصر علي إثبات ما تالقت عليه إرادتـا طرفيـه ، فـإن الواقعـة علـي هـذا النحـو ينحسـر عنهـا 

ن ضـدهم صــحيح وصـف التزويـر ويكـون الحكـم المطعـون فيـه قـد أصـاب فـي قضـائه ببـراءة المطعـو
 .القانون ويكون منعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد 

 )٥/١/٢٠١٢ ق جلسة ٨٠ لسنة ٣٦٥٤الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
وكـان الثابـت مـن خـالل أوراق االتهـام الماثـل أن الطــاعن قـد أبـرم عقـد إيجـار لصـالح الـمـتهم  

.. ...../ رعي عـــن المرحـــوم بموجـــب الميـــراث الشـــ.. الثـــاني عـــن األرض التـــي آلـــت إليـــه ملكيتهـــا 
الســـيما وأن الـمــتهم الـثــاني أـقــر .. وحـيــث ـلــم ـيــدع أي مـــن طرـفــي هـــذا العـقــد وجـــود ثـمــة تزوـيــر فـيــه 

 .صراحة بأنه قام بالتوقيع علي العقد 

 أما عن الزعم .. هذا 
اسـتنادا إلـي مـزاعم .. بأن الطاعن جعل من واقعة غير صـحيحة فـي صـورة واقعـة صـحيحة  

 . الطاعن ليس مالكا لألرض المؤجرة وأن المجني عليه وعائلته هم المالكين لها المجني عيه بأن

 فهو قول جيايف احلقيقة 
فالثاـبـــت مــــن تقرـيـــر الخبــــرة المــــودع ملــــف الـتـــداعي أن قطعــــة األرض اـلـــوارد وصــــفها بعقــــد  

 هـــي مـلــك لمـــورث الطـــاعن اـلــذي يمتـلــك مســـاحه منهـــا أثبتهـــا) والمزعـــوم تزوـيــره( اإليجـــار المـــذكور 
 وأن منازعة المجني عليه في هذه الملكية هي منازعة مدنية ال تستند إلي .. الطاعن بتقرير الخبرة 
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 .وأن الخبير قد أثبت بجزم ويقين أن المجني عليه ال يمتلك هذه المساحة .. مستندات أو أدلة 

 وهو األمر الذي يؤكد 
وأن األرض ملـك مـورث .. أن المجني عليه ليس له أي عالقة بـاألرض محـل عقـد اإليجـار  

في الوقت الذي لم تلتفت فيه المحكمة مصدرة الحكم الطعـين .. الطاعن الذي أكد ذلك أمام الخبير 
إـلـي حيثيــات مــا أثبتــه الســيد الخبيــر وقضــت فــي اـلـدعوى وأدانــت الطــاعن دون ســند مــن القــانون أو 

  .الواقع الذي أكد أن المجني عليه ال يمتلك األرض محل عقد اإليجار

 وهو األمر الذي يؤكد
أن القول بشأن تزوير عقد اإليجار وتضمنه واقعـة غيـر صـحيحة فـي صـورة واقعـة صـحيحة  

 .هو أمر مناهض للحقيقة وللثابت باألوراق .. 

 هذا فضال  
ـبــل أن .. عــن أن المجنــي عليــه الــذي يــدعي أن هـــذه األرض ملكــة لــم يســتطع إثبــات ذلــك  

 – وعلي األخص تقرير خبراء وزارة العـدل –طوى عليها ملف التداعي كافة األوراق الرسمية التي ان
 .أكدت عدم ملكيته أو عائلته لهذه األرض 

 ملا كان ذلك 
وحيث أن االدعاء بتزوير المحرر العرفي ال يصح إال ممـن يشـهد عليـه هـذا المحـرر ويمـس  

 .مصلحة خاصة به 

 وحيث أن الثابت 
كمـا أن األخيـر لـيس مالكـا ..  بين أطرافه المجنـي عليـه أن المحرر المزعوم تزويره ليس من 

 .لهذه األرض محل هذا التعاقد 
األمــر الــذي يؤكــد عــدم صــحة القــول بتــوافر جريمــة التزويــر فــي هــذا العقــد العرفــي الــذي ال  

 .يمثل ثمة أثار إال في حدود طرفيه فقط 
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 ومن ثم 
.. لتزويـر المعنـوي فـي االتهـام الماثـل فقد بات ظاهرا وبوضوح انتفاء الركن المادي لجريمة ا 

علــي نحــو يوصــمه بمخالفــة القــانون والخطــأ فــي تطبيقــه .. وهــو األمــر الــذي خالفــه الحكــم الطعــين 
 .علي نحو يجعله خليقا بالنقض واإللغاء 

خطأ احلكم الطعني يف تطبيق القانون إلدانته الطاعن عن جرمية تزويـر : الوجه الثاني 

نويـا رغـم انتفـاء ركـن الضـرر الواجـب تـوافره النعقـاد حمرر عريف تزويـرا مع

السيما وأن األوراق قد خلت من ثبوت أي ضرر بـأي شـخص أو جهـة .. اجلرمية 

وعلي األخص اmني عليه الذي أقر صراحة بعدم اإلضرار بـه أو بـاألرض التـي 

 .ادعي ملكيتها 

 فقد تواترت أحكام النقض يف هذا اخلصوص علي ن 
 المحرر محل الحماية في جـرائم التزويـر سـواء كـان محـررا رسـميا أو عرفيـا ، من المقرر أن 

هو ذلك المحرر الذي له قوة في اإلثبات ، ويرتب القانون عليه أثرا ، وكان الضرر ركنا من أركـان 
جريمة التزوير ويفترض هذا الركن في المحررات الرسمية ، أما المحـررات العرفيـة فإنـه يتعـين علـي 

 .وضوع أن يثبت توافر هذا الركن ، ويجب لتوافره أن يكون الضرر حقيقيا قاضي الم
 )١٧/٤/٢٠١١ ق جلسة ٨٠ لسنة ٣٧٢٨الطعن رقم (

 كما قضت حماكم املوضوع بأن 
إذا حصــل تزوـيـر ـفـي عـقـد باطــل حتمــا ـفـال عـقـاب علـيـه لعــدم احتمــال الضــرر ، ومــن ـثـم إذا  

ار وكـان يسـتفاد مـن صـيغة العقـد أن البيـع حصل تزوير في عقد عرفي موصـوف بأنـه عقـد بيـع عقـ
 .هو في الحقيقة هبه فإن التزوير في هذه الحالة ال يكون معاقبا عليه 

 )١٨٠ ص ٢ المجموعة الرسمية س ٦/٦/١٩٠٠استئناف (
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 ملا كان ذلك 
يتضـح أن عقـد .. وبتطبيق جملة المفاهيم القانونية سالفة الذكر علي واقعـات االتهـام الماثـل  
 محرر فيما بين المتهمان األول والثاني دون دخل أو صفه للمجني عليه .. ر المزعوم تزويره اإليجا

 األمر الذي يؤكد أن هذه الورقة تعد من األوراق اخلاصة 

 التي ال حيتمل منها وقوع ضرر بالغري 
هــو عقــد مــزور تزوـيــرا .. بــأن هــذا العقــد كـمــا زعــم المجنــي عليــه .. فعلــي الفــرض الجــدلي  

 . عليه وال يحتمل إضراره به من قريب أو بعيد ةفإنه ال يمثل ثمة حجي.. يا معنو

 أضف إيل ذلك 
أنه علي الفرض الجدلي أيضا بأن هذا العقد المزعوم تزويره هو عقد إيجار صادر من غير  
وـمـن ثـم ـفـال عـقـاب .. ومـن ـثـم ال يحتـمـل ترتـب ضــرر منـه .. فـهـو يكـون عـقـد باطـل حتـمـا .. مالـك 

 ) .علي فرض حصوله(ه علي تزوير

 ليس هذا فحسب 
فالثابت بتقرير الخبير أنه قد أكد أن أرض التداعي محل عقد اإليجار غيـر مملوكـة للمجنـي 

وهــو األمــر الــذي يؤكــد انقطــاع صــلته بــأوراق االتهــام ويكــون وصــف المجنــي عليــه منبــت .. عليــه 
 .الصلة عنه 

 وليس أدل علي ذلك 
ي تحقيقات النيابة العامـة أقـر صـراحة أنـه لـم يضـار ماديـا وال ف.. من أن المجني عليه ذاته  

رغـم إقـراره .. معنويا من جراء هذا التزوير وأنه لم يتم التعرض له أو لألرض التي يزعم بأنها ملكـه 
 .بحصول الطاعن علي حكم واجب النفاذ بموجب العقد المزعوم تزويره 

 ومع ذلك 
 فإن الطاعن لم .. د اإليجار المزعوم تزويره ورغم وجود هذا الحكم المترتب علي عق 
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 .يتعرض للمجني عليه أو لألرض بثمة ضرر أو تعدي 

 األمر الذي يقطع وحبق 
بانتفــاء رـكــن الضـــرر الواجـــب تــوافره ـفــي جريـمــة التزوـيــر بـمــا يؤكــد انهـيــار كاـفــة أرـكــان هـــذه  

و يجعلـه مخالفـا للقـانون وهو األمر الذي خالفه الحكـم الطعـين علـي نحـ.. الجريمة في حق الطاعن 
  .ٕوالغائهبما يستوجب نقضه 

خمالفة احلكم الطعني لصحيح القـانون لعـدم إقامتـه الـدليل القـاطع : الوجه الثالث 

علي توافر علم الطاعن بأن املستند املزعوم تزويـره مـزورا واجتـاه إرادتـه حنـو 

ك لـألرض استعماله السيما وأن الطاعن منذ فجر النزاع وهو متمسك بأنه مالـ

 .ث الطاعن ملورباملرياث وقد أثبت اخلبري أن األرض حمل عقد اإلجيار مملوكة 

 ويف هذا املقام استقرت أحكام النقض علي أن 
الحكم قد شابه القصور في التسبيب ، إذ دان الطاعن األول بجريمـة اسـتعماله محـرر مـزور  

غ عـلـم الطــاعن بتزوـيـر هــذه التصــاريح بغـيـر أن ـيـدلل بـمـا يســو) إطــارات ـفـتح صــالة كـبـار اـلـزوار ـلـه(
 .واإلخطارات ، وال يغني في إثبات علم الطاعن بالتزوير مجرد أنه صاحب المصلحة فيه 

 )٧/٦/٢٠٠٥ ق جلسة ٧٤ لسنة ٤٢٦٣٠الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
مــن المقــرر أن األحكــام الجنائيــة يجــب أن تبنــي علــي الجــزم واليقــين مــن الواقــع الــذي يثبتــه  
المعتـبـر وال تؤســس عـلـي الظــن واالحتـمـال ـمـن الـفـروض واالعتـبـارات المجــردة وـكـان مــا أورده اـلـدليل 

الحكـــم علـــي العقـــد الســـالف بســـطه ال ينصـــب علـــي واقعـــة االتفـــاق والمســـاعدة فـــي ارتكـــاب جريمـــة 
 .التزوير وال يكفي بمجرده في ثبوت اشتراكهما في التزوير والعلم به 

 )١٦/١/٢٠٠٥ ق جلسة ٦٥ لسنة ١١٠٠٤طعن رقم (
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 ملا كان ذلك 
المزعـوم (وكان الثابت بأوراق االتهـام الماثـل أن الطـاعن ظـل متمسـكا أنـه أبـرم عقـد اإليجـار  
 .سيسا علي أنه مالك لألرض المؤجرة بالميراث الشرعي أت.. مع المتهم الثاني ) تزويره

 ملا كان ذلك 
ت أن مـــورث الطـــاعن مالـــك وكـــان الســـيد الخبيـــر المنتـــدب أمـــام محكمـــة الحكـــم الطعـــين أثبـــ 

 .وأن المجني عليه منبت الصلة عنها .. لمساحة من األرض محل اإليجار 

 األمر الذي يقطع 
بـمـا ينتـفـي معــه .. بانتـفـاء العـلـم ـلـدي الطــاعن اـلـذي أـبـرم عـقـد اإليجــار بصــفته مــورث للماـلـك 

 .القصد الجنائي لجريمة التزوير في حقه 

 ملا كان ذلك 
د خــالف مــا تقــدم وـقــرر بقــوال مرســال خاليــا مــن الــدليل بــأن الجريـمــة وكــان الحكــم الطعــين قــ

ذلــك أن .. منعقــدة فــي حــق الطــاعن وأخــر األمــر اـلـذي يقطــع بمخالفــة هــذا الحكــم لصــحيح القــانون 
 .الثابت انتفاء جميع أركان جريمة التزوير في حق الطاعن بما يستوجب نقض الحكم الطعين 

 يف تطبيـق القـانون وذلـك خلـروج موضـوع االتهـام خطأ احلكم الطعني: الوجه الرابع 

املاثل والواقعة املاثلة برمتها عن اختصاص القضـاء اجلنـائي حيـث أن الواقعـة 

 الراهنة مدنية حبته خيتص بنظرها والفصل فيها القضاء املدني 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٢١٥فقد نصت املادة 
عــل يعــد بمقتضــي القــانون مخالفــة أو جنحــة ، عــدا الجــنح تحكــم المحكمــة الجزئيــة فــي كــل ف 

 .التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر علي غير األفراد 

 ومقتضي هذا النص 
 أما إذا .. أن المحاكم الجنائية ال تختص سوي بنظر الواقعات التي تمثل مخالفة أو جنحة  
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ويـدخل فـي االختصـاص الـوالئى للمحـاكم .. جنائيـة كان النزاع مدنيا بحتا فال تخـتص بـه المحـاكم ال
 .المدنية 

 ملا كان ذلك 
.. وكان الثابت مـن خـالل واقعـات النـزاع الـراهن أن الطـاعن قـد أكـد أن األرض ملـك مورثـه  

ومــن ـثـم فــإن .. وأـنـه قــام بالـتـأجير بـنـاء عـلـي هــذه الصــفة .. وأـنـه قــد آـلـت إلـيـه عــن طرـيـق المـيـراث 
خاصـة وأن الخبيـر قـد أثبـت .. بته الطاعن أمام الخبيـر هـي منازعـة مدنيـة المنازعة في صحة ما أث

 .انقطاع صلة المجني عليه باألرض محل عقد اإليجار 

 وملا كان السيد اخلبري املنتدب أمام حمكمة املوضوع 
ليســت ملـكـا للمجـنـي علـيـه أو ) المزعــوم تزوـيـره(أثـبـت يقيـنـا ـبـأن األرض اـلـواردة بعـقـد اإليجــار  
لتعـديل .. مدني كلـي ببـا   لسنة    األمر الذي حدا بالمجني عليه نحو إقامة الدعوى رقم . .مورثه 

 .قيود وبيانات األرض محل اإليجار بالسجل العيني 

 وهذه الدعوى حتوي إقرارا صرحيا 
ـمــن المجـنــي علـيــه أن ملكيـتــه ـلــألرض أنـفــة اـلــذكر غـيــر ثابـتــة وأن هـــذا الـنــزاع الحاصـــل ـفــي  

فضــال عمــا أكــده الخبيــر بتقريــره مــن عــدم ملكيتــه .. مطروحــا أمــام القضــاء المــدني الملكـيـة ال يــزال 
 .لألرض 

 ملا كان ذلك 
وحـيـث ثـبـت بـمـا ال ـيـدع مجــاال للشــك أن ـلـب الـنـزاع اـلـراهن حــول ملكـيـة األرض اـلـواردة بعـقـد  
 .ومدي األحقية في تأجيرها من عدمه .. اإليجار 

 وهو أمر مدني حبت
.. القضاء الجنائي وينعقد والئيـا مـن اختصـاص المحـاكم المدنيـة ال يدخل ضمن اختصاص  

 وهو األمر الذي يعيب الحكم الطعين بالخطأ في تطبيق القانون لتصديه للفصل في مسألة مدنية 
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 .وهو ما يجدر معه نقض هذا الحكم .. ال تدخل في اختصاصه 

نمـا مل يطلـع علـي أن احلكم الطعني قد أخطأ يف تطبيـق القـانون حي: الوجه اخلامس 

الورقة املدعى بتزويرها وقام بتأييد احلكم املسـتأنف الـذي ارتكـب ذات اخلطـأ 

وهو األمر الذي يبطل معه كافة إجراءات احملاكمة لعـدم ثبـوت إطـالع درجتـي 

فضال عـن عـدم مواجهـة الطـاعن بهـذا .. التقاضي علي احملرر املدعي بتزويره

 . احملرر 

��ع��ن������������������������وא������٠٠٠	א��������א�� !"�#�)��'�و��&�ً���ن��$�)*$������$�+
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 حيث قضت بأنه وقد تواترت علي إرساء ذلك املبدأ أحكام حمكمة النقض
مـــن المقـــرر أن إغفـــال المحكمـــة اإلطـــالع علـــي الورقـــة محـــل جريمـــة التزويـــر عنـــد نظـــر "  

رة هـــو إجـــراء الـــدعوى يعيـــب إجـــراءات المحاكمـــة ألن إطـــالع المحكمـــة بنفســـها علـــي الورقـــة المـــزو
جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضـيه واجبهـا فـي تمحـيص الـدليل األساسـي فـي 
الـدعوى علـي اعتـبـار ان تلـك الورـقـة هـي الـدليل اـلـذي يحمـل شــواهد التزويـر ومـن ـثـم يجـب عرضــها 

ن إلـي علي بساط البحث والمناقشـة بالجلسـة فـي حضـور الخصـوم ليبـدي كـل مـنهم رأيـه فيهـا ويطمـئ
 ."أن الورقة موضوع الدعوى هي التي جرت مرافعته عليها 

  )٢٥/١٢/١٩٧٢ ق جلسة ٤٢ لسنة ١١٥٠طعن رقم ( 

 ملا كان ذلك
 وكان البين أن األحكام محل الطعن الماثل قد عاقبت الطاعن عن جريمة التزوير في أحد  
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بـزعم أنـه )  مدني جزئـي العـدوة .....لسنة .....  رقم عقد اإليجار سند الدعوى( المحررات العرفية 
 .بأن جعال واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة  جعل

 مني أنفي الذكر ومن مطالعة مدونات احلك

 ام حملهينيالدعووكذا ما اثبت مبحاضر جلسات 
 .عدم مطالعة هيئتا المحكمة علي الورقة المزورة والمتضمنة الشواهد علي تزويرهايبين 

 وذلك علي الرغم
 فحـص إجراءاتن تطـالع بنفسـها المحـرر المـزور لتعلـق ذلـك بـأه يجب علـى المحكمـة من ان

  .ي لسواهاآن تعتمد في ذلك على رأن تجريها المحكمة بنفسها دون أالدليل في الدعوى الذي يجب 

 وال يعفيها من ذلك البطالن الذي شاب إجراءات احملاكمة
ر تلـك المحـررات وذلـك لبعـد المحـرر عـن ما استشهدت به واعتكزت عليه في اقتناعها بتزويـ 
 .نظرها 

 حكم حمكمة النقض القاضي وال ينال من ذلك النعي
بـــأن العبـــرة فـــي اإلثبـــات فـــي المـــواد الجنائيـــة هـــي باقتنـــاع القاضـــي واطمئنانـــه إلـــي األدلـــة "  

لـيـه ال إذا ألزمــه الـقـانون  ـبـدليل معــين ـيـنص عإالمطروحــة علـيـه وـلـه أن يأخــذ ـبـأي دلـيـل يرـتـاح إلـيـه 
ٕواثبــات التزويــر واســتعماله لــيس لــه تــاريخ خــاص والعبــرة فيــه بمــا تطمــئن إليــه المحكمــة مــن األدلــة 

 ."السائغة 
  )٢٤/١٢/١٩٧٢ ق جلسة ٤٢ لسنة ١٤٥الطعن رقم ( 

 وذلك أن
مجال إثبات التزوير ال يكون إال من الورقة المزورة فهي ذاتها التي تحمل أدلـة الجريمـة بـين  

 األدلـــة الســـائغة التـــي ينبغـــي عرضـــها علـــي بســـاط البحـــث لمناقشـــتها وصـــوال ضـــلوعها وهـــي كـــذلك
 .لداللتها في مدي صحة تزويرها 
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 وهو ما أوضحته حمكمة النقض يف حكمها القائل
أنــه مــن المقــرر أن إغفــال المحكمــة اإلطــالع علــي األوراق المــدعي بتزويرهــا أثنــاء وجــود "  

كمــة ويســتوجب نقــض الحكــم الن تلــك األوراق هــي القضــية تحــت نظرهــا ممــا يعيــب إجــراءات المحا
 . "أدلة الجريمة التي ينبغي عرضها علي بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة 

  )١/٣/١٩٦٥ ق جلسة ٣٤ لسنة ١٨٩٤طعن رقم ( 

 وذلك
ألن هذا اإلجراء هو من إجراءات المحاكمـات الجنائيـة ال يغنـي عنـه شـيئا سـوي إتمامـه دون  

 .مرهونا علي المطالبة بإجرائه من الطاعن أو مدافعه ن يكون ذلك أ

 ويف ذلك قضت حمكمة النقض
بأـنـه يجــب لســالمة اإلجــراءات ـفـي جــرائم التزوـيـر اإلطــالع عـلـي المحــرر المنســوب للمــتهم " 

 ."تزويره بالجلسة وعرضه عليه وعلي المدافع عنه 
  )١١٧٤ ص ٢٣١ رقم ٢٠ س ١٩٦٩ أكتوبر سنة ٢٧نقض ( 

 وقضي كذلك
دات  المــزورة  نعــرض المســتبأـنـه يجــب كــإجراء مــن إجــراءات المحاكمــة ـفـي جــرائم التزوـيـر " 

باعتبارهــا ـمـن أدـلـة الجريـمـة عـلـى بســاط البحــث والمناقشــة بالجلســة ـفـي حضــور الخصــوم ليـبـدي كــل 
وهـو مـا منهم رأيه فيها ويطمئن إلـي أن تلـك الورقـة موضـوع الـدعوى هـي التـي دارت عليهـا مرافعتـه 

 ." حكمة إجراؤه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه فات الم
 ) ق ٥٨ لسنة ٩٩ طعن ٢٦ رقم ١٥٠ ق ٤٠ لسنة ١/٢/٨٩نقض ( 

 ) ق ٤٧ لسنة ٢٣٩ طعن ١٥٦ رقم ٧٤٦ ص ٢٨ لسنة ٢٢/٦/٧٧نقض ( 

 وفضال عن ذلك
 ت فإن منازعة المدافع عن الطاعن في خصوص صحة ما دون بالمحرر المزور من واقعا
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 .وأنه بالفعل يمتلك قطعة األرض محل ذلك العقد بطريق الميراث 

 تعد مطالبة صرحية
من المدافع في اإلطالع علي تلك المحررات كان يتعـين علـي محكمـة الموضـوع تمكينـه مـن 

 .ذلك إعماال بواجبها نحو تمحيص الدليل وصوال لوجه الحق فيه 

 إال أنها
لـك المحـررات ولـم تمكـن الطـاعن ومدافعـه مـن مطالعتهـا التفتت عن ذلك فلـم تطـالع هيئتهـا ت 

 .علي الرغم من كون ذلك إجراء جوهري ال يغني عنه سوي إتمامه  

 عمال مبا قضت به حمكمة النقض
مــن أن إطــالع المحكمــة عـلـي األوراق محــل التزوـيـر وتمكينهــا الخصــوم مــن اإلطــالع عليهــا  

محاكمـــة ـفــي جـــرائم التزوـيــر يقتضـــيه واجـــب عـنــد نظـــر اـلــدعوى هـــو إجـــراء جـــوهري مـــن إجـــراءات ال
المحكمــة فــي تمحــيص الــدليل األساســي فــي الــدعوى علــي اعتبــار أن تلــك الورقــة هــي الــدليل الــذي 

 .ٕيحمل أدلة التزوير واغفال المحكمة اتخاذ هذا اإلجراء يبطل الحكم ويستوجب نقضه 
 ) ق ٦٢ لسنة ٤٠٧١ الطعن رقم ١٩٩٣ سبتمبر سنة ٨نقض ( 
 ) ق ٥٩ لسنة ٤٧٦٣٢ الطعن رقم ١٩٩٣وفمبر سنة  ن١٠نقض ( 

 وقضي أيضا
ـمـن المـقـرر أن إغـفـال المحكمــة اإلطــالع عـلـي الورـقـة محــل جريمــة التزوـيـر عـنـد نظــر "  

الدعوى يعيب إجراءات المحكمة األمر الـذي فـات محكمـة أول درجـة إجـراءه وغـاب علـي محكمـة 

 ."نقضه ثاني درجه تداركه مما يعيب حكمها بما يبطله ويوجب 
  )٦/٣/١٩٨٠ ق جلسة ٤٩ لسنة ١٢٦٥طعن رقم ( 

 ومقتضى ما تقدم 
 ثبوت بطالن الحكم الطعين ومن قبله حكم محكمة أول درجة بما يستوجب نقض الحكم  



                                
 

 
 
 
 
 
 
  
 

  Egypt – Borg El giza El Kebly – giza - ٢٢ - -عمارة برج الجيزة القبلي -مصر 

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

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

 www.HamdyKhalifa.com 
 

 محدي خليفة
 المحامي بالنقض

 شريف محدي خليفة
 المحامي

 
Hamdy Khalifa  

Lawyer of the Supreme Courts 
Sherif Hamdy Khalifa  

Lawyer   

 الطعين واإلحالة  

قصور احلكم الطعني يف التسـبيب علـي حنـو جيعلـه جـديرا بـالنقض : السبب الثاني 

 واإللغاء 

 بداية 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣١٠ادة فقد نصت امل
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 

  أن وقد استقر الفقهاء يف إيضاح ذلك علي
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 
 .وأدلة الثبوت ومقتضي كل دليل منها وكيفية استدالل الحكم به علي ما انتهي إليه من إدانة 

 )٢٠٠٧ طبعة ٢عبد الرازق المهدي ج /شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية د(

 ويف ذلك استقرت أحكام النقض علي أن 
إذا حكمـت المحكمـة بإدانـة الطـاعن واقتصـرت فـي األسـباب علـي قولهـا أن التهمـة ثابتـة مـن  

ن هـذه العبـارات إن كـان التحقيقات والكشف الطبي فإن هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه أل
لهــا معنــي عـنــد واضــعي الحـكــم فــإن هـــذا المعنــي مســـتور فــي ضـــمائرهم ال يدركــه غـيــرهم ولــو ـكــان 

يــداب التســبيب ضــربا مــن العبــث االغــرض مــن تســبيب األحكــام أن يعلــم مــن حكــم لمــاذا حكــم لكــان 
وم وجمهـور ولكن الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق المراقبة علي أحكـام القضـاء  مـن الخصـ

ومحكمــة اـلـنقض مــا هــي مســوغات الحكــم وهــذا العـلـم الـبـد لحصــوله مــن بـيـان مفصــل وـلـو إـلـي ـقـدر 
 تطمئن معه النفس والعقل إلي أن القاضي ظاهر العذر من إيقاع حكمه علي الوجه الذي ذهب 
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 .إليه
 )٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ مجموعة القواعد القانونية ج٢٨/٣/١٩٣٩نقض جلسة (

 فتسبيب األحكام 
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 
وحــده يســلمون مــن مظـنـة اـلـتحكم واالســتبداد ألـنـه كالعــذر فيمــا يرتأوـنـه ويقدموـنـه ـبـين ـيـدي الخصــوم 

لجمهــور وبــه يرفعــون مــا قــد يــرد علــي األذهــان مــن الشــكوك والريــب فيــدعون الجميــع إلــي عــدلهم وا
مطمئـنــين وال تقـنــع األســـباب إذا كاـنــت عباراتهـــا مجملـــة ال تقـنــع أحـــد وال تجـــد فيهـــا محكمـــة الـــنقض 

 .مجاال لتبين صحة الحكم من فساده 
 )١٧٨ ص ١ مجموعة القواعد القانونية ج ٢١/٢/١٩٢٩نقض (

 كذلك بأن وقضي 
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 
م قضـت قانونية أو العقوبة التـي يجـب إنزالهـا تبعـا لـذلك إذ لـيس فـي وسـعها أن تصـحح منطـوق حكـ

 .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(

 كما قضي بأن 
للقصــور الصــدارة عـلـي ســائر أوجــه الطعــن المتعلـقـة بمخالـفـة الـقـانون ألن مــن شــأن القصــور  

 صحة تطبيق القانون علي واقعة الدعوى كما صـار إثباتهـا فـي أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة
 .الحكم 
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 )٢٥٠ ص ٦٠ ق ٢٣ أحكام النقض س ٢٨/٢/١٩٧٢(

 ملا كان ذلك 
وبمطالعــة األصــول والمفــاهيم القانونيــة ســالفة الــذكر وتطبيقهــا علــي مــدونات الحكــم الطعــين  

عباراتـــه جـــاءت مجملـــة يتضـــح وبجـــالء تـــام أنـــه جـــاء معيـــب ومهـــدر لضـــمانات التســـبيب ذلـــك أن 
.. 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 

عدم إحاطـة قصور شاب احلكم الطعني يف حتصيل وفهم الواقعة ينم عن : الوجه األول 

حمكمة املوضوع بواقعات االتهام املاثل عن بصر وبصرية ممـا أدي إيل اضـطراب 

 صورتها يف وجدان احملكمة 

 فمن املستقر عليه نقضا أنه 
يجـــب علـــي المحكمـــة أن تبـــين فـــي حكمهـــا واقعـــة الـــدعوى بيانـــا كافيـــا كمـــا يجـــب عليهـــا أن  

ٕ اإلخـالل بـدفاع المـتهم واال كـان حكمهـا معيبـا تستعرض الواقعة برمتها وأال تجزئها تجزئة من شـأنها
 .ويتعين نقضه 

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

 كما قضي بأن 
القانون أوجب علي كل حكم صادر باإلدانة أن يشتمل علي بيان الواقعـة المسـتوجبة للعقوبـة  

هــا واألدـلـة الـتـي استخلصــت منهــا المحكمــة بياـنـا تتحـقـق ـبـه أركــان الجريمــة والظــروف الـتـي وقعــت في
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 (
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 كمة املوضوع كما تعني علي حم
أن يكــون حكمهــا مبــرأ مــن التعســف فــي االســتنتاج ومخالفــة العقــل والمنطــق وطبــائع األمــور  

ألن اـلـــدليل إذا خالطـتـــه االحتمــــاالت .. ٕواال تبـنـــي قضــــاءها عـلـــي الـفـــروض واالحتمــــاالت المجــــردة 
 .سقطت صالحيته في االستدالل 

 إال أنه وحىت يستقيم قضاء احلكم وبنيانه.. هذا 
أن ينبـــذ وينتبـــذ تقطيـــع أوصـــال الـــدعوى ومســـخها أو .. ل لـــه شـــروط صـــحته وكيانـــه وتكتمـــ 

افتـــراض العلـــم اســـتنادا إلـــي قرينـــة يفترضـــها مـــن عندياتـــه أو بنشـــوئها بحرفهـــا إلـــي غيـــر مؤداهـــا أو 
 .باجتهاد غير محمود أو يضرب في غير مضرب 

 أن املقرر يف األحكام اجلنائية .. وذلك 
لموس من هيئة المحكمة لواقعات التداعي وأن توردهـا فـي مدوناتـه أنها تبني علي تحصيل م 

فــي صــورة منظومــة متناغمــة تــنم عــن أن محكمــة الموضــوع قــد تفهمــت الوقــائع علــي نحــو صــحيح 
تكفــي لحمــل النتيجــة التــي انتهــت إليهــا باإلدانــة أو البــراءة علــي الســواء وذلــك حتــى يتســنى لمحكمــة 

 .ع النتيجة التي أنتهي إليها النقض مراقبة تطابق تلك الوقائع م

 ملا كان ذلك 
وكـــان الحكـــم الطعـــين ـفــي مـقــام تصـــور الواقعـــة ـقــد خانـتــه فطـنــة القضـــاء وفروضـــه وأصـــوله  
وتمثـل ذلـك .. حيث قصرت رؤيته وضـلت بصـيرته .. فضل الطريق وجنح جنوحا مؤسفا .. وسننه 

قرت فـي يقـين المحكمـة واطمـأن فيما سطره بمدوناته في شأن تحصـيله لواقعـات االتهـام وحسـبما اسـت
 .وجدانها إليه 

 ذلك أن حمكمة احلكم الطعني 
هـــام الماـثــل االتتكـــاب المتهمـــين للواقعـــة محـــل ارحـــال ســـردها للوـقــائع الـتــي قاـلــت أنهـــا تثـبــت  

  في حق المتهمين من أقوال المجني عليه الذي قرر أن المتهمين قاما ةثابتالواقعة قررت بأن 
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 . ةثالورور فيما بينهما يخص المساحة المملوكة للمجني عليه وباقي بتحرير عقد إيجار مز

 يف حني أن املطالع لتقرير اللجنة الثالثية من خرباء وزارة العدل

 رباء التابع ملصلحة اخلرباء بوزارة العدل اخلمبكتب 

  احلكم الطعني ةالوارد يف األوراق والذي وصفته حمكم

 يف الصفحة الثالثة من حكمها 
وحيث باشرت اللجنة أعمالهـا وأودعـت تقريرهـا ملـف الـدعوى والـذي تطمـئن إليـه " ولها بق 

  " إلبتناءها على أسس سليمة

 ت إليه احملكمة اطمأننقول أنه ورد يف هذا التقرير الذي 
 : بالنتيجة النهائية منه وبالبند الثاني ما نصه  

ة القيــود والمطابقــة الصــادرة مــن ثبــت لنــا مــن مباشــرة المأموريــة وفحــص المســتندات وشــهاد"  
بحـــوض التـــداعي الواقـــع ضـــمنها األطيـــان محـــل  الســـجل العينـــي وهـــي آخـــر أعمـــال بحـــث الملكيـــة

ً فدان هي واقعة بالكامل أصال في ملكيـة كـل ٣ فيراط – سهم ١٥التداعي أن كامل مسطح القطعة 
 :من اآلتي ذكرهم 

  قيراط٢ سهم ١٩              ..... )١

  قيراط ٦ سهم ١٩      ..... )٢

  قيراط ٨ سهم ٣     ..... )٣

  فدان ١ قيراط ٢٠ سهم ١٠    ..... )٤

  قيراط ٥ سهم ٥          .....  )٥

  قيراط ٣ سهم ٢١          .....  )٦

  قيراط١ سهم ١٠   ..... )٧

 ًفي شكواه سندا للجنحة الماثلة لعقد البيع ) المجني عليه ( وقد إستند الشاكي  
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 ٩ سهم ٨ الذي يتضمن مشترى الشاكي لمسطح جملته -/-/-في  ..... المسجل برقم
حسب   كدستر بحوض٩ فدان بالقطعة ١ قيراط ٥ سهم ١٦ فدان منها مسطح ٢قيراط 

 كدستر بحوضه حسب المساحة ٦فدامن ص١ قيراط ٣ سهم ١٦المساحة القديمة ومسطح 
 .القديمة 
احية حسب المساحة وثبت لنا من اإلطالع بمديرية المساحة وتطبيق الخريطة المس 

الحديثة على الخريطة المساحية حسب المساحة القديمة وأخذ األبعاد والقياسات المساحية 
 ١١ ، ١٠ ، ٩ بحوض التداعي حسب المساحة الحديثة تقابل القطع أرقام ٢٤أن القطعة 

 وهي قطع بخالف .......... بحوض التداعي حسب أعمال المساحة القديمة ١٣ ، ١٢، 
 .لواقع بها مساحة االتهام القطعة ا
ًوطبقا للثابت بالمستندات الصادرة من السجل العيني والمودعة ملف الدعوى أنه تم  

ًإستنادا لقائمة .....  فدان بالقيد بالسجل العيني بإسم ١ قيراط ٢٠ سهم ١٠تسكين مسطح 
 كدستر ٢٤ سالفة الذكر بالقطعة رقم .....لسنة ..... الحصر والتحديد المشهرة برقم 

ًبحوض التداعي حسب أعمال المساحة الحديثة طبقا آلخر أعمال أبحاث الملكية بالسجل 
 العيني 
 مدني كلي ببا لمحو  ..... لسنة.....وقد قرر الشاكي أنه قام برفع الدعوى رقم  

تم تركها والتي   بحوض٢٤القيد وتغيير بيانات القيد بالسجل العيني للقطعة رقم 

 .للشطب

 بتقرير جلنة اخلرباء  ا هو ثابتومقتضى م
 ًالذي قررت المحكمة أنه ابتني على أسس سليمة أن المجني عليه ليس مالكا لألرض محل 

 وـمــن هـنــا يـبــين أن الخبـيــر ـقــد جـــزم ـفــي عـــدم ملكـيــة المجـنــي علـيــه ..العـقــد المزعـــوم تزوـيــره 
مـة بتقريـر في الوقت الذي صـدر فيـه الحكـم الطعـين اعتصـاما مـن المحك.. ألرض التداعي 

وهــو .. الخبيــر الــذي أكــد أن صــلة المجنــي عليــه بــاألرض محــل عقــد اإليجــار منبتــه تمامــا 
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األمر الذي يكون معه الحكم الطعين قد حصـل مـا هـو ثابـت بتقريـر الخبيـر تحصـيال خاطئـا 
 .بما يعيب الحكم بالفساد في االستدالل 

 الثابت من مطالعة احلكم الطعني ف
لطــاعن ا(هــام ثاـبـت فــي حــق المتهمــين التن اأصــفحة الخامســة مـنـه أن المحكمــة تقــرر فــي ال

 .ألنهما حررا عقد إيجار عن األرض المملوكة للمجني عليه وباقي الورثة ) وآخر 

 ؤكد  يوهو ما

����O�Pو���P��1���$Qא���R��	و�אق�א���:$��+$���T�� !-ن�א��...���U�B��V�9و��
�P2�12	���Jو/�د��(���א����U P�אYא��������U��X	א.�א��W*��و

 مصدرة يف ذلك 
حكمهـــا الطعـــين ممـــا أســـلس إـلــي ســـقوط أصـــاب مدوناـتــه جمـلــه وتفصـــيال ـفــي تحصـــيل تـلــك  

 .الواقعة كيفما ارتسمت في أوراقها 

 احلكم وهو ما يكون معه 
قد ورد في صورة مجهلة ال يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من تسبيبه بل األكثـر مـن  

الغمـــوض واإلبهـــام فـــي بيـــان تلـــك الواقعـــة التـــي حمـــل مقصـــود مـــا علـــي األفعـــال ذلـــك فقـــد أصـــابه 
والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمـة وكـذا مـا خـرج عـن هـذه األركـان ممـا لـه شـأن هـام تترتـب 

 عليه نتائج قانونية 
 )٦٢٢ ص ٨ ق ٤ مجموعة أحكام النقض السنة ١٩٩٨ مايو ٣نقض جنائي ( 

 وعليه 
عين في تحصيل الواقعة علي هذا النحو يكون قد خالف أصول القاعدة وأسند فإن الحكم الط 

اتهامــه إلــي الطــاعن دون أن تتأكــد المحكمــة مصــدرته مــن ملكيــة المجنــي عليــه لــألرض محــل عقــد 
 رغم أن هذه الجزئية أساسية وهي بعينها التي يحاكم عنها المتهم .... اإليجار المقال بتزويره 
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 ) ة في شكل واقعة صحيحة جعل واقعة غير صحيح(

 األمر الذي يؤكد 
إبهـام الحكـم الطعـين وغموضـه فـي مواجهتـه لعناصــر االتهـام واإللمـام بهـا علـي نحـو يوضــح  

 عن أن محكمة الموضوع قد فطنت إليها في أهم أحداثها 

 وقد تواترت أحكام حمكمتنا العليا علي أن 
تـي جـاءت أسـبابه مجملـة وغامضـة فيمـا المقرر أن الحكم يكـون مشـوبا بـالغموض واإلبهـام م 

أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانـت متعلقـة ببيـان تـوافر أركـان الجريمـة أو ظروفهـا أو كانـت بصـدد 
الــرد علــي أوجــه الــدفاع الهاـمــة مــن الــدفوع الجوهريــة إذا كانــت متعلـقــة بعناصــر اإلدانــة علــي وجـــه 

ء عـن اضـطراب فكرتـه مـن حيـث تركيزهـا فـي العموم أو كانت أسبابه يشوبها االضطراب التـي تنبـى
موضـــوع اـلــدعوى وعناصـــرها الواقعـيــة ممـــا ال يمكـنــه مـــن اســـتخالص مقوماـتــه ســـواء مـــا تعـلــق منهـــا 
بواقعــة اـلـدعوى أو التطبـيـق الـقـانوني وتعجــز بالـتـالي محكمــة اـلـنقض مــن أعمــال رقابتهــا عـلـي الوجــه 

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

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

 وهو األمر 
صــم الحكــم المطعــون فيــه بالقصــور الشــديد فــي التســبيب واالضــطراب واإلبهــام فــي والــذي ي 

تحصيل وقائع االتهام مما تعجز معه المحكمة العليا محكمة النقض من أعمـال رقابتهـا علـي الوجـه 
 الصحيح فيتعين لذلك نقضه واإلحالة 
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قصور احلكم الطعني يف بيان األسباب التي دان مبوجبها الطاعن ممـا  : ينالوجه الثا 

التي جيب أن توضح ماهية األدلـة التـي .. خيالف الغرض من تسبيب األحكام 

 . تساند عليها احلكم باإلدانة 

 بداية ومن نافلة القول فقد استقر قضاء حمكمه النقض 
أنهــا عـلـى الدالـلـة  ييقطــع ـفـ ت حكمهــا مــاى مــدوناـفـعـلـى اـنـه يتعــين عـلـى المحكمــة أن ـتـورد  

 ووازـنـت بينهــا ةالنـفـي عــن بصــر وبصــيراإلثـبـات وحاطــت بادـلـه أـقـراءه مبصــره وى وراق اـلـدعوأ ـقـرأت
ال تبنـي ٕا وألمـر االسـتنتاج ومخالفـه العقـل والمنطـق وطبـائع افـي مـن التعسـف أوان يكون حكمها مبر

 يذ خالطـه االحتمـال سـقطت صـالحيته فـإل  الن الـدليةقضاءها على الفروض واالحتماالت المجرد
ن أ يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانـه وتكتمـل لـه شـرائط صـحته وكيانـه حتىال انه إاالستدالل هذا 

و افـتـراض العـلـم اســتنادا أ غـيـر مؤداهــا إـلـي حرفـهـا اـلـدعوى أووصــال أو تقطـيـع أينـبـذ وينتـبـذ الـتـدخل 
 غيـــر مضـــرب يو يضـــرب فـــأتهـــاد غيـــر محمـــود و يضـــعها باجأ قرينـــه يفترضـــها مـــن عندياتـــه إلـــي

 الجنائيــة تبنــي علــى حجــج قطعيــه الثبــوت علــى الجــزم واليقــين األحكــامن أوكــذلك فانــه مــن المقــرر 
 صـوره فـين تكـون أسـباب الحكـم يتعـين أوليس على الظن والحدس والتخمين وفضال عن ذلـك فـان 

دان أ الـتـيباب ألســوان توضــح ا ة ومتخاصــمةدـمـومتها ةجــزاء متناقضــأ وخـلـوا ـمـن ة متضــامةمنظومـ
 .ليها إانتهي النتيجة التي  مع ألسباب لمحكمه النقض مراقبه تلك اىبموجبها الطاعن حتى يتسن

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

الطبي فان هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه الن هـذه العبـارات ان كـان التحقيقات والكشف 
لهـــا معـنــي عـنــد واضـــعي الحكـــم ـفــان هـــذا المعـنــي مســـتور ـفــى ضـــمائرهم اليدركـــه غـيــرهم وـلــو كـــان 
الغــرض مــن تســبيب االحكــام ان يعـلـم مــن حكــم لمــاذا حكــم لكــان ايجــاب التســبيب ضــربا مــن العـبـث 

علـم مـن لـه حـق المراقبـه علـى احكـام الـنقض مـن الخصـوم وجمهـور ولكن الغرض من التسـبيب ان ي
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ومحكمــه الــنقض مــاهي مســوغات الحكــم وهــذا العلــم البــد لحصــوله مــن بيــان مفصــل ولــو الــى قــدر 
تطمـئن مـعـه اـلـنفس والعقـل اـلـى ان القاضــى ظــاهر العـذر ـفـى ايـقـاع حكـمـه علـى الوجــه اـلـذى ذهـبـت 

 .اليه 
  )٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١عد ج  مجموعه القوا٢٨/٣/١٩٢٩نقض جلسه ( 

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

االشــاره اليهــا بــل ينبغــي ســرد مضــمون كــل دليــل وذكــر مــؤداه بطريقــه وافيــه يبــين منهــا مــدي تاييــده 
الدـلــه واذا كـــان ذـلــك ـفــان مجـــرد اســـتناد الواقعـــه كمـــا اقتنعـــت بهـــا المحكمـــه مبـلــغ اتســـاقه مـــع ـبــاقى ا

محكمــه الموضــوع فــى حكمهــا علــى النحــو ســالف بيانــه دون العنايــه بســرد مضــمون تلــك التحقيقــات 
وـبـذكر مــؤدي هــذا التقرـيـر واالســانيد الـتـى اـقـيم عليهــا واليكـفـي لتحقـيـق الغاـيـه الـتـى تغاـيـا الشــارع مــن 

الـقـانون عـلـى الواقعــه كمــا صــار اثباتهــا تســبيب االحكــام ولمحكمــه اـلـنقض مــن مراقـبـه صــحه تطبـيـق 
 في الحكم االمر الذى يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن 

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

 ملا كان ذلك
ـقـد اعتصــم فيمــا انتهــي الـيـه مــن قضــاء أـنـه وكــان الـبـين مــن مطالعــه مــدونات الحكــم الطعــين  

  رواية شهود اإلثبات وسائر عناصر االثبات فى الدعوي لى صدقإ ئنطمأنه االى قاله مفادها 

 على الرغم 
مــن انــه وكمــا اســلفنا فــان دفــاع الطــاعن قــد نــازع فــى صــحه تلــك االدلــه وداللتهــا فــى نســبه  

االتهام الـى الطـاعن مؤسسـا ذلـك علـى العديـد والعديـد مـن الـدفوع التـى نالـت مـن تلـك االدلـه والتفـت 
رد عليهـــا ردا ســـائغا فـــى اســـبابه ومدوناتـــه رغـــم جوهريتهـــا وداللتهـــا عنهـــا الحكـــم الطعـــين دون ان يـــ

 .وتاثيرها فى مصير الدعوي الماثله 
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 واحلكم الطعني فيما استند اليه 
ـقـد ادان الطــاعن بعـبـارات ان كــان لهــا معـنـي عـنـد واضــعيه فهــو معـنـي مســتتر ـفـى ضــمائرهم  

اســند االتهــام بموجبهــا اال ان الحـكــم اليدركــه غيــرهم فــرغم منازعــه دفــاع الطــاعن فــى الــدالئل التــى 
قصــر فــى تســبيبه بتعويلــه علــى تلــك الــدالئل دون ان يوضــح ســنده فــى ذلــك لكــي يرفــع مــايرد علــى 
االذهان من الشـكوك والريـب ليـذعن الجميـع الـى عدلـه مطمئنـين مخالفـا بـذلك الغـرض مـن التسـبيب 

لحكم حتي يتمكنوا مـن ممارسـه والذى يمثل فى علم القضاء والخصوم والجمهور بما هي مسوغات ا
حقهم فى مراقبته فكان يتعين عليه بيـان االسـانيد والحجـج التـى بنـي عليهـا والنتيجـه فيمـا انتهـي اليـه 
وذلـك ـفـى بيـان جـلـى مفصـل واـلـى ـقـدر تطمـئن مـعـه الـنفس والعـقـل ـفـى ان الحكـم ـفـى ادانتـه ـقـد جــاء 

 .على نحو سليم وهو ماخالفه مما يتعين معه نقضه واالحاله 

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

االحكــــام هــــو وجــــوب ان يشــــتمل الحكــــم عـلـــى االســــباب الـتـــى بـنـــي عليهــــا واال كــــان ـبـــاطال والمــــراد 
والنتيجــه فيمــا انتهــي اليــه بالتســبيب المقيــد قانونــا هــو تحديــد االســانيد والحجــج المبنــي عليهــا الحكــم 

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

قصور احلكم الطعني يف تسبيبه بإدانة الطـاعن دون أن يثبـت األفعـال  : ثالثالوجه ال

وبيان مدي انعقاد هذه األركـان يف .. واملقاصد التي تتكون منها أركان اجلرمية 

 .من عدمه حق الطاعن 
 ان المقرر فى قضاء النقض الحكيم ان االحكام فى المواد الجنائية يجـب ان تبنـي ٠٠بدايه  

 مــن ـقـانون االجــراءات ٣١٠عـلـى الجــزم واليـقـين العـلـى الظــن واالحتمــال وهــذا يوجــب عمــال بالمــاده 
 ه  فى بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا كافى يتحقق به اركان الجريم٠٠الجنائية 
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 فقد استقرت احكام حمكمه النقض على ان 
 مـــن القـــانون المـــذكور ان يثبـــت ٣١٠المقصـــود مـــن عبـــاره بيـــان الواقعـــه الـــوارده فـــى المـــاده  

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

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

 المستوجبه للعقوبه مما يتوافر معه اركان الجريمه واال فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه 
  )١٠٥٥ ص ٢١٦ ق ١٨ س ٣٠/١٠/١٩٦٧نقض ( 

 وفى ذات المعني 
  )٩٥٠ ص ١٩٠ ق ١٩ س ١١/١١/١٩٦٨نقض ( 
  )٩٢٨ ص ٢١٨ ق ٢١ س ٢٢/٦/١٩٧٠نقض ( 

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

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

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

  -/-/-للطاعن بانه قام بتزوير عقد اإليجار المؤرخ 

 ولكن
 قد ورد الحكم الطعين مجهال بيان تحقق اركان تلك الجريمه على نحو يوضح االفعال  
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 .ات عامه معماه مجمله فى ذلك االسناد والمقاصد التى تتكون منها حيث انه جاء بعبار

 حيث ان
 فيجـب ان يتـوافر القصـد ٠٠جريمة التزوير هي من الجرائم العمديـه فـى فعـل تغييـر الحقيقـة  

الجنائى لدي مرتكبها حيث يتطلب علم الجاني بانه يرتكب الجريمه بجميع اركانها التى تتكـون منهـا 
 .ها القانون فى هذه الجريمه  واقتراف ذلك بالنيه الخاصه التى يستلزم٠٠

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

 يقدح فى ذلك وال
قاـلـة الحكــم الطعــين اـنـه ـقـد ثـبـت أن األرض محــل العـقـد المــذكور مملوكــة للمجـنـي علـيـه دون  

الثالثـيــة للخـبــراء الـمــتهم ألن هـــذا الـقــول يخـــالف ـمــا ثـبــت ـبــاألوراق الرســـمية وـمــا أورده تقرـيــر اللجـنــة 
 حـــال طـــاعنمـمــا مقتضـــاه ثـبــوت إنتـفــاء نـيــة تغيـيــر الحقيـقــة ـلــدى ال... المنـتــدبين ـمــن قـبــل المحكـمــة 

 .تحريره لعقد اإليجار سند اإلتهام 

 وقد قضت حمكمة النقض بأنه
ـمـن المـقـرر اـنـه يجــب لـتـوافر القصــد الجـنـائي ـفـي جريمــة التزوـيـر أن يـكـون المــتهم وهــو عــالم 

فــي الورقــة المــزورة ، فــإذا كــان علــم المــتهم بتغييــر  تغييــر الحقيقــة المــزورة قــد قصــدبحقيقــة الواقعــة 
ًـلــم يـكــن ثابـتــا بالفعــل ـفــإن مجـــرد إهماـلــه فــي تحريـهــا مهـمــا كاـنــت درجتــه ال يتحـقــق ـبــه هـــذا  الحقيقــة

  .نالرك
  )١١/١٠/٢٠١٠ ق جلسة ٧٣ لسنة ٢٣٠٩طعن رقم ( 

 وكذا 
فــي المحــرر مــع  تغييــر الحقيقــة يــر يتحقــق بتعمــدلمــا كــان القصــد الجنــائى فــي جريمــة التزو

إنتواء إستعماله في الغرض الذى زور من أجلـه ، و إذ كانـت الوقـائع التـى أثبتهـا الحكـم و مـا أورده 
ًتدليلــه عليهــا ال يتضــمن هــذا المعنــى و كــان مــا أورده بيانــا للقصــد الجنــائى فــي جريمــة التزويــر ال 
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اع الطــاعن أنــه كــان حســن النيــة ، فــإن الحكــم المطعــون فيــه ًيكفــى لتــوافره و ال يصــلح ردا علــى دفــ
 .  ًيكون معيبا بالقصور في التسبيب و الفساد في اإلستدالل 

  )٢٢/٢/١٩٨٤ ق جلسة ٥٣ لسنة ١٠١٧طعن رقم ( 

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

منهـا اركـان تلـك الجريمـه كيفمـا اوجـب القـانون علـى كـل حكـم صـادر باالدانـه والمقاصد التى تتكون 
 . مما يوصم اسبابه بالقصور فيتعين نقضه واالحاله ٠٠

 حيث استقرت احكام حمكمه النقض على ان 
 ان يشــتمل عـلـى بيــان الواقعــه المســتوجبه ٠٠القــانون اوجــب علــى كــل حكــم صــادر باالداـنـه  

ركــان الجريمــه والظــروف التــى وقعــت فيهــا واالدلــه التــى استخلصــت منهــا للعقوبــه بيانــا تتحقــق بــه ا
) بـاجراء مـؤدي االدلـه التـى استخلصـت منهـا االدـلـه ( المحكمـه ثبـوت وقوعهـا مـن المـتهم وان يلتـزم 

 .حتى يتضح وجه االستدالل بها وسالمه الماخذ واال كان حكمها قاصرا متعينا نقضه 
  )٤٤٩ ص ٩٧ بند ٢٧ لسنه  مجموعه االحكام١٩/٤/١٩٧٦نقض ( 

قصور حمكمة املوضوع يف عـدم إيرادهـا ألوجـه دفـاع الطـاعن يف : الوجه الرابع للقصور 

أسبابها علي حنـو يكشـف عـن أنهـا قـد طالعتهـا وأقسـطتها حقهـا يف البحـث 

والتمحيص وعلي األخص الدفع بعدم قبول الدعويني اجلنائية واملدنية إلحنسار 

  عريف عن األوراق لغياب ركن الضرر جرمية التزوير يف حمرر

 :حيث قضت حمكمة النقض بأنه 

ولــئن كــان األصــل أن المحكمــة ال تلتــزم بمتابعــة الطــاعن فــي منــاحي دفاعــه المختلفــة للــرد  
علــي كــل شــبهه يثيرهــا علــي اســتقالل إال أنــه يتعــين عليهــا أن تــورد فــي حكمهــا مــا يــدل علــي أنهــا 

ت بهــا عـلـي وجــه يفصــح عــن أنهــا فطـنـت إليهــا ووازـنـت بينهــا واجهــت عناصــر اـلـدعوى وأدلتهــا وألمــ
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عـــن دـفــاع الطـــاعن كلـيــة وأســـقطته جمـلــه وـلــم ـتــورده عـلــي نحـــو يكشـــف عـــن أنهـــا أطلعـــت علـيــه أو 
 .أقسطته حقه فإن حكمها يكون قاصرا 

  )٨٤٠ – ١٤٩ – ٣٦ س – ١٠/١٠/١٩٨٥نقض ( 
  )١٠٣٣ – ٣٢ س – ١٨١ – ٣٢ ص – ٥/١٢/١٩٨١نقض ( 

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

 كما قضي 

ولــئن كــان األصــل أن المحكمــة ال تســتلزم بمتابعــة الطــاعن فــي منــاحي دفاعــه المختلفــة إال  
ا ـيـدل عـلـي أنهــا واجهــت عناصــر اـلـدعوى وألمــت بهــا عـلـى أنـهـا يتعــين عليهــا أن ـتـورد ـفـي حكمهــا مــ

 لمـا كـان ذلـك وكـان الثابـت أن الحكـم المطعـون ٠٠وجه يفصح عن أنها فطنت إليهـا ووازنـت بينهـا 
فـيـه أـيـد الحكــم االبـتـدائي باإلداـنـة ألســبابه وأن أوـقـف تنفـيـذ العقوـبـة دون أن يعــرض لدفاعــه إـيـرادا ـلـه 

عـة الـدعوى وتعلقـه بموضـوعها ويتحقـق الـدليل فيهـا لـو أنـه عنـي  التصاله بواق٠٠ رغم جوهريته ٠٠
ببحثه وتمحيصه وفحص المستندات التي ارتكز عليها بلوغا إلي غاية األمر فيه لجاز أن يتغيـر بـه 
وجه الرأي فـي الـدعوى ولكنـه إذا سـقط جملـه ولـم يـورده علـي نحـو يكشـف عـن أن المحكمـة حاطـت 

 بالقصور بما يبطله ويستوجب نقضه به وأقسطته حقه فإنه يكون مشوبا 
  )٧٦٢ ص ١٣٤ ق ٣٦مجموعة أحكام محكمة النقض س ( 

 ملا كان ذلك 

جريمــة التزوـيـر ـفـي محــرر عرـفـي وـكـان الثاـبـت أن المــدافع عــن الطــاعن ـقـد تمســك بإنحســار 
 الدعويين المدنية والجنائية إلقامتهما من عن األوراق لغياب ركن الصرر بما يستتبع عدم قبول 
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 .ير ذي صفة  غ

 ذلك أن 

أن تقرـيـر الخـبـرة اـلـوارد ـفـي اـلـدعوى واـلـذي إســتندت إلـيـه المحكمــة كــدليل مــن أدـلـة .. الثاـبـت  
وأن المجـنـي ... اإلداـنـة ـلـم يقطــع بملكـيـة المجـنـي علـيـه ـلـألرض محــل عـقـد اإليجــار المزعــوم تزوـيـره 

 ..... لســنة .....رقــم عليــه ذاتــه قــرر أن ملكيتــه ألرض التــداعي ال زالــت محــل نــزاع فــي الــدعوى 
 .مدني كلي ببا 

 وحيث أن جرمية التزوير يف حمرر عريف 

تستلزم بالضرورة أن يلحق باmني عليه فيها ضررا
ً

 

 وهو عني ما قررت به حمكمة النقض بقوهلا
ًلما كان التزوير أيا كان نوعه يقوم علـى إسـناد أمـر لـم يقـع ممـا أسـند إليـه ، فـي محـرر أعـد 

ًالطــرق المنصــوص عليـهـا قانوـنـا ، بشـرط أن يـكـون اإلســناد ـقـد ترـتـب علـيـه ضــرر أو إلثباتـه بأحــدى 
  .يحتمل أن يترتب عليه ذلك

  )٩/٦/١٩٨٢ ق جلسة ٥٢ لسنة ١٧٨٩طعن رقم ( 
ًمن المقرر أن التزوير أيا كان نوعه يقوم على إسناد أمر لـم يقـع ممـن أسـند إليـه فـي محـرر 

هــا فــي القــانون بشــرط أن يكــون اإلســناد قــد ترتــب عليــه أعــد إلثباتــه بإحــدى الطــرق المنصــوص علي
 . ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه

  )٩/١/٢٠١٢ ق جلسة ٧٩ لسنة ١١٠٦٦طعن رقم ( 

 وملا كان اmني عليه يف الدعوى املاثلة 
هــذا العـقـد ـفـال عــدم صــحة  فإـنـه بـفـرض –ال يمـلـك قطـعـة األرض محــل العـقـد المـقـال بتزوـيـره 

وبالتـالي فـال قيـام لجريمـة التزويـر فـي ... لتزويـر يمكـن أن يلحقـه بأيـة أضـرار يمكن القول أن هـذا ا
 .محرر عرفي في دعوانا الماثلة 
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 ملا كان ذلك 
وكان الثابت أن المدافع عن الطاعن قد تمسك بهذا الدفع الجوهري علي نحو جازم وصـريح 

األمـر الـذي .. هـا أو تـرد عليـه وقرع بـه أذان المحكمـة إال أنهـا التفتـت عنـه ولـم تـورده مسـببات حكم
 .يقطع بقصور هذا الحكم في التسبيب قصورا جسيما يؤدي به إلي النقض واإللغاء 

قصـور شـاب احلكـم الطعـني حيـث أسـتند يف قضـائه علـي حتريـات : الوجه اخلامس 

املباحث دون بيان أو حبـث للعيـوب التـي شـابت هـذه التحريـات وخمالفتهـا 

 كان جيعلها جديرة باإلطراح للحقيقة واملستندات مبا 

 فإن املستقر عليه يف أحكام حمكمة النقض أنه 
فـــان  قـــد حصـــلت أســـاس اقتناعهـــا علـــى رأي محـــرر محضـــر التحريـــات ة كانـــت المحكمـــأن  

حكمهـــا يكـــون قـــد بنـــي علـــى عقيـــدة حصـــلها الشـــاهد مـــن تحريـــه ال علـــى عقيـــدة اتصـــلت المحكمـــة 
غيـر حاجــه إلحاـلـة بعـون فـيـه ممـا يتعـين مـعـه نقضـه وابتحصـيلها بنفسـها ـفـان ذاك يعيـب الحـكـم المط

 . طعنه ييثيره الطاعن ف  ماباقيبحث إلي 
  )٣٩٢ - ٧٩ - ٣٤ س ١٧/٣/١٩٨٣نقض (  

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

 كما قضي بأن 
علــى هــو واجــب علــى المحكمــة فــي المقــام األول وواجــب الجنائيــة ى المــواد فــ األدلــةتحقيــق  

المحكمــة تحقـيـق اـلـدليل مــادام تحقيـقـه ممكـنـا وبغــض النظــر عــن مســلك المــتهم فــي شــان هــذا اـلـدليل 
 و المدافع عنه أالمتهم بمشيئة ن يكون رهن أيصلح  الالجنائية  المواد األدلة فيالن تحقيق 

  )٧٢٨ - ١٣٨ - ٣٧ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 
 وفى ذات المعني 
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  ) 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 ( 

 وقضي كذلك بأن 
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 إوع محكمه الموض
 . الخ ٠٠تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه 

 ١٩٨٧ لســنه ١٤٨١رقــم النياـبـة  الطعــن بجــدول ١٩٨٧ مــايو ١٣ ةحكــام اـلـنقض جلســأمجموعــه ( 
 ) ق لم ينشر ٥٧ لسنه ٧١٥ ةوبجدول المحكم

 ملا كان ذلك
وكانت السمة األساسية والواضحة لتحريات المباحث أنها جـاءت مكتبيـة وغيـر جديـة معتكـزة  

األـمـر الـذي ـيـنم علـي عـدم إجــراء ثمـة تحرـيـات .. علـي مـا ســطره المجنـي علـيـه وتابعيـه فـي األوراق 
 .وهو األمر الذي يهدر داللتها ويجعلها والعدم سواء .. علي الطبيعة 

  ةهذه التحريات املزعوموذلك ليس جمرد تشكيك يف 

 بل أنها حقائق مؤكده بأوراق االتهام وبتقرير اخلربة املرفق بها 

 وذلك علي النحو التايل 

مـن (..... / تناقض هذه التحريات املزعومـة واmـراه مبعرفـة املقـدم : احلقيقة األويل 

ـمـع تـلـك التحرـيـات اـحملـررة مبعرـفـة ) قـسـم مكافـحـة ـجـرائم األـمـوال العاـمـة 

 .علي حنو أسقط كال منهما األخرى يف االستدالل ) باحث املرئيس  (...../ائدالر
  الذي عولت عليه محكمة الموضوع في إدانتها -/-/-باستقراء محضر التحريات المؤرخ  
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يتضـــح أنـــه قـــد تضـــمن واقعـــات ومـــزاعم ســـطرها المجنـــي عليـــه وتابعيـــه .. للطـــاعن والمـــتهم الثـــاني 
 وقام السيد مسطر هذه التحريات بإيراد هذه األقوال كما هي بكـل مـا ..بمحاضر جمع االستدالالت 

 .وزعم بصحة الواقعة .. حوته من مخالفات للواقع والحقيقة 

 يف حني أن الثابت 
محــــل الجريمــــة (احــــث المب بمعرفــــة رـئـــيس -/-/-مــــن محضــــر التحرـيـــات المســــطر بـتـــاريخ  

 : صراحة بأن أنه أورد حقيقة ثابتة بال مراء إذ قررت) بفرض صحتها
وبــإجراء التحريــات الســرية حــول الواقعــة لــم تتوصــل التحريــات إلــي معرفــة حقيقــة " ........  

 ".الواقعة 

 وإزاء هذا التناقض .. ومبفهوم املخالفة 
الواضــح بــين محضــري التحريــات المــرفقين بــاألوراق يتضــح أن كالهمــا أســقط األخــر بمــا ال  

 :الثـاني في حين زعم .. قرر بعدم صحة الواقعة : .. فاألول .. يكون ايهما صالحا لالستدالل به 
 .بصحتها وذلك علي خالف الواقع والحقيقة 

أن حمضر التحريات املعول عليه مـن قبـل حمكمـة املوضـوع تضـمن : احلقيقة الثانية 

املزعـوم (إذ زعـم بـأن األرض الـواردة بعقـد اإلجيـار  .. ةخمالفة صـارخة للحقيقـ

وهـذا عكـس الثابـت باملسـتندات واملؤكـد .. ي عليه وعائلته ملك اmن) تزويره

 بتقرير اخلربة املودع ملف التداعي 
بمحضــر تحرياتـه المزعوـمـة بـأن األرض محـل التـنـازع هـي مـلـك .. ...../ أورد السـيد المقـدم  

 إثبــات اتهــام التزويــر المزعــوم ضــد.. ولــو بمخالفــة الحقيقــة .. المجنــي عليــه وعائلتــه محــاوال بــذلك 
 .الطاعن والمتهم الثاني 

 يف حني أكد السيد اخلبري املنتدب من وزارة العدل 
 ثم أضاف أن مساحة منها .. أن ملكية هذه األرض غير ثابتة بعد ألي من طرف النزاع  
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 .مملوكة لمورث الطاعن 

 وهو األمر الذي يقطع 
 وردت علـــي لســـان ٕبمخالفـــة التحريـــات أنفـــة الـــذكر للحقيقـــة واثباتهـــا واقعـــات غيـــر صـــحيحة 

رغــم عــدم إجرائــه لثمــة تحريــات .. والــزعم بــأن مــا أســفرت عنــه التحريــات .. المجنــي عليــه وتابعيــه 
وعلي األخـص .. حيث أنه لو كان فعل ذلك لكان تبين له عكس ما سطره بمحضره تماما .. جدية 

 .في مسألة الملكية 

 السيما وأن اmني عليه ذاته 
..  مـدني كلـي ببـا .....لسـنة ..... رض بدليل أنه أقام الـدعوى رقـم أقر بعدم تملكه لهذه األ 

 .إلثبات ملكيته عليها 

 أي أنه 
 ـلــم يكـــن المجـنــي علـيــه أو -/-/-ـفــي ـتــاريخ إجـــراء تـلــك التحرـيــات المتهـــاترة ســـندها بـتــاريخ  

 األمر الذي يؤكد أن جماع مـا سـطر بمحضـر التحريـات المزعـوم أنفـه.. عائلته مالك لهذه األرض 
 .الذكر مخالف للحقيقة والواقع 

 أن الطـاعن يتـزعم -/-/-حيث زعم مسطر حمضر التحريـات املؤرخـة : احلقيقة الثالثة 

.. تشكيل عصابي ختصص يف النصب علي املواطنني لالستيالء علي ممتلكاتهم 

ومع ذلك مل يورد سيادته مثة واقعة أو اتهام أو سابقة للطاعن يكون قد استقي 

  التي سطرها من عندياته دون دليل أو سند منها مزاعمه
يتضــح أن محــرره اســتهل مزاعمــه ـبـأن .. باســتقراء المحضــر الموصــوف زعمــا بأـنـه تحرـيـات  

الطــاعن يتــزعم تشــكيال عصــابيا تخصــص فــي النصــب علــي المــواطنين بــالغش والخــداع لالســتيالء 
 .علي ممتلكاتهم من أطيان زراعية 
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 يف حني مل يورد سيادته 
ولم يـورد ثمـة واقعـة أو سـابقة اتهـام منسـوب للطـاعن حتـى .. دليل أو سند لهذه المزاعم ثمة  

 .يحق له القول بأنه معتاد علي ارتكاب هذه األفعال التي نسبها إليه بال سند 

 األمر الذي يقطع 
بــأن هـــذه التحرـيــات المزعومــة ليســـت إال رأي شخصـــي لمجريـهــا عــاري ـمــن الصـــحة واـلــدليل  

ي ســند صــحيح بـل عـلـي محـض افـتـراءات ســطرها مـن عندياـتـه بمـا يجعلـهـا عــاجزة أن وغيـر ـقـائم علـ
 .تكون دليال ضد الطاعن 

أورد حمرر احملضـر يف حترياتـه بـأن الطـاعن يشـرتك معـه يف ارتكـاب : احلقيقة الرابعة 

يف حـني مل يوضـح دور هـذين الشخصـني ) .....،  ..... (جرائم النصب كـال مـن 

إذ أن االسـتبعاد هـذا يف حـد .. نيابة العامة من االتهام اللذين استبعدتهما ال

ويكون له حجيته لصـدوره بقـرار بـأال .. ذاته يؤكد عدم صحة ما ورد بالتحريات 

وجه إلقامة الدعوى اجلنائية قبلهما مبا يؤكد استبعاد النيابة ملـا طويـت عليـه 

تكـز عليهـا وعلي الرغم من ذلك جند أن احلكم الطعني قـد اع.. هذه التحريات 

 .يف إصدار حكمة املطعون فيه 
 قــد زعــم -/-/- محــرر محضــر التحريــات المــؤرخ ...../ علــي الــرغم مــن أن الســيد المقــدم  

 .يشتركان مع الطاعن في التشكيل العصابى المزعوم ) .....، ..... (بأن كال من 

 ورغم ذلك 
يما وأن األوراق ـقـد خـلـت ـلـم ـيـورد ثمــة دور لهــذين الشخصــين ـفـي ذـلـك التشــكيل المزعــوم الســ 

 .تماما من ثمة ذكر لهذين الشخصين أو اشتراكهما في الواقعة الراهنة من قريب أو بعيد 

 ولعل خري دليل علي عدم صحة ما سطره املذكور يف حترياته 
 أن النيابة العامة قد استبعدت هذين الشخصين تماما من هذا االتهام ولم تنسب إليهما ثمة  
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هو ما يعد إقرارا صريحا من النيابة العامة بمخالفـة مـا هـو مسـطر بالتحريـات للحقيقـة و.. فعل مؤثم 
وهو مـا يقطـع بتهـاتر التحريـات .. ٕواال كانت اتخذته سندا في اتهام هذين الشخصين أنفي الذكر .. 

 .وعدم التعويل عليها .. المزعومة بما كان يجدر معه طرحها 

التحريـات أنفـة الـذكر أن هنـاك ضـررا أصـاب زعم السـيد جمـري : احلقيقة اخلامسة 

اmني عليـه مـن جـراء ادعـاء الطـاعن ملكيتـه علـي األرض حمـل عقـد اإلجيـار 

السـيما وأن اmنـي عليـه .. وهو ضرر وهمـي ال دليـل عليـه ) املزعوم تزويره(

 .ليس مالك هلذه األرض فكيف يضار من إجيار أرض ليست ملكه 
 يتجـلـى أمامــه ظــاهرا أن محــرره أنســاق -/-/-عــوم والـمـؤرخ المطــالع لمحضــر التحرـيـات المز 

بمــا يجعـلـه .. وراح يرددهــا ـبـال ســند أو دلـيـل .. وراء مــزاعم المجـنـي علـيـه وتابعـيـه المخالـفـة للحقيـقـة 
 .غير قادر علي العودة إلي الحق والحقيقة 

 فبناء علي زعمه 
وجـد .. جار المزعوم تزويـره المخالف للحقيقة بأن المجني عليه يمتلك األرض محل عقد اإلي 

 .نفسه مضطرا للقول علي خالف الحقيقة أيضا بأن ثمة ضرر لحق بالمجني عليه 

 يف حني أن الثابت 
أن تلـــك األرض أثبـــت الســـيد الخبيـــر المنتـــدب أمـــام محكمـــة الموضـــوع أنهـــا ليســـت مملوكـــه  

 .للمجني عليه أو عائلته 

 فكيف يتصور إذن 
 !! .ام الطاعن بإيجار أرض ليست ملكه ؟أن يضار المجني عليه من قي 

 أضف إيل ذلك 

 أن اmني عليه ذاته نفي متاما أن يكون مثة ضرر قد حلق به 
 إذ قرر بأنه علي الرغم من حصول الطاعن علي حكم بشأن هذه األرض وتذيله بالصيغة  
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 األمــر الــذي يؤكــد ..التنفيذيــة إال أنــه لــم يتعــرض لــه بهــذا الحكــم أو ألي مــن أراضــية التــي يملكهــا 
وأن محررهــا أراد إمعــان إلصــاق االتهــام .. زور وبهتــان مــا جــاء بتلــك التحريــات ومخالفتهــا للحقيقــة 

فإذا به يقدم دليال قاطعا علي براءته النتفاء ركن الضرر وهو الركن األهم فـي .. بالطاعن بال سند 
 .جريمة التزوير المنسوبة لطاعن 

أن الواقعـة الراهنـة ال تـدخل .. ؤال يطرح نفسه وبقوه أن هناك س: احلقيقة السادسة 

.. بأي حال من األحوال ضمن اختصاص قسم مكافحـة جـرائم األمـوال العامـة 

رئيس مباحث جرائم األموال العامة قد تطوع إلجراء التحريـات يف / وأن السيد 

 .هذه الواقعة الغري داخلة يف اختصاصه 
فـهـي ال ـتـدخل .. ي أنـهـا جريـمـة تزوـيـر معـنـوي أو نصــب الواقـعـة الراهـنـة أـيـا ـكـان وصــفها عـلـ 

 .تماما ضمن اختصاص األموال العامة ومكافحة جرائمها والقسم المخصص لذلك بمديرية األمن 

 أما وأن يتطوع رئيس مباحث هذا القسم 
بــإجراء التحريــات فــي هــذه الواقعــة ويســطرها فــي أربــع ورقــات ويخــالف وينــاقض مــن خاللهــا  

.. حث المجراة بمعرفة مباحـث مركـز الشـرطة الـذي تمـت الواقعـة المزعومـة فـي دائرتـه تحريات المبا
ويقرر بانعقاد جريمـة التزويـر فـي .. بل ينصب سيادته من نفسه قاضيا وحكما .. ليس هذا فحسب 

 .حق الطاعن 

 هي مجيعا شواهد 
الواقعــة يثيــر رئــيس مباحــث األمــوال العامــة فــي هــذه / تؤكــد أن هــذا التــدخل مــن قبــل الســيد  

 الشكوك حول صحة هذه التحريات وصحة ما ورد بها من مزاعم وأباطيل مخالفة لألوراق وللحقيقة 

 ملا كان ذلك 
وكانت محكمة الموضـوع يكفيهـا التشـكك فـي صـحة إسـناد التهمـه إلـي المـتهم كـي تقضـي لـه  
 .بالبراءة 
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 )٢٣١ ص ٧٨ رقم ٦ مجموعة األحكام س ٢/١٢/١٩٤٥نقض جلسة (
ـيـث عــاب التحرـيـات المرفقــة ـبـاألوراق مــن العـيـوب والمطــاعن مــا يثـيـر الشــك فــي صــحتها وح 

األمر الذي يتعـين معـه علـي محكمـة الموضـوع أن .. وصحة ما ورد بها بالمخالفة للقانون والحقيقة 
وحـيـث أنهــا خــالف هــذا النظــر األمــر اـلـذي يعـيـب حكمهــا بالقصــور المبطــل عـلـي .. تقضــي ـبـالبراءة 

 .ليقا بالنقض واإللغاء نحو يجعله خ

قصور شاب احلكم الطعني يف عـدم حتصـيله الصـحيح ألقـوال : الوجه السادس للقصور 

الشهود ومدي ما شابها من عيوب أهمها خمالفتها للحقيقـة ولتقريـر اخلـربة 

فضال عن كـونهم مـن تـابعي اmنـي عليـه والعـاملني .. املودع أوراق التداعي 

وهـو مـا كـان يسـتتبع .. مبا يؤكد جماملتهم له لديه ويتقاضون أجورهم منه 

 .طرح هذه األقوال 

 فإن املستقر عليه يف قضاء النقض أنه 
إذا أوردت المحكمة فـي حكمهـا دليلـين متعارضـين فـي ظاهرهمـا وأخـذت بهمـا معـا وجعلتهمـا 

فـي عمادها في ثبوت إدانة المـتهم دون أن تتصـدي لهـذا التعـارض وتبـين مـا يفيـد أنهـا وهـي تقضـي 
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 ٥ مجموعة القواعد القانونية ج ٢/١/١٩٣٩(

 كما قضي بأن 
تهم علــي رؤيــة شــاهد إيــاه فــي مكــان الحــادث يعتــدي إذا كــان الحكــم بعــد أن أســس إدانــة المــ 

عـلــي اثـنــين مـــن المجـنــي عـلــيهم ـثــم عـــاد فنـفــي حضـــوره ـفــي مكـــان الحـــادث وـقــت أن أصـــيب جمـيــع 
 .المصابين وأسس علي ذلك قضائه فإن هذا التخاذل وتناقض يعيبان الحكم بما يستوجب نقضه 
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 ملا كان ذلك 
ل وعلي األخـص منهـا محضـر جمـع االسـتدالالت وكان الثابت من خالل أوراق االتهام الماث 

 :أن مأمور الضبط قد استمع لعدد ثالث شهود تقدم بهم المجني عليه لإلدالء بأقوالهم .. 
 ) .جنايني لدي المجني عليه(     ...../  المدعو -
 ) .نجل الشاهد السابق وموظف لدي المجني عليه(    ...../  المدعو -
 ) .كانيكي لدي المجني عليهمي(    ...../  المدعو -

 ملا كان ذلك 
عـلــي نحـــو يجعلـهــا جـــديرة .. وكاـنــت أـقــوال الشـــهود أنـفــي اـلــذكر يشـــوبها العدـيــد ـمــن العـيــوب  

 :وهذه العيوب كالتالي .. باإلطراح 

 العيب األول 
أن جمــاع هــؤالء الشــهود مــن العــاملين والـتـابعين للمجـنـي علـيـه واـلـذين يتقاضــون رواـتـبهم مـنـه  

وهو ما يثير الشك والريبة في مدي صـحة أقـوال .. ٕ الذي يؤكد مجاملتهم له واتمارهم بأمره األمر.. 
 .هؤالء الشهود 

 العيب الثاني 
مملوكــه ) المزعــوم تزوـيـره(أن هــؤالء الشــهود أجمعــوا عـلـي أن األرض المــذكورة بعـقـد اإليجــار  

.. مقدمــة ـبـأوراق هــذا االتهــام فــي حــين تـبـين مــن تقرـيـر الخـبـرة وكافــة المســتندات ال.. للمجـنـي علـيـه 
وهــو مــا يجعــل الشــكوك فــي مــدي صــحة هــذه األقــوال .. وأن تـلـك األرض ـلـيس ملكــا للمجـنـي عليــه 

 .ترقي لمرتبة الحقيقة 

 وحيث كان ما تقدم 
ٕواذ ثبت يقينا لدي المحكمة مصدرة الحكم الطعـين مـدي مـا شـاب الحكـم الطعـين مـن عيـوب  

 إال .. فساد ومن عيوب علي نحو يبطل ثمة دليل يستمد منها ومدي ما اعتري أقوال الشهود من 
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 .أن تلك المحكمة أهدرت ذلك كله وقضت بحكمها الطعين معتكزة علي هذه األقوال المبتورة السند 

باعتبار أن احلكم ورقة رمسية جيـب أن يصـدر يف شـكل معـني : الوجه السابع للقصور 

فإن خلـو احلكـم .. مها القانون وجيب أن يتضمن بيانات جوهرية معينة استلز

 .الطعني من بيان رقم الدعوى املبتدأة يعيبه 

 : من قانون اإلجراءات قد جرى بأنه ٣١٠ذلك أن نص املادة 
يجــب أن يشــتمل الحكــم عـلـى األســباب الـتـي بـنـي عليهــا وكــل حكــم باإلداـنـة يجــب أن يشــتمل 

يها ، وأن يشير إلى نـص القـانون الـذي على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت ف
 .حكم بموجبه

 ومن بني البيانات اجلوهرية التي جيب أن يشتمل عليها احلكم 
ٕأسماء القضاة الذين إشتركوا في إصداره وعضو النيابة الذي حضـر بالجلسـة واسـم المحكمـة 

 .ر فيها ٕالتي صدر منها وتاريخه واسم كاتب الجلسة وأسماء الخصوم ورقم الدعوى التي صد

 ويرتتب على إغفال البيان اجلوهري 
 .ٕبطالن الحكم وانعدامه وفق ما قرر به قضاء النقض 

 فقد قضي بأن
بيان المحكمة التى صدر منها الحكم ، والهيئة التـى أصـدرته ، و تـاريخ الجلسـة التـى صـدر 

لبياـنـــات ووصــــف التهمــــة المســــندة إـلـــيهم ، هــــى مــــن ا فيهــــا وأســــماء المتهمــــين ـفـــي اـلـــدعوى ورقمهــــا
الجوهرـيـة ، و خـلـو الحكــم منهــا يجعـلـه كأـنـه ال وجــود ـلـه ، فــإذا أخــذ الحكــم اإلســتئنافى بأســباب هــذا 

ًالحكم فإنه يكون باطال أيضا إلستناده إلى أسباب حكم ال وجود له قانونا ً ً . 
 )٧/١١/١٩٥٥ ق جلسة ٢٥ لسنة ٦٦١طعن رقم (

 كما قضي بأن 
 سباب الحكم اإلبتدائي الذي خال من بيان المحكمة متى كان الحكم اإلستئنافي قد أخذ بأ
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ٕالتــي صــدر فيهــا والهيئــة التــي أصــدرته وتــاريخ الجلســة التــي صــدر فيهــا واســم المــتهم فــي الــدعوى 
ًورقمها ولم ينشئ لنفسه أسبابا لقضائه فإنه يكون باطال إلستناده ألسباب حكم غير موجود ً . 

 )١٠٠٧ ص ٢٧٥ ق ٨ أحكام النقض س ٣٠/١٢/١٩٥٧(

 ملا كان ما تقدم
وكان الثابت من مطالعة الحكم الطعين أنه قد خال من رقم الـدعوى األصـلي الـذي قيـدت بـه 

ًرغم جوهرية هذا البيان واشتراط إدراجه بديباجة الحكم واال كان باطال ) رقم الدعوى اإلبتدائي (  ٕ ٕ. 

 وحيث أن ورقة احلكم
ًكال معينا فإن مخالفة هذا الشكل تبطل هـذه بإعتبارها ورقة رسمية إستلزم القانون لصحتها ش ً

وحـيــث ثـبــت خـلــو الحكـــم الطعـــين مـــن بـيــان جـــوهري إســـتلزمه .... الورـقــة وتجعلهـــا ـفــي حكـــم العـــدم 
 .لقانون مما يترتب عليه قصور الحكم الطعين ووجوب نقضه ا

احلكم الطعـني يف االسـتدالل علـي حنـو يعيبـه وجيعلـه جـديرا فساد  : لثالسبب الثا

  واإللغاءبالنقض

 بادئ ذي بدء 
فإن أسـباب الحكـم تعتبـر مشـوبة بالفسـاد فـي االسـتدالل إذا انطـوت علـي عيـب يمـس سـالمة  

االستنباط كأن تعتمد المحكمة في اقتناعها علي أدلة لـيس لهـا أصـل ثابـت بـاألوراق أو غيـر مقبولـة 
دم فهــــم المحكمــــة قانوـنـــا أو غـيـــر صــــالحة مــــن الناحـيـــة الموضــــوعية لالقتـنـــاع بهــــا أو فــــي حاـلـــة عــــ

للعناصــر الواقعـيـة الـتـي ثبـتـت ـلـديها وعـلـي ذـلـك ـفـإذا أقــام الحكــم قضــاؤه عـلـي واقعــة استخلصــها مــن 
مصدر ال وجود له أو موجـود ولكنـه منـاقض لمـا أثبتـه أو غيـر متنـاقض ولكنـه مـن المسـتحيل عقـال 

 .استخالص تلك الواقعة متي كان هذا الحكم باطال 
 )٢٣ص  ق ٥٩ لسنة ٥١٣٥١طعن رقم (
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 وكذلك فإن 
أســـباب الحكـــم تعتبـــر مشـــوبة بالفســـاد فـــي االســـتدالل إذا انطـــوت علـــي عيـــب يمـــس ســـالمة  

االســـتنباط ويتحقـــق ذلـــك إذا اســـتندت المحكمـــة فـــي اقتناعهـــا إلـــي أدلـــة غيـــر صـــالحة الموضــــوعية 
ا ـفـي لالقتـنـاع بهــا أو إـلـي عــدم فهــم الواقعــة الـتـي ثبـتـت ـلـديها أو وـقـع تـنـاقض ـبـين هــذه العناصــر كمــ
 .حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء علي تلك العناصر التي ثبتت لديها 

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

 ملا كان ذلك 
 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 
االســـتدالل ذلـــك أننـــا ســـنجد فـــي هـــذا الحكـــم عيـــوب تمـــس ســـالمة االســـتنباط واســـتناد المحكمـــة فـــي 
قضــائها عـلـي أدلــة غـيـر صــالحة موضــوعا لالقتـنـاع بهــا وذـلـك كـلـه بمــا ينـبـئ عــن عــدم فهــم الواقعــة 

 .األدلة التي عولت عليها المحكمة مع النتيجة التي انتهت إليها وعدم اتساق 

 وهو األمر الذي جيعل 
وحيـث أن ذلـك لـم .. هذا القضاء فاسدا في استدالله علـي نحـو ينحـدر بـه إلـي حـد الـبطالن 

يأت علي صورة أو وجه واحد بل تعددت أوجـه فسـاده فـي االسـتدالل األمـر الـذي نوضـحها تفصـيال 
 :فيما يلي 
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احلكم الطعني أخطأ يف فهم صحيح الواقع يف هذه الـدعوى وشـابه عـدم : الوجه األول 

ورغم ذلك تساند واستدل بفهمه اخلاطئ علي إدانة الطاعن .. اإلملام بعناصرها 

 .مبا يؤكد فساده يف االستدالل وخمالفته للثابت باألوراق 

 بداية 
 تصــويرها مــالك األمــر فيــه موكــول ولــئن كــان مــن المقــرر أن فهــم صــورة الــدعوى وتحصــيل 

إطالقاتهـا وهـو مـن .. إلي محكمة الموضوع تحصلها بمـا يطمـئن لـه ضـميره أو يرتـاح إليـه وجـدانها 
 وال جنــاح أو مأخــذ فيمــا تــورده مــا دام لــه أصــل صــحيح ومعــين ثابــت ٠٠فــال ســلطان ألحــد عليهــا 

ورقـة مـن أوراق الـدعوى تعـد علي األوراق بغض النظر عن موضوعه ألنها تسـتمد عقيـدتها مـن كـل 
 مطروحة عليها 

  هو ما أرسته حمكمة النقض ٠٠إال أن حد ذلك 

 وتواترت عليه يف أحكامها 

مــن المـقـرر أن األحـكـام يجــب أن تبـنـي عـلـي أســس صــحيحة مســتمدة مــن  ٠٠حـيـث أن  

فإنـه أوراق الدعوى وعناصرها فإذا استند الحكم إلـي روايـة أو واقعـة ال أصـل لهـا فـي التحقيقـات 

يكون معيبا البتنائه علي أساس فاسد متي كانت الرواية أو الواقعـة هـي عمـاد الحكـم فـإن األمـر 

 بمـا ال أصـل لـه فـي األوراق ٠٠ينبىء عن أن المحكمة لـم تمحـص الـدعوى ولـم تحـط بظروفهـا 

 مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه 

  )٣٩٧ ص ٣٣ مج س ٢٣/٣/١٩٨٣( 

 ملا كان ذلك 

ًإرتكـب تزويـرا  أنـهعلي سند مـن القـول بثابت أن محكمة الموضوع قد أدانت الطاعن وكان ال 
 مـــدني جزـئــي ..... لســـنة .....ـفــي إحـــدى المحـــررات العرفـيــة وهـــو عـقــد اإليجـــار ســـند اـلــدعوى رقـــم

 بأن أثبت واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة والمتمثلة في ملكيته لألرض محل هذا .. العدوة 
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  .هورثالبت ان هذه األرض مملوكة للمجني عليه وباقي العقد في حين ث

 وذلك كله علي الرغم 

مــن ثبــوت انتفــاء ملكيــة المجنــي عليــه لــألرض وفــق مــا أســفرت عنــه األوراق الرســمية التــي  
إطلعــت عليــه لجنــة الخبــراء ووفــق مــا قــرر المجنــي عليــه بذاتــه أمــام تلــك اللجنــة وهــو التقريــر الــذي 

 .ًه عماد من اعمدة قضائها الطعين أخذت به المحكمة وجعلت

  وحيث أنه قد ثبت 

أن محكمة الموضوع قد ذهبت إلي إدانة الطاعن مخالفة بذلك جماع مـا سـطر بـاألوراق مـن  
األمـر الـذي .. حقائق ودالئل تؤكد انتفاء صلة الطاعن بهذا االتهام وانعدام وجـود ثمـة دور لـه فيهـا 

 .ٕ للثابت باألوراق علي نحو يجدر معه نقض حكمها والغائه يؤكد فسادها في االستدالل ومخالفتها

فساد احلكـم الطعـني يف اسـتدالله علـي إدانـة املـتهم بـأقوال : الوجه الثاني للفساد 

التي ثبـت عـدم صـحتها السـيما يف واقعـة ادعائـه ملكيـة األرض اmني عليه 

 .الك هلا والتي تأكد أنه ليس مب.. الواردة بعقد اإلجيار املزعوم تزويره 

 حيث استقرت أحكام حمكمه النقض على ان 

إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد االثبات ومـن شـانه لوصـح ان يتغيـر بـه وجـه الـرأي  
فى الـدعوي فقـد كـان لزامـا علـى المحكمـة ان تمحصـه وتقسـطه حقـه بتحقيـق تجريـه بلوغـا الـى غايـه 

ه امـا وقـد امسـكت عـن تحقيقـه وكـان مـا اوردتـه االمر فيه اوترد عليه بما يدحضـه اذ هـي رات طرحـ
ردا عليه بقاله االطمئنان الى اقوال الشاهد غير سائغ لمـا ينطـوي عليـه مـن مصـادره الـدفاع قبـل ان 

 .ينحسم امره فان حكمها يكون معيبا 
  )٧١٤ - ١٢٤ - ٤١ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض ( 

 وكذا 

 ٕي الفعل المكون للجريمه والى استحالة بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن يتجه إلى نف 
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نه يكون دفاعـا جوهريـا لتعلقـه بتحقيـق الـدليل فـى الـدعوي إحصول الواقعه لما رواها شهود االثبات ف
ن تتخـذ مـن الوسـائل لتحقيقـه أالظهار وجه الحق فيهـا ممـا كـان يقتضـى مـن المحكمـة وهـي تواجهـه 

 .مر فيه ألوتمحيصه بلوغا لغاية ا
 ) ق ٥٨ لسنه ٢١٥٦ طعن ٨٨بر سنه  سبتم١١نقض ( 

 وقضى أيضا 

ن يكـون مصـاغا أيشترط فى طلب التحقيق الـذى تلتـزم بـه المحكمـه ويتعـين عليهـا إجابتـه  ال 
ن يكون مفهوما دالله وضمنا مادام هذا الفهم واضحا دون لـبس أفى عبارات والفاظ معينه بل يكفى 

ن ألســـالف اـلــذكر هـــذا اـلــى ـمــاهو مـقــرر ـبــاوغـمــوض كـمــا هـــو الحـــال ـفــى منازعـــه الطـــاعن ودفاعـــه ا
دله فى المواد الجنائيه هو واجـب المحكمـه فـى المقـام األول واليجـوز بحـال ان يكـون رهـن ألتحقيق ا

 و المدافع عنه أبمشيئه الطاعن 
 ) ق ٥٦ لسنه ٢٨٢٥ طعن رقم ١٧٢٨ - ١٣٨ - ٣٨ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 

 وكذا 
ن يكــون اـلــدفاع قــد طلـبــه أام ـبــالتحقيق الواجــب عليـهــا         اليقــدح فــى واجـــب المحكمــه ـفــى القيــ

طمئنـان الـى ألعـراض عنـه بقالـة األجـوز ا يقوال الشاهد الأن الدفاع الذى قصد منه تكذيب أوقالت 
مـر تحقيـق تجريـه أن ينحسـم أماشهد به الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد مـن مصـادره الـدفاع قبـل 

ن دفاعــه أمســك عــن طلــب اجــراء هــذا التحقيــق مــادام أالــدفاع ن يكــون أالمحكمــه واليقــدح فــى هــذا 
 .جراءه إينطوي على المطالبه ب

  )١٢٢٠ - ٢١٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/٨١نقض ( 

 ملا كان ذلك 

وكــان الثابــت مــن خــالل أوراق االتهــام الماثــل إقــرار المجنــي عليــه صــراحة بأنــه غيــر مالــك  
 .عوى قد شطبت علما بأن هذه الدلألرض محل العقد المزعوم تزويره 
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 من هذا اإلقرار يتضحو
 الموـثـق والرســمي والقضــائي اـلـذي أدـلـي ـبـه المجـنـي علـيـه انتـفـاء صــلة الطــاعن بهــذا االتهــام  

السـيما مـع انتفـاء الـركن األهـم لجريمـة .. وانقطاع صلته به وعدم وجود ثمة دور أو اشتراك له فيـه 
ـفــاء ملكـيــة المجـنــي علـيــه ـلــألرض ينتـفــي وبانت.. التزوـيــر وهـــو رـكــن الضـــرر اـلــذي يجـــب أن يـتــوافر 

 .بالضرورة ركن الضرر 

 ورغم ذلك 

تتخــذ محكمــة الموضــوع مــن أقــوال المجنــي عليــه دلــيال ضــمن دالئــل ثبــوت التهمــة فــي حــق  
 .أن الحكم الطعين قد أفسد في االستدالل بما يستوجب نقضه األمر الذي يؤكد .. الطاعن 

طعني يف استدالله علـي إدانـة الطـاعن بتقريـر فساد احلكم ال: الوجه الثالث للفساد 

رغم كونه وحبق دليـل ..  والزعم بأنه دليل إدانة جلنة اخلرباء الوارد يف األوراق

براءة حيث أثبت أن األرض الواردة بعقد اإلجيار املزعوم تزويره ليسـت ملكـا 

 . للمجني عليه مبا يقطع بانتفاء اجلرمية برمتها يف حق الطاعن 

 كمة النقض على أن حيث قضت حم

أســـباب الحكـــم تعتبـــر مشـــوبة بالفســـاد فـــى االســـتدالل إذا انطـــوت علـــى عيـــب يمـــس ســـالمه  
االستنباط كـأن تعتمـد المحكمـه فـى اقتناعهـا علـى ادلـه لـيس لهـا اصـل ثابـت بـاالوراق اوغيـر مقبولـه 

حكمـة للعناصـر قانونا اوغير صالحه من الناحيه الموضوعيه لالقتناع بها او فـى حالـه عـدم فهـم الم
الواقعيــه التــى ثبتــت لــديها وعلــى ذلــك فــاذا اقــام الحكــم قضــاءه علــى واقعــه استحصــلها مــن مصــدر 

 متنـاقض ولكنـه مـن المسـتحيل عقـال اسـتخالص يرالوجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته اوغ
 .تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطال 

  )٢٧ ق ص ٥٩ لسنه ٦١٣٥١طعن رقم ( 
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 ى أيضا وقض

بـان اسـباب الحكـم تعتبـر مشـوبه بالفسـاد فـى االسـتدالل اذا انطـوت علـى عيـب يمـس سـالمة  
االســـتنباط ويتحقـــق ذلـــك اذا اســـتندت المحكمـــه فـــى اقتناعهـــا الـــى ادلـــه غيـــر صـــالحه مـــن الناحيـــه 
الموضـــوعيه لالقتنـــاع بهـــا او الـــى عـــدم فهـــم الواقعـــة التـــى ثبتـــت لـــديها او دفـــع يتنـــاقض بـــين هـــذه 

اصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجه التى انتهت إليهـا بنـاء علـى تلـك العناصـر التـى العن
 .ثبتت لديها 

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

 ملا كان ذلك 

  :ًوكان تقرير الخبرة الوارد في الدعوى في األوراق قد قطع يقينا بالنتيجة اآلتية
ًفي شكواه سندا للجنحة الماثلة لعقد البيع ) المجني عليه ( قد إستند الشاكي و"  

      سهم ٨ الذي يتضمن مشترى الشاكي لمسطح جملته -/-/- في .....المسجل برقم 
 كدستر بحوض حسب ٩ فدان بالقطعة ١ قيراط ٥ سهم ١٦ فدان منها مسطح ٢ قيراط ٩

 كدستر بحوضه حسب المساحة ٦فدان ص١ قيراط ٣ سهم ١٦المساحة القديمة ومسطح 
 .القديمة 
وثبت لنا من اإلطالع بمديرية المساحة وتطبيق الخريطة المساحية حسب المساحة  

الحديثة على الخريطة المساحية حسب المساحة القديمة وأخذ األبعاد والقياسات المساحية 
 ١١ ، ١٠ ، ٩رقام  بحوض التداعي حسب المساحة الحديثة تقابل القطع أ٢٤أن القطعة 

 وهي قطع بخالف .......... بحوض التداعي حسب أعمال المساحة القديمة ١٣ ، ١٢، 
 .القطعة الواقع بها مسطح االتهام 

ًوطبقا للثابت بالمستندات الصادرة من السجل العيني والمودعة ملف الدعوى أنه تم  
ًإستنادا لقائمة ..... بإسم  فدان بالقيد بالسجل العيني ١ قيراط ٢٠ سهم ١٠تسكين مسطح 
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 كدستر ٢٤ سالفة الذكر بالقطعة رقم .....لسنة ..... الحصر والتحديد المشهرة برقم 
ًبحوض التداعي حسب أعمال المساحة الحديثة طبقا آلخر أعمال أبحاث الملكية بالسجل 

 العيني 
لمحو القيد  مدني كلي ببا ... لسنة ...وقد قرر الشاكي أنه قام برفع الدعوى رقم  

 بحوض والتي الزالت متداولة ولم ٢٤وتغيير بيانات القيد بالسجل العيني للقطعة رقم 

 ." يفصل فيها بعد 

 أي أن تقرير اخلربة 
ـلـم يـقـل أن أرض الـتـداعي مملوكــة للمجـنـي علـيـه دون المــتهم ـبـل كــل مــا أكــده وقطــع ـبـه أنهــا 

  .ًغير مملوكة للمجني عليه يقينا

 فجماع ذلك 

 .األمر الذي يعيبه بالفساد في االستدالل .. ى العوار الذي شاب الحكم الطعين أكد مد 

فساد فى االستدالل استمد من االمجال الذى اوردتـه حمكمـه : الوجه الرابع للفساد 

املوضوع فى مضمون اقوال شهود االثبات دون ان تعني بايضاح النتائج الىت 

للحقيقة وجماملة للمجنـي عليـه التي جاءت خمالفة حصلتها من تلك االقوال 

الذي يعمل لديه كافـة الشـهود ومتعارضـة مـع أوراق الـدعوى وتقريـر أهـل 

 اخلربة 

 ولمـــا ٠٠  ذات اهمـيــه قانونـيــه ومـــن ضـــروب الـقــول الصـــحيح ان الشـــهاده واقعـــه٠٠بداـيــة  
ث كانــت الشــهاده فــى نطــاق الــدعوي الجنائيــة فــان الواقعــه موضــوع الشــهاده تســتمد اهميتهــا مــن حيــ

داللتـهـا عـلـى وـقـوع الجريـمـه ونســبتها اـلـى الـمـتهم وهــو مايتضــح مـعـه أن موضــوع الشــهاده يكـمـن فيـمـا 
 تؤدي له الحقيقه باستنتاج سائغ يتالئم مع القدر الذى رواه الشاهد مع عناصر االثبات االخري 

  )٤٤٢محمود نجيب حسني فى مؤلفه االثبات الجنائى ص / قالها الفقيه الدكتور ( 
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 ن ذلك ملا كا

الطعـين اقـوال شـهود االثبـات وهـو وكان الثابت أن محكمة الموضوع قد اوردت فـى حكمهـا  

مايبين معه انها قد اطمأنت إلى تلك الشهاده في مجال إدانة الطاعن مما يفيد أنهـا اطرحـت بهـا 

جمـيـع االعتـبـارات الـتـى ســاقها دـفـاع الـطـاعن مبتغـيـا إـهـدار تـلـك الشــهادة وـمـا حملـتـه ـمـن صــوره 

 .قعة زائفة لم يقترفها الطاعن وا

 ألمر من اطالقات حمكمه املوضوع لئن كان هذا او

 فلها أن تزن أقوال الشهود كيفما تري 

 وهو ماقررته حمكمه النقض فى قوهلا

أنـــه مـــن المقـــرر أن وزن اقـــوال الشـــاهد وتقـــدير الظـــروف التـــى يـــؤدي فيهـــا شـــهادته وتعويـــل  
ن مطــاعن وحــام حولهــا مــن شــبهات كــل ذلــك مرجعــه الــى القضــاء علــى اقوالــه مهمــا وجــه اليهــا مــ

تنزـلـه المنزـلـه الـتـى تراهــا وتـقـدره التـقـدير اـلـذى تطمــئن إلـيـه وهــي مـتـى اخــذت محكمــة الموضــوع 

بشهادته فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع االعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها علـى عـدم األخـذ 

 .بها 

  )٥/٣٠/١٩٨٥ ق جلسه ٥٤ لسنه ٢٣٢٧طعن رقم ( 

حـد يحكـم بـه تلـك الحريـه الكاملـة   لـم يتركـه المشـرع دون قيـد أو٠٠ ذلك االطـالق ٠٠ولكن  
 .التى يتمتع بها القاضى الجنائى فى األخذ باقوال الشهود 

 فوضع 

شـــرطا الزمـــا أوجـــب عـلــى محكمـــة الموضـــوع األخـــذ ـبــه ـفــى اســـتنتاجها وهـــو أن توضـــح فـــى  
 دون النـتــائج - أـقــوال الشـــهود -التكتـفــي بســـرد المـقــدمات حكمـهــا بـيــان مراحـــل ذـلــك االســـتنتاج وأن 

 مـدي اـلـتالزم - محكمـه الـنقض -حتـي يتضـح للمحكمـه العليـا  ٠٠المبتنيـه عليهـا ادانـه الطـاعن 

 العقلى والمنطقي بين تلك المقدمات ونتائجها ويتاكد لها تحقق شرطها فى صحه االستنباط بان 
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 .ق يكون سائغا فى العقل ومقبوال فى المنط

 وذلك 

الشــرط اـلـالزم اوضــحته محكمــه اـلـنقض فــى احكامهــا كمـبـدأ عــام تلـتـزم ـبـه محكمــه الموضــوع  
 .ن هي خالفته كان حكمها معيبا فى استدالله يستوجب نقضه ٕاو

 حيث قضت حمكمه النقض 

ى قيـد أذا كان المشرع قد ترك للقاضى الجنائى الحريه الكاملة فى االستنتاج ولم يقيـده بـإ 

 بمعنـي ةليهـا مـن مقدماتـه المنطقيـإالزمه ببيان كيفيه استدالله على النتائج التـى خلـص نه أال إ

 ونتائجهــا فــى ادانــه - اقــوال الشــهود -ان يكــون هنــاك تــالزم عقلــى ومنطقــي بــين المقــدمات 

الطاعن وهو ما يستوجب بيان كل مرحله على حدة وعدم االكتفاء بسـرد المقـدمات دون نتائجهـا 

د مــن انهــا متصــله اتصــاال وثيقــا ومنطقيــا بتلــك النتــائج الن شــرط االســتنباط حتــى يمكــن التاكــ

الصـحيح ان يكـون سـائغا فـى العقـل ومقبـوال فـى المنطـق اليجـافى المـألوف واليتنـافي مـع طـبـائع 

 األمور وهو ماقصرت المحكمة فى بيانه ولهذا كان حكمها معيبا مستوجبا النقض 

  )١٠٥٣ ص ٢١٩  رقم٢٤ س ١٩٧٣ نوفمبر سنه ٢٥نقض ( 

 وذلك 

مـــل مـــن  حســـالف اـلــذكر ـقــد أهـــدره الحكـــم الطعـــين بكـــل مـــاورد ـبــالحكم الشـــرط اـلــالزم اـلــذى  
اعتبـــارات رعاهـــا المشـــرع واستحســـنتها محكمـــه الـــنقض وذلـــك علـــي نحـــو يجـــدر معـــه نقـــض الحكـــم 

قـة حيـث  جـاءت مخالفـة للواقـع والحقي– كمـا أسـلفنا القـول -ذلك أن أقوال هؤالء الشـهود . .الطعين 
رغــم ثبــوت عــدم .. زعمــوا بــأن األرض الــواردة بعقــد اإليجــار المزعــوم تزويــره مملوكــة للمجنــي عليــه 

األمــــر الــــذي يؤكــــد مخــــالفتهم للحقيقــــة الســــيما وأنهــــم عــــاملون لــــدي المجنــــي عليــــه .. صــــحة ذلــــك 
راق فضــال مــن مخــالفتهم أو.. بمــا يؤكــد مجــاملتهم لــه فــي هــذه األقــوال .. ويتقاضــون رواتــبهم منــه 

 .الدعوى وتقرير أهل الخبرة الذي أكد عدم ملكية المجني عليه لألرض محل عقد اإليجار 
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 ورغم مجاع ما تقدم 
يأتي الحكم الطعين مستدال بهذه األقوال المبتور سندها علي إدانة الطاعن األمر الذي يؤكـد  

 ء بما يجعله وبحق جديرا بالنقض واإللغا.. فساد هذا القضاء في االستدالل 

أنه رغم أوجه العوار والعيوب السابق سـردها تفصـيال والتـي : للفساد الوجه اخلامس 

 إال أن حمكمـة احلكـم الطعـني اختـذت منـه -/-/-شابت حمضر التحريات املـؤرخ 

  االستدالل يفركيزة لقضائها األمر الذي يعيبه بالفساد املبطل 

  ومن نافلة القول  ٠٠بداية 
 أن تــورد فــى مــدونات حكمهــا مــايقطع فــى الدالـلـة علــى أنهــا قــرأت أـنـه يتعــين علــى المحكمــة 

 وأن ٠٠ثبات والنفي عن بصر وبصـيرة ووازنـت بينهـا إلوراق الدعوي قراءة مبصرة وأحاطت بادلة اأ
 والتبنـي ٠٠سـتنتاج ومخالفـة العقـل والمنطـق وطبـائع األمـور إليكون حكمها مبرءا من التعسف فـى ا

ألن الدليل إذا خالطه االحتمـال سـقطت صـالحيته فـى االت المجردة قضائها على الفروض واالحتم

إال انه حتي يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه أن ينبـذ استدالل إلا
ســتنادا إوينتبـذ الـتـدخل ـفـي أوصـال اـلـدعوي أو مســخها أو حرفهـا إـلـى غـيـر مؤداهـا أو افـتـراض العـلـم 

 ٠٠يضــعها باجتهــاد غيــر محمــود أويضــرب فــى غـيـر مضــرب  مــن عندياـتـه أو يفترضــها ةـلـى قريـنـإ
تبني على حجج قطعيه الثبـوت علـى الجـزم واليقـين ولـيس ومن المقرر كذلك أن االحكام الجنائيه 

 وفضــال عــن ذلــك فــان أســباب الحكــم يتعــين أن تكــون فــى صــورة علــى الظــن والحــدس والتخمــين
ه ومتهادمــة ومتخاصــمة وأن توضــح األســباب الـتـى أدان منظومــة متناغمــه تخـلـو مــن أجــزاء متناقضــ

عمــال مراقبتهــا لتلــك االســباب وتســايرها مــع النتيجــه إبموجبهــا المــتهم حتــى يتســني لمحكمــه الــنقض 
 .التى انتهي إليها 

 وقد أوضحت حمكمة النقض ذلك فى العديد من أحكامها حيث قضت 
 قانون على القضاء إذ هو مظهر ان تسبيب االحكام من أعظم الضمانات التى فرضها ال 
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ٕقيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيمـا يفصـلون 
فيه من األقضيه وبه وحده يسلمون من مظنه الـتحكم واالسـتبداد ألنـه كالعـذر فيمـا يرتأونـه ويقدمونـه 

ى األذهان من الشكوك والريـب فيـذعن الجميـع بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ماقد يرد عل
والتقـنـع األســباب إذا كاـنـت عباراتهــا مجمـلـه والتقـنـع أحــد والتجــد فيهــا محكمــه ، إـلـى عــدلهم مطمئـنـين 

 النقض مجاال يثبت صحه الحكم من فساده 
  )١٧٨ ص ١٧٠ ق ١ مجموعه القواعد القانونيه ج ٢١/٢/١٩٢٩( 

 وقضي كذلك 
لتــى تســتند إليهــا المحكمــة وبيــان مؤداهــا فــى حكمهــا بيانــا كافيــا فــال نــه يجــب إيــراد األدلــة اإ 

يكفــي اإلشــاره إليهــا بــل ينبغــي ســرد مضــمون كــل دليــل وذكــر مــؤداه بطريقــة وافيــه يبــين منهــا مــدي 
تأييده الواقعه كما اقتنعت بها المحكمة مبلغ اتساقه مع باقى األدله واذا كـان ذلـك فـان مجـرد اسـتناد 

 دون العنايــــه بســــرد مضــــمون تلــــك ٠٠ حكمهــــا علــــى النحــــو ســــالف بيانــــه محكمــــة الموضــــوع فــــى
 واليكـفــى لتحقـيــق الغاـيــه الـتــى ٠٠التحقيـقــات وـيــذكر مـــؤدي هـــذا التقرـيــر واألســـانيد الـتــى اـقــيم عليـهــا 

تغياهـا الشـارع مـن تسـبيب األحكـام ولمحكمـة اـلـنقض مـن مراقبـه صـحة تطبيـق القـانون علـى الواقـعـة 
  األمر الذى يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن كما صار إثباتها فى الحكم

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

 ملا كان ذلك 
وكــان الـبـين مــن مطالعــة مــدونات الحكــم الطعــين أـنـه ـقـد اعتصــم فيمــا انتهــي إلـيـه مــن قضــاء  

ب اإلداـنـة إـلـي رتـيـاح إـلـي أدـلـة الثـبـوت ـفـي اـلـدعوى ومــدلولها ـفـي نســإلاالطمئـنـان واإـلـي قاـلـة مفادهــا 
عـلـى اـلـرغم مــن ثـبـوت عــدم إجــراء هــذه التحرـيـات ـفـي الواـقـع وأنهــا ومنهــا تحرـيـات المباحــث الطــاعن 

قوال المجني عليه والشهود بما يخالف ما استلزمه القانون فـي التحريـات أجاءت مكتبية مستمدة من 
 .حتى يمكن التعويل عليها في اإلدانة 
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  استقر قضاء النقض علي أنهفقد
ويكــون لهــا الـتـي تبـنـي عـلـي أدـلـة تســوقها وتســتند عليهــا تحرـيـات الجدـيـة هــي تـلـك التحرـيـات ال 

دور هــام ـفـي مجــال اإلثـبـات الجـنـائي حـيـث أن للمحكمــة أن تـقـول ـفـي تكــوين عقـيـدتها عـلـي مــا جــاء 
 .بتلك التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة 

 ) ق ٦٠ لسنة ٤٦٦ طعن رقم ٧/١١/١٩٩١نقض ( 

  كان ذلك فحيث
وـكــان الثاـبــت أن التحرـيــات اـلــواردة ـفــي األوراق ـقــد جـــاء بهـــا عـلــى لســـان مجريهـــا أن المـــتهم 

 .إعتاد اإلستيالء على األراضي بإصطناع محررات عرفية هي عقود إيجار أطيان زراعية 

 يف حني 
 .اثلة لم تورد التحريات ثمة واقعة واحدة منسوبة للمتهم تؤكد ذلك اإلعتياد سوى الواقعة الم

 وكذا 
لم تتوصـل التحريـات إلـى الحقيقـة التـي جـرت علـى لسـان المجنـي عليـه ذاتـه مـن أن األرض 

 .أقامها وتركها للشطب المذكورة ليست مملوكة له وأنه بصدد تقنين وضعه عليها بموجب دعوى 

 وعدم توصل التحريات 
د سـوى مـا جـاء علـى وثبـوت انهـا لـم تـور.. وغيرهـا ممـا سـبق تفصـيله لألمرين سـالفي الـذكر 

لســـان المجـنــي عليهمـــا لمـــا يوجـــب ـفــي المنطـــق الـقــانوني طرحهـــا وعـــدم التعوـيــل عليهـــا لثـبــوت عـــدم 
 .جديتها وعدم إنتاجها في أدلة الدعوى 

 وعلى الرغم من وضوح هذه النتيجة
إال أن محكـمـة الموضــوع إســتندت لتـلـك التحرـيـات ـفـي اإلداـنـة دون ان تعمــل صــحيح الـقـانون 

 ان تـكـون األدـلـة الـتـي تســتند إليـهـا صــحيحة ـفـي المنطــق الـقـانوني وهــو ـمـا أضــحى معــه اـلـذي ألزمهــا
 .حكمها مفسدا في إستدالله 
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 اإلخالل حبق الدفاع : السبب الرابع 

 حيث أن الثابت يف صحيح القانون وعلى ما استقر عليه قضاء النقض 

ه ويلــزم أن تتضــمن تلــك فــي أنــه يجــب بيــان األســباب القانونيــة للحكــم بالشــكل الكــافي لبنــاء 
األســـباب منـــاحي متعـــددة فـــال بـــد أن تتضـــمن بيانـــا فـــي أركـــان الواقعـــة وظروفهـــا القانونيـــة والـــنص 

والبـد ثباتـا ونفيـا فـي بيانـا كـافي إالمطبق عليها والبد أيضا أن يتضمن األدلة التي بني عليها الحكـم 

ع جــوهري أـبـداه ـمـدافعا عــن أن تـكـون تـلـك األســباب فيـمـا تضــمنته ســلفا كافـيـة الطــراح ثـمـة دـفـا

تهــت محكمــه الــنقض إلــى أن تراقــب إنوفــى طريــق مراقبــه تلــك األســباب الموضــوعية للحكــم المــتهم 
توافرت شطرا هاما في موضوع الدعوى مما يتطلب أن يكون الحكم مؤسسا تأسيسا سليما على أدلـة 

 ـلـه والـبـد أن يـكـون لهـا ـشـروط معيـنـه كافيـه لـطـرح دـفـاع الـمـتهم إذ قـررت المحكـمـة نـسـب اإلدانـة

نفس طريق سردها محققا لتلك الغاية من هذا الرد ومؤديه في الفصل إلـى مـا انتهـي إليـه الحكـم 

 من نتائج 

 واستقرت يف ذلك حمكمة النقض على 

عدم تعرض الحكم للدفاع الجوهري للمتهم أو إيراده يعد إخـالال بحـق الـدفاع وقصـور ذلـك  

ى ـمـا أثـيـر ـمـن الـطـاعن ومدافـعـه ـمـن أوـجـه دـفـاع أو دـفـوع اـنـه يتـعـين عـلـى المحكـمـة أن ـتـرد عـلـ

 ذلـك ةحترام حقوق الدفاع وسالمه تسـبيب األحكـام ومخالفـإوطلبات وواجبها في ذلك مستمد من 

 يعد إخالال من المحكمة بحق الدفاع 
  )٣٦٤ ص ٢٦ ، س ٧٠٢ ص ٣٥ س ٥٧٩ ، ٢٤٢ ص ٢٩نقض جنائي س ( 

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

 حيث استقرت أحكام حمكمة النقض فى العديد من أحكامها على أن 

 على المحكمة أن تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه في البحث مادام منكرا للتهمة  
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هــو اـلـذي يترـتـب علـيـه ـلـو صــح تغيـيـر وجــه المســندة إلـيـه وكــان دفاعــا جوهرـيـا وان اـلـدفاع الجــوهري 
الرأي في الدعوى فتلتزم المحكمة أن تحقيقه بلوغا إلـى غايـة األمـر فيـه أو تـرد عليـه بأسـباب سـائغة 

 .تؤدي إلى طرحه 
  )١٥٢ ص ٩٢ رقم ٢٤ مجموعه أحكام النقض س ٢١/١/١٩٧٣نقض ( 

 وقضى أيضا 

المـبـادىء المســتقرة لمحكمــه اـلـنقض مــن المـقـرر أن حــق اـلـدفاع مــن الحقــوق الدســتورية ومــن  
أن كـــل طـلــب أو وجـــه دـفــاع ـيــدلى ـبــه ـلــدي محكمـــه الموضـــوع ويطـلــب إليهـــا عـلــى ســـبيل الجـــزم أن 
تفصل فيه ويكون للفصل فيه ما يتغير به وجه الرأي في الدعوى فيجـب علـي المحكمـة أن تمحصـه 

 .حق الدفاع ال أصبح حكمها معيبا بعيب اإلخالل بٕاوتجيب عليه في مدونات قضاءها و
  ) ١٢٢٦ ص ٣٢٩ ق رقم ٧ سنه ٣/١٢/٥٦نقض ( 

 وكذلك 

مـــن المقـــرر أنـــه إذا كـــان األصـــل أن المحكمـــة ال تلتـــزم بمتابعـــه المـــتهم فـــي منـــاحي دفاعـــه  
المختلفة إال أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها مـا يـدل علـى أنهـا واجهـت عناصـر الـدعوى وألمـت 

ليهـا ووازنـت بينهـا فـإذا هـي التفتـت كليـه عـن التعـرض لـدفاع بها على وجه يوضح عن أنها فطنـت إ
الطاعن وموقفه من التهمه التي وجهت إليه بما يكشف عن أنهـا قـد أطرحـت هـذا الـدفاع وهـي علـى 

 .بينه منه ومن أمره فان حكمها يكون قاصر البيان مستوجبا نقضه 
  ) ٣٣٨ ص ٧٢ رقم ٣٥ س ٢٥/٣/١٩٤٨نقض ( 

 وفى ذات المعني 
 )  ق ٥٣ لسنه ٦٤٩٢ طعن( 

 وكذلك

 أنه ولئن كان األصل أن المحكمة ال تلتزم بمتابعه المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إال  
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أنهــا يتعــين عليهــا أن تــورد فــي حكمهــا مــا ـيـدل عـلـى أنهــا واجهــت عناصــر الــدعوى ألمــت بهــا علــى 
 إيــرادا لــه وردا عليــه نحــو يفصــح أنهــا فطنــت إليهــا ووازنــت بينهــا وعليهــا أن تعــرض لــدفاع الطــاعن

مــــادام متصــــال بواقعــــه الــــدعوى متعلقــــا بموضــــوعها وبتحقيــــق الــــدليل فيهــــا فــــإذا قصــــرت فــــي بحثــــه 
وتمحيصــه وفحــص المســتندات التــي ارتكــز عليهــا بلوغــا لغايــة األمــر فيــه وأســقطته فــي جملتــه ولــم 

 قصور تورده على نحو يكشف عن أنها أحاطت به وأقسطته حقه فإن حكمها يكون مشوبا بال
  )٧٦٢-١٣٤-٣٦ س ٦/٦/٨٥نقض ( 

 وفى ذات المعني 
 ) ق ٥٤ لسنه ٤٦٨٣طعن ( 

 وقضى كذلك 

إذا كان الحكم بعد أن استعرض األدلة والقرائن التـي تمسـك بهـا الخصـم تأييـدا لدفاعـه قـد رد  
ذي يتطلبـه عليها ردا مثبتا بعدم دراسته األوراق المقدمة لتأييد الدفاع فانه ال يكون مسببا التسـبيب الـ

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

 كما قضى 

انـه يجـب أن يشـتمل كـل حـكـم باإلدانـة علـى بيـان الواقعـة المســتوجبة للعقوبـة بيانـا تتحقـق ـبـه  
يهــا أرـكـان الجريـمـة الـتـي دان الـمـتهم بـهـا والظــروف الـتـي وقـعـت فيـهـا وـمـؤدي األدـلـة الـتـي ارتـكـزت عل

واستخلصت منها ثبوت التهمه مع مراعاة مقتضيات حق الدفاع والـرد علـى الـدفاع الجـوهري ويكـون 
ذلـك فـي جــالء ووضـوح بغـيـر غمـوض أو اضــطراب ويكـون ذلـك أيضــا فـي اســتخالص سـائغ ينتجــه 
الثابت في األوراق ويكون ذلك في صـوره واضـحة مكتملـة المعـالم تمكـن محكمـه الـنقض مـن إعمـال 

لى الوجه الصحيح ومخالفه هذا النظر يبطل الحكم ويتعين عند نظر الطعن فيه أن يقتـرن رقابتها ع
 .نقضه باألدلة 

 ) ٨ قاعدة ٥٢ ص ٣٣ ق مج السنة ٥١ لسنه ٢٦٢٦ طعن رقم ١٩/١/١٩٨٢حكم نقض جنائي جلسة (
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 وقضى كذلك 

حي دفاعـه من حيث أن المقـرر بأنـه وان كانـت المحكمـة غيـر ملزمـه بمتابعـه المـتهم فـي منـا 
المختلفـة أال أن شــرط ذلـك أن ـتـورد ـفـي حكمهـا ـمـا ـيـدل علـى أنـهـا واجـهـت عناصـر اـلـدعوى ووازـنـت 

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

 وقد قضى 
حقـق هـذا التقريـر بان المحكمـة تلتـزم دومـا بإقامـة حكمهـا علـى قـدر كـافي بتبريـر قضـائها ويت 

بالرد على أوجه الدفاع دون الجري وراء أدلته ومالحقته دليال دليال شـريطه أن تـدلل بأسـباب سـائغة 
 في العقل والمنطق على طرحها لمبني دفاع المتهم ولم ترد على دليل ساقه هذا الدفاع 

  ) ٤٦ ص ٨ رقم ٢٩ س ١٩٧٨ يناير ٥نقض ( 

 وكما قضى أيضا 

 طـرح علـى المحكمـة دفـاع كـان عليهـا أن تنظـر فـي أثـره فـي الـدعوى فـان مؤدي ذلك انـه إذا 
ـكـان منتجــا فعليهــا أن تـقـدر مــدي جديـتـه ـفـي إذا ـمـا أداـنـه متســما بالجدـيـة قضــت إـلـى فحصــه لتحـقـق 

 على أثره في قضائها فان هي لم تفعل كان حكمها قاصرا 
  )١٠٦٩ ص ١س مج ٣١ ١٢/٤/٨٠ ق جلسة ٤٨ سنه ٩٨٣ ق طعن رقم ٤٦ سنه ٥١٩طعن رقم ( 

 ملا كان ذلك 

.. حكـم الطعـين قـام بطـرح كافـة الـدفوع وأوجـه الـدفاع المبـداه مـن الطـاعن وكان الثابـت أن ال 
وذلـك علـي الـرغم مـن .. ولم يوردهـا فـي قضـائه ولـم يـرد عليهـا علـي نحـو سـائغ يبـرر هـذا االطـراح 

 قـد عنيـت بـه وبحثتـه لتغيـر جوهرية هـذا الـدفاع علـي نحـو مـن شـأنه أن محكمـة الموضـوع لـو كانـت
إال أنهــا ـلــم تفعــل رغــم إبداـئــه علــي نحـــو جــازم وصـــريح ولــم ينـفــك .. يقينــا وجــه اـلــرأي فــي اـلــدعوى 

 ومن ثم يتجلى ظاهرا مدي ما شاب هذا الحكم من إخالل جسيم بحقوق .. الطاعن عن التمسك به 
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 .الدفاع 

 ذلك أن الثابت من أوراق الدعوى 

 يد من الدفوع التي أثبتها بأوراق االتهام أن الطاعن قد دفع بالعد

 وأنه رغم جوهرية هذه الدفوع التي نبينها علي النحو التايل 

 إال أن احلكم الطعني مل يلتفت إليها ومل حيققها رغم جوهريتها 

 وأن احلكم الطعني لو كان قد اعتني بتحقيقها لكان قد تغري بها وجه الرأي 

 بداة من الطاعن علي النحو التايل وهذه الدفوع امل.. يف الدعوى 

دفع الطاعن بعدم قبول الدعويني اجلنائية واملدنية الحنسـار وصـف التزويـر عـن : أوال 

 الواقعة وذلك النتفاء كافة أركان جرمية التزوير عن الواقعة 
فالثابـت أن العقـد .. إلي انتفاء الركن المادي لجريمـة التزويـر .. وقد تساند الطاعن في ذلك  

 .وكالهما لم يدع تزويرها .. المزعوم تزويره محرر فيما بين الطاعن والمتهم الثاني 

 السيما وأنه عقد عريف 
.. األمـر الـذي ال يحـق معـه لسـواهما االدعـاء بتزوـيـره .. وحجيتـه محصـورة بـين طرفيـه فقـط  

فإـنـه .. اـنـه عـلـي الـفـرض الجــدلي ـبـأن هــذا العـقـد ـقـد تضــمن إيجــار مـلـك الغـيـر .. أضــف إـلـي ذـلـك 

 عقد باطل 

 وقد تواترت أحكام النقض علي 
 .أنه إذا حصل تزويرا في عقد ظاهر البطالن فال عقوبة عليه لعدم احتمالية الضرر منه  

 )١٨٠ ص ٢المجموعة الرسمية س (
بل أن المجنـي عليـه ذاتـه وكافـه أوراق التـداعي جزمـوا بعـدم حصـول .. وهذا ليس كل شيء 

كن من أركان جريمـة التزويـر وتنتفـي بانتفائـه األمـر الـذي يؤكـد أحقيـة وحيث أن الضرر ر.. ضرر 
 .الطاعن في الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية 
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 ملا كان ذلك 
إال أن محكمــة الموضــوع .. ورغــم جوهرـيـة هــذا اـلـدفاع واســتناده إـلـي صــحيح الواـقـع والـقـانون  

 .عيب حكمها باإلخالل المبطل في حق الدفاع قد التفتت عنه دون إيراد أو رد األمر الذي ي

كما دفع الطاعن بعدم قبول الدعويني اجلنائية واملدنية لرفعهما مـن غـري ذي : ثانيا 

وذلك لثبـوت عـدم ملكيتـه لـألرض الـواردة بعقـد اإلجيـار ) اmني عليه(صفة 

املزـعـوم تزوـيـره وـعـدم احتمالـيـة األـضـرار ـبـه النـعـدام حجـيـة ـهـذا العـقـد يف 

 .هته بوصف أنه غري مالك لألرض موضوع عقد اإلجيار مواج
إال أن أوراق هذا االتهام ومعها تقرير خبيـر وزارة العـدل .. وقد تساند دفاع الطاعن في ذلك  

أـكــدت عـلــي عـــدم ملكـيــة المجـنــي علـيــه ـلــألرض اـلــواردة بعـقــد اإليجـــار المزعـــوم .. المرـفــق ـبــاألوراق 
 .قية المجني عليه في تقديم بالغه موضوع االتهام الماثل وهو األمر الذي يؤكد عدم أح.. تزويره 

 حيث أنهما 
ذـلـك أن ـمـن شـروط اإلـبـالغ عــن التزوـيـر .. يكونـا ـقـد أقيمـتـا مـن غـيـر ذي صــفه أو مصـلحة  

أمــا إذا انتفــي هــذا الضــرر انعــدم الــبالغ مــن صــفة .. أن يكــون مــن شــأنه أن يلحــق ضــرر بــالمبلغ 
 .مقدمه 

  عقال وحيث أنه من غري املتصور
وهـــو  .. أن يضـــار المجنـــي عليـــه مـــن تزويـــر عقـــد إيجـــار انصـــب علـــي أرض ليســـت ملكـــه  

األمر الذي يجعل هذا االتهام قائم علي غير سند ومن غير ذي صـفه علـي نحـو يجـدر معـه وبحـق 
 .قبول الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه 

 ملا كان ما تقدم 
 الـدفع علـي سـند صـحيح مـن الواقـع والقـانون بمـا كـان يجـب فقد بات واضحا وبحق قيام هـذا 

 .معه علي المحكمة أن تقسطه حقه في البحث والفحص والتمحيص وصوال لوجه الحق في النزاع
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 وحيث أنها مل تفعل ذلك 
وهو األمر الذي يعيب حكمها بالقصـور المبطـل فـي التسـبيب واإلخـالل الجسـيم بحـق الـدفاع  

 .ٕالغائه علي نحو يستوجب نقضه و

 وملا كان ذلك 

 وحيث أنه عن الشق العاجل 

 بطلب وقف تنفيذ احلكم الطعني 
فلمــا كــان الثابــت مــن خــالل جملــه األســباب واألســانيد القــائم عليهــا الطعــن الــراهن والســابق  

يتضــح مــن خاللهــا أن هــذا الطعــن قــائم عـلـي ســند جــدي بمــا يجعلــه .. إيضــاحها تفصــيال وتأصــيال 
 .حواه من أسباب يبين مدي القصور والعوار الذي أصاب الحكم الطعين مرجح القبول لما 

 هذا فضال 
السـيما وأن ..  وأنه في تنفيذ عقوبة الحبس عليـه خطـر يتعـذر تداركـه .....عن أن الطاعن 

وهــو األمــر الــذي مــن أجلــه يلــتمس الطــاعن الحكــم .. أســباب الطعــن بــالنقض الماثلــة تــرجح قبولــه 
 .الحبس بصفة مستعجلة لحين نظر الموضوع بإيقاف تنفيذ عقوبة 

 بناء عليه 

 لحكم حتديد أقرب جلسة ليلتمس الطاعن من عدالة اهليئة املوقرة 
 بقبول الطعن الماثل شكال : أوال 

الحكـم الطعـين لحـين الفصـل فـي وقـف تنفيـذ بتحديد أقر جلسة لنظر الشق العاجل والقضـاء ب: ثانيا 
 .الموضوع 

 :ع وفي الموضو: ثالثا 
 الـدائرة السادسـة جـنح مسـتأنف فـي القضـية رقـم –محكمة الكليـة الصادر من بنقض الحكم ال 

  .-/-/- جنح  والصادر بجلسة ... لسنة ... جنح مستأنف والمقيدة برقم ...لسنة ... 
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 والقضاء جمددا 
 .براءة الطاعن مما هو مسند إليه نقض الحكم وب: أصليا 

 موضــوعها أمــام هيـئـة نظــرالكلـيـة إلعــادة  محكمــة الدة القضــية إـلـي ٕنقض الحكــم واعــاـبـ: واحتياطـيـا 
 .مغايرة 

  وكيل الطاعن            
 

 المحامي بالنقض            
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 حمكمة النقض

 الدائرة اجلنائية

 

محدي أمحد حممد / مذكرة بأسباب الطعن بالنقض املقدمة من السيد األستاذ 

 . اجليزة –ض بعمارة برج اجليزة القبلي خليفة احملامي بالنق

 

 بصفته وكيال عن 

�...../�א��*	� −١
�...../�א��*	� −٢
�...../�א��*	� −٣

��������������������������������������������������������`���M��

 

 ضد

 

 

 هام سلطة ات النيابة العامة                                                                   
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 وذلك طعنا علي احلكم 

 دائـرة جـنح مسـتأنف السـيدة –الصادر من حمكمة جنوب القاهرة االبتدائية 

 لسـنة ..... املقيـدة بـرقم – جنح السيدة زينب .....  لسنة .....زينب يف القضية رقم 

 : والقاضي منطوقه -/-/- الصادر جبلسة – جنح مستأنف جنوب القاهرة .....

 : حكمت احملكمة 

����L!H�a��b�=Jل�א�A���..7אم����������������0�+�2�eKf���>�א��!gא�	�*6fو��)�و��א����ع����)
�.א��Pو��.�)�א�����`�(א��& `�

 وقد كانت حمكمة أول درجة .. هذا 

قـد قضـت .. دائرة اجلنح ليوم اخلميس .. وهي حمكمة السيدة زينب اجلزئية 

 ـبـاحلكم القاـضـي -/-/- جبلـسـة  ـجـنح الـسـيدة.... لـسـنة ....يف اجلنـحـة املبـتـدأة رـقـم 

 :منطوقه 

�j�� !-א�U !F�..�
�Jن�/�*(�:���و��C�2�<&�2�9,�<6�l���..�e6��Pو�#�وא�mא���1א��& �.�
��*K�Q��:������������������������A��2�Uא?�<&Y���(�وو*�/�aJn����o������B,�9وl�o�1א��2�)��=�<&��2�9,�pAq

�����Yא���	�����2و6��	2��M�oא��..��Pوא���*K�Xא����1א��& ��e6.�
��X��Q��:������rو����sא���<��=��eY������و�دא���X��Xא�������1א��& ���)��*�/�)��C�2�<&���2�9��,�<6���l��

�e6��Pل�وא��lHmא��و��.�و0زא��Pوא��>uل�א����lHvא�<=��a�Y��.�
   وقائع ال

 : بدائرة قسم السيدة زينب -/-/-اتهمت النيابة العامة المتهمين الثالثة بزعم أنهم في يوم 
وقـاوموه بـالقوة والعنـف أثنـاء وبسـبب ) أحـد رجـال الضـبط(د الموظفين العموميين تعدوا علي أح -١
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 .تأدية عمله 
ٕـقـاموا بأعمــال البلطجــة واســتعراض القــوة والعـنـف وتروـيـع المــواطنين والقــاء الرعــب فــي نفوســهم  -٢

ٕوتعريض حياتهم وسـالمتهم للخطـر والحـاق األذى بهـم والضـرر بممتلكـاتهم ومقاومـة السـلطات 
 .تب عليها وقوع الجريمة محل االتهام األول والتي تر

 .أشغلوا الطريق العام بغير ترخيص من السلطة المختصة  -٣

 وعليه 

��م�����������אد�����#�א��(��wن�������א��& �A�Yw����2�Yא�������Uא��*���A��M�	����١٣٦�،�٣٧٥�
���א�����א����١�،�٣٧٥/�2!����אد�١/��2!����.�وא������Yن�א��K�����1���2�٣−��٢–��١�،�٢�،�١٤�/١�1���2�

��.����١٩٨٢���١٢٩א�Y	ل������K�ن�����١٩٥٦��K١٤٠�ن�א���

 وحيث قدم املتهمون .. هذا 
وـبـرغم إـبـداء المتهمــين للعدـيـد مــن اـلـدفوع وأوجــه اـلـدفاع .. للمحاكمــة أمــام محكمــة الموضــوع  

الجوهرـيــة الـتــي تـنــال مـــن االتهـــام الماـثــل إال أن محكمـــة الحكـــم الطعـــين ـقــد تجـــاوزت عـــن ذـلــك كـلــه 
 وقصــر فـي التســبيب عـلـي نحــو – مخالفـة جســيمة –الطـعـين الـذي خــالف الـقـانون وأصـدرت حكمـهـا 

 .ينحدر به إلي حد البطالن فضال عن الفساد في االستدالل واإلخالل الجسيم بحقوق الدفاع 
     وهو مـا لـم يجـد معـه الطـاعنون مناصـا سـوي الطعـن عليـه بطريـق الـنقض بموجـب تقريـر أودع 

 بنيابــة جـنــوب الـقــاهرة الكلـيــة مســتندين ـفــي ذـلــك إـلــي األســـباب -/-/-  بـتــاريخ...مــن وـكــيلهم ـبــرقم 
 :اآلتية 
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 أسباب الطعن 

 : السبب األول 

 احلكم الطعني أخطأ يف تطبيق القانون وخالفه األمر الذي يستوجب إلغائه 

 بداية 
فإن المستقر عليها فقهـا وقضـاء أن للخطـأ فـي تطبيـق القـانون عـدة صـور وحـاالت تفصـيلها  
 :كالتالي 

  :خمالفة القانون 
 .هي إنكار وجود قاعدة قانونية موجودة أو تأكيد وجود قاعدة قانونية ال وجود لها 

 :اخلطأ يف تطبيق القانون 
أو تطبيقهـا عليهـا علـي نحـو يـؤدي .. وهي تطبيق قاعدة قانونية علي واقعة ال تنطبق عليها 

 .أو برفض تطبيقها علي واقعة تنطبق عليها .. قانون إلي نتائج قانونية مخالفة لتلك التي يريدها ال

 :اخلطأ يف تأويل القانون 
 .وهو الخطأ الذي يقع فيه القاضي عند تفسيره نصا من نصوص القانون الغامضة  

 بطالن احلكم 
كمــا لــو صــدر عــن هيئــة خولــف القــانون بشــأن .. وقــد يتعلــق بطــالن الحكــم بــالحكم كنشــاط  
 .تكوينها 
كمـا لـو لـم يوقـع عليـه ممـن أصـدره أو عـدم بيـان أسـبابه .. بـالحكم كورقـة مكتوبـة وقد يتعلق  

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

 بطالن اإلجراءات املؤثرة يف احلكم .. وأخريا 
أهليــة الخصــوم أو تمـثـيلهم وقــد مثلمــا يتعـلـق ب.. ويكــون بطــالن اإلجــراءات عيــب موضــوعي  

 .يكون عيبا شكليا 
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 ذلك أن الثابت أن 

احلكم املطعون فيه بالطعن املاثل أخطأ يف تطبيق القانون ملخالفتـه صـريح نـص 

 من قانون العقوبات وذلـك لثبـوت ارتبـاط االتهـام األول املسـند للطـاعنني ٣٢املادة 

ومـع ذلـك مل يعتربهمـا ) يـا منهمـامع التمسك بإنكار الطاعنني أل(باالتهام الثاني 

 .بل عاقب الطاعنني عن كال منهما علي حده .. احلكم جرمية واحدة 

  من قانون العقوبات علي أن ٣٢فقد نصت املادة 
وـجــب اعتـبــار الجريمــة الـتــي عقوبتـهــا أـشــد والحـكــم إذا كــون الفعــل الواحـــد جــرائم متـعــددة  

 .بعقوبتها دون غيرها 

ـةقضــاء واحــد كاـنـت ٕواذا وقعــت عــدة جــرائم ل  ـل التجزـئ  وجــب مرتبطــة ببعضــها بحـيـث ال تقـب
 .اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة ألشد تلك الجرائم 

 وحيث ملن املستقر عليه يف قضاء النقض يف هذا الشأن أن 
ة  من قانون العقوبات تالزم عنصرين هما وحدة الغرض وعـدم القابليـ٣٢مناط تطبيق المادة  

للتجزـئــة ـبــأن تكـــون الجـــرائم المرتكبـــة قـــد انتظمتهـــا خطـــة جنائـيــة واحـــدة بعـــده أفعـــال متكامـلــة تكـــون 
فـإذا تحقـق ذلـك فـإن الحكـم إذ أوقـع علـي الطـاعن عقوبـة مسـتقلة عـن .. مجموعا إجراميا ال ينفصـم 

 .كل فعل فإنه يكون قد خالف القانون 
 )٧/١٢/٢٠٠٥ ق جلسة ٧٤ لسنة ٥٠٦١٤الطعن رقم (

 )٢١/١٢/٢٠٠٤ ق جلسة ٧٤ لسنة ١٥٨١٠طعن ال(

 كما قضي بأن 
لمــا كــان الحكــم المطعــون فـيـه ـقـد قضــي بمعاقـبـة الطــاعن بعقوـبـة مســتقلة عــن كــل مــن جــرائم  

ٕاإلصابة الخطأ وعبور مزلقان عند اقتراب مرور القطار واتالف منقول بإهمـال ، التـي دان الطـاعن 
كمـا أوردهـا الحكـم مـن أن تلـك الجـرائم قـد وقعـت وليـده بها علي الرغم مما تنبـئ عنـه صـورة الواقعـة 
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نشــاط إجرامــي واحــد يتحـقـق ـبـه االرتـبـاط اـلـذي ال يقـبـل التجزـئـة الـتـي عـنـاه المشــرع ـبـالحكم اـلـوارد ـفـي 
 عقوبــات ممــا كــان يوجــب الحكــم علــي الطــاعن بعقوـبـة الجريمــة األشــد ٣٢الفقــرة األوـلـي مــن المــادة 

 .م المطعون فيه وحدها ومن ثم فإنه يتعين نقض الحك
 )٢٢/٤/٢٠٠٤ ق جلسة ٦٥ لسنة ٢١٥٤٠الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
 –وكــان الثاـبـت مــن خــالل مــدونات الحكــم الطعــين ذاـتـه أـنـه أدان الطــاعنين عــن كــل جريمــة  

وذـلـك عـلـي اـلـرغم مــن وضــوح االرتـبـاط الوثـيـق فيمــا ـبـين ..  مســنده للطــاعنين عـلـي حــده –مزعومــة 
 ).وذلك علي فرض منكور بارتكاب الطاعنين لهما(ة التهمتين األولي والثاني

 وقد أقرت النيابة العامة 

 وسايرتها حمكمة احلكم الطعني 

 بوجود هذا االرتباط الوثيق الذي ال يقبل التجزئة
بـزعم ارتكـابهم .. بأنهـا تقـدم الطـاعنين إلـي المحاكمـة الجنائيـة .. حيث قـررت النيابـة العامـة  

 :لالتهامات اآلتية 
 ...............وا علي أحد الموظفين العموميين تعد -١
والتـــي ........................................ قـــاموا بأعمـــال البلطجـــة واســـتعراض القـــوة  -٢

 .ترتب عليها وقوع الجريمة محل االتهام الماثل 

 وهذا إقرار صريح من النيابة العامة 

 ومن حمكمة احلكم الطعني 
أو .. للطاعنين قـد جـاءا مـرتبطين ببعضـهما ارتباطـا ال يقبـل التجـزأة أن االتهامين المسندين  

) مـع التمسـك بإنكـار هـذه االتهامـات كافـه (أنه يمكن القول بأنه فعل واحـد تمخـض عنـه جـريمتين
 وهو ما كان يوجب علي محكمة الحكم الطعين أن تقضي بعقوبة الجريمة األشد وحدها دون 



                                
 

 
 
 
 
 
 
  
 

  Egypt – Borg El giza El Kebly – giza - ٧٥ - -عمارة برج الجيزة القبلي -مصر 

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

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

 www.HamdyKhalifa.com 
 

 محدي خليفة
 المحامي بالنقض

 شريف محدي خليفة
 المحامي

 
Hamdy Khalifa  

Lawyer of the Supreme Courts 
Sherif Hamdy Khalifa  

Lawyer   

 .سواها

 ذلكوحيث خالف احلكم الطعني 
األمر الذي يؤكد أنه جاء معيبـا بالخطـأ فـي تطبيـق القـانون وخالفـه مخالفـة جسـيمة تسـتوجب  

 .ٕنقضه والغائه 

 : السبب الثاني 

 قصور احلكم الطعني يف التسبيب علي حنو جيعله جديرا بالنقض واإللغاء 

 بداية 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣١٠فقد نصت املادة 
مل الحكــم عـلـي األســباب الـتـي بـنـي عليهــا وكــل حكــم باإلداـنـة يجــب أن يشــتمل يجــب أن يشــت 

علي بيـان الواقعـة المسـتوجبة للعقوبـة والظـروف التـي وقعـت فيهـا وأن يشـير إلـي نـص القـانون الـذي 
 .حكم بموجبه 

 وقد استقر الفقهاء يف إيضاح ذلك علي أن 
والحجــج الـتـي اقتنعــت القاضــي اـلـذي ـيـراد بالتســبيب المعتـبـر أن يشــتمل الحـكـم عـلـي األســانيد  

أصــدر الحـكـم ســواء ـمـن حـيـث الواـقـع أو الـقـانون بطريـقـة واضــحة تفصــيلية فيتـعـين أن تـبـين األســباب 
 .وأدلة الثبوت ومقتضي كل دليل منها وكيفية استدالل الحكم به علي ما انتهي إليه من إدانة 

 )٢٠٠٧ طبعة ٢مهدي ج عبد الرازق ال/شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية د(

 ويف ذلك استقرت أحكام النقض علي أن 
إذا حكمـت المحكمـة بإدانـة الطـاعن واقتصـرت فـي األسـباب علـي قولهـا أن التهمـة ثابتـة مـن  

التحقيقات والكشف الطبي فإن هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه ألن هـذه العبـارات إن كـان 
لمعنــي مســـتور فــي ضـــمائرهم ال يدركــه غـيــرهم ولــو ـكــان لهــا معنــي عـنــد واضــعي الحـكــم فــإن هـــذا ا

الغــرض مــن تســبيب األحكــام أن يعلــم مــن حكــم لمــاذا حكــم لكــان إيــداب التســبيب ضــربا مــن العبــث 
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ولكن الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق المراقبة علي أحكـام القضـاء  مـن الخصـوم وجمهـور 
د لحصــوله مــن بـيـان مفصــل وـلـو إـلـي ـقـدر ومحكمــة اـلـنقض مــا هــي مســوغات الحكــم وهــذا العـلـم الـبـ

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 (

 فتسبيب األحكام 
 قيـامهم بمـا علـيهم مـن من أعظم الضمانات التي فرضها القانون علي القضـاة إذ هـو مظهـر 

ٕواجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقة التي يعلنونها فيما يفصلون فيه مـن االقضـية وبـه 
وحــده يســلمون مــن مظـنـة اـلـتحكم واالســتبداد ألـنـه كالعــذر فيمــا يرتأوـنـه ويقدموـنـه ـبـين ـيـدي الخصــوم 

فيــدعون الجميــع إلــي عــدلهم والجمهــور وبــه يرفعــون مــا قــد يــرد علــي األذهــان مــن الشــكوك والريــب 
مطمئـنــين وال تقـنــع األســـباب إذا كاـنــت عباراتهـــا مجملـــة ال تقـنــع أحـــد وال تجـــد فيهـــا محكمـــة الـــنقض 

 .مجاال لتبين صحة الحكم من فساده 
 )١٧٨ ص ١ مجموعة القواعد القانونية ج ٢١/٢/١٩٢٩نقض (

 وقضي كذلك بأن 
متعلقة بمخالفة القانون فإذا كـان الحكـم القصور في التسبيب له الصدارة علي وجوه الطعن ال 

المطعــون فيــه معيبــا بالقصــور فــإن محكمــة الــنقض ال تملــك التعــرض لمــا أنســاق إليــه مــن تقــديرات 
قانونية أو العقوبة التـي يجـب إنزالهـا تبعـا لـذلك إذ لـيس فـي وسـعها أن تصـحح منطـوق حكـم قضـت 

 .تبحث ذلك بنقضه بل علي محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها أن 
 )١٩٤ ص ٣٣ ق ١٩ أحكام النقض س ١٢/٢/١٩٦٨(

 )٣٠٨ ص ٦٦ ق ٢٠ س ٣/٣/١٩٦٩(
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 كما قضي بأن 
للقصــور الصــدارة عـلـي ســائر أوجــه الطعــن المتعلـقـة بمخالـفـة الـقـانون ألن مــن شــأن القصــور  

أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون علي واقعة الدعوى كما صـار إثباتهـا فـي 
 .لحكم ا

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

 ملا كان ذلك 
وبمطالعــة األصــول والمفــاهيم القانونيــة ســالفة الــذكر وتطبيقهــا علــي مــدونات الحكــم الطعــين  

يتضـــح وبجـــالء تـــام أنـــه جـــاء معيـــب ومهـــدر لضـــمانات التســـبيب ذلـــك أن عباراتـــه جـــاءت مجملـــة 
.. ن التعبير إال أنه ال يجوز أن يكـون إلـي حـد القصـور فإذا كان اإليجاز دربا من حس.. وغامضة 

 :ٕوذلك عين ما عاب الحكم الطعين وليس علي وجه واحد وانما علي عده أوجه نوضحها فيما يلي 

 :الوجه األول 

قصور شاب احلكم الطعني يف حتصيل وفهم الواقعـة مبـا يـنم عـن عـدم إحاطـة 

عـن بصـر وبصـرية ممـا أدي إيل حمكمة املوضوع بصحيح واقعات االتهام املاثـل 

اـضـطراب ـصـورتها يف وـجـدان احملكـمـة وجعلـهـا ال ـتـري حاـلـة اـلـدفاع الـشـرعي 

 الواضحة التي أحاطت باالتهام علي فرض جديل حبدوثه 

  من قانون العقوبات علي أن ٦١فقد نصت املادة 
مـن خطـر ال عقاب علي من ارتكب جريمة ألجأته إلي ارتكابها ضـرورة وقايـة نفسـه أو غيـره  

جســيم علــي الــنفس علــي وشــك الوقــوع بــه أو بغيــره ولــم يكــن إلرادتــه دخــل فــي حلولــه وال فــي قدرتــه 
 .منعه بطريقة أخري 

 وحيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
 من المقرر أن الدفاع الشرعي عن النفس هو استعمال القوة الالزمة لرد أي اعتداء علي  
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 ، وأن تقدير الوقائع المؤدية إلي قيام حالة الدفاع الشـرعي أو نفيـه ، نفس المدافع أو عن نفس غيره
ٕوان كــان مــن األمــور الموضــوعية التــي تســتقل محكمــة الموضــوع بالفصــل فيهــا بغيــر معقــب إال أن 

 .ذلك مشروط بأن يكون استدالل الحكم في هذا الشأن سليما ال عيب فيه 
 )٢٣/١١/١٩٩٨ ق جلسة ٦٦ لسنة ٢٥٣٧٨الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
لما كان حق الدفاع الشرعي عن الـنفس قـد شـرع لـرد أي اعتـداء علـي نفـس المـدافع أو علـي  

نفــس غـيـره ، وكــان مــن المقــرر أن حــق اـلـدفاع الشــرعي عــن المــال ينشــأ كــل وجــه اعـتـداد أو خطــر 
يـام اعتداء بفعل بغير جريمة وكان الحكـم المطعـون فيـه قـد قضـي بإدانـة الطـاعن دون أن يعـرض لق

حالـــة الـــدفاع الشـــرعي ومـــن ثـــم فـــإن فـــي إغفـــال المحكمـــة التحـــدث عنـــه مـــا يجعـــل حكمهـــا مشـــوبا 
 .بالقصور في التسبيب 
 )١٥/١٠/١٩٩٦ ق جلسة ٦٤ لسنة ١٩٨٣٥الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
لمــا كــان مــن المقــرر أن حالــة الــدفاع الشــرعي عــن المــال تنشــأ كلمــا وجــد اعتــداء أو خطــر  

 مـــن قـــانون ٢٤٦ر جريمـــة مـــن الجـــرائم التـــي أوردتهـــا الفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة اعتـــداء بفعـــل يعتبـــ
العقوـبـــات ومنهــــا جــــرائم اإلـتـــالف ، وال يوجــــب القــــانون بصــــفة مطلقــــة لقـيـــام تـلـــك الحاـلـــة أن يكــــون 
االعـتـداء حقيقـيـا ، ـبـل ـقـد ينشــأ وـلـو ـلـم يســفر التعــدي عــن أي أـثـر عـلـي الشــخص أو المــال ، طالمــا 

 .أسبابا معقولة كان لهذا التخويف 
 )٧/٦/٢٠١٢ ق جلسة ٨٢ لسنة ٧٥الطعن رقم (

 ملا كان ما تقدم 
 التي لم تحط بها محكمة الحكم الطعين ولـم –وكان الثابت من خالل واقعات االتهام الماثل  

قـــد أكـــدت علـــي أنـــه علـــي الفـــرض الجـــدلي ..  وكانـــت أقـــوال الطـــاعنين –تلـــم بهـــا إلمامـــا صـــحيحا 
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 فـقـد .. الطــاعنين عـلـي أـفـراد الحمـلـة المزعومــة بمحضــر جمــع االســتدالل بحــدوث تعــدي ـبـالقول مــن

  . من قانون العقوبات٦١كان ذلك يمثل عين حالة الدفاع الشرعي التي قصدها الشارع بالمادة 

 حيث حتققت حالتان للدفاع الشرعي 

 : احلالة األويل 

#K���Xول�وא�mא�`������	�א�����pوא��BK�1����#����Hع�������د���+�א���������*Fن������
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����	�Y(�و���)Y�.�و

 وهو ما أثار حفيظة 
ممـا اعتبـره .. وحـاوال رد االعتـداد عـن والـدهما والـدفاع عنـه ) نجـاله(المتهمان األول والثاني 

رغـــم أن ذلـــك تـــم دفاعـــا مـــن .. فـــرد الشـــرطة ومحـــرر المحضـــر محـــل هـــذا االتهـــام إهانـــة للشـــرطة 
 .الطاعنين األول والثاني عن والدهما 

 : احلالة الثانية 
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 ملا كان ذلك 
وحيث أن محكمة الموضوع لم تحصل واقعات الدعوى الصحيحة ولم تفطن إلـي تـوافر حالـة  

ـلــذي يقطـــع بقصـــور هـــذه المحكـمــة ـفــي األـمــر ا.. اـلــدفاع الشـــرعي عـــن اـلــنفس والـمــال أنفـتــي اـلــذكر 
التسبيب وعدم إحاطتها بالواقعة وظروفها ومالبساتها علي نحو يـنم عـن قصـور مبطـل فـي التسـبيب 

 .يجب التصدي إليه بالنقض واإللغاء 

  : نيالوجه الثا

 ممـا خيـالف نيقصور احلكم الطعني يف بيان األسباب التي دان مبوجبها الطـاعن

التي جيب أن توضح ماهية األدلة التـي تسـاند .. م الغرض من تسبيب األحكا

 . عليها احلكم باإلدانة 

 بداية ومن نافلة القول فقد استقر قضاء حمكمه النقض 
أنهــا عـلـى الدالـلـة  ييقطــع ـفـ ى مــدونات حكمهــا مــاـفـعـلـى اـنـه يتعــين عـلـى المحكمــة أن ـتـورد  

 ووازـنـت بينهــا ة عــن بصــر وبصــيرالنـفـياإلثـبـات وحاطــت بادـلـه أـقـراءه مبصــره واـلـدعوى وراق أ ـقـرأت
ال تبنـي ٕا وألمـر االسـتنتاج ومخالفـه العقـل والمنطـق وطبـائع افـي مـن التعسـف أوان يكون حكمها مبر

 يذ خالطـه االحتمـال سـقطت صـالحيته فـإ الن الـدليل ةقضاءها على الفروض واالحتماالت المجرد
ن أه وتكتمـل لـه شـرائط صـحته وكيانـه  يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانـحتىال انه إاالستدالل هذا 

و افـتـراض العـلـم اســتنادا أ غـيـر مؤداهــا إـلـي حرفـهـا اـلـدعوى أووصــال أو تقطـيـع أينـبـذ وينتـبـذ الـتـدخل 
 غيـــر مضـــرب يو يضـــرب فـــأو يضـــعها باجتهـــاد غيـــر محمـــود أ قرينـــه يفترضـــها مـــن عندياتـــه إلـــي

ه الثبــوت علــى الجــزم واليقــين  الجنائيــة تبنــي علــى حجــج قطعيــاألحكــامن أوكــذلك فانــه مــن المقــرر 
 صـوره فـين تكـون أسـباب الحكـم يتعـين أوليس على الظن والحدس والتخمين وفضال عن ذلـك فـان 

دان أ الـتـيباب ألســ وان توضــح اة ومتخاصــمةدـمـومتها ةجــزاء متناقضــأ وخـلـوا ـمـن ة متضــامةمنظومـ
 .ليها إانتهي ة التي النتيج مع ألسباب لمحكمه النقض مراقبه تلك اىبموجبها الطاعن حتى يتسن
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 حكامها حيث قضتأ وضحت حمكمه النقض ذلك يفأوقد 
 مـن ثابتـة ةن التهمـأعلـى قولهـا األسـباب  يدانـه الطـاعن واقتصـرت فـإ بةذا حكمـت المحكمـإ 

ن كـان أالتحقيقات والكشف الطبي فان هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه الن هـذه العبـارات 
 غـيــرهم ولــو ـكــان  يدركــه ضـــمائرهم الفــيم فــان هـــذا المعنــي مســـتور لهــا معنــي عـنــد واضــعي الحـكــ

يجــاب التســبيب ضــربا مــن العـبـث إن يعـلـم مــن حكــم لمــاذا حكــم لكــان أحكــام األالغــرض مــن تســبيب 
حكـام الـنقض مـن الخصـوم وجمهـور أ علـى ةن يعلـم مـن لـه حـق المراقبـأولكن الغرض من التسـبيب 

 ـقـدر إـلـيالعـلـم الـبـد لحصــوله مــن بـيـان مفصــل وـلـو هــي مســوغات الحكــم وهــذا  ومحكمــه اـلـنقض مــا
 ذهـبـت اـلـذيـقـاع حكـمـه علـى الوجــه إيى ـفـ ظــاهر العـذر أن القاضــي إـلـيتطمـئن مـعـه اـلـنفس والعقـل 

 .ليه إ
  )٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ مجموعه القواعد ج ٢٨/٣/١٩٢٩ ةنقض جلس( 

  أيضاوقضى 
حكمهــا بياـنـا كافـيـا ـفـال يكـفـى  ي وبـيـان مؤداهــا ـفـةليهــا المحكـمـإ تســتند األدـلـة الـتـيـيـراد إيجــب  

ده أييــليهــا بــل ينبغــي ســرد مضــمون كــل دليــل وذكــر مــؤداه بطريقــه وافيــه يبــين منهــا مــدي تإلشــارة إا
 كـــان ذـلــك ـفــان مجـــرد اســـتناد ٕاألدـلــة واذا ـبــاقي مبـلــغ اتســـاقه مـــع ةمـــالمحككمـــا اقتنعـــت بهـــا الواقعـــة 

بســرد مضــمون تلــك التحقيقــات العنايــة  حكمهــا علــى النحــو ســالف بيانــه دون يمحكمــه الموضــوع فــ
الشـارع ـمـن الغايـة التـي تغايـا يكفـي لتحقيـق  عليـهـا والواألسـانيد التـي أقـيم وبـذكر مـؤدي هـذا التقريـر 

ثباتهــا إ كمــا صــار ة تطبـيـق الـقـانون عـلـى الواقعــة اـلـنقض مــن مراقـبـه صــحةولمحكمــاألحكــام تســبيب 
 .يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن األمر الذي في الحكم 

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

 ملا كان ذلك
 ليه من قضاء إقد اعتصم فيما انتهي أنه وكان البين من مطالعه مدونات الحكم الطعين  
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 ...../أنه أطمئن إلي ما جاء بمحضر جمع االستدالالت المحـرر بمعرفـة الضـابط  قاله مفادها إلي
ة المزعوـمـة ممـا يجـعـل مـا أثبتـه ـفـي محضـره غـيـر منـزه عــن الـذي يعتبـر مجـنـي عليـه ـفـي هـذه الواقعـ

وكــذا جــاء ـبـالحكم الطعــين أـنـه يســتند إـلـي مــا جــاء بمحضــر التحرـيـات .. التعســف والتلفـيـق والكيدـيـة 
الـــذي لـــم ـيــأت أحســـن حـــاال مـــن ســـابقه وعابـــه التعســـف ..... / المزعـــوم المحـــرر بمعرفـــة الضـــابط 

 .م أيضا والكيدية والتلفيق لكونه حق المجني عليه

 وعلي الرغم .. هذا 
مؤسسـا إلـيهم ى نسبه االتهـام فوداللتها األدلة لك صحة ت في قد نازع يندفاع الطاعنأن من  

 أنوالتفـت عنهـا الحكـم الطعـين دون األدلـة نالـت مـن تلـك الـدفوع التـي ذلك على العديد والعديـد مـن 
الـــدعوى  مصـــير أثيرهـــا فـــيلتهـــا وتســـبابه ومدوناتـــه رغـــم جوهريتهـــا ودالأ فـــييـــرد عليهـــا ردا ســـائغا 

 .الماثلة

 ليه إواحلكم الطعني فيما استند 
 ضـمائرهم فـين كان لها معنـي عنـد واضـعيه فهـو معنـي مسـتتر أ بعبارات يندان الطاعنأقد  

ن الحـكـم أال إ اســند االتـهـام بموجبـهـا الـتـيى اـلـدالئل ـفـ ين غـيـرهم ـفـرغم منازعــه دـفـاع الطــاعن يدركـهال
ـيـرد عـلـى  ى ذـلـك لكــي يرـفـع مــاـفـن يوضــح ســنده أعويـلـه عـلـى تـلـك اـلـدالئل دون  تســبيبه بتـفـيقصــر 

مخالفـــا بـــذلك الغـــرض مـــن ..  عدلـــه مطمئنـــين يلـــإن الشـــكوك والريـــب ليـــذعن الجميـــع األذهـــان مـــ
 حتـــى.. ي مســـوغات الحكـــم أنهـــا هـــ عـلــم القضـــاء والخصـــوم والجمهـــور بفـــي يمـثــل واـلــذيالتســـبيب 

 بنــي عليـهــا التــيوالحجـــج األســانيد ه فكــان يتـعــين عليــه بيــان  مراقبتــفــييتمكنــوا مــن ممارســه حقـهــم 
ن أى ـفـ مفصــل واـلـى ـقـدر تطمــئن معــه اـلـنفس والعـقـل جـلـي بـيـان ـفـيوذـلـك انتهــي إلـيـه يمــا والنتيجــة ف

 .واإلحالة مما يتعين معه نقضه  خالفه دانته قد جاء على نحو سليم وهو ماإ فيالحكم 

 ى ذلك فحكام النقض أوقد استقرت 
 الجنائية من تسبيب اإلجراءات  من قانون ٣١٠المادة  فيد الشارع من النص ن مراأ 
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ال كــــان ـبـــاطال والمــــراد ٕابـنـــي عليهــــا واألســــباب الـتـــي ن يشــــتمل الحكــــم عـلـــى أهــــو وجــــوب األحكــــام 
ليــه إفيمــا انتهــي والنتيجــة والحجــج المبنــي عليهــا الحكــم األســانيد بالتســبيب المقيــد قانونــا هــو تحديــد 

 .و القانون أواقع سواء من حيث ال
  )٧٢ ص ١٧ ق ٢٤حكام النقض س أمجموعه ( 

 هذا 
وحـيـث ثـبـت ـمـن الحكــم الطعــين أـنـه اســتند ـفـي قضــائه إـلـي دالـئـل واهـيـة مســتمدة مــن خصــوم  

الطاعنين والغير منزهة أقوالهم عن شبهة التعسف والكيد والتلفيـق األمـر الـذي يجعـل الحكـم الطعـين 
 .ه علي نحو يجعله جديرا بالنقض واإللغاء قام علي غير سند قاصر في تسبيب

  : ثالثالوجه ال

 دون أن يثبت األفعال واملقاصد نيقصور احلكم الطعني يف تسبيبه بإدانة الطاعن

وبيـان مـدي انعقـاد .. ائم املسـندة إلـيهم زعمـا التي تتكون منها أركان اجلر

 .هذه األركان يف حق الطاعنني من عدمه 
ن تبنـي أ المواد الجنائية يجـب األحكام فين أ قضاء النقض الحكيم يفالمقرر أن  ٠٠بداية  

اإلجـراءات  مـن قـانون ٣١٠ ةعلـى الظـن واالحتمـال وهـذا يوجـب عمـال بالمـاد على الجزم واليقـين ال
 .الجريمة كان أر يتحقق به ي بيانا كافللعقوبة الواقعة المستوجبةى بيان ف ٠٠الجنائية 

 ن أقض على حكام حمكمه النأفقد استقرت 
ن يثبـــت أ مـــن القـــانون المـــذكور ٣١٠ الواقعـــة الـــواردة فـــي المـــادةبيـــان عبـــارة المقصـــود مـــن  

ى فـ الحكـم أركـان الجريمـة أمـا إفـراغتتكون منهـا التي والمقاصد األفعال ى حكمه فقاضى الموضوع 
 .األحكام ى صوره مجمله فال يتحقق الغرض من تسبيب فوضعه  وة أاعبارة عامة معم

  وكذا
 الواقعة يبين الحكم اإلجراءات الجنائية أن  من قانون ٣١٠ للمادةانه من الواجب طبقا  
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 .فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضهٕأركان الجريمة واال مما يتوافر معه المستوجبة للعقوبة 
  )١٠٥٥ ص ٢١٦ ق ١٨ س ٣٠/١٠/١٩٦٧نقض ( 

 وفى ذات المعني 
  )٩٥٠ ص ١٩٠ ق ١٩ س ١١/١١/١٩٦٨نقض ( 
  )٩٢٨ ص ٢١٨ ق ٢١ س ٢٢/٦/١٩٧٠نقض ( 

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

 ) ق٦٣ لسنه ٥٣١٨ى الطعن رقم ف ٧/٣/١٩٩٥نقض  ( 

 كان ذلك  ملا
 قريــب أو بعـيـد إلــي أركــان خــالل مــدونات الحكــم الطعــين أـنـه لــم يشــر مــنوكــان الثابــت مــن  

الجرائم المسندة زعما للطاعنين واألفعال والمقاصد التي تتكون منها هذه الجرائم ومـدي انعقادهـا فـي 
 .حق الطاعنين من عدمه 

 بل جاء احلكم الطعني 
ذلـك أن .. مجمال وعاما ومجهال ال تصلح أسبابه أن تكون ركيزة لما انتهـي إليـه مـن قضـاء  

ذا عني ببحث أركان الجرائم المسـندة للطـاعنين لتبـين علـي وجـه القطـع واليقـين عـدم الحكم الطعين إ
ـبــل تـبــين أن مـــراد القـــانون اـلــذي يعاـقــب الطـــاعنين اســـتنادا عليهـــا هـــي مـــواد .. انعقادهـــا ـفــي حقهـــم 

وهــو األمــر الــذي .. ومــن ـثـم ال يجــوز أعمالهــا ضــد هــؤالء الطــاعنين .. مقضــي بانعــدام دســتوريتها 
بغـــض النظـــر عمـــا إذا كـــان .. اتجـــاه إرادة الحكـــم الطعـــين نحـــو إداـنــة الطـــاعنين فـقــط يقطـــع وبحـــق 

 .فعلهم يمثل جريمة مكتملة األركان حسبما ينص القانون من عدمه 
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 وهو األمر 
الذي يجعل الحكم الطعين معيبا بالقصور المبطل في التسبيب علي نحو يسـتوجب التصـدي 

 .له بالنقض وباإللغاء 

 حكام حمكمه النقض ا استقرت عليه أوذلك نفاذا مل

 التي قررت بأن 
الواقعــة المســتوجبة ن يشــتمل عـلـى بيــان أ ٠٠باإلداـنـة وجــب علــى كــل حكــم صــادر أالقــانون  
استخلصــت منهــا واألدلــة التــي وقعــت فيهــا التــي والظــروف الجريمــة كــان أربيانــا تتحقــق بــه للعقوبــة 

) األدـلـة استخلصـت منهـا األدلـة التـي مـؤدي إجراء بـ(  ثبـوت وقوعهـا مـن المـتهم وان يلتـزم ةمـالمحك
 .كان حكمها قاصرا متعينا نقضه أال  والمأخذ ةحتى يتضح وجه االستدالل بها وسالم

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

 : يف التسبيب الوجه الرابع للقصور 

إطراحـه املسـتندات قصور عـاب احلكـم الطعـني يف البيـان والتسـبيب وذلـك ب

وإقرارات الشهادة املوثقة يف الشهر العقاري القاطعـة الداللـة علـي عـدم صـحة 

وأنهـم يف .. الواقعة املسندة للطاعنني وعدم ارتكابهم لثمة فعل مؤثم قانونـا 

 .حقيقة وصف الواقعة جمني عليهم وليس جانني

 حيث أن حمكمة النقض املوقرة قد استقرت علي أن 
اعن ـقـد ضــمن أســباب طعـنـه أن المحكمــة التفـتـت عــن المســتندات المقدمــة مـنـه حـيـث أن الطــ 

ٕوالتي تمسك بداللتها علي نفي االتهام المسند إليه ، وكـان الحكـم وان أشـار إلـي تلـك المسـتندات إال 
أنــه لــم يعــن ببحثهــا ولــم يبــد رأيــا فــي مــدلولها وفــي صــحة دفــاع الطــاعن المســتند إليهــا بــل اجتــزأت 

ومــن ثــم فــإن الحكــم .. علــي ذلــك بعبــارة عامــة مجملــة بمــا أوردتــه فــي عجــز حكمهــا المحكمــة الــرد 
 . باإلخالل بحقوق الدفاع – فوق قصوره في البيان -يكون مشوبا 
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 )١٣/٢/٢٠١٣ ق جلسة ٨١ لسنة ٨٩٤٥الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
حـيــث أن الثاـبــت مـــن محضـــر جلســـة المحاكمـــة أن اـلــدفاع عـــن الطـــاعن تمســـك فـــي دفاعـــه 

يدية االتهام وتلفيقه وقدم للدليل علي ذلك مسـتندات ، وتمسـك بداللـه هـذه المسـتندات علـي صـحة بك
دفاعــه ، ـفـإن اـلـدفاع عـلـي هــذه الصــورة يـكـون جوهرـيـا لتعلـقـه بتحقـيـق اـلـدليل المـقـدم ـفـي اـلـدعوى ممــا 

لــم ٕمــن شــأنه ـلـو ثـبـت أن يتغـيـر بــه وجــه اـلـرأي فــي اـلـدعوى ، واذ التفــت الحكــم المطعــون فـيـه عـنـه و
يقســـطه حـقــه وـلــم يـعــن بتمحيصـــه بلوغـــا إـلــي غاـيــة األـمــر فـيــه ، فإـنــه يـكــون ـفــوق ـمــا ران علـيــه مـــن 
القصــور قــد جــاء مشــوبا بــاإلخالل بحــق الــدفاع بمــا يســتوجب نقضــه واإلعــادة ، دون حاجــه لبحــث 

 .باقي أوجه الطعن 
 )١٤/١١/٢٠١٠ ق جلسة ٧٨ لسنة ٨٤٢١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
خــالل محاضــر جلســات المحاكمــة أن المــدافع عــن الطــاعنين ـقـد تـقـدم إـلـي وـكـان الثاـبـت مــن  

والتـي شـهد مـن خاللهـا .. بالعديد من اإلقرارات الموثقة بالشـهر العقـاري عدالة محكمة الموضوع 

والذين أكـدوا بمـا ال يـدع مجـاال للشـك بعـدم .. بعض الجيران المالصقين لمكان الواقعة المزعومة 

للمتهمين وأنهم لم يعتدوا علي رجـال الشـرطة بـالقول أو اللفـظ ولـم يسـعوا صحة الواقعة المسندة 

 .نحو تجميع المارة كما سطرت األوراق زعما 

 بل أن هؤالء الطاعنني 
فــي الحقيقــة والواقــع هــم المجنــي علــيهم حيــث قــام رجــال الشــرطة بإســاءة معــاملتهم ومعاملــة  

 .والدهم واعتدوا علي البضائع المملوكة لهم 

 كان ذلك ملا 
 وكانت هذه المستندات المقدمة من المدافع عن الطاعنين لها داللتها في إثبات انتفاء  
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ورـغـم ذـلـك ـلـم تـعـن محكـمـة الحـكـم الطـعـين بإيرادـهـا أو .. االتـهـام الماـثـل برمـتـه ـفـي حــق الطــاعنين 

 رغــم جوهرـيـة هــذه المســتندات الـتـي ـلـو كاـنـت ـقـد بحـثـت وفحصــت اـلـرد عليـهـا ـفـي ـمـدونات قضــائها
وهــو األمــر اـلـذي يعـيـب الحكــم الطعــين بالقصــور المبطــل فــي .. لتغـيـر بهــا وجــه اـلـرأي فــي اـلـدعوى 

 .التسبيب  فضال عن اإلخالل بحقوق الدفاع بما يستوجب نقضه 

 : الوجه اخلامس 

 يف أسبابها علي حنو نيصور حمكمة املوضوع يف عدم إيرادها ألوجه دفاع الطاعنق

لعـدم رد سطتها حقها يف البحـث والتمحـيص ويكشف عن أنها قد طالعتها وأق

هذا احلكم الطعني علي هذه الدفوع اجلوهرية املبداة من املدافع عـن الطـاعنني 

 .علي حنو جازم وصريح 

 :حيث قضت حمكمة النقض بأنه 

ولــئن كــان األصــل أن المحكمــة ال تلتــزم بمتابعــة الطــاعن فــي منــاحي دفاعــه المختلفــة للــرد  
 علــي اســتقالل إال أنــه يتعــين عليهــا أن تــورد فــي حكمهــا مــا يــدل علــي أنهــا علــي كــل شــبهه يثيرهــا

واجهــت عناصــر اـلـدعوى وأدلتهــا وألمــت بهــا عـلـي وجــه يفصــح عــن أنهــا فطـنـت إليهــا ووازـنـت بينهــا 
عـــن دـفــاع الطـــاعن كلـيــة وأســـقطته جمـلــه وـلــم ـتــورده عـلــي نحـــو يكشـــف عـــن أنهـــا أطلعـــت علـيــه أو 

 ا أقسطته حقه فإن حكمها يكون قاصر
  )٨٤٠ – ١٤٩ – ٣٦ س – ١٠/١٠/١٩٨٥نقض ( 

  )١٠٣٣ – ٣٢ س – ١٨١ – ٣٢ ص – ٥/١٢/١٩٨١نقض ( 
  )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 ( 
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 كما قضي 

المحكمــة ال تســتلزم بمتابعــة الطــاعن فــي منــاحي دفاعــه المختلفــة إال ولــئن كــان األصــل أن  
أنـهـا يتعــين عليهــا أن ـتـورد ـفـي حكمهــا مــا ـيـدل عـلـي أنهــا واجهــت عناصــر اـلـدعوى وألمــت بهــا عـلـى 

 لمـا كـان ذلـك وكـان الثابـت أن الحكـم المطعـون ٠٠وجه يفصح عن أنها فطنت إليهـا ووازنـت بينهـا 
داـنـة ألســبابه وأن أوـقـف تنفـيـذ العقوـبـة دون أن يعــرض لدفاعــه إـيـرادا ـلـه فـيـه أـيـد الحكــم االبـتـدائي باإل

 التصاله بواقعـة الـدعوى وتعلقـه بموضـوعها ويتحقـق الـدليل فيهـا لـو أنـه عنـي ٠٠ رغم جوهريته ٠٠
ببحثه وتمحيصه وفحص المستندات التي ارتكز عليها بلوغا إلي غاية األمر فيه لجاز أن يتغيـر بـه 

عوى ولكنـه إذا سـقط جملـه ولـم يـورده علـي نحـو يكشـف عـن أن المحكمـة حاطـت وجه الرأي فـي الـد
 به وأقسطته حقه فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يبطله ويستوجب نقضه 

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

 ملا كان ذلك 

المحاكمـة من خالل أوراق االتهام الماثل وعلي األخص منها محاضـر جلسـات وكان الثابت 
يتجلى ظاهرا أن المـدافع عـن الطـاعنين قـد تمسـك بالعديـد مـن الـدفوع وأوجـه الـدفاع الموضوعية 

إال أنـه وبـرغم  .. التي تنال وبحق من هـذا االتهـام وتجعلـه سـاقطا مسـتوجبا تبـرأه الطـاعنين منـه
لـم تعـن بـالرد جوهرية هذه الدفوع إال أن محكمة الحكم الطعين قد طرحتها ولـم توردهـا فـي قضـائها و

رغــم أنهــا ـلـو كاـنـت فعـلـت ذـلـك لتغـيـر يقيـنـا .. عليـهـا أو بحثهــا وتمحيصــها وصــوال لغاـيـة األـمـر منهــا 
 .وجه الرأي في الدعوى 

 وهو األمر 
اـلــذي يوصـــم القضـــاء الطعـــين بالقصـــور المبطـــل ـفــي التســـبيب فضـــال عـــن اإلخـــالل بحـقــوق  
ـلـدفاع كاـنـت غـيـر جوهرـيـة بـمـا يحــق للمحكمــة هــذا وحـتـى ال يـقـال ـبـأن هــذه اـلـدفوع وأوجــه ا.. اـلـدفاع 
 فإننا سنوجز هذه الدفوع التي أبداها المدافع عن الطاعنين علي نحو صريح وجازم .. طرحها 
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 .ولم ينفك عنها حتى إغالق باب المرافعة 

�وذ��E�$#�א��u��א����#�

 : الدفع األول 

 مـن ١٣٦دة باملادة دفع املدافع عن الطاعنني بعدم انعقاد وحتقيق اجلرمية الوار

 ) الطاعنني(قانون العقوبات يف حق املتهمني 

 فقد نصت هذه املادة املذكورة علي أن 
كل مـن تعـدي علـي أحـد المـوظفين العمـوميين أو رجـال الضـبط أو أي إنسـان مكلـف بخدمـة  

ـالعنفعمومـيـة  ـالقوة أو ـب  ال  أثنــاء تأديــة وظيفتــه أو بســبب تأديتهــا يعاقــب بــالحبس مــدةأو قاومــه ـب
 .تزيد علي ستة شهور أو بغرامة ال تتجاوز مائتي جنيه 

 ومقتضي هذا النص 
أن المشــرع أوجــب النعـقـاد هــذه الجريمــة ـفـي حــق المــتهم بهــا أن يكــون قــد تعــدي عـلـي رجــال  

 .الضبط مستخدما القوة والعنف 

 وهو أمر نفاه حمرر حمضر االتهام املاثل ذاته 
ـبـل اقتصـر زعـمـه ـبـأنهم ـقـد تـعـدوا .. ألي عـنـف أو ـقـوة حيـث أـنـه ـلـم ـيـدع اسـتخدام الطــاعنين  

 .عليه وباقي أفراد القوة بالقول واالستهجان 

 وهذا يف حد ذاته 
ٕواال .. فـلـم يصــدر عــنهم أي قــوة أو عـنـف .. دـلـيال عـلـي انتفــاء الجريمــة فــي حــق الطــاعنين  

أصــيبوا مــن جــراء ـقـد ) الطــاعنين(ـكـانوا ـقـد أصــابوا أي مــن أـفـراد الـقـوة المزعــومين أو أنـهـم هــم 

وحـيــث ـلــم ـيــدع مـــدعي أـنــه ـقــد أصـــيب وـلــو بخـــدش ـفــي هـــذه الواقعـــة .. اـســتعمالهم للـقــوة والعـنــف 
األمــــر اـلـــذي يؤكــــد وبحــــق بعــــدم اســــتخدام الطــــاعنين لثـمـــة عـنـــف أو ـقـــوة تجــــاه رجــــال .. المزعوـمـــة 

 . الضبط
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 كما أن قول حمرر احملضر 
ـمــا تـمــت ) بـفــرض صـــحته( يؤـكــد ـفــإن ذـلــك.. مــن أنـهــم تـعــدوا عـلــيهم ـبــالقول واالســـتهجان  

 وممتلكــاتهم مــن أعمــال عنــف وبطــش ممــا أثــار حفيظــتهم وجعلهــم ممارســته علــيهم وعلــي والــدهم
وهـــو مـــا يقطـــع بـــأنهم وفـــق صـــحيح ) بفـــرض حـــدوث ذلـــك(يســـتهجنون هـــذه الممارســـات فـــي حقهـــم 

 .أنهم مجني عليهموصفهم 

 ومن ثم 
 من قانون العقوبات فـي حـق الطـاعنين بمـا ١٣٦يتجلى ظاهرا انتفاء الجريمة الواردة بالمادة  

ولــم .. إال أن محكمــة الموضــوع لــم تفعــل .. كــان يســتوجب تبــرأتهم مــن هــذا االتهــام المبتــور ســنده 
 .تورد هذا الدفاع الجوهري في حكمها ولم ترد عليه علي نحو سائغ يبرر هذا اإلطراح 

 : الدفع الثاني 

تلفيقه وأنه غري قائم علي دليل واحـد كما دفع وكيل الطاعنني بكيدية االتهام و

 .معترب ميكن التعويل عليه يف إدانة الطاعنني 

 حيث تواترت أحكام النقض علي أن 
مـن المـقـرر أن األحـكـام الجنائيـة يجــب أن تبـنـي عـلـي الجـزم والـقـين ال الشــك والتخـمـين ، وأن  

 .الجزم واليقين األحكام الصادرة باإلدانة يجب أن تبني علي حجج قطعية الثبوت تفيد 
 )٨٥٥ ص ٢٠٠ رقم ٩ مجموعة أحكام النقض س ٢٨/١٠/١٩٥٨نقض (

 كما قضت بأن 
يكفــي فــي المحاكمــة الجنائيــة أن يتشــكك القاضــي فــي صــحة إســناد التهمــة إلــي المــتهم كــي  

 .يقضي له بالبراءة 
 )٢٣١ ص ٧٨ رقم ٦ مجموعة أحكام النقض س ٢/١٢/١٩٤٥نقض جلسة (
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 ملا كان ذلك 
أنهـا قـد خلـت مـن أي دليـل يقينـي معتبـر يفيـد الثابت من خالل أوراق االتهام الماثل وكان  

بل أن هذا االتهام برمتـه قـائم علـي الكيـد والتلفيـق  .. الجزم يمكن التعويل عليه في إدانة الطاعنين
أحـد المجنـي علـيهم المزعـوم التعـدي عليـه مـن (ذلك أنه استند إلي أقـوال محـرر محضـر الضـبط .. 
 ...../ ٕواـلـي مــا جــاء بمحضــر التحرـيـات المزعــوم إجرائهــا والمحــرر بمعرـفـة الضــابط)  الطــاعنينقـبـل
 .حسبما زعم الضابط األول .. الذي كان أيضا المجني عليهم .. 

 ومبا أن هذين الضابطني 
األمـر الـذي .. من ضمن رجال الضبط المزعوم تعـدي الطـاعنين علـيهم بـالقول واالسـتهجان  

فعلــي الفــرض .. همــا المســطورة بــاألوراق مــن شــبهة التعســف والتحامــل علــي الطــاعنين ال ينــزه أقوال
الجدلي أن هؤالء الطاعنون قد استهجنوا ما تعرضـوا إليـه مـن ظلـم وعـدوان وحـاولوا رد التعـدي علـي 

باالســتهجان فلــم يكــن ذلــك محــل إعجــاب مــن محــرر . شخصــهم وشــخص والــدهم وعلــي ممتلكــاتهم 
وبالفعــل حــرروا االتهــام .. لــذلك فقــد توعــدوا الطــاعنين بالويــل والثبــور .. محضــر الضــبط وزمالئــه 

 .وملفقين لهم أفعال لم يقترفوها .. الماثل مكيدين لهم كيدا 

 والدليل علي ذلك 
أن األوراق قــد خلــت مــن ثمــة شــاهد رغــم إقــرار محــرر المحضــر أن المــارة قــد تجمعــوا حــول  
ت الواقعـة المزعومـة بالشـهود فقـد كـان لديـة العشـرات إذا كانـت ومن ثم فإذا كان يريـد إثبـا.. الواقعة 

 .الواقعة صحيحة 

 إال أنه ولكون هذه الواقعة 
فلم يجد الضابط محرر المحضر ثمة شاهد علي ما سطره سـوي زميلـه الـذي .. كيدية ملفقة  

 .حرر محضرا مكتبيا خاليا من أي حقيقة والذي ال يمكن التعويل عليه 
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 ومن ثم 
فقــد كــان اـلـدفع بكيدـيـة االتهــام الماـثـل وتلفيقــه دفعــا جوهرـيـا يـنـال مــن .. ء جمـيـع مــا تـقـدم ٕوازا

وجازمـــا إذا ـلــم ينـفــك عـنــه المـــدافع عـــن .. األدـلــة التـــي حـــاول الســـيد الضـــابط إيجادهـــا وـلــم يســـتطع 
 .الطاعنين حتى الرمق األخير في الدعوى 

 إال أن احلكم الطعني
األمــر الــذي يصــيب هــذا ..  فــي قضــائه ولــم يــرد عليــه قــد طــرح هــذا الــدفع أيضــا ولــم يــورده

 .الحكم بالقصور المبطل في التسبيب 

 : الدفع الثالث 

 .الدفع بعدم جدية التحريات وبطالنها ، وبطالن مثة دليل قد يستمد منها 

 فإن املستقر عليه يف أحكام حمكمة النقض أنه 
فـــان رر محضـــر التحريـــات  قـــد حصـــلت أســـاس اقتناعهـــا علـــى رأي محـــة كانـــت المحكمـــأن  

حكمهـــا يكـــون قـــد بنـــي علـــى عقيـــدة حصـــلها الشـــاهد مـــن تحريـــه ال علـــى عقيـــدة اتصـــلت المحكمـــة 
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 (  

 كما قضي بأن 
هــو واجــب علــى المحكمــة فــي المقــام األول وواجــب علــى الجنائيــة ى المــواد فــ األدلــةتحقيــق  

المحكمــة تحقـيـق اـلـدليل مــادام تحقيـقـه ممكـنـا وبغــض النظــر عــن مســلك المــتهم فــي شــان هــذا اـلـدليل 
  .و المدافع عنهأالمتهم بمشيئة ن يكون رهن أيصلح  الائية الجن المواد األدلة فيالن تحقيق 
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  )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 جةلقواعد القانوني مجموعه ا٢٥/٣/٤٦نقض ( 

 وقضي كذلك بأن 
صدرته تحت رقابه التي أ سلطه التحقيق إليتقدير جديه التحريات وكفايتها وان كان موكوال  

ن أ ةفانه يتعين على المحكماإلجراء ذا كان المتهم قد دفع ببطالن هذا إال انه إمحكمه الموضوع 
 . الخ ٠٠ تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه

 ١٩٨٧ لســنه ١٤٨١رقــم النياـبـة  الطعــن بجــدول ١٩٨٧ مــايو ١٣ ةحكــام اـلـنقض جلســأمجموعــه ( 
 ) ق لم ينشر ٥٧ لسنه ٧١٥ ةوبجدول المحكم

 ملا كان ذلك
وكــان الثاـبـت مــن خــالل محضــر الضــبط أن محــرره ـقـد أكــد عـلـي أن المشــتركين ـفـي الحمـلـة  

قـد اشـترك فيهـا جميـع ضـباط القسـم وأفـراده .. الفـه التي قامـت مـن القسـم لتفقـد الحالـة األمنيـة وخ

 .بما فيهم ضابط المباحث .. مأمور القسم / وعلي رأسهم السيد العميد 

 وحيث أن السيد حمرر حمضر التحريات 

 )وعلي فرض صحة وصف هذا احملضر بأنه حتريات(

 هو أحد رجال املباحث بالقسم  
ـلــذلك جـــاءت .. هـــذه الواقعـــة المزعومـــة األمـــر اـلــذي يجعـلــه مـــن ضـــمن المجـنــي عـلــيهم ـفــي 

 فـي حـق الطـاعنين ةتحرياته ال تنم عن الحقيقة وعجـزت عـن تقـديم شـاهد رؤيـة واحـد للواقعـة المـدعا



                                
 

 
 
 
 
 
 
  
 

  Egypt – Borg El giza El Kebly – giza - ٩٤ - -عمارة برج الجيزة القبلي -مصر 

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

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

 www.HamdyKhalifa.com 
 

 محدي خليفة
 المحامي بالنقض

 شريف محدي خليفة
 المحامي

 
Hamdy Khalifa  

Lawyer of the Supreme Courts 
Sherif Hamdy Khalifa  

Lawyer   

إذ ـقــررت هـــذه .. ـبــل جـــاءت مبهمـــة وغامضـــة ال يســـتقي منهـــا تمامـــا ثمـــة دلـيــل ضـــد الطـــاعنين .. 
الواقعـة ومـا دور كـل مـن الطـاعنين فما هـي تلـك ) .. صحة الواقعة فقط(التحريات أنها أسفرت عن 

 .فقد عقمت هذه التحريات المزعومة عن اإلدالء بأي من ذلك .. فيها 

 األمر الذي يقطع 
ـبـبطالن هــذه التحرـيـات بمــا كــان يســتوجب طرحهــا وعــدم التعوـيـل عليهــا وتـبـرأه الطــاعنين مــن 

 .هذا االتهام برمته 

 إال أن حمكمة احلكم الطعني 
فقـد طرحتـه ولـم تـورده فـي قضـائها ولـم تـرد عليـه كسـابقيه .. لدفع أيضـا وبرغم جوهرية هذا ا 

األمــر اـلـذي يقطــع وبحــق بقصــور هــذا الحكــم قصــورا مــبطال فــي التســبيب بمــا يجــدر معــه نقضــه .. 
 .ٕوالغائه 

 : الدفع الرابع 

دفع احلاضـر مـع الطـاعنني بعـدم معقوليـة الواقعـة واسـتحالة تصـورها وفـق 

 . علي خالف احلقيقة الوصف الوارد باألوراق
حـيـث ـقـرر محــرر محضــر الضــبط .. الواقعــة كمــا جــاءت ـبـاألوراق ال يمكــن تصــور حــدوثها  

قـد تعـدوا علـي إفـراد ) الطاعنين(من أن المتهمين الثالثة .. وأيده في ذلك محضر التحريات الباطل 
باحــث القســم حمـلـة مكـبـره مكوـنـه مــن أغـلـب ضــباط وأمـنـاء وأـفـراد قســم شــرطة الســيدة زيـنـب ومعهــم م

 .أي أن هذه الحملة كان قوامها ال يقل عن خمسين من رجال الضبط باختالف الرتب.. ورئيسها 

 ومع ذلك 
يسـتحيل التصـور عقـال أن يحـاول أو حتـى .. ومع وجود هذا الكم الهائل مـن رجـال الشـرطة  

هــم مــدججون يفكــر الطــاعنون فــي التعــدي ولــو بــالقول علــي كــل هــؤالء الرجــال الــذين مــن المؤكــد أن
 .بالسالح نظرا للظروف األمنية السيئة التي تمر بها البالد 
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 وهو ما يقطع وحبق 
فـإذا .. أن هذه الواقعة برمتهـا يشـوبها انعـدام المعقوليـة وال تتفـق مـع المنطـق وطبـائع األمـور 

.. كان األمر محصورا فـي أحـد رجـال الضـبط أو حتـى عـدد قليـل مـنهم كـان يمكـن أن تقبـل الواقعـة 
فإنـه أمـر يـدعو للشـك والريبـة .. أما وأن تحدث هذه الواقعة مع هذا الحكم الهائل من رجال الضـبط 

 .في جميع ما هو مسطر باألوراق ويجعل للواقعة صورة أخري مناهضة لما هو ثابت بها

 السيما إذا وضعنا يف االعتبار 
ر الـــذي ال يتصـــور األمـــ.. أن هـــؤالء الطـــاعنون مـــن أصـــحاب الشـــهادات العليـــا والمثقفـــون  

 .اقترافهم لمثل هذه األفعال المسندة إليهم بال دليل 

 ومن ثم 
يتجلى ظاهرا مدي جوهرية هذا الدفع الـذي لـو كانـت محكمـة الموضـوع قـد أقسـطته حقـه فـي 

األمــر الــذي يقطــع .. أمــا وأنهــا لــم تفعــل .. البحــث والتمحــيص لتغيــر يقينــا وجــه رأيهــا فــي الــدعوى 
 .تسبيب علي نحو يجعله خليقا بالنقض واإللغاء بقصور حكمها في ال

 : الدفع اخلامس 

بطالن التحقيقات اmراة مع الطاعن الثالث حماميـا مبـا كـان يسـتوجب إبـالغ 

 .نقابة احملامني قبل إجراء التحقيق معه 

  علي أن ١٩٨٣ لسنة ١٧ من قانون احملاماة رقم ٥١حيث نصت املادة 
 تفتـيش مكتبـه إال بمعرفـة أحـد أعضـاء النيابـة العامـة ، ويجـب ال يجوز التحقيق مع محام أو 

علي النيابة العامة أن تخطر النقابة العامـة أو مجلـس النقابـة الفرعيـة إذا كـان محاميـا متهمـا بجنايـة 
أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين التحقيـق ، ولمجلـس النقابـة العامـة 

 .ية طلب حضور التحقيق بغير رسوم ولمجلس النقابة الفرع
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 ملا كان ذلك 
وكيـل / وكان الثابت أن الطاعن الثالث قد أفصح لكل من مأموري الضبط القضائي وللسـيد  

ومـن ثـم ال يجـوز إجـراء أي تحقيـق معـه إال بمعرفـة النيابـة .. النائب العام عن شخصيته وأنه محام 
 . أو الفرعية للمحامين ٕالعامة وبعد استدعاء وابالغ النقابة العامة

 إال أن ذلك 
لـم يكـن محـل نظـر ـلـدي سـالفي الـذكر وأصـروا بالمخالفـة للـقـانون علـي التحقيـق معـه وتوجـيـه  

 .وهو األمر الذي يبطل هذا التحقيق وما ترتب عليه من أثار .. االتهام المنبت الصلة به إليه 

 ملا كان ذلك 

2�����1و,�ن�א�$��12�U��X��א�	��ع��BK��א�5,��������U6	������&Kو���6�4�D���U �����&K
���������U..�א�	א�+���1א�����`��$#�@��/�زم�و�����������6�Bא���	��`Yא���<!gא��ن�"! ��J0

������������`�Yא����&C�(�.�Kو	$*&����2�دون��60אد��و��د���&���..�������<�!g5א�א�4��*�P6�35�2���א�mא
��*A���9א����Aא����P����.�

  : لثالسبب الثا

 االسـتدالل عـلـي ـحنـو يعيبـه وجيعـلـه ـجـديرا ـبـالنقض احلـكـم الطـعـني يففسـاد 

 واإللغاء

 بادئ ذي بدء 
فإن أسـباب الحكـم تعتبـر مشـوبة بالفسـاد فـي االسـتدالل إذا انطـوت علـي عيـب يمـس سـالمة  

االستنباط كأن تعتمد المحكمة في اقتناعها علي أدلة لـيس لهـا أصـل ثابـت بـاألوراق أو غيـر مقبولـة 
ن الناحـيـــة الموضــــوعية لالقتـنـــاع بهــــا أو فــــي حاـلـــة عــــدم فهــــم المحكمــــة قانوـنـــا أو غـيـــر صــــالحة مــــ

للعناصــر الواقعـيـة الـتـي ثبـتـت ـلـديها وعـلـي ذـلـك ـفـإذا أقــام الحكــم قضــاؤه عـلـي واقعــة استخلصــها مــن 
 مصدر ال وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير متناقض ولكنه من المستحيل عقال 
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 .ان هذا الحكم باطال استخالص تلك الواقعة متي ك
 )٢٣ ق ص ٥٩ لسنة ٥١٣٥١طعن رقم (

 وكذلك فإن 
أســـباب الحكـــم تعتبـــر مشـــوبة بالفســـاد فـــي االســـتدالل إذا انطـــوت علـــي عيـــب يمـــس ســـالمة  

االســـتنباط ويتحقـــق ذلـــك إذا اســـتندت المحكمـــة فـــي اقتناعهـــا إلـــي أدلـــة غيـــر صـــالحة الموضــــوعية 
ـتـي ثبـتـت ـلـديها أو وـقـع تـنـاقض ـبـين هــذه العناصــر كمــا ـفـي لالقتـنـاع بهــا أو إـلـي عــدم فهــم الواقعــة ال

 .حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء علي تلك العناصر التي ثبتت لديها 
 )٦٧٧ ق ص ٤٤ لسنة ٢١/٢/١٩٩٣نقض (

 )١١٢ ق رقم ٦٢ لسنة ٣٣٤٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
لفة الـذكر علـي مـدونات الحكـم الطعـين وأسـبابه ومـا وبتطبيق األصول والمفـاهيم القانونيـة سـا 

انتـهــي إلـيــه ـمــن نتيجـــة يتضـــح وبجـــالء ســـقوط هـــذا القضـــاء ـفــي بـئــر مـــن أوجـــه الفســـاد المبطـــل ـفــي 
االســـتدالل ذلـــك أننـــا ســـنجد فـــي هـــذا الحكـــم عيـــوب تمـــس ســـالمة االســـتنباط واســـتناد المحكمـــة فـــي 

ك كـلـه بمــا ينـبـئ عــن عــدم فهــم الواقعــة قضــائها عـلـي أدلــة غـيـر صــالحة موضــوعا لالقتـنـاع بهــا وذـلـ
 .وعدم اتساق األدلة التي عولت عليها المحكمة مع النتيجة التي انتهت إليها 

 وهو األمر الذي جيعل 
وحيـث أن ذلـك لـم .. هذا القضاء فاسدا في استدالله علـي نحـو ينحـدر بـه إلـي حـد الـبطالن 

سـتدالل األمـر الـذي نوضـحها تفصـيال يأت علي صورة أو وجه واحد بل تعددت أوجـه فسـاده فـي اال
 :فيما يلي 
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 : الوجه األول 

احلكم الطعني أخطأ يف فهم صحيح الواقع يف هذه الـدعوى وشـابه عـدم اإلملـام 

ورغم ذلك تساند واستدل بفهمه اخلاطئ علي إدانـة الطـاعن مبـا .. بعناصرها 

 .يؤكد فساده يف االستدالل وخمالفته للثابت باألوراق 

 بداية 
ولــئن كــان مــن المقــرر أن فهــم صــورة الــدعوى وتحصــيل تصــويرها مــالك األمــر فيــه موكــول  

إطالقاتهـا وهـو مـن .. إلي محكمة الموضوع تحصلها بمـا يطمـئن لـه ضـميره أو يرتـاح إليـه وجـدانها 
 وال جنــاح أو مأخــذ فيمــا تــورده مــا دام لــه أصــل صــحيح ومعــين ثابــت ٠٠فــال ســلطان ألحــد عليهــا 

غض النظر عن موضوعه ألنها تسـتمد عقيـدتها مـن كـل ورقـة مـن أوراق الـدعوى تعـد علي األوراق ب
 .مطروحة عليها 

  هو ما أرسته حمكمة النقض ٠٠إال أن حد ذلك 

 وتواترت عليه يف أحكامها 

مــن المـقـرر أن األحـكـام يجــب أن تبـنـي عـلـي أســس صــحيحة مســتمدة مــن  ٠٠حـيـث أن  

كم إلـي روايـة أو واقعـة ال أصـل لهـا فـي التحقيقـات فإنـه أوراق الدعوى وعناصرها فإذا استند الح

يكون معيبا البتنائه علي أساس فاسد متي كانت الرواية أو الواقعـة هـي عمـاد الحكـم فـإن األمـر 

 بمـا ال أصـل لـه فـي األوراق ٠٠ينبىء عن أن المحكمة لـم تمحـص الـدعوى ولـم تحـط بظروفهـا 

 مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه 
  )٣٩٧ ص ٣٣ مج س ٢٣/٣/١٩٨٣( 

 ملا كان ذلك 

بأن قررت بأن هذه الواقعـة .. ت بواقعات الدعوى إلماما خاطئـا وكان الثابت أن محكمة الم 

لـيس  .. مـن قـانون العقوبـات) أ (  مكـررا ٣٧٥ مكررا ، ٣٧٥ينطبق عليها مادتي االتهام رقمي 
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للـقــــانون والحقيـقــــة عـلــــي إداـنــــة ـبــــل اســـــتدلت بهـــــذا التحصـــــيل الخـــــاطئ والمخـــــالف .. هـــــذا فحســـــب 
 .الطاعنين

 وحيث ثبت كما أسلفنا القول
 بعـدم ٢٠٠٦بأن هاتين المادتين المسند بهما إدانة الطاعنين قد تم القضاء في غضون عام  

 .األمر الذي ال يجوز معه االستدالل بهما ومعاقبة الطاعنين استنادا إليهما .. دستوريتهما 

  الطعني األمر الذي يقطع بأن احلكم
ســقط فــي عيــب الخطــأ فــي اإلســناد والفســاد المبطــل فــي االســتدالل علــي نحــو يجعلــه وبحــق  

 .جديرا بالنقض واإللغاء إعماال لصحيح الواقع والقانون 

 : الوجه الثاني للفساد 

فساد احلكـم الطعـني يف اسـتدالله علـي إدانـة الطـاعنني بـأقوال حمـرر حمضـر 

 يعترب جمني عليه يف هذه الواقعة املزعومـة  رغم كونه-الضبط وما سطره فيه 

مبا جيعل أقواله غري منزهة عن التعسـف والكيديـة والتلفيـق وإلصـاق االتهـام 

 .باملتهمني بغري دليل 

 ن أحيث استقرت أحكام حمكمه النقض على 
ن يتغير به وجـه الـرأي أصح  نه لوأومن شاإلثبات إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد  

 غايـة إلـين تمحصـه وتقسـطه حقـه بتحقيـق تجريـه بلوغـا أفقـد كـان لزامـا علـى المحكمـة دعوى الـ يف
وردتـه أمسكت عـن تحقيقـه وكـان مـا أما وقد أت طرحه أذ هي رإترد عليه بما يدحضه  وأفيه األمر 

ن أقوال الشاهد غير سائغ لمـا ينطـوي عليـه مـن مصـادره الـدفاع قبـل أ إليردا عليه بقاله االطمئنان 
 .مره فان حكمها يكون معيبا أنحسم ي

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

ٕ والـى اسـتحالة ةيمـللجرأبداه الطـاعن يتجـه إلـى نفـي الفعـل المكـون الذي بأنه لما كان الدفاع  
الـدعوى  فـينه يكون دفاعـا جوهريـا لتعلقـه بتحقيـق الـدليل إفاإلثبات لما رواها شهود الواقعة حصول 

ن تتخـذ مـن الوسـائل لتحقيقـه أر وجه الحق فيهـا ممـا كـان يقتضـى مـن المحكمـة وهـي تواجهـه ظهاإل
 . فيه األمروتمحيصه بلوغا لغاية 
 ) ق ٥٨ لسنه ٢١٥٦ طعن ٨٨ سبتمبر سنه ١١نقض ( 

 وقضى أيضا 

ن يكـون مصـاغا أويتعـين عليهـا إجابتـه المحكمـة  تلتـزم بـه الـذيى طلب التحقيق فيشترط  ال 
ن يكون مفهوما دالله وضمنا مادام هذا الفهم واضحا دون لـبس أمعينه بل يكفى ألفاظ  و عباراتفي

ن أهــو مـقـرر ـبـ مــاإـلـي  منازعــه الطــاعن ودفاعــه الســالف اـلـذكر هــذا ـفـي كمــا هــو الحــال  غمــوضوأ
ن يكـون رهـن أيجـوز بحـال  ى المقام األول والفه المحكمهو واجب الجنائية  المواد األدلة فيتحقيق 
 .و المدافع عنه أالطاعن  بمشيئة

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

 وكذا 
ن يكــون الــدفاع قــد طلبــه أالقيــام بــالتحقيق الواجــب عليهــا المحكمــة فــي  واجــب فــييقــدح          ال

 ئنـان إلـيبقالـه االطمعنـه األعـراض جـوز  يقوال الشاهد الأ قصد منه تكذيب الذين الدفاع أوقالت 
مـر تحقيـق تجريـه أن ينحسم أشهد به الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادره الدفاع قبل  ما

ن دفاعــه أهــذا التحقـيـق مــادام إجــراء مســك عــن طلــب أن يكــون الــدفاع أى هــذا فــيقــدح  والالمحكمــة 
 .إجراءه  بةينطوي على المطالب

  )١٢٢٠ - ٢١٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/٨١نقض ( 
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 ذلك ملا كان 

أن الســيد محــرر محضــر الضــبط مــا هــو إال مجـنـي علـيـه .. كمــا أســلفنا الـقـول وكــان الثاـبـت  
ـفـي الواقعــة المزعومــة الراهـنـة بمــا يجعــل أقواـلـه المســطرة بالمحضــر غـيـر منزهــة عــن شــبهه التعســف 
والكيديــة والتلفيــق بمــا كــان يجــدر علــي المحكمــة إطــراح هــذه األقــوال والبحــث عــن دليــل أخــر لتقــيم 

 .مها عليه حك

 أما وأنها مل تفعل 
واتخــذت مــن هــذه األقــوال المســطرة بمحضــر الضــبط دـلـيال عـلـي إداـنـة الطاعـنـة األمــر الــذي  

 .يؤكد فسادها في االستدالل علي نحو يستوجب إلغاء حكمها ونقضه 

 : للفساد  ثالثالوجه ال

أنه رغم أوجه العـوار والعيـوب السـابق سـردها تفصـيال والتـي شـابت حمضـر 

لتحريات إال أن حمكمة احلكم الطعني اختذت منه ركيـزة لقضـائها األمـر الـذي ا

  االستدالل يفيعيبه بالفساد املبطل 

  ومن نافلة القول  ٠٠بداية 
ى الدالـلـة عـلـى أنـهـا ـقـرأت ـفـيقطــع  ى ـمـدونات حكمـهـا ـمـاـفـأـنـه يتـعـين عـلـى المحكـمـة أن ـتـورد  

 وأن ٠٠والنفي عن بصر وبصـيرة ووازنـت بينهـا  اإلثبات أدلةقراءة مبصرة وأحاطت بالدعوى وراق أ
تبنـي   وال٠٠ ومخالفة العقل والمنطق وطبـائع األمـور االستنتاج فييكون حكمها مبرءا من التعسف 

 فـيألن الدليل إذا خالطه االحتمال سـقطت صـالحيته قضائها على الفروض واالحتماالت المجـردة 

ستقيم بنيانه وتكتمل لـه شـرائط صـحته وكيانـه أن ينبـذ  يستقيم قضاء الحكم ويحتىإال انه االستدالل 
 اســتناداأو مســخها أو حرفهـا إـلـى غـيـر مؤداهـا أو افـتـراض العـلـم اـلـدعوى وينتبـذ الـتـدخل ـفـي أوصـال 

 ٠٠ى غيـر مضــرب  ـفـيضـرب يضـعها باجتـهـاد غيـر محـمـود أو  يفترضــها مـن عندياـتـه أوة قرينـإلـي
على حجج قطعيه الثبـوت علـى الجـزم واليقـين ولـيس تبني األحكام الجنائية ومن المقرر كذلك أن 
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 صــورة ي وفضــال عــن ذلــك فــان أســباب الحكــم يتعــين أن تكــون فــعلــى الظــن والحــدس والتخمــين
 أدان الـتـي ومتهادمــة ومتخاصــمة وأن توضــح األســباب ة تخـلـو مــن أجــزاء متناقضــةمنظومــة متناغمــ

النتيجــة باب وتســايرها مــع ألســتلــك اعمــال مراقبتهــا لإ لمحكمــه الــنقض ىبموجبهــا المــتهم حتــى يتســن
 . انتهي إليها التي

  العديد من أحكامها حيث قضت وقد أوضحت حمكمة النقض ذلك يف
 فرضــها الـقـانون عـلـى القضــاء إذ هــو مظهــر الـتـيمــن أعظــم الضــمانات األحكــام ن تســبيب أ 

ونها فيمـا يفصـلون  يعلنة التيٕقيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيق
 ويقدمونـه يرتأرنـه الـتحكم واالسـتبداد ألنـه كالعـذر فيمـا ةظنموبه وحده يسلمون من األقضيه فيه من 

ـقــد ـيــرد عـلــى األذهـــان مـــن الشـــكوك والرـيــب فـيــذعن  ـبــين ـيــدي الخصـــوم والجمهـــور وـبــه يرفعـــون مـــا
تجد فيهـا  تقنع أحد وال والتقنع األسباب إذا كانت عباراتها مجمله  وال، الجميع إلى عدلهم مطمئنين 

 . الحكم من فساده ةمحكمه النقض مجاال يثبت صح
  )١٧٨ ص ١٧٠ ق ١ ج ة مجموعه القواعد القانوني٢١/٢/١٩٢٩( 

 وقضي كذلك 
 حكمهــا بيانــا كافيــا فــال فــي تســتند إليهــا المحكمــة وبيــان مؤداهــا التــينــه يجــب إيــراد األدلــة إ 
ون كــل دليــل وذكــر مــؤداه بطريقــة وافيــه يبــين منهــا مــدي إليهــا بــل ينبغــي ســرد مضــماإلشــارة يكفــي 

ا كـان ذلـك فـان مجـرد اسـتناد ٕباقي األدلة واذ كما اقتنعت بها المحكمة مبلغ اتساقه مع ةتأييده الواقع
بســــرد مضــــمون تلــــك العنايــــة  دون ٠٠ حكمهــــا علــــى النحــــو ســــالف بيانــــه فــــيمحكمــــة الموضــــوع 

 الغايــة التــييكفــى لتحقيــق   وال٠٠عليهــا التــي أقــيم نيد التحقيقــات ويــذكر مــؤدي هــذا التقريــر واألســا
تغياهـا الشـارع مـن تسـبيب األحكـام ولمحكمـة اـلـنقض مـن مراقبـه صـحة تطبيـق القـانون علـى الواقـعـة 

 . يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن الذي الحكم األمر يكما صار إثباتها ف
  )٢٣١ ص ٤٦ ق ٣٠حكام النقض س أ ٨/٩/١٩٧٩( 
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  ذلك ملا كان
وكــان الـبـين مــن مطالعــة مــدونات الحكــم الطعــين أـنـه ـقـد اعتصــم فيمــا انتهــي إلـيـه مــن قضــاء  
إـلـي أدـلـة الثـبـوت ـفـي اـلـدعوى ومــدلولها ـفـي نســب اإلداـنـة إـلـي االرتـيـاح االطمئـنـان ومفادهــا ه إـلـي قاـلـ

نهــا عـلـى اـلـرغم مــن ثـبـوت عــدم إجــراء هــذه التحرـيـات ـفـي الواـقـع وأومنهــا تحرـيـات المباحــث الطــاعن 
ستلزمه القـانون فـي التحريـات حتـى يمكـن ألمجني عليه بما يخالف ما حرره بمعرفة اجاءت مكتبية م

 .التعويل عليها في اإلدانة 

  استقر قضاء النقض علي أنهفقد
ويكــون لهــا الـتـي تبـنـي عـلـي أدـلـة تســوقها وتســتند عليهــا التحرـيـات الجدـيـة هــي تـلـك التحرـيـات  

ـنـائي حـيـث أن للمحكمــة أن تـقـول ـفـي تكــوين عقـيـدتها عـلـي مــا جــاء دور هــام ـفـي مجــال اإلثـبـات الج
 .بتلك التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة 

 ) ق ٦٠ لسنة ٤٦٦ طعن رقم ٧/١١/١٩٩١نقض ( 

 فحيث كان ذلك 
بفــرض .. المرفقــة بــاألوراق حــررت بمعرفــة أحــد المجنــي علــيهم وكــان الثابــت أن التحريــات 

 .ما يجعلها غير منزهة عن شبهة التعسف والكيدية والتلفيق ب.. صحة هذا الوصف 

 السيما 
وأنها قد خلت من ثمة دليل علي إدانة الطاعنين فلم تقدم شاهد رؤية أو أي دليل أخـر يؤكـد  

أنهــا أجريــت علــي الطبيعــة األمــر الــذي يقطــع بانعــدام جــديتها بمــا ال تصــلح معــه دلــيال علــي إدانــة 
 .الطاعنين 

 أن احلكم الطعني وحيث .. هذا 
قد اتخذ من هذه التحريات المزعومـة سـندا لقضـائه األمـر الـذي يجعـل هـذا الحكـم مفسـدا فـي  

 .ٕاستدالله علي نحو يستوجب نقضه والغائه 
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 إخالل احلكم الطعني حبقوق الدفاع : السبب الرابع 

 حيث استقرت أحكام حمكمة النقض فى العديد من أحكامها على أن 

أن تـعـــرض ـلـــدفاع الطــــاعن وتقســــطه حـقـــه ـفـــي البحــــث مــــادام منـكـــرا للتهمــــة عـلـــى المحكمــــة  
المســندة إلـيـه وكــان دفاعــا جوهرـيـا وان اـلـدفاع الجــوهري هــو اـلـذي يترـتـب علـيـه ـلـو صــح تغيـيـر وجــه 
الرأي في الدعوى فتلتزم المحكمة أن تحقيقه بلوغا إلـى غايـة األمـر فيـه أو تـرد عليـه بأسـباب سـائغة 

 .تؤدي إلى طرحه 
  )١٥٢ ص ٩٢ رقم ٢٤ مجموعه أحكام النقض س ٢١/١/١٩٧٣ض نق( 

 وقضى أيضا 

مــن المـقـرر أن حــق اـلـدفاع مــن الحقــوق الدســتورية ومــن المـبـادىء المســتقرة لمحكمــه اـلـنقض  
أن كـــل طـلــب أو وجـــه دـفــاع ـيــدلى ـبــه ـلــدي محكمـــه الموضـــوع ويطـلــب إليهـــا عـلــى ســـبيل الجـــزم أن 

وجه الرأي في الدعوى فيجـب علـي المحكمـة أن تمحصـه تفصل فيه ويكون للفصل فيه ما يتغير به 
 ال أصبح حكمها معيبا بعيب اإلخالل بحق الدفاع ٕاوتجيب عليه في مدونات قضاءها و

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

 وكذلك 

مـــن المقـــرر أنـــه إذا كـــان األصـــل أن المحكمـــة ال تلتـــزم بمتابعـــه المـــتهم فـــي منـــاحي دفاعـــه  
إال أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها مـا يـدل علـى أنهـا واجهـت عناصـر الـدعوى وألمـت المختلفة 

بها على وجه يوضح عن أنها فطنـت إليهـا ووازنـت بينهـا فـإذا هـي التفتـت كليـه عـن التعـرض لـدفاع 
الطاعن وموقفه من التهمه التي وجهت إليه بما يكشف عن أنهـا قـد أطرحـت هـذا الـدفاع وهـي علـى 

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

 



                                
 

 
 
 
 
 
 
  
 

  Egypt – Borg El giza El Kebly – giza - ١٠٥ - -عمارة برج الجيزة القبلي -مصر 

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

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

 www.HamdyKhalifa.com 
 

 محدي خليفة
 المحامي بالنقض

 شريف محدي خليفة
 المحامي

 
Hamdy Khalifa  

Lawyer of the Supreme Courts 
Sherif Hamdy Khalifa  

Lawyer   

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت من خالل أوراق االتهام الماثل وعلي األخص منها محاضـر جلسـات المحاكمـة  

 اإلشـارة إليهـا يتضح أن المدافع عن الطاعنين قد تمسك بالعديد من الـدفوع وأوجـه الـدفاع السـابق.. 
ومــع ذلــك لــم تعــن محكمــة الحكــم الطعــين بإيرادهــا والــرد عليهــا وهــو مــا يصــيب حكمهــا .. تفصــيال 

 .باإلخالل بحق الدفاع 

 ليس هذا فحسب 

 بل أن املدافع عن الطاعنني 

 قد متسك بطلب جازم وصريح قرع به أذان حمكمة املوضوع 

�Lزم��ول�����1א��2�L��,����	�����א=��$M������A(.....�/�و4����א�)�("������Lزم)�"��وא�
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 وذلك ما استقرت عليه حمكمة النقض بقوهلا 
حضـور محـامي مـع الطـاعن وطلـب مناقشـته .. لما كان البين من محضـر جلسـة المحاكمـة  

وســماع شــاهد اإلثبــات ، إال أن المحكمــة لــم تســتجب لهــذا الطلــب وقضــت فــي ذات الجلســة بإدانــة 
بيان ما يبرر عدم إجابته إلي طلبه ، وكان القـانون الطاعن دون تنبيه الدفاع برفض طلبه ولم تورد 

قد كفل للدفاع من الحرية في إبداء كل ما يراه مفيدا من أقوال وطلبات وأوجه مرافعـة لـدي المحكمـة 
المطلوب منها الفصل في الدعوى ، ومطالبة المحكمـة فـي الوقـت ذاتـه بـأن تسـمع مـا يبديـه لهـا مـن 

 أو ترفضــه ـمـع بـيـان مــا يـبـرر عــدم إجابـتـه ، ـفـال يجــوز للمحكمــة ذـلـك فتجيـبـه إلـيـه إن رأت األخــذ ـبـه
االفتئات علي هـذا الحـق فـإذا تمسـك الـدفاع بسـماع شـاهد اإلثبـات ومناقشـته ورفضـت المحكمـة هـذا 
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الطلــب دون أن تعــرض لــه فــي حكمهــا وتبــرر ســبب إطراحــه بأســباب ســائغة فإنهــا تكــون قــد أخلــت 
 .ويوجب نقضه بحق الطاعن في الدفاع بما يبطل حكمها 

 )٢٣/١٠/٢٠١٢ ق جلسة ٧٥ لسنة ٤٢٧٤الطعن رقم (

 ملا كان ما تقدم 
وكـان ـمـا تحــدثت عنـه محكـمـة اـلـنقض الـمـوقرة فـي حكمـهـا أـنـف اـلـذكر هـو عــين العـيـب اـلـذي  

 .شاب الحكم الطعين األمر الذي يوصمه بالبطالن بما يستوجب نقضه 

 وملا كان ذلك 

 وحيث أنه عن الشق العاجل 

 ف تنفيذ احلكم الطعني بطلب وق
فلمــا كــان الثابــت مــن خــالل جملــه األســباب واألســانيد القــائم عليهــا الطعــن الــراهن والســابق  

يتضــح مــن خاللهــا أن هــذا الطعــن قــائم عـلـي ســند جــدي بمــا يجعلــه .. إيضــاحها تفصــيال وتأصــيال 
 .لطعين مرجح القبول لما حواه من أسباب يبين مدي القصور والعوار الذي أصاب الحكم ا

 هذا فضال 
األمر الـذي يجعـل اسـتمرار .. عن كون الطاعن األول موظف عام والطاعن الثالث محامي 

تنفـيــذ الحكـــم الطعـــين عـلــيهم محققـــا ألبـلــغ األضـــرار المادـيــة والمعنوـيــة الـتــي ال يجـــوز ـتــداركها حـــال 
 .الفصل في موضوع الطعن الماثل 

عجال المــــوجبين إليـقـــاف تنفـيـــذ الحكــــم وهــــو األمــــر اـلـــذي يتحـقـــق معــــه ركـنـــي الجدـيـــة واالســــت
 . الطعين

 بناء عليه 

 لحكم حتديد أقرب جلسة ليلتمس الطاعن من عدالة اهليئة املوقرة 

�Jو��:�L!H�9Q�1א��Yل�א���A�� 
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 والقضاء جمددا 
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  ين وكيل الطاعن                                      
 

 المحامي بالنقض               
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 حمكمة النقض 

 دائرة اجلنائية ال

 

 

 .. محدي أمحد حممد خليفـة/ مذكرة بأسباب الطعن بالنقض مقدمة من السيد ا�ستاذ  

 .الجيزة .. المحامي بالنقض بعمارة برج الجيزة القبلي 
 

 بصفته وكيال عن 
 

 طاعن         .............................../ السيد 
 

 ضــــد 

 
  ضدھا مطعون         النيابة العامة 
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 وذلك طعنا علي احلكم 
 في القضـية رقـم – الدائرة الخامسة عشر الجزائية –الصادر من محكمة جنايات اإلسكندرية  

  الصــادر بجلســة ..  كلــي غــرب إســكندرية ... لســنة ... جنايــات الدخيلــة المقيــدة بــرقم ... لســنة ...
 : والقاضي منطوقه -/-/-

 حكمت احملكمة 
  ..... ، ..... بمعاقبة كل من 

 . بالسجن المؤبد .....بمعاقبة :  أوال
 .بالسجن لمدة ثالث سنوات ) الطاعن(..... بمعاقبة :  ثانيا
 .بمصادرة األسلحة والذخائر المضبوطة وألزمت كل منهما بالمصاريف الجنائية :  ثالثا

 الوقائع 
 –ائرة قسـم شـرطة الدخيلـة بـد .. -/-/-اتهمت النيابة العامة الطـاعن وأخـر ألنهمـا فـي يـوم  

 محافظة اإلسكندرية 

 املتهم األول 
وهـــو ممـــا ال يجـــوز التصـــريح ) بندقيـــة آليـــة ســـريعة الطلقـــات(أحـــرز ســـالحا ناريـــا مششـــخنا  -

 .بحيازته أو إحرازه 

مــا تســتخدم فــي الســالح ســالف ) عــدد خمســة وخمســون طلقــه (أحــرز بغـيـر ـتـرخيص ذخــائر  -
 . بحيازتها أو إحرازها وهي مما ال يجوز التصريح.. الذكر 

 املتهم الثاني 
 ) .بندقية خرطوش(أحرز بغير ترخيص سالحا ناريا مششخن  -

 وعليه 
 حركت النيابة العامة الدعوى العمومية ضد المتهمين وطالبت بعقابهما وفقا لمواد االتهام  
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 .الواردة في أمر اإلحالة 

 وقد مت تقديم املتهمان للمحاكمة 
ت محكمة الموضوع حكمها آنف الذكر والذي جـاء معيبـا بالعديـد مـن  أصدر-/-/-وبجلسة  

 .العيوب الجوهرية المبطلة التي تنال وبحق من هذا الحكم وتجعله خليقا باإللغاء والنقض 

 وهو األمر 
 ..... لســنة .....الــذي حــدا بالطــاعن الماثــل التقريــر بــالطعن عليــه مــن محبســه تحــت رقــم  
 .-/-/-بتاريخ 
 : في طعنه الراهن علي األسباب اآلتية وهو يستند 

 أسباب الطعن 

احلكم الطعـني أخطـأ يف تطبيـق القـانون ويف تفسـريه وخالفـه خمالفـة : السبب األول 

 جسيمة تنحدر به إيل حد البطالن 

 بداية 
فإن المستقر عليها فقهـا وقضـاء أن للخطـأ فـي تطبيـق القـانون عـدة صـور وحـاالت تفصـيلها  
 :كالتالي 

  :ة القانون خمالف
 .هي إنكار وجود قاعدة قانونية موجودة أو تأكيد وجود قاعدة قانونية ال وجود لها 

 :اخلطأ يف تطبيق القانون 
أو تطبيقهـا عليهـا علـي نحـو يـؤدي .. وهي تطبيق قاعدة قانونية علي واقعة ال تنطبق عليها 

 .ض تطبيقها علي واقعة تنطبق عليها أو برف.. إلي نتائج قانونية مخالفة لتلك التي يريدها القانون 

 :اخلطأ يف تأويل القانون 
 .وهو الخطأ الذي يقع فيه القاضي عند تفسيره نصا من نصوص القانون الغامضة  
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 بطالن احلكم 
كمــا لــو صــدر عــن هيئــة خولــف القــانون بشــأن .. وقــد يتعلــق بطــالن الحكــم بــالحكم كنشــاط  
 .تكوينها 
كمـا لـو لـم يوقـع عليـه ممـن أصـدره أو عـدم بيـان أسـبابه .. توبـة وقد يتعلق بـالحكم كورقـة مك 

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

 بطالن اإلجراءات املؤثرة يف احلكم .. وأخريا 
 تمـثـيلهم وقــد مثلمــا يتعـلـق بأهليــة الخصــوم أو.. ويكــون بطــالن اإلجــراءات عيــب موضــوعي  

 .يكون عيبا شكليا 

 هذا 

 ومن خالل ما تقدم وبتطبيقه علي مدونات احلكم الطعني 

 يتضح أن هذا القضاء قد شابه اخلطأ يف تطبيق القانون  

 وخمالفته يف أكثر من وجه نوضحها فيما يلي

خطأ حمكمـة احلكـم الطعـني يف تطبيـق القـانون بتفسـريه تفسـريا مـن : الوجه األول 

ـديا ـرع عـن ـي املـش ـة ملرـم ـة .. تها باملخالـف ـراءات الوجوبـي ـت إيل أن اإلـج إذ ذهـب

 إـجـراءات جنائـيـة ليـسـت جوهرـيـة وال يرتـتـب ٣١املنـصـوص عليـهـا يف اـملـادة 

 !!!البطالن علي خمالفتها ؟

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣١فقد نصت املادة 
يــة أو جنحــة أن ينتقــل فــورا إلــي  علــي مــأمور الضــبط القضــائي فــي حالــة التلــبس بجنايجــب 

محل الواقعة ويعاين اآلثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ، ويثبـت حالـة األشـخاص أو كـل مـا يفيـد 
كشف الحقيقة ويسمع أقوال مـن كـان حاضـرا أو مـن يمكـن الحصـول منـه علـي إيضـاحات فـي شـأن 

 .الواقعة ومرتكبها 
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انتقاله ويجب علـي النيابـة العامـة بمجـرد إخطارهـا عليه أن يخطر النيابة العامة فورا بويجب  
 .بجناية متلبس بها االنتقال فورا إلي محل الواقعة 

 ولنا يف هذا املقام سؤال واحد
لـــو كانـــت هـــذه اإلجـــراءات الدقيقـــة الموصـــوفة فـــي المـــادة أنفـــة الـــذكر غيـــر ضـــرورية وغيـــر  
 !!!!؟" يجب "  بلفظ  فلماذا نص المشرع وسبقها– كما ذهب الحكم الطعين –جوهرية 

 ومن يستطيع القول بأنها غري ذات أهمية أو جوهرية 

 فالثابت أن .. يف االتهام املاثل حتديدا 
حــــال قـيـــام األشــــخاص الخــــاطفين ـلـــه بارتكــــاب واقعــــة الخطــــف .. زعــــم المجـنـــي علـيـــه ـبـــأن  - أ

يـة فـي األمـر الـذي حـدا بالخـاطفين نحـو إطـالق أعيـرة نار.. فقد تجمع األهـالي .. المزعومة 
 .وهو ما يثبت حيازتهم ألسلحة نارية .. الهواء 

 !!فأين فوارغ الطلقات التي مت إطالقها كما زعم ؟
فانتقال الضابط والنيابة العامة لمكان الواقعة ضروري لتبيان ما إذا كان هنـاك إطـالق أعيـرة  

ي كــل وفــ.. أم أنهــا أطلقــت فــي الهــواء .. مــن عدمــه ومــا إذا كانــت اســتقرت فــي مكــان مــا 
 .الحاالت سيتم إيجاد الفوارغ لو صحت الواقعة المزعومة 

أن المجني عليه أيضا قرر بـأن األهـالي قـد تجمعـت حـول الواقعـة ومـن .. أضف إلي ذلك  - ب
ـفــإن تواجــد ـمــأمور الضــبط والنياـبــة العاـمــة فــي مـكــان الواقعــة ـلــه أهميــة قصـــوى وهـــي .. ثــم 

  .لجناة وتأكيد رواية المجني عليه من عدمهمناقشة هؤالء المارة والمتواجدين وأخذ أوصاف ا

قــرر بــأن الجنــاة قــاموا باالســتيالء علــي توقيعــه وبصــمته علــي ..  المجنــي عليــه ذاتــه أيضــا -ج
فـإن انتقـال .. ومـن ثـم .. عدد من اإليصاالت األمانة واألوراق البيضاء وأجبروه علي ذلك 

العـثـور عـلـي تـلـك األوراق المجـبـر الضــابط والنياـبـة إـلـي مكــان الحــادث ـلـه ـبـالغ األهمـيـة ـفـي 
 .المجني عليه علي التوقيع عليها 



                                
 

 
 
 
 
 
 
  
 

  Egypt – Borg El giza El Kebly – giza - ١١٣ - -عمارة برج الجيزة القبلي -مصر 

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

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

 www.HamdyKhalifa.com 
 

 محدي خليفة
 المحامي بالنقض

 شريف محدي خليفة
 المحامي

 
Hamdy Khalifa  

Lawyer of the Supreme Courts 
Sherif Hamdy Khalifa  

Lawyer   

 ملا كان ذلك 
وكاـنــت هـــذه اإلجـــراءات مـــن األهمـيــة والضـــرورة بمكـــان عـلــي نحـــو يثـبــت صـــحة مـــا ســـطره  

األمــر الــذي يقطــع بأنهــا إجــراءات جوهريــة فــي مخالفتهــا .. ضــابط الواقعــة فــي محضــره مــن عدمــه 
 .يترتب البطالن ال محالة 

 سيما ال

  من قانون اإلجراءات اجلنائية قد نصت علي أن ٣٣١وأن املادة 
 .يترتب البطالن علي عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري  

 وإذ أوضحنا سلفا 
 إجــراءات وبخصــوص الواقعــة محــل هــذا االتهــام تحدـيـدا ٣١ـبـأن اإلجــراءات اـلـواردة بالمــادة  

ٕلضـرورة ممـا كـان يجـب علـي السـيد ضـابط الواقعـة االلتـزام بهـا واتباعهـا لها مـن األهميـة القصـوي وا
 .األمر الذي يؤكد جوهرية هذه اإلجراءات .. حرفيا 

 وحيث مل يلتزم بها 
ويثـيـر الشــك ـفـي .. األـمـر اـلـذي يبطــل كاـفـة إجــراءات قبضــه عـلـي المتهمــين وتفتيشــه إـيـاهم  

راءات لعـدم اكتشـاف عـدم صـحة مـا سـطره فـي صحة الواقعة برمتهـا لـذلك آثـر عـدم إتبـاع هـذه اإلجـ
 .األوراق 

 هذا 
 إجراءات جنائية علـي غيـر ٣١ٕواذ ذهبت محكمة الحكم الطعين إلي تفسير هذا النص رقم  

ـفـإن .. مرمــاه وـقـررت بعــدم جوهرـيـة اإلجــراءات اـلـواردة ـبـه ومــن ـثـم ـفـإن مخالفتهــا ال يرـتـب اـلـبطالن 
يكــن ليــنص علــي هــذه اإلجــراءات لــو لــم تكــن هاـمــة ذلــك التفســير يخــالف مرمــي المشــرع الــذي لــم 

 ) .يجب(وضرورية وجوهرية ولم يكن قد سبقها بلفظ 
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 فاإلجياب هنا 
يعني الضرورة واللزوم والجوهرية والقول بغير ذلك مـن محكمـة الحكـم الطعـين يكـون تفسـيرا  

ن معـه أن محكمـة األمـر الـذي يبـي.. قاصرا وغير صائبا لنص المـادة لـم يقصـده المشـرع ولـم يهدفـه 
وهــو مــا يؤكــد مخالفــة الحكــم الطعــين للقــانون والخطــأ فــي .. الموضــوع قــد اســتنبطته مــن عنــدياتها 

 .تفسيره وتأويله 

خمالفة احلكم الطعني لصحيح القانون لقضائه بصحة القبض والتفتيش : الوجه الثاني 

لـة مـن رغم ثبوت إجرائهما بدون إذن من النيابة العامة وحال انتفاء مثـة حا

 حاالت التلبس 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣٤فقد نصت املادة 
لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التـي يعاقـب عليهـا بـالحبس  

لمــدة تزـيـد عـلـي ثالـثـة أشــهر أن ـيـأمر ـبـالقبض عـلـي المــتهم الحاضــر اـلـذي توجــد دالـئـل كافـيـة عـلـي 
 .اتهامه 

  علي أن ٣٥املادة كما نصت 
إذا ـلــم يكـــن المـــتهم حاضـــرا فـــي األحـــوال المبيـنــة ـفــي المـــادة الســـابقة جـــاز لمـــأمور الضـــبط  

 .ٕالقضائي أن يصدر أمر بضبطه واحضاره ويذكر ذلك في المحضر 
أو فـي غـيـر األحـوال المبيـنـة فـي الـمـادة السـابقة إذا وجــدت دالئـل كافـيـة علـي اتـهـام شــخص  

رقه أو نصـــب أو تعـــد شـــديد أو مقاومـــة لرجـــال الســـلطة العامـــة بـــالقوة بارتكـــاب جنايـــة أو جنحـــة ســـ
والعنــف جــاز لمــأموري الضــبط القضــائي أن يتخــذ اإلجــراءات التحفظيــة المناســبة ، وأن يطلــب فــورا 

 .من النيابة العامة أن تصدر أمر بالقبض عليه 

  حاالت التلبس باألتي ٣٠وقد عرفت املادة .. هذا 
 . بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيره تكون الجريمة متلبسا 
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وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجني عليـه مرتكبهـا أو تبعتـه العامـة مـع الصـياح أثـر  
وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريـب حـامال آالت أو أسـلحة أو أمتعـه أو أوراق أو 

دت به في هـذا الوقـت أثـار أو عالمـات جعل أو شريك أو إذا وأشياء أخري يستدل منها علي أنه فا
 .تفيد ذلك 

 ملا كان ذلك 
وبتطبيــق المفــاهيم القانونيــة أنفــة الــذكر علــي الواقعــة التــي حــاول ضــابطها خلــق حالــة مــن  

 :يتضح أن األوراق أسفرت عن الحقائق اآلتية .. حاالت التلبس وبالمخالفة للواقع والحقيقة 

  احلقيقة األويل
أن الطاعن قد تم ضبطه في مسكنه ولم يتم ضبطه في الشارع وهو مشـهرا السـالح المزعـوم  

وقد استقرت أحكام النقض علي أن المـتهم حينمـا يقـرر بميعـاد ومكـان ضـبطه يكـون .. ضبطه معه 
 .ذلك أنه ال يعلم أثر هذا أو ذاك علي صحة اإلجراءات من عدمه .. أقرب إلي الصدق 

 ومن ثم 
أن الثابـت أن الطــاعن ومنـذ الوهلـة األوـلـي وهـو متمسـك بأـنـه قـد تـم الـقـبض عليـه ـفـي وحيـث  
فقـــاموا .. حيـــث حضـــر إليـــه رجـــال الشـــرطة وســـألوه عـــن شـــقيقه فـــأخبرهم بعـــدم تواجـــده .. مســـكنه 

 !!!!!!بالقبض عليه 

 وهذه الرواية أقرب إيل املصداقية واملعقولية عن تلك 
جـال الشـرطة مـن أنهـم توجهـوا إلـي مكتـب شـقيق الطــاعن المسـطرة بـاألوراق والمزعومـة مـن ر 

 !!!.مشهرا السالح مستعدا تمام االستعداد للقبض عليه ) بانتظارهم(فأبصروا الطاعن وهو يقف 
ٕوازاء مــا تقــدم يتجلــى ظــاهرا أن واقعــة الضــبط الصــحيحة والواقعيــة حــدثت بمســكن الطــاعن  

 .وهو ما ينفي ثمة حالة من حاالت التلبس 
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 قة الثانية احلقي
دون إيضــاح (أن السـيد ضــابط الواقـعـة ـقـد ـقـرر بأـنـه ـقـد تـم إبالغــه عــن طرـيـق شــرطة النجــدة  

 .عن واقعة اختطاف ثالثة أشخاص لشخص رابع بأحد المقاهي) لرقم أو أي بيان عن ذلك البالغ

 وأردف مسرتسال 
لعديـد مـن السـادة بأنه نظرا لخطورة هذا البالغ فقد قـام علـي الفـور بإعـداد عدتـه واصـطحب ا 

وهنــاك يــتم إبالغــه بــأن الجنــاة اصــطحبوا .. الضــباط ورجــال الشــرطة وتوجــه إلــي المقهــى المزعــوم 
 .الضحية وتوجهوا إلي مكتب نقل بضائع يمتلكه شقيق الطاعن 

 وهذه رواية هزلية ال ميكن أن تكون حمل تصديق

 أو تعويل عليها 
 !!!.عامة بمكان توجههم بالمخطوف بعد خطفه ؟فهل يعقل أن يقوم الجناة بإخبار المارة وال 

األمر الذي يقطع بأن السيد الضابط يحاول اختالق حالة مـن حـاالت التلـبس ولكـن علـي نحـو غيـر 
 .بما أكد عدم صحتها وانتفاءها .. صادق وال يتفق مع العقل والمنطق 

 احلقيقة الثالثة 
ه ـبـأن المتهمــين معـلـومين لدـيـه بحكــم زعــم الضــابط المعـلـوم ـلـدي جمـيـع المتهمــين وذـلـك ـبـإقرار 
 .فإذا كانوا معلومين لسيادته فهو معلوم لديهم يقينا .. عمله 

وـمـع ذـلـك ـيـزعم بأـنـه توجــه إـلـي مكــان تواجــدهم فأبصــر الـمـتهم األول واقـفـا مشــهرا ســالح آـلـي  
أن فمــا كــان مـنـه إال .. مشــهرا ســالح خرطــوش وينتظراـنـه للـقـبض عليهمــا ) الطــاعن(والمــتهم الـثـاني 

وتوجــه هــو خـلـف شــقيق .. أـمـر احــد زمالـئـه ـبـالقبض عـلـي األول ـثـم أـمـر أخــر ـبـالقبض عـلـي الـثـاني 
 .الطاعن الذي حاول الهرب ونجح في ذلك لعدم اللحاق به 

 أما عن املتهمان 
 كما لم يحاول المتهم األول .. فلم يحاول أي منهما الهرب أو إلقاء السالح الذي يمسك به  
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 .ي محشو بالطلقات إطالق ثمة أعيره ولو في الهواء لمحاولة الهرب وهو حامل لسالح آل

 كل هذا 
 .لم يتم واستسلم المتهمان بكل سهولة للسيد الضابط الذي ألقي القبض عليهما  

 لعل هذه الرواية 
تؤكـــد زور وبهتـــان مـــا ذهـــب إليـــه الضـــابط محـــاوال اخـــتالق حالـــة وهميـــة مـــن التلـــبس الغيـــر  

 . مع العقل والمنطق صحيحة والتي ال تتفق

 هذا ومن مجاع ما تقدم 
يتأكــد وبجــالء تــام أن لواقعــة الضــبط صــورة أخــري مغــايرة تمامــا للصــورة المســطرة بــاألوراق  

 .والتي حاول من خاللها ضابط الواقعة اختالق حالة من حاالت التلبس 

 ومن هنا 
 تـــم القـــبض عليـــه يتضـــح أن روايـــة الطـــاعن هـــي األقـــرب إلـــي المصـــداقية إذ قـــرر بأنـــه قـــد 
 .بمسكنه

 ورغم ثبوت ما تقدم 
إال أن محكمة الحكم الطعين قد ذهبت بالمخالفة للقانون وما نص عليه من حاالت حصـريه  
إلي أـن الواقعة الراهنة المحاطة بالشك والغموض وعدم المصداقية والمعقوليـة تمثـل حالـة .. للتلبس 

 .كم ويجعله مخالفا للقانون خليقا بالنقض واإلحالةاألمر الذي يعيب هذا الح.. من حاالت التلبس 

احلـكـم الطـعـني ـخـالف ـصـحيح الـقـانون بتغاـضـيه ـعـن اـلـبطالن يف : الوـجـه الثاـلـث 

 وعـدم عرضـه علـي -/-/٢١اإلجراءات حينما مت القـبض علـي الطـاعن بتـاريخ 

 . ساعة باملخالفة للقانون ٤٨ أي بعد -/-/٢٣النيابة العامة إال يوم 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣٣ادة حيث نصت امل
 .يترتب البطالن علي عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري  
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 هذا 

  من ذات القانون علي أن ٣٦وقد نصت املادة 
ٕيجــب عـلـي مــأمور الضــبط القضــائي أن يســمع فــورا أقــوال المــتهم المضــبوط ، واذا ـلـم يــأت  

 .مدي أربعة وعشرين ساعة إلي النيابة العامة المختصة بما يبرئه يرسله في 
ويجــب علــي النيابــة العامــة أن تســتجوبه فــي ظــرف أربــع وعشــرين ســاعة ثــم تــأمر بــالقبض  

 .عليه أو إطالق سراحه 

 ومن أحكام حمكمة النقض أن 
 .القاعدة في القانون أن ما بني علي الباطل فهو باطل  

 )ق٦١ لسنة ١١٣٨٣ طعن رقم ١٠/٣/١٩٩٣(

 ملا كان ذلك 
وبتطبيق المفاهيم القانونية سالفة الذكر علي أوراق االتهام الماثل يتضـح أن الطـاعن قـد تـم  

 سـاعة ٤٨ وظـل محبوسـا لـدي رجـال الضـبط القضـائي لمـدة -/-/٢١بض عليـه بتـاريخ ضبطه والق
-/-/٢٣اريخ ولــم يــتم عرضــة علــي النيابــة العامــة للتحقيــق معــه أو اتخــاذ قــرار بشــأن حبســه إال بتــ

األمر الـذي يؤكـد اإلجـراء الباطـل مـع الطـاعن وكـان يجـب علـي محكمـة الموضـوع االنتبـاه إلـي هـذا 
 .البطالن الذي يبطل كافة اإلجراءات التالية عليه 

 إال أنها مل تفعل 
وهـــو األـمــر اـلــذي يوصـــم حكمـهــا بمخالـفــة الـقــانون والخطـــأ ـفــي تطبيـقــه مـمــا يجعـلــه .. ذـلــك  

 .نقض خليقا اإللغاء وال

 ومن ثم 
يتجلى ظاهرا وبحق أن الحكم الطعين قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه علي نحـو يجـدر  

 .ٕمعه القضاء بتعيب الحكم الطعين ونقضه والغاءه 
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 القصور يف التسبيب : السبب الثاني 

 بداية 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣١٠فقد نصت املادة 
ـلـي األســباب الـتـي بـنـي عليهــا وكــل حكــم باإلداـنـة يجــب أن يشــتمل يجــب أن يشــتمل الحكــم ع 

علي بيـان الواقعـة المسـتوجبة للعقوبـة والظـروف التـي وقعـت فيهـا وأن يشـير إلـي نـص القـانون الـذي 
 .حكم بموجبه 

 وقد استقر الفقهاء يف إيضاح ذلك علي أن 
ي اقتنعــت القاضــي اـلـذي ـيـراد بالتســبيب المعتـبـر أن يشــتمل الحـكـم عـلـي األســانيد والحجــج الـتـ 

أصــدر الحـكـم ســواء ـمـن حـيـث الواـقـع أو الـقـانون بطريـقـة واضــحة تفصــيلية فيتـعـين أن تـبـين األســباب 
 .وأدلة الثبوت ومقتضي كل دليل منها وكيفية استدالل الحكم به علي ما انتهي إليه من إدانة 

 )٢٠٠٧بعة  ط٢عبد الرازق المهدي ج /شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية د(

 ويف ذلك استقرت أحكام النقض علي أن 
إذا حكمـت المحكمـة بإدانـة الطـاعن واقتصـرت فـي األسـباب علـي قولهـا أن التهمـة ثابتـة مـن  

التحقيقات والكشف الطبي فإن هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه ألن هـذه العبـارات إن كـان 
ر فــي ضـــمائرهم ال يدركــه غـيــرهم ولــو ـكــان لهــا معنــي عـنــد واضــعي الحـكــم فــإن هـــذا المعنــي مســـتو

الغــرض مــن تســبيب األحكــام أن يعلــم مــن حكــم لمــاذا حكــم لكــان إيــداب التســبيب ضــربا مــن العبــث 
ولكن الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق المراقبة علي أحكـام القضـاء  مـن الخصـوم وجمهـور 

ن بـيـان مفصــل وـلـو إـلـي ـقـدر ومحكمــة اـلـنقض مــا هــي مســوغات الحكــم وهــذا العـلـم الـبـد لحصــوله مــ
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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 فتسبيب األحكام 
ا علـيهم مـن من أعظم الضمانات التي فرضها القانون علي القضـاة إذ هـو مظهـر قيـامهم بمـ 

ٕواجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقة التي يعلنونها فيما يفصلون فيه مـن األقضـيه وبـه 
وحــده يســلمون مــن مظـنـة اـلـتحكم واالســتبداد ألـنـه كالعــذر فيمــا يرتأوـنـه ويقدموـنـه ـبـين ـيـدي الخصــوم 

ميــع إلــي عــدلهم والجمهــور وبــه يرفعــون مــا قــد يــرد علــي األذهــان مــن الشــكوك والريــب فيــدعون الج
مطمئـنــين وال تقـنــع األســـباب إذا كاـنــت عباراتهـــا مجملـــة ال تقـنــع أحـــد وال تجـــد فيهـــا محكمـــة الـــنقض 

 .مجاال لتبين صحة الحكم من فساده 
 )١٧٨ ص ١ مجموعة القواعد القانونية ج ٢١/٢/١٩٢٩نقض (

 وقضي كذلك بأن 
الفة القانون فإذا كـان الحكـم القصور في التسبيب له الصدارة علي وجوه الطعن المتعلقة بمخ 

المطعــون فيــه معيبــا بالقصــور فــإن محكمــة الــنقض ال تملــك التعــرض لمــا أنســاق إليــه مــن تقــديرات 
قانونية أو العقوبة التـي يجـب إنزالهـا تبعـا لـذلك إذ لـيس فـي وسـعها أن تصـحح منطـوق حكـم قضـت 

 .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(

 كما قضي بأن 
للقصــور الصــدارة عـلـي ســائر أوجــه الطعــن المتعلـقـة بمخالـفـة الـقـانون ألن مــن شــأن القصــور  

أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون علي واقعة الدعوى كما صـار إثباتهـا فـي 
 .الحكم 

 )٢٥٠ ص ٦٠ ق ٢٣ أحكام النقض س ٢٨/٢/١٩٧٢(
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 ملا كان ذلك 
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قصور شاب احلكم الطعني يف حتصيل وفهم الواقعة ينم عن عدم إحاطـة : الوجه األول 

دي إيل اضـطراب حمكمة املوضوع بواقعات االتهام املاثل عن بصر وبصرية ممـا أ

 صورتها يف وجدان احملكمة 

 فمن املستقر عليه نقضا أنه 
يجـــب علـــي المحكمـــة أن تبـــين فـــي حكمهـــا واقعـــة الـــدعوى بيانـــا كافيـــا كمـــا يجـــب عليهـــا أن  

ٕتستعرض الواقعة برمتها وأال تجزئها تجزئة من شـأنها اإلخـالل بـدفاع المـتهم واال كـان حكمهـا معيبـا 
 .ويتعين نقضه 

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

 كما قضي بأن 
القانون أوجب علي كل حكم صادر باإلدانة أن يشتمل علي بيان الواقعـة المسـتوجبة للعقوبـة  

بياـنـا تتحـقـق ـبـه أركــان الجريمــة والظــروف الـتـي وقعــت فيهــا واألدـلـة الـتـي استخلصــت منهــا المحكمــة 
زم بــإجراء مــؤدي األدلــة التــي اســتخلص منهــا األدلــة حتــى يتضــح ثبــوت وقوعهــا مــن المــتهم وأن يلتــ

 .ٕوجه االستدالل بها وسالمة المأخذ واال كان حكمها قاصرا متعينا نقضه 
 )٤٤٩ ص ٩٧ بند ٢٧ مجموعة األحكام لسنة ١٩/٤/١٩٧٦نقض (

 



                                
 

 
 
 
 
 
 
  
 

  Egypt – Borg El giza El Kebly – giza - ١٢٢ - -عمارة برج الجيزة القبلي -مصر 

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

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

 www.HamdyKhalifa.com 
 

 محدي خليفة
 المحامي بالنقض

 شريف محدي خليفة
 المحامي

 
Hamdy Khalifa  

Lawyer of the Supreme Courts 
Sherif Hamdy Khalifa  

Lawyer   

 ملا كان ذلك 
التـهــام الماـثــل ـمــع األخــذ ـفــي االعتـبــار واقـعــات ا.. وكــان المطـــالع للحـكــم الطـعــين ومدوناـتــه  

عـلــي نحـــو ـمــا أفصـــحت عـنــه األوراق يتضـــح وللوهـلــة األوـلــي الخطـــأ الجســـيم اـلــذي ارتكبـتــه محكمـــة 
واـلــذي أدي إـلــي اضـــطراب صـــورتها ـلــدي .. الموضـــوع ـفــي تحصـــيل الواقعـــة وظروفهـــا ومالبســـاتها 

 .محكمة الموضوع 

 فالثابت أن احملكمة 
ط من وصف للواقعـة المزعومـة محـل مصدرة الحكم الطعين اتخذت مما سطره السيد الضاب 

 .االتهام الماثل سندا ودليال علي حدوث الواقعة 

 ثم خالفته متاما 
فـقــد جـــاء بالمحضـــر المســـطر بمعرـفــة ضـــابط الواقعـــة أـنــه ـقــد تبـلــغ إلـيــه قـيــام مجموعـــة مـــن  

 :وقرر بأن مرتكبي هذه الواقعة هم .. األشخاص باختطاف شخص بواسطة استخدام أسلحة نارية 
 )المتهم(        .......... -١
٢- .......... 
 )  الطاعن–المتهم الثاني (        .......... -٣
٤-..........  
٥- .......... 
٦- .......... 

 ومع ذلك 
ذهـبـت النياـبـة العامــة ومــن بعــدها محكمــة الحكــم الطعــين نحــو توجـيـه االتهــام المبـتـور الســند  

 .أشخاص الذين زعم الضابط ارتكابهم للواقعة إلي المتهمين فقط من بين هؤالء الستة 
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 وهو ما ينم 
عــن عــدم قناعــة النيابــة العامــة ومحكمــة الحكــم الطعــين بارتكــاب المتهمــين األربعــة البــاقين  

 .لثمة جريمة تستوجب مؤاخذتهم عليها 

 وهو ما يقطع بعدم مصداقية الضابط حمرر احملضر وجمري التحريات 
تم االعتكـاز علـي مـا قـرره بشـأن هـذين المتهمـين والتقريـر ضـمنا فكيـف يـ.. فيما ذهب إليـه  

 .بعدم مصداقيته فيما يخص المتهمين الباقين 

 أضف إيل ذلك 
أن السـيد الضـابط قـرر ـفـي تحرياتـه بـأن جمـيـع المتهمـين السـتة أنـفـي الـذكر ومعهـم المجـنـي  

خيلة بطريقة السـطو المسـلح عليه من المعروف عنهم قيامهم بسرقة الكونترات الخارجة من ميناء الد
 .اإلكراه 

المفتـرض  (........../ وأنهم اختلفوا علي تقسيم حصـيلة إحـدى هـذه السـرقات فقـام المـدعو 
بتجمـيـــع ـبـــاقي المتهمـــين وـقـــاموا بالتوجــــه نحــــو ) أن يكـــون الـمـــتهم الرئيســــي حســــب وصـــف الضــــابط

 .المجني عليه وأشهروا األسلحة وقاموا باختطافه 

  هلذه الواقعات التي سطرها الضابط ورغم ذلك مل تكن
ـبــل أخـــذت منهـــا مـــا زعمـــت أنـــه يـــدين .. محـــال الهتمـــام المحكمـــة مصـــدرة الحكـــم الطعـــين  

 إـمـا المتهـمـان المعروضــان أمامـهـا أـمـا ـبـاقي الوـقـائع فـقـد طرحتـهـا بـمـا يقطــع أنـهـا ضــمنا ـلـم تقتـنـع بـهـا

  .لعدم مصداقيتها أو لعجز ضابط الواقعة إقامة الدليل عليها

 يف كلتا احلالتني و
فإن ما يجري عليـه الوصـف فـي هـذه الواقعـات المطروحـة والغيـر معـول عليهـا يجـري حتمـا  

فــإذا كانــت الواقعــة الملتفــت عنهــا غـيـر صــادقة فتكــون الواقعــة .. عـلـي الواقعــة محــل االتهــام الماثــل 
  يكون الحال فإن ذلك.. ٕوان كانت الواقعات الملتفت عنها بدون دليل .. الماثلة غير صادقة 
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 .بالنسبة للواقعة الراهنة 

 أما وأن 
يشوب تحصيل محكمة الموضوع لواقعـة االتهـام الماثـل هـذا االضـطراب بـأن تقـوم بتجزئتهـا  

دون بـيــان ســند أو ســـبب يـبــرر .. هــذه التجزـئــة المخلــة وتأخـــذ بعضـــها وتلتفــت عـــن الــبعض األخـــر 
 .ذلك

 األمر الذي يقطع 
بواقعــات االتهــام الماثــل إلمامــا صــحيحا أدي إلــي اضــطراب بعــدم إلمــام محكمــة الموضــوع  

صورته في وجدانها بما جعلها تطرح ما لم تقنع به وتقرر ضمنا بعدم صـحته ومصـداقيته ومـع ذلـك 
 .تعود لتناقض نفسها وتقرر باقتناعها بإدانة المتهمان الماثالن 

 ومن الدالئل علي اضطراب الواقعة يف وجدان احملكمة 

�..........�/.���f���& !Fن�א�����A(����<Cوא���B*���$ �& �ن�4��א�)����K&���و�د�

 يف حني أن الثابت باألوراق 

����..........�/��ن�א����B���<C*��א��& �ن�4��א�)��������(uw��Fא���E�5����א��35
�)������A(ول�"�א�mא��*�B���U  �B���U*��א�Q�"�#K�X>�"�و.............�

  وهذا االضطراب
الواضح يجعل الحكم الطعـين معيبـا بالقصـور المبطـل فـي التسـبيب علـي نحـو يجعلـه خليقـا  

 .بالنقض واإللغاء 
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قصور احلكم الطعـني يف التسـبيب لعـدم إيضـاح مثـة أسـباب : الوجه الثاني للقصور 

الستبعاد املتهمني الواردة أمساؤهم مبحضر الضـبط وحمضـر التحريـات رغـم 

 علي ضـلوعهم فيهـا وأنهـم مـن العناصـر األساسـية يف تأكيد ضابط الواقعة

 .ارتكابها 

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
 اقتنعــت بهــا ألدـلـة الـتـي مــن مجمــوع اة الصــحيحةن تســتنبط الواقعــة أن للمحكمــأمــن المقــرر 

 تلــك هــي ٠٠ ة للواقعــة ســالمه اســتنباط المحكمــياثــر ذلــك فــاألدلــة ذا ســقط دليــل مــن هــذه إ فــ٠٠
المــواد أن األدلــة فــي مؤداهــا والتــي  ٠٠األدلــة فــي اإلثبــات الجنــائي  نشــأ منهــا تســاند ة التــيالقاعــد

ألـثـر الــذي و اســتبعد تعــذر التعــرف عـلـى مبـلـغ اأذا ســقط احــدهما إ بحـيـث ة متكامـلـالجنائـيـة متســاندة
نـه أك بوبهـذا عبـرت محكمـه الـنقض عـن ذلـإليـه المحكمـة انتهـت أي الذي  الريكان للدليل الساقط ف

 ـكـل جزئـيـه ـمـن ي اعتـمـد عليـهـا الحكـم ـبـين ـكـل دليـل منـهـا ويقطــع فـالتـي األدـلـة تـكـون أن يشـترط  ال
 يكمل بعضها بعضـا ومنهـا مجتمعـه تتكـون ة متساندةى المواد الجنائيف األدلةن أذ الدعوى إجزئيات 

ن تكــون أكـفـى ـبـل ياألدـلـة  ـبـاقيدلـيـل بعيـنـه لمناقشــته عـلـى حــده دون إـلـي ـفـال ينظــر القاضــي  ةعقـيـد
 واطمئنانهـا ة اكتمـال اقتنـاع المحكمـفـيقصده الحكم منها منتجـه   ماإلي مؤديه كوحدة مجموعها في
 .ليه إ ما انتهت إلي

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

 وقضي كذلك بأن 
 التهمــه ة إســناد صــحـفـيمـتـي تشــككت لبراءة اـبـن تقضــى أ لمحكمــه الموضــوع أنـمـن المـقـرر  

الـدعوى  محصـت أنهـايفيـد  ن يشـتمل حكمهـا علـى مـاأن ذلك مشـروط بـأالثبوت غير كفاية م  لعدأو
أدلـة ووازنـت بينهـا وبـين وبصـيرة قام عليها االتهـام عـن بصـر التي حاطت بظروفها وبادله الثبوت أو

  أنها هذا الدليل مما يدل على في أيهاما وان الحكم المطعون فيه لم يعرض ولم تدل برأ ٠٠النفي 
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 . ن تحيط به وتمحصه فان حكمها يكون معيبا مستوجبا النقضأصدرت حكمها دون أ
  )٧٦٧ ص ١٣ س ٢٦/١١/١٩٦٢ ة ق جلس٣١ لسنه ٣١٢٦الطعن رقم ( 

 أن دـفـاع الطــاعن أـثـار - الحكــم الطعــين –إذا كــان الثاـبـت مــن محاضــر جلســات المحاكمــة 
ه لـم يعـن بـالرد عليـه ال مـن قريـب وال مـن دفاعا جوهريا وأورده الحكم من بين مـدونات أسـبابه إال أنـ

ن الثابــت مــن محاضــر الجلســات المحاكمــة والحكــم الطعــين أن دفــاع الطــاعن أثــار  كــاذا مــابعيــد إ
دفاعا جوهريا وأورده الحكم من بين مدونات أسبابه أال انه لم يعنـي بـالرد عليـه ال مـن قريـب وال مـن 

ه الـنقض عـن رقابـه صـحة تطبيـق القـانون حيـث ى التسبيب ويعجز محكمـفيعد قصورا  بعيد وهو ما
يستقل بهـا قاضـى الموضـوع ولـو عنـي بهـا الحكـم لكـان قـد تغيـر األمور الموضوعية التي ال من أنها

 فــيلتعلقهــا بــدفاع جــوهري وقصــور الحكــم عــن الــرد عليهــا يعيبــه بالقصــور الــدعوى  الــرأي فــيوجــه 
ـلـم الـدعوى ى فـ عنـدما فصـلت أنـهـاشـف عـن  ـبـدلوها فيهـا بمـا يكة ولـم تـدلى المحكمـةالتسـبيب خاصـ

 المعروضـة عليهـا ألدلـة شـامال ولـم تقـم بمـا ينبغـي عليهـا مـن وجـوب تمحـيص اإلمامـا بها ةتكن ملم
 .فان الحكم يكون معيبا بالقصور 

 ) ق ٥٨ لسنه ٤٧٠٩طعن رقم ( 

 ملا كان ذلك 
 الحكم الطعين فـي وكانت تحريات المباحث وأقوال السادة الضباط التي عولت عليها محكمة 

إدانة المتهمان قطعت بأن الواقعـة محـل هـذا االتهـام قـد ارتكبهـا سـتة أشـخاص علـي النحـو المسـطر 
 .بمحضري الضبط والتحريات 

 ومع ذلك 
حينمــا تــم توجيــه االتهــام كــان إلــي متهمــين أثنــين فقــط دونمــا ثمــة إشــارة إـلـي أســباب اســتبعاد  

ابط الواقعــة ـقـد أكــد عـلـي أن هــؤالء المتهمــون المســتبعدون رغــم أن ضــ.. المتهمــين األربعــة اآلخــرين 
 الذي زعم .. حمدي رمضان / هم عناصر رئيسية في ذلك االتهام وعلي األخص منهم المدعو
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 .ضابط الواقعة أنه المحرض لباقي المتهمين علي ارتكاب الجريمة ومع ذلك يتم استبعاده وآخرون

 دون بيان 
اد حتــى تســتطيع محكمــة الــنقض مراقبــة مــا إذا كــان قــد تــم ثمــة ســند أو ســبب لهــذا االســتبع 

 .تطبيق صحيح القانون في هذا الشأن من عدمه 
وهو األمر الـذي يكـون معـه الحكـم الطعـين قـد قصـر فـي األسـباب وأفسـد فـي االسـتدالل بعـد  

 .أن تناقض في األدلة المطروحة عليه 

سـبيب بتعويلـه علـي إدانـة قصور عاب احلكم الطعـني يف الت: الوجه الثالث للقصور 

املتهمان مبا جاء مبحضر التحريات رغم ما شاب هذه التحريات من عدم جديـة 

 وقصور معيب مبا يهدر مثة حجية أو دالله هلا يف اإلثبات 

 فإن املستقر عليه يف أحكام حمكمة النقض أنه 
ن فـــا قـــد حصـــلت أســـاس اقتناعهـــا علـــى رأي محـــرر محضـــر التحريـــات ة كانـــت المحكمـــأن  
كمهـــا يكـــون قـــد بنـــي علـــى عقيـــدة حصـــلها الشـــاهد مـــن تحريـــه ال علـــى عقيـــدة اتصـــلت المحكمـــة ح

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 ١٨/٣/١٩٦٨ض نق(  

 كما قضي بأن 
هــو واجــب علــى المحكمــة فــي المقــام األول وواجــب علــى الجنائيــة ى المــواد فــ األدلــةتحقيــق  

المحكمــة تحقـيـق اـلـدليل مــادام تحقيـقـه ممكـنـا وبغــض النظــر عــن مســلك المــتهم فــي شــان هــذا اـلـدليل 
 و المدافع عنه أالمتهم بمشيئة ن رهن ن يكوأيصلح  الالجنائية  المواد األدلة فيالن تحقيق 
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  )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 ( 

 وقضي كذلك بأن 
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 
 . الخ ٠٠تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه 

 ١٩٨٧ لســنه ١٤٨١رقــم النياـبـة  الطعــن بجــدول ١٩٨٧ مــايو ١٣ ةحكــام اـلـنقض جلســأمجموعــه ( 
 ) ق لم ينشر ٥٧ لسنه ٧١٥ ةوبجدول المحكم

 ملا كان ذلك
وكــان الثابــت مــن خــالل أوراق االتهــام الــراهن وعلــي األخــص منــه بمحضــر التحريــات الــذي  

قبـل المتهمـان إذ أنـه اهـتم بواقعـة جاء معيبا ومتسم بعدم الجدية والقاصـر عـن إثبـات االتهـام الماثـل 
 .الخطف واالحتجاز ولم يولي اهتماما بواقعة السالح المقدم عنها المتهمان 

 وقد تعدد الدالئل علي عدم جدية هذه التحريات 

 وانهيار مثة دليل قد يستمد منها 

 الدليل األول 
ليهـــا عـــدم توصـــل مجـــري التحرـيــات إـلــي مصـــدر األســـلحة المضـــبوطة ومـــن أـيــن تحصـــل ع 
 .وتحديد شخص مالكها ) بفرض صحة ضبط األسلحة معهما(المتهمان 
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 الدليل الثاني 
عدم توصل مجري التحريات إلـي مصـدر الـذخائر المضـبوطة وكيفيـة تحصـل المـتهم األول  

 .عليها وتحديد شخص مالكها 

 الدليل الثالث 
 لـدي المتهمـان عدم توصـل مجـري التحريـات عمـا إذا كانـت هـذه األسـلحة المزعـوم ضـبطها 

الســـيما وأنـــه قـــرر بـــأن المحـــرض علـــي !! مملوكـــه لهمـــا أم أنهـــا مســـلمه إليهمـــا ألداء مهمـــة معينـــة 
مـمـا يـدعو للشـك إـلـي أن تكـون هــذه .. المسـتبعد ـمـن هـذا االتهـام ..... / الواقعـة برمتهـا هــو المـدعو

 .األسلحة مملوكة له وقام بتسليمها للمتهمين ألداء مهمة معينة بها فقط 

 لدليل الرابع ا
عجــزت التحرـيـات عــن تـقـديم ثمــة شــاهد رؤـيـة لواقعــة االختطــاف المزعومــة رغــم أنهــا ـقـررت  

ومـع ذلـك .. بأن األهالي قد تجمعت علي الجنـاة ممـا دفعهـم نحـو إطـالق أعيـرة فـي الهـواء لتفـريقهم 
 .طالقهاعجزت عن تقديم شخص واحد ممن تجمعوا علي الجناة أو تقديم فوارغ الطلقات التي تم إ

 الدليل اخلامس 
المستخدمة في واقعة االختطاف ) كيا كارينز(لم تتوصل التحريات إلي مالك السيارة ماركة  

وذـلـك لبـيـان مــا إذا كــان .. والمزعــوم العـثـور عـلـي المجـنـي عليهــا المخطــوف ـبـداخلها لخطــة الضــبط 
 .ضمن المتهمين من عدمه 

 الدليل السادس 
عامــة ومجهـلـه وغامضــة دون تـقـديم دلـيـل واحــد عـلـي مــا جــاءت عـبـارات محضــر التحرـيـات  

فزعمت أنهـم معتـادوا السـرقة بـاإلكراه .. هو مسطر فيها فزعمت للمتهمين اتهامات وسوابق بال سند 
وغـيـر ذـلـك مــن االدعــاءات المرســلة .. ٕوالســطو المســلح واخـفـاء الهــاربين والبلطجــة وـفـرض الســيطرة 

 . التي ال سند لها وال دليل 
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 لسابع الدليل ا
أضف إلي ذلك كله أن محضر التحريات المزعوم قد ذكر أن الواقعـة محـل هـذا االتهـام قـد  

ارتكبها ستة أشخاص وأورد أسماؤهم ثم تبين بعد ذلك للنيابة العامة وعدالـة المحكمـة مصـدرة الحكـم 
 .الطعين عدم صحة ذلك 

 وملا كان ذلك
حضـر التحريـات مـن أوجـه عـوار ومن جمله ما تقدم يضحي ظاهرا وبحـق مـدي مـا شـاب م 

 .وقصور علي نحو يهدره ويهدم أي دليل قد يستمد منه 

 ورغم ذلك 
يتخـذ منـه الحكـم الطـعـين سـندا لقضـائه بإداـنـة المتهمـان رغـم كافـة أوجــه العـوار التـي عاـبـت  

هذه التحريات والتي أوضحها المدافع عـن الطـاعن طالبـا اسـتبعاد التحريـات مـن أدلـة الثبـوت إال أن 
محكمـــة الحـكـــم الطعـــين ـلـــم تفـعـــل بمـــا يعـيـــب حكمـهـــا بالقصـــور المبطــــل ـفـــي التســـبيب والفســــاد ـفـــي 

 .االستدالل 

قصور يف التسبيب شاب احلكم الطعني بالتفاته دون مـربر عـن : الوجه الرابع للقصور 

الدفاع اجلوهري املبدي من الطاعن بعدم معقولية الواقعة واستحالة تصـورها 

ع الذي لو كانت حمكمة املوضـوع قـد حمصـته ومنحتـه رغم جوهرية هذا الدفا

 قسطا من البحث لتغري يقينا وجه رأيها يف الدعوى

 حيث أن الثابت يف قضاء حمكمة النقض أن 
 تغيـيـر وجــه اـلـرأي فــي اـلـدعوى فتلتــزم – لــو صــح –اـلـدفاع الجــوهري هــو اـلـذي يترتــب علـيـه 

 ذلك علـي مـا يبديـه المـتهم تأييـدا لدفاعـه أو المحكمة أن تحققه بلوغا إلي غاية األمر فيه دون تعلق
 .ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلي إطراحه 

 )٢١٤ ص ٥٣ ق ٢٣ أحكام النقض س ٢١/٢/١٩٧٢(
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 كما قضي بأن 
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(

  حكمها وضحت حمكمه النقض ذلك يفأولقد 

 حيث قضت 
ن التهمــه أعـلـى قولهــا األســباب  يالطــاعن واقتصــرت ـفـالمحكمــة بإداـنـة ذا حكمــت إ ٠٠ـنـه أب 

 مـــن التحقيقـــات والكشـــف الطبـــي فـــان هـــذا الحكـــم يكـــون غيـــر مقنـــع ويتعـــين نقضـــه الن هـــذه ةثابتـــ
يدركــه  ى ضــمائرهم الفــلمعنــي مســتور ن كــان لهــا معنــي عنــد واضــعي الحكــم فــان هــذا اأالعبــارات 

 التســبيب إيجــابيعلــم مــن حكــم لمــاذا حكــم لكــان األحكــام أن غيــرهم ولــو كــان الغــرض مــن تســبيب 
حكـام القضـاء مـن أ علـى ة يعلـم مـن لـه حـق المراقبـأنضربا من العبـث ولكـن الغـرض مـن التسـبيب 

 لحصـــوله مـــن بـيــان هـــي مســـوغات الحكـــم وهـــذا العـلــم الـبــد الخصـــوم وجمهـــور ومحكمـــه اـلــنقض مـــا
 حكمـه علـى إيقـاع 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( 

 وكذا 
ذ هــو مظهــر إ فرضــها الـقـانون عـلـى القضــاء الـتـيعظــم الضــمانات أمــن األحكــام ن تســبيب أ 

 يعلنونها فيمـا يفصـلون 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

ك والرـيــب فـيــذعن ن الشـــكواألذهـــان مــــقــد ـيــرد عـلــى  ـبــين ـيــدي الخصـــوم والجمهـــور وـبــه يرفعـــون مـــا
 تجد فيها  حد والأقنع  تكانت عباراتها مجمله والاألسباب إذا تقتنع   عدلهم مطمئنين والإليالجميع 
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 . الحكم من فساده ةمحكمه النقض مجاال يثبت صح
  )١٧٨ ص ١٧٠ ق ١ ج ة مجموعه القواعد القانوني١٢/٢/١٩٢٩( 

 ملا كان ذلك 
لطعين ومـن محاضـر جلسـات المحاكمـة أن الطـاعن وكان الثابت من خالل مدونات الحكم ا 

ومدافعة قد تمسـكا فـي دفاعهـا الموضـوعي بعـدم معقوليـة الواقعـة واسـتحالة تصـورها وأنـه بـإنزال هـذا 
الــدفاع علــي واقعــات هــذا االتهــام التــي ســطرها ضــابط الواقعــة تتضــح جوهريتــه ومصــادفته صــحيح 

عنيت به وبحثته لتغير يقينا رأيها فـي هـذا االتهـام وأن محكمة الموضوع لو كانت .. الواقع والقانون 
 :وذلك كله علي النحو التالي 

 قــرر الســيد الضــابط أنــه تلقــي بالغــا عــن طرـيـق النجــدة ـبـأن بعــض األشــخاص قــاموا بخطــف :أوال 
 .شخص من مقهى 

 ويف ظل الظروف األمنية التي متر بها البالد 
ا صــوب المقهــى محــل الــبالغ حســبما يســتحيل أن يتصــور أن يهــب الضــابط منتفضــا متوجهــ

وصــــف ـفـــي محضــــره دونـمـــا التأكــــد يقيـنـــا مــــن صــــحة اـلـــبالغ ودونمــــا ـبـــالغ جــــدي ـمـــن أحــــد 
 .األشخاص والمثول بشخصه بديوان القسم للبالغ 

.. فقد قرر الضابط بأنه توجه إلي المقهى وعلم بصـحة الـبالغ ..  وعلي فرض حصول ذلك :ثانيا 
 !!! .وجهوا بالمجني عليه صوب شارع الطيار ثم قرر بأنه علم بأن الجناة ت

 !!!!!!!!!!!.فكيف علم سيادته بهذه المعلومة ؟؟؟ 
 !!!!!!.فهل يعقل أن يقوم الجناة بإبالغ المتواجدين بالمقهى عن وجهتهم ؟؟ 
وتوجـــه الســـيد الضـــابط ـبــالقوة المصـــاحبة ـلــه إـلــي شـــارع ..  ومازلـنــا نفـتــرض صـــحة مـــا تـقــدم :ثالـثــا 

وقــف هـنـا عنــد مــا قــرره الضــابط ـبـأن المتهمــين معـلـومين لديــه فهــذا يعـنـي بكــل ونت.. الطـيـار 
 .تأكيد أنه معلوم أيضا لديهم 
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 ومع ذلك 
يزعم السيد الضابط بأنه توجه إلـي حيـث تواجـد المتهمـون ثـم يقـوم بإلقـاء القـبض علـي األول  

 .ضر الضبط ثم الثاني ويهرب الثالث ثم يلقي القبض علي الباقين الواردة أسماؤهم بمح

 كل ذلك 
الهــروب أو .. ولــم يحــاول أي مــن المتهمــين المعــروف لــديهم الســيد الضــابط وزمالئــه جيــدا  

التعامــل معهــم باألســلحة التــي بحــوزتهم أو محاولــة إخفائهــا أو إلقائهــا أو أي شــيء مــن هــذا 
 .القبيل 

 فقد زعم الضابط بأن أي من ذلك مل حيدث
إلقـاء القـبض علـيهم فيمـا عـدا هـروب أحـدهم وهـو أمـر بل وقف المتهمون صامدون حتى تـم  

فــي حــد ذاتــه مثيــر للشــك والريبــة حيــث كيــف مــع وجــود هــذه القــوة المكونــة مــن أربــع ضــباط 
 .فكيف يتأتى أن يهرب احد المتهمين .. بخالف أمناء الشرطة والعساكر والمخبرين 

 !.لهرب ؟؟ولماذا لم يتعامل معه أحدهم بأسلحتهم إليقافه أو تعجيزه عن ا 
 أـلـيس مــن الغرـيـب والعجـيـب أن يتوصــل الســيد الضــابط إـلـي معلومــات بشــأن واقعــة الخطــف :رابـعـا 

 .واالحتجاز مناقضة لما قرر به المجني عليه ذاته 
ـقـرر بأـنـه ـقـد ـتـم احتجــازه داخــل محــل وـتـم إجـبـاره عـلـي التوقـيـع عـلـي عــدة .. ـفـالمجني علـيـه  

المحــل وتــرك بداخلــه إلــي أن تــم تحريــره بمعرفــة ثــم أغلــق عليــه .. إيصــاالت وأوراق بيضــاء 
 .الضباط 

فقد قرر بأن المجني عليه كان محتجزا داخل سيارة وفـي حراسـة ثالثـة .. أما السيد الضابط  
 .أشخاص وتم تحريره من داخل هذه السيارة 

 قــرر المجنــي عليــه بأنــه قــد تــم إجبــاره علــي التوقيــع والبصــمه علــي عــده إيصــاالت أمانــة: خامســا 
  .فأين هذه األوراق ولماذا لم يتم ضبطها.. وأوراق علي بياض 
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ٕقرر المجني عليه بأن المحرض للمتهمين علي خطفه واحتجازه واجباره علي التوقيع علـي : سادسا 
 .........../ أوراق هو شخص يدعي 

 !!!!!.فأين هذا الشخص ولماذا لم يتم التحري عنه وضبطه ؟؟ 
لـيـــه ـفـــي شــــأن المحــــرض عـلـــي ارتكــــاب الجريـمـــة ضــــده وأـنـــه يشــــخص  ـمـــا ـقـــرره المجـنـــي ع:ـســـابعا

 .........../يدعي

 يتناقض مع 
ـمـــا زعـمـــه الضــــابط محــــرر المحضــــر ـمـــن أن المحــــرض والمــــدبر لـهـــذا الفـعـــل المرتـكـــب مــــع  

 !!.بما يتناقض مع أقوال المجني عليه نفسه ؟؟.. ........../ المجني عليه المدعو 
ريــر المجنــي عليــه واالســتماع إلــي أقوالــه وهــو ينفــي تمامــا تواجــد مــن أول وهلــة وبمجــرد تح: ثامنــا 

 .بالواقعة المزعومة ولم يذكر تماما بتواجده في هذه األحداث) الطاعن(المتهم الثاني 

 ومع ذلك 
 .في هذه الواقعة المزعومة ) الطاعن(يصر السيد الضابط علي الزج بالمتهم الثاني 

 وهو ما يؤكد 
  .أنه قد تم القبض عليه من مسكنهصحة أقوال الطاعن من 

 ملا كان ما تقدم 
يؤكد وبحق وجود عدم معقولية واضحة في واقعات االتهـام المسـطر بـاألوراق بمـا يقطـع بـأن 

 .للواقعة الصحيحة صورة أخرى مغايرة تماما لما وصفة الضابط في محضره 

 ورغم ذلك
ـمـا تســبيب لـهـذا االطــراح وهــو مــا ـلـم ـتـولي محكـمـة الموضــوع لـهـذا اـلـدفع اهتمامــا وطرحـتـه دون 

 .يوصم الحكم الطعين بعيب القصور المبطل في التسبيب 
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قصور شاب احلكم الطعني يف حتصيل أقوال الشهود وعـدم رد : الوجه اخلامس للقصور 

احلكم علي الدفع بتنـاقض أقـوال السـادة ضـباط الواقعـة مبـا يسـقط داللتهـا 

 ويهدر مثة حجية هلا يف اإلثبات

 ستقر عليه يف قضاء النقض أنه فإن امل
إذا أوردت المحكمة فـي حكمهـا دليلـين متعارضـين فـي ظاهرهمـا وأخـذت بهمـا معـا وجعلتهمـا  

عمادها في ثبوت إدانة المـتهم دون أن تتصـدي لهـذا التعـارض وتبـين مـا يفيـد أنهـا وهـي تقضـي فـي 
ا تكــون قــد اعتمــدت علــي الــدعوى كانــت منتبهــة لــه فمحصــته واقتنعــت بعــدم وجــوده فــي الواقــع فإنهــ

 .دليلين متساقطين لتعارضهما وهذا يجعل حكمها كأنه غير مسبب متعينا نقضه 
 )٤٢٢ ص ٣٢٤ ق ٤ مجموعة القواعد القانونية ج ٢/١/١٩٣٩(

 كما قضي بأن 
إذا كــان الحكــم بعــد أن أســس إدانــة المــتهم علــي رؤيــة شــاهد إيــاه فــي مكــان الحــادث يعتــدي  

لـــيهم ثـــم عـــاد فنفـــي حضـــوره فـــي كـــان الحـــادث وقـــت أن أصـــيب جميـــع علـــي اثنـــين مـــن المجنـــي ع
 .المصابين وأسس علي ذلك قضائه فإن هذا تخاذل وتناقض يعيبان الحكم بما يستوجب نقضه

 ملا كان ذلك 
وكــان الثابــت مــن مطالعــة أقــوال الســادة الضــباط المشــتركين فــي الواقعــة أنهــم اجمعــوا علــي 

 .عملهم ولكونهم مسجلين معرفتهم السابقة بالمتهمين بحكم 

 يف حني أن الطاعن 
 .ليس مسجال وليس لديه ثمة سوابق أو سجل إجرامي سابق  

 هذا فضال 
عـــن إجمـــاع الســـادة الضـــباط علـــي أن المتهمـــين الســـتة المثبتـــة أســـماؤهم بمحضـــر الضـــبط  

 .والتحريات يرتكبون جرائم السرقة من الحاويات بميناء الدخيلة 
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 ومع ذلك 
ي مــنهم دلــيال علــي هــذا الــزعم أو أن الطــاعن أو غيــره ســبق اتهامــه بارتكــاب هــذه لــم يقــدم أ 

 .الجريمة المزعومة 

 أضف إيل ذلك 
فـي حـين ) كيـا كـارينز(أن السادة الضباط قرروا بأن المجني عليه كـان محتجـزا داخـل سـيارة  

 .أن المجني عليه ذاته أقر بأنه كان محتجزا داخل محل ومغلق عليه بابه الصاج 

 ومما تقدم مجيعه 
يتجلى ظاهرا وبحق مدي التنـاقض والتضـارب الـذي شـاب أقـوال السـادة الضـباط مـع أنفسـهم  

 .ومع أقوال المجني عليه الذي تم الزج به في االتهام الماثل إلقرار واقعه لم تحدث 

 هذا 
ضباط إال وحيث أن المدافع عن الطاعن الذي دفع بإهدار الدليل المستمد من أقوال هؤالء ال 

وهــو األمــر .. أن محكمــة الموضــوع التفتــت عــن هــذا الــدفع ولــم تــرد عليــه ردا ســائغا يبــرر اطراحــه 
 .الذي يوصم الحكم الطعين بالقصور في التسبيب 

 حيث أن املستقر عليه نقضا يف هذا اخلصوص 
 ، ٕأنه وان كان اإليجاز ضربا مـن حسـن التعبيـر إال أنـه ال يجـوز أن يكـون إلـي حـد القصـور 

فـإذا وجـد خــالف فـي أقـوال الشــهود عـن الواقعـة الواحــدة أو كـان كـل ـمـنهم قـد شـهد عـلـي واقعـة غـيـر 
 .التي شهد عليها غيره يجب لسالمه الحكم باإلدانة إيراد شهادة كل شاهد علي حده 

 )٤١٦ ص ٧٩ ق ١٩ أحكام النقض س ٥/٤/١٩٦٨(

 كما قضي بأن 
ل الشــهود إال مــا تـقـيم علـيـه قضــاءها ، ولهــا أن األصــل أال تلـتـزم األحكــام ـبـأن ـتـورد مــن أـقـوا

 تجزئ الدليل المقدم لها وأن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ماال تثق فيه من تلك 
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 .األقوال حسبها في ذلك أن يكون استخالصها سائغا 
 )٤١ ص ٦ ق ٣٠ أحكام النقض س ٨/١/١٩٧٩(

 )٤٣٧ ص ٨٢ ق ٢٩ س ٢٤/٤/١٩٧٨(
 )٣٧٣ ص ٨٠ ق ٢٤س  ٢٥/٣/١٩٧٤(

قصور عاب احلكـم الطعـني يف عـدم بيانـه لألدلـة التـي دان : الوجه السادس للقصور 

الطاعن علي أساسها بشكل جلـي ومفصـل ميكـن حمكمـة الـنقض مـن مراقبـة 

 صحة تطبيق القانون 

 فقد استقرت حمكمتنا العليا حمكمة النقض علي أن 
مون األدلــة التــي اســتند إليهــا الحكــم فــال مــن المقــرر أنــه يجــب علــي المحكمــة أن تبــين مضــ 

يكـفــي أن ـيــذكر ـفــي عـبــارة مجمـلــة اـلــدليل أو األدـلــة الـتــي اعتمـــد عليهـــا كـــاعتراف المـــتهم أو شـــهادة 
الشـــهود أو تقرـيــر الخبـيــر إنمـــا علـيــه أن ـيــذكر فحـــوي كـــل دلـيــل ـفــي تفصـــيل ووضـــوح كـــافيين ووجـــه 

 .منطوقه الذي خلص إليه االستدالل به وما له من دور منطقي في استخالص الحكم ل
 )٢٩٤ ص ٩٦ رقم ١ س ١٩٥٠ فبراير سنة ٦نقض (

 وأكدت حمكمتنا العليا علي وجوب بيان الدليل بقوهلا 
وجــوب بـيـان األدـلـة الـتـي تســتند إليهــا المحكمــة وبـيـان مؤداهــا ـفـي الحكــم بياـنـا كافـيـا وال تكـفـي 

طريقـة وافيـه يبـين منهـا مـدي تأييـده مجرد اإلشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الـدليل وذكـر مـؤداه ب
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 (

 ملا كان ذلك 
 ند إليها في إدانة وكان الثابت من مدونات الحكم الطعين أنه لم يورد األدلة التي تسا 
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ٕالطـــاعن بشـــكل مفصـــل وجلـــي وانمـــا جـــاءت معيبـــة باإلجمـــال والتجهيـــل وبعبـــارات معمـــاة ال تمكـــن 
محكمـــة الـــنقض مـــن مراقبـــة الحكـــم ومـــدي تطبيـــق صـــحيح القـــانون علـــي الواقعـــة وصـــحة اســـتدالل 

 .واستنباط الحكم لألدلة من خالل واقعات الدعوى وظروفها مالبساتها

 طعني عبارة واحدة ال تصلح سندا حلكم باإلدانة وهي فقد أورد احلكم ال

��������������������)��P$��=א�����ق�2�K�����YوF*���ن�א-! ����2�3��1א=����א��אmو�אق��ن�א��א
�� &�Kدאv��*��,����AQ�` &�9א��A�����Qن��*Aא��eא������uא���#$��

 وحيث أن هذه العبارة 
فـلــم ـيــتم إيضـــاح .. و تميـيــز هـــي عـبــارة عامـــة يمكـــن إيرادهـــا ـفــي أي حكـــم دون تخصـــيص أ 

ماهيــة الــدالئل التــي استخلصــتها المحكمــة مصــدرة الحكــم الطعــين واعتبرتهــا كافيــة إلدانــة المتهمــان 
 ) .الطاعن وآخر(

 وهو األمر الذي يقطع وحبق
أن ذـلـــك الحكــــم معـيـــب بالقصــــور المبطــــل فــــي التســــبيب علــــي نحــــو يجعـلـــه خليقــــا بــــالنقض  
 .واإللغاء

ضـابط ( الطعـني أفسـد يف اسـتدالله بـأقوال شـهود اإلثبـات احلكـم: السبب الثالـث 

رغم سقوط .. وبتحريات املباحث واختاذها سند إلدانة الطاعن ) الواقعة املزعومة

 مثة دالله قد تستمد من هذه األقوال أو تلك التحريات 

 بادئ ذي بدء 
 يمـس سـالمة فإن أسـباب الحكـم تعتبـر مشـوبة بالفسـاد فـي االسـتدالل إذا انطـوت علـي عيـب 

االستنباط كأن تعتمد المحكمة في اقتناعها علي أدلة لـيس لهـا أصـل ثابـت بـاألوراق أو غيـر مقبولـة 
قانوـنـــا أو غـيـــر صــــالحة مــــن الناحـيـــة الموضــــوعية لالقتـنـــاع بهــــا أو فــــي حاـلـــة عــــدم فهــــم المحكمــــة 

ستخلصــها مــن للعناصــر الواقعـيـة الـتـي ثبـتـت ـلـديها وعـلـي ذـلـك ـفـإذا أقــام الحكــم قضــاؤه عـلـي واقعــة ا
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مصدر ال وجود له أو موجـود ولكنـه منـاقض لمـا أثبتـه أو غيـر متنـاقض ولكنـه مـن المسـتحيل عقـال 
 .استخالص تلك الواقعة متي كان هذا الحكم باطال 

 )٢٣ ق ص ٥٩ لسنة ٥١٣٥١طعن رقم (

 وكذلك فإن 
 أســـباب الحكـــم تعتبـــر مشـــوبة بالفســـاد فـــي االســـتدالل إذا انطـــوت علـــي عيـــب يمـــس ســـالمة 

االســـتنباط ويتحقـــق ذلـــك إذا اســـتندت المحكمـــة فـــي اقتناعهـــا إلـــي أدلـــة غيـــر صـــالحة الموضــــوعية 
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 (

 )١١٢ ق رقم ٦٢ لسنة ٣٣٤٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وكـان الثابـت مـن خـالل مطالعـة محضـر الضـبط ومحضـر التحريـات وأقـوال السـادة الضـباط  

يتضـح وبجـالء تـام أنهـم اجمعـوا علـي .. أمـام النيابـة العامـة ) شهود اإلثبات(المشتركين في الضبط 
  :قد قام بها ستة متهمين هم) واقعة الخطف واالحتجاز(مستهلة بها األوراق الواقعة ال

- .......... 
 ) المتهم األول(     .......... -

 الطاعن ) المتهم الثاني(     .......... -

- .......... 

- .......... 

- .......... 
 . واالحتجاز وأن هؤالء الستة متهمين قد اعدوا العدة وجهزوا األسلحة الرتكاب واقعة الخطف
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 وجيمع السادة الضباط 
علــــــــي أن هــــــــؤالء الســــــــتة مــــــــن أصــــــــحاب الســــــــوابق والمســــــــجلين ومعهــــــــم المجنــــــــي عليــــــــه  
 .......... /المدعو

 وعقب ذلك 
 :يثبت لدي النيابة العامة وعدالة محكمة الموضوع الحقائق اآلتية  
م إخــــراجهم ـمـــن ـلـــيس لـهـــم صــــلة بالواقـعـــة وـتـــ.. .....، ..... ، ..... ، ..... أن كـــال ـمـــن  -١

 .االتهام 

أن المجـنـي علـيـه ذاـتـه مـثـل أمــام النياـبـة العامــة وأقــر بأســماء مــن اشــتركوا فــي واقعــة خطفــه  -٢
 واحتجازه ليس من بينهم الطاعن وهم 

 )  القباري–مقيم القرية الجديدة  (.......... -
 )  القباري–مقيم القرية الجديدة  ( .......... -
  )........../ وشهرته  (......... -

 ) ومقيم بالقباري  ( .......... -
 ) المتهم األول (.......... -

 .ولم يذكر المجني عليه المتهم الثاني من قريب أو بعيد 
أن المـــتهم الثـــاني لـــيس لديـــه ســـوابق ولـــيس مســـجال ولـــم يثبـــت ارتكابـــه لثمـــة جريمـــة طـــوال  -٣

 .حياته

للوهلـة األولـي أنـه قـد تـم القـبض عليـه مـن أن المتهم الثاني لدي سؤاله بالنيابـة العامـة أقـر و -٤
مســكنه بعــدما ســأله الضــابط عــن شــقيقه فلــم يجــده فمــا كــان منــه إال أن قــبض عليــه دونمــا 

 .سبب أو سند 
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 ومن املعلوم 

������������������<�$Y6�J�)�K�!���*�	אP $�����mن�א��!6�)�A��ن�א��&>��Y*w����6�� �*Fد�و2!�ن�
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وأقـر بـأن موكلـه يؤكـد علـي عـدم اشـتراك ..  عليه مثـل أمـام النيابـة العامـة أن وكيل المجني -٥
 .المتهم الثاني بواقعة اختطافه واحتجازه 

أن أقــوال المجنــي عليــه تناقضــت تمامــا مــع أقــوال الســادة الضــباط فعلــي ســبيل المثــال فإنــه  -٦
 .قرر صراحة أنه كان محتجزا داخل محل مغلق عليه بابه الصاج 

 لضابط يف حني قرر ا
 .فضي اللون ) كيا كارنيز(أنه كان محتجزا داخل سيارة ماركة  

وفـــي خصـــوص لـــون الســـيارة المســـتخدمة فـــي الواقعـــة قـــرر المجنـــي عليـــه بـــأن ســـيارة جيـــب 
 .فضي ) كيا كارينز(في حين قرر الضابط بأنها " غامقة "ماتركس 

ولـم يـتم .. علي بياض أن المجني عليه قرر بأنه أجبر علي التوقيع علي إيصاالت وأوراق  -٧
 .ضبط أي شيء من هذا القبيل مع المتهمين 

 ومما تقدم مجيعه 
يتجلى ظاهرا أن النيابة العامة والمحكمة مصدرة الحكم الطعين لم تقنـع بمـا جـاء علـي لسـان  

 .قبل المتهمين المستبعدين ) شهود اإلثبات(هؤالء الضباط 

 ومن ثم 
لثبـوت انعـدام صـحة مـا .. يـات ومـا تـم إثباتـه فيهمـا أهدرت أقوالهم ومحضري الضبط والتحر 

 .سطر فيها

 ومع ذلك 
 تعود محكمة الحكم الطعين متناقضة مع نفسها لتقرر بأنها تطمئن ألقوال هؤالء الضباط  
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 .ومتخذه سندا لحكمها في إدانة الطاعن 

 وهذا التضارب 
جعلـــه وبحــــق خليـقـــا يعيـــب الحـكـــم الطـعـــين ويمـــس ســــالمة اســــتنباطه واســـتدالله عـلـــي نحــــو ي 

 .باإللغاء والنقض 

 حيث أنه مع انهيار الدليل املستمد من أقوال هؤالء الضباط 

 كان علي احملكمة أن تستدعهم وجتري حتقيقا مبعرفتها حىت تتوصل للحقيقة 

 وتتجلى الصورة الصحيحة للواقعة 

 حيث أن حمكمة النقض املوقرة استقرت أحكامها يف هذا الشأن علي أن 
اسـتحالة  والـى ةمـللجري نفـي الفعـل المكـون إلـيالطـاعن يتجـه الذي أبداه ه لما كان الدفاع نأب 
 الـدعوى فـيفانه يكون دفاعا جوهريا لتعلقـه بتحقيـق الـدليل اإلثبات  كما رواها شهود الواقعةحصول 
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 ( 

  أيضاقضى 
ن يكـون مصـاغا أجابتـه إ ويتعـين عليهـا ة طلب التحقيق الـذي تلتـزم بـه المحكمـفييشترط  ال 

ن يكون مفهوما دالله وضمنا مادام هذا الفهم واضحا دون لـبس أ معينه بل يكفى ألفاظ عبارات ويف
  مـاإلـيهذا  ) ةصوره الواقع( ى منازعه الطاعن ودفاعه السالف الذكر فغموض كما هو الحال  وأ
جـوز بحـال  يوالاألول  المقـام ة فـيهو واجب المحكمـالجنائية  المواد األدلة فيو مقرر بان تحقيق ه
 .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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 قضي بأن وكذا 
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 أفاع قبــل شــهد بــه الشــاهد المــذكور لمــا يمثلــه هــذا الــرد مــن مصــادره الــدمــا 
ن دفاعـه أ التحقيـق مـادام إجـراءن يكـون الـدفاع امسـك عـن طلـب أ هـذا ييقدح ف  والةتجريه المحكم

 .إجراءه  بةينطوي على المطالب
  )١٢٢٠ - ٢١٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/٨١نقض ( 

 ملا كان ذلك 
ســـادة الضـــباط وكـــان الثابـــت حســـبما أشـــرنا ســـلفا أن محضـــري الضـــبط والتحريـــات وأقـــوال ال 

غيـــر كافيـــة لتكـــوين عقيـــدة .. المشـــتركين فـــي الواقعـــة باتـــت عقـــب إيضـــاح الحقـــائق ســـالفة الـــذكر 
 .المحكمة 

 فقد كان عليها .. ومن ثم 
 والتفــرس فــي وجــوههم – شــهود اإلثبــات –إجــراء تحقيــق مفصــل واســتدعاء الســادة الضــباط  

حتــى ولــو لــم يطلــب الــدفاع عــن .. ثــل ومناقشــتهم توصــال لصــحيح الواقــع والحــق فــي االنعــدام الما
فقـد .. الطاعن أو طلب وتنازل عن طلبه لكون الطاعن محبوسا والتأجيل أكثر من جلسة يضـر بـه 

كــان علــي المحكمــة مــن تلقــاء نفســها ومــن منطلــق واجبهــا فــي البحــث عــن الحقيقــة أن تجــري ذلــك 
 .التحقيق الواجب عليها 
 )ق٤٥ لسنة ١٢٢٠ الطعن رقم ٣٠/١٢/١٩٨١نقض (

 ملا كان ذلك 
ومما تقدم جميعه يتجلـى ظـاهرا وبحـق مـدي الفسـاد الشـديد فـي االسـتدالل الـذي عـاب الحكـم  

 .الطعين علي نحو يجعله جديرا باإللغاء والنقض 
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 اإلخالل اجلسيم حبقوق الدفاع : السبب الرابع 

 من املستقر عليه نقضا أنه 
ـقــه أو اـلــرد علـيــه هـــو اـلــذي يـبــدي صـــراحة مـــن المـقــرر أن اـلــدفع اـلــذي تلـتــزم المحكمـــة بتحقي 

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 ص ١٠٧ ق ٢٠/٥/١٩٧٤(

 كما قضي بأن 
وب تضمين حكمهـا مـا يـدل علـي مواجهتهـا عناصـر الـدعوى ال يقدح في التزام المحكمة بوج 

واإللمام بها أن يكون الطاعن قد تمسك عن إثارة دفاعه المشار إليه من قبـل أمـام المحكمـة لمـا هـو 
مقرر من أن التأخير في اإلدالء بالـدفاع ال يـدل حتمـا علـي عـدم جديتـه مـادام منتجـا ومـن شـأنه أن 

ه الــرأي فــي الــدعوى كمــا أن اســتعمال المــتهم حقــه المشــروع فــي تنــدفع بــه التهمــة أو يتغيــر بــه وجــ
الدفاع عن نفسه في مجلس القضـاء ال يصـح البتـة أن ينعـت بعـدم الجديـة وال أن يوصـف بأنـه جـاء 
متأخرا  ألن المحاكمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكل متهم حقه في أن يدلي مـا يعـن 

ٕدفاع واـلـزام المحكمــة النظــر فـيـه وتحقيـقـه مــادام فـيـه تجلـيـة للتحقـيـق ـلـه مــن طلـبـات التحقـيـق وأوجــه اـلـ
 .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(

 وقضي كذلك بأن 
 ل ما رأته المحكمة التمسك بطلب سماع شهود الحكم في الدعوى دون إجابته واضطرار لقبو
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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 ص ١٨٥ ق ٣١ أحكام النقض س ٥/١١/١٩٨٠(

 وقضي أيضا بأن 
ري للمــتهم أو إـيـراده يعــد إخــالال بحــق اـلـدفاع وقصــور ذـلـك عــدم تعــرض الحكــم لـلـدفاع الجــوه 

أنه يتعين علي المحكمة أن ترد علي ما أثير من الطاعن ومدافعه من أوجه دفاع أو دفـوع وطلبـات 
ورأيـهـا ـفـي ذـلـك مســتمد مــن احـتـرام حـقـوق اـلـدفاع وســالمة تســبيب األحـكـام ومخالـفـة ذـلـك يـعـد إخــالال 

 .من المحكمة بحق الدفاع 
 )٣٦٤ ص ٢٦ و س ٧٠٢ ص ٣٥ س ٥٧٩ و ٢٤٢ ص ٢٩ائي س نقض جن(

 )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 (

 ملا كان ذلك 
وبتطبيق جملة األصـول واألحكـام والمفـاهيم سـالفة الـذكر والتـي أرسـتها محكمـة الـنقض علـي  

يتضــح أن هـــذا القضـــاء ـقــد شـــابه عـيــب .. وراق االتـهــام الماـثــل وـمــدونات الحـكــم الطـعــين واقعــات وأ
 وقد تعددت صور هذا العيب في الحكم الطعين وذلك علي النحو التالي .. اإلخالل بحقوق الدفاع 

إخالل عاب احلكم الطعني بعدم استجابته لطلـب مسـاع شـهود : الوجه األول لإلخالل 

وال لوجه احلق يف هذا االتهام السيما وأن أقوال شـهود اإلثبات ومناقشتهم وص

 اإلثبات علي حالتها املسطرة باألوراق عاجزة عن تقديم الدليل ضد الطاعن 

 فقد قضت حمكمة النقض بأن 
إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد اإلثبات ومن شأنه لو صـح أن يغيـر بـه وجـه الـرأي  

ة أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا إلـي غايـة األمـر في الدعوى كان لزاما علي المحكم
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فيه أي ترد عليه بما يدحضـه أن هـي رأت طرحـه أمـا وقـد أمسـكت عـن تحقيقـه وكـان مـا أوردتـه ردا 
علـيـه بقاـلـة االطمئـنـان إـلـي أـقـوال الشــاهد فهــو غـيـر ســائغ لمــا ينطــوي علـيـه مــن مصــادرة اـلـدفاع ـفـإن 

 .حكمها يكون معيبا 
 )٧١٤ – ١٢٤ – ٤١ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض (

 كما قضي بأن 
المحكمــة فــي تجريهــا التــي نمــا تبنــي علــى التحقيقــات ة أنهــا إالمحاكمــات الجنائيــألصــل فــي ا 
ن أ مواجـهــه الخصـــوم وعليهـــا يوتســـمع ـمــن خاللـهــا الشـــهود ـمــادام ســـماعهم ممكـنــا وذـلــك ـفــالجلســـة 

حضــاره ولــو ـبـالقوة ألداء الشــهادة ٕوان ـتـأمر بالبحــث عــن الشــاهد وامأموريتــه داء أ يتعــاون الــدفاع فــ
حتى يدلي بشهادته في مجلـس القضـاء مادامـت المحكمـة قـد بنـت أحقيـه الـدفاع فـي تمسـكه بوجـوب 

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

 ذلك املبدأ اهلام أيضا تأكيدا إلرساء وقضى 
بالبحـــــث عـــــن الشـــــاهد ـتــــأمر ن أوأموريـتــــه ـفــــي أداء متعـــــاون اـلــــدفاع المحكمـــــة أن ن عـلــــى أ 

 ليها إمادام الدفاع قد لجأ بالقوة ألداء الشهادة ولو ٕاحضاره و
  )١٧٦-١٨٦ - ٢ عمر ج ة مجموعه القواعد القانوني٢٨/٣/٣٨نقض ( 

 ملا كان ما تقدم
وكان الثابت أن المدافع عن الطاعن قد طلب إلي عدالـة محكمـة الموضـوع اسـتدعاء السـادة  

وقـد اسـتجابت محكمـة الحكـم الطعـين .. شهود اإلثبات لمناقشتهم واستيضـاح الحقيقـة مـنهم الضباط 
  .-/-/- وقررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة -/-/-لهذا الطلب المبدي بجلسة 

 هذا 

 وإزاء عدم امتثال شهود اإلثبات 
 يد المعاناة لالستدعاء المرسل لهم ونظرا لكون الطاعن مقيد الحرية ظلما وعدوانا ويعاني شد 
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من سجنه األمر الذي اضطر معه المـدافع عـن الطـاعن التنـازل عـن هـذا الطلـب الجـوهري مسـتعينا 
بمرافعـتـه إليضــاح نقــاط اـلـوهن الـتـي عاـبـت أـقـوال شــهود اإلثـبـات ومــن ـثـم يصــبح االتهــام الماـثـل ـبـال 

 .سند ومعدوم الدليل 

 األمر الذي يقطع 
 عــدم قناعتهــا بمــا أـبـداه الطــاعن ومدافعــه مــن بأـنـه كــان واجــب عـلـي محكمــة الموضــوع حــال 

مطــاعن لشــهود اإلثـبـات أن تجــري هــي بنفســها تحقيقــا لتعــين اـلـدفاع عـلـي إـبـداء دفاعــه ولتصــل هــي 
 .للحقيقة وصحيح الواقع في هذا االتهام وهو واجب عليها 

 ملا كان ذلك 
خالل بحـقـوق وحـيـث أن محكمــة الحكــم الطعــين ـلـم تفعــل هــذا األمــر اـلـذي يوصــم حكمهــا ـبـاإل 
 .الدفاع 

إخالل احلكم الطعني حبقوق دفاع الطاعن بعـدم إيـراده أو رده : الوجه الثاني لإلخالل 

علي العديد من الدفوع املبداة من املدافع عـن الطـاعن رغـم داللتهـا يف إثبـات 

 براءته مما هو مسند إليه 

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض أنه 
للتهمـة  البحـث مـادام منكـرا فـيتعرض 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 فتلتزم الدعوى  الرأي في

  اطراحه إليتؤدي 
 )١٥٢ ص ٩٢ رقم ٢٤حكام النقض س أ مجموعه ٢١/١/١٩٧٣نقض ( 

 أيضا وقضى 
 ن أمحكمه النقض الدستورية ومن المبادئ المستقرة لن حق الدفاع من الحقوق أمن المقرر  
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ن تفصـل أعلـى سـبيل الجـزم إليهـا و وجه الدفاع يدلى به لـدي محكمـه الموضـوع ويطلـب أكل طلب 
تمحصـــه المحكمـــة أن يجـــب عـلــى اـلــرأي ـفــي اـلــدعوى جـــه فـيــه ويكـــون الفصـــل فـيــه ممـــا يتغـيــر ـبــه و

 . بحق الدفاع إلخاللصبح حكمها معيبا بعيب اأال ٕا مدونات قضاءها وفيوتجيب عليه 
  )١٢٢٦ صفحه ٣٢٩ ق رقم ٧ سنه ٣/١٢/٥٦نقض ( 

 وكذلك
 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 إالمختلفة 
 هـي التفتـت كليـة عـن التعـرض لـدفاع فـإذاووازنـت بينهـا إليهـا  فطنـت أنهابها على وجه يوضح عن 
طرحـت هـذا الـدفاع وهـي علـى أقـد أنهـا بما يكشف عن إليه وجهت التي الطاعن وموقفه من التهمه 

 مره فان حكمها يكون قاصر البيان مستوجبا نقضه أومن بينه منه 
  )٣٣٨ ص ٧٢ رقم ٣٥ س ٢٥/٣/١٩٤٨نقض ( 

 وفي ذات المعني 
 ) ق ٥٣ لسنه ٦٤٩٢طعن ( 

 وقضى كذلك 
المختلفــة إال  منــاحي دفاعــه يتلتــزم بمتابعــه المــتهم فــ الالمحكمــة ن 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 ـفـــإومتعلـقـــا بموضــــوعها وبتحقـيـــق اـلـــدليل فيـهـــا ـفـــعوى داـلــــمـــادام متصــــال بواقـعـــه 
 جملتــه ولــم يســقطته فــأفيــه ولغايــة األمــر غــا ارتكــز عليهــا بلوالتــي وتمحيصــه وفحــص المســتندات 

 حقـه فـان حكمهـا يكـون مشـوبا بالقصـور بمـا أنهـا أحاطـت بـه واقسـطتهتورده علـى نحـو يكشـف عـن 
 .يبطله 



                                
 

 
 
 
 
 
 
  
 

  Egypt – Borg El giza El Kebly – giza - ١٤٩ - -عمارة برج الجيزة القبلي -مصر 

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

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

 www.HamdyKhalifa.com 
 

 محدي خليفة
 المحامي بالنقض

 شريف محدي خليفة
 المحامي

 
Hamdy Khalifa  

Lawyer of the Supreme Courts 
Sherif Hamdy Khalifa  

Lawyer   

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

 ) ق ٥٤ لسنه ٤٦٨٣طعن ( 

 وقضى كذلك 
يـدا لدفاعـه وقـد رد أيتمسـك بهـا المـتهم تتـي الوالقرائن األدلة ن استعرض أذا كان الحكم بعد إ 

يتطلبـه الـذي يكـون مسـببا التسـبيب  الـدفاع فانـه الدراسة األوراق المقدمة لتأييد عليها ردا منبتا بعدم 
 .القانون ويكون باطال متعينا نقضه 

 )١٢ ص ٣٩ طعن رقم ١٠/١٢/١٩٤٣نقض ( 

  أيضاوقضى 
بياـنــا تتحقـــق ـبــه واقعـــة المســـتوجبة للعقوـبــة العـلــى 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 أيضــاذلـك اضــطراب ويكـون  وأ جــالء ووضـوح بغـيـر غمـوض فـيذلـك 

عمـال إالمعـالم تمكـن محكمـه الـنقض مـن واضـحة مكتملـة  صـوره فيويكون ذلك األوراق  فيالثابت 
ن يقتـرن أرقابتها على الوجه الصحيح ومخالفه هذا النظر تبطل الحكم ويتعين عند نظر الطعن فيه 

 .إلحالة ابنقضه 
 )٨قاعدة  ٥٢ ص ٣٣السنة  ق مج ٥١ لسنه ٢٦٢٦ طعن رقم ١٩/١/١٩٨٢جنائي جلسة حكم نقض (

 وقضى كذلك 
 منـاحي دفاعـه ي غيـر ملزمـه بمتابعـه المـتهم فـةه وان كانـت المحكمـبأنـن المقـرر أمن حيث  
ووازـنـت اـلـدعوى  واجـهـت عناصـر أنـهـاـيـدل علـى   حكمهـا ـمـاين ـتـورد ـفـأن شــرط ذلـك أال أ ةالمختلفـ
 مره أطرحت دفاع الطاعن وهي على بينه من أبينها و
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 ) لم ينشر ٢٢١٥٠ طعن رقم ١٤/٥/١٩٩٢نقض ( 

 وقد قضى 
 بتبريـر قضـائها ويتحقـق هـذا التقريـر يحكمهـا علـى قـدر كـافأقامـة  تلتـزم دومـا بةن المحكمـأب 

ة سباب سائغأن تدلل بأدلته ومالحقتها دليال دليال شريطه أوجه الدفاع دون الجري وراء أبالرد على 
  لمبني دفاع المتهم ولو لم ترد على دليل ساقه هذا الدفاع  العقل والمنطق على طرحهافي

  )٤٦ ص ٨ رقم ٢٩ س ١٩٧٨ يناير ٥نقض ( 

 وكما قضى 
فـان كـان منتجـا الـدعوى  يه فـأثـر ين تنظـر فـأ دفـاع كـان عليهـا ةذا طـرح علـى المحكمـإانه  
أثــره فــي   فحصــه لتقــف علــىإلــي 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 ( 

 ملا كان ذلك 
وبتطبيق جملة المفاهيم القانونية والقضائية سالفة الذكر علي مـدونات الحكـم الطعـين يتضـح  

دفاع وذلك لعدم رده ردا سائغا علـي العديـد مـن الـدفوع المبـداه مـن أنه جاء معيبا باإلخالل بحقوق ال
المدافع عن الطاعن وهي دفوع جوهرية لو كانت عنيت المحكمـة ببحثهـا لتغيـر يقينـا وجـه الـرأي فـي 

 .الدعوى 

 فقد دفع املدافع عن الطاعن باآلتي 

 الدفع األول 
لــبس وذلــك لثبــوت القــبض علــي بطــالن القــبض والتفتــيش النتفــاء وجــود حالــة مــن حــاالت الت 

وحـيـث ـتـواترت محكمــة .. الطــاعن مــن منزـلـه حســبما ـقـرر بشــكل تلقــائي وعـفـوي أمــام النياـبـة العامــة 
 أن المتهم حينما يقرر بمكان وزمان القبض عليه فإنه يكون االنقض علي إقرار مبدأ هام وهو 
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  .تألقرب إلي المصداقية حيث أنه ال يدري آثار ذلك علي صحة اإلجراءا

 هذا باإلضافة إيل أن 
المجني عليه في واقعة الخطف واالحتجاز قرر صـراحة بعـدم تواجـد أو اشـتراك الطـاعن فـي  

 .وأنه لم يكن متواجدا حال حضور أفراد الشرطة ) علي فرض حصولها(هذه الواقعة 

 ومما تقدم مجيعه 
فــت ثمــة حالــة مــن يتجلــى ظــاهرا صــحة الــدفع المبــدي مــن المــدافع عــن الطــاعن وأنــه قــد انت 

وحيــث أن رد محكمــة الموضــوع علــي هــذا الــدفع لــم .. حــاالت التلــبس تبــرر القــبض عليــه وتفتيشــه 
يكن ردا سائغا وجاءت عبارات مجملة وغامضة األمـر الـذي يعيـب الحكـم بـاإلحالل الجسـيم بحقـوق 

 .الدفاع 

 الدفع الثاني 
وذـلـك ) ضــباط الواقعــة(د اإلثـبـات اـلـدفع بانهـيـار ثمــة دالـلـة ـقـد تكــون مســتمدة مــن أقــوال شــهو 

 .النعدام معقوليتها فضال عن تناقضها مع أقوال المجني عليه 

 رغم جوهرية هذا الدفع 
إال أن المحكمــة مصــدرة .. الــذي كــان كفــيال بهــدم االتهــام الماثــل مــن أساســه النعــدام ســنده  

هـــا تطمـــئن ألـقــوال هـــؤالء إذ قاـلــت أن.. الحكـــم الطعـــين ردت علـيــه ردا مبهمـــا غـيــر كافـيــا للنـيــل مـنــه 
دونمـــا أن تعنـــي بـــالرد علـــي المطـــاعن الجوهريـــة .. الشـــهود ومـــن ثـــم تطـــرح الـــدفع المبـــدي بشـــأنهم 

 .والتناقضات التي أبرزها المدافع عن الطاعن

 وهو عني 
 .ٕاإلخالل بحقوق الدفاع والتقصير في التسبيب الذي يبرر نقض الحكم وابطاله  

 الدفع الثالث 
 ن بتعمد السادة ضباط الواقعة حجب باقي أفراد الشرطة المشاركين في كما دفع الطاع 
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إلخفـاء الحقيقـة الـتـي تنطـق بهـا ثنايـا األوراق وهـي انتفـاء وجــود .. عمليـة الضـبط والقـبض والتفتـيش 
 .حالة من حاالت التلبس وأن الواقعة برمتها ملفقة وال تواكب الحقيقة والواقع 

 الدفع الرابع 
ر مع الطاعن بعدم جدية التحريات وعدم صحة مـا سـطر بهـا وأنهـا ال تعـدو كما دفع الحاض 

فقـــد عجـــزت هـــذه التحريـــات عـــن التوصـــل إلـــي .. أن تكـــون رأيـــا لمحررهـــا ال يصـــلح كـــدليل إثبـــات 
وكــــذا ـلـــم ـيـــتم التوصــــل لمصــــدر ) .. بـفـــرض حصــــولها(صــــاحب الســــيارة المســــتخدمة ـفـــي الجريمــــة 

كمــا تناقضــت هــذه ) .. بـفـرض صــحة ذـلـك( المتهمــان وكـيـف تحصــل عليهــا.. األســلحة المضــبوطة 
 .التحريات مع أقوال المجني عليه وجاءت بمعلومات مرسلة ال سند لها وال دليل عليها 

 هذا 
 وبرغم جوهرية هذا الدفع أيضا إال أن محكمة الموضوع لم ترد عليه برد سائغ يبرر إطراحه  

 ومن ثم
ٕب الحكــم الطعــين مــن إهــدار واخــالل لحقــوق يتجلــى ظــاهرا مــن جملــة مــا تقــدم مــدي مــا شــا 

 .الدفاع علي نحو يجعله جديرا بالنقض واإللغاء 

 ملا كان ذلك 

 وحيث أنه عن الشق العاجل 

 بطلب وقف تنفيذ احلكم املطعون فيه 
فــإن الثابــت مــن جملــة األســباب المبــداه مــن الطــاعن طعنــا علــي الحكــم الصــادر ضــده أنهــا  

صـــبح الحكـــم ـمـــرجح الـــنقض واإللغـــاء حــــال نظـــر هيئـــتكم الـمـــوقرة جـــاءت متســـمة بالجديـــة بحـيـــث ي
 .للموضوع 

فضال عن أن استمرار تنفيذ هـذا الحكـم علـي الطـاعن يلحـق بـه العديـد مـن األضـرار الماديـة  
 والمعنوية والصحية التي يتعذر تداركها وهو األمر الذي ينعقد معه ركن الجدية واالستعجال 
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 .المبررين إليقاف التنفيذ 

 ناء عليه ب

 يلتمس الطاعن من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 
 .بقبول الطعن الماثل شكال :  أوال 
بتحديد أقرب جلسة للنظر في الطلب العاجل والقضاء بصفة مسـتعجلة بوقـف تنفيـذ الحكـم :  ثانيا 

 .المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن الراهن 
 جناـيـات الدخيـلـة المقـيـدة بــرقم ...نة لســ ... طعــون فـيـه رقــموفــي الموضــوع ـبـنقض الحكــم الم : ثالثا 

  . -/-/-كلي غرب اإلسكندرية الصادر بجلسة ...  لسنة ...
 والقضاء 

 .بنقض الحكم وبراءة الطاعن مما هو مسند إليه :  أصليا
ٕـبــنقض الحكــم واحاـلــة القضــية إـلــي محكـمــة جنايــات اإلســـكندرية للفصــل ـفــي موضـــوعها : احتياطيــا 

 .بهيئة مغايرة مجددا 
  وكيل الطاعن            

 
        المحامي بالنقض          

 

 

 

 

 

 



                                
 

 
 
 
 
 
 
  
 

  Egypt – Borg El giza El Kebly – giza - ١٥٤ - -عمارة برج الجيزة القبلي -مصر 

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

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

 www.HamdyKhalifa.com 
 

 محدي خليفة
 المحامي بالنقض

 شريف محدي خليفة
 المحامي

 
Hamdy Khalifa  

Lawyer of the Supreme Courts 
Sherif Hamdy Khalifa  

Lawyer   

 حمكمة النقض العسكرية 

 الدائرة اجلنائية 

 

 مذكرة بأسباب الطعن بالنقض 

 مقدمه من 

 

 محدي أمحد حممد خليفة احملامي بالنقض وكيال عن / األستاذ 

 

 ن طاع         ...................../ السيد 

 

 

 ضــــد 

 

 

 

 سلطة اتهام          النيابة العسكرية 
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 وذلك طعنا للمرة الثانية علي احلكم 

 جنايات عسكرية جزئي ... لسنة ..الصادر من احملكمة العسكرية يف القضية رقم  

 (  )  جناـيـات عـسـكرية كـلـي أـسـيوط ـمـن اـلـدائرة.. لـسـنة ..أـسـيوط واملقـيـدة ـبـرقم 

 واملعلـن قـرار التصـديق عليـه للمـتهم -/-/-لعليا أسيوط بتاريخ احملكمة العسكرية اب

  والقاضي يف منطوقه -/-/-بتاريخ 

 حكمت احملكمة  

واملتهم الثالث بـاحلبس مـع ) الطاعن (حضوريا مبعاقبة كال من املتهم الثاني  

الشغل والنفاذ ملدة سنة واحدة نظـري مـا اسـندا إليهمـا مـع مصـادرة احملـرر املـزور 

 .بوط موضوع الدعوى واملض

 الوقائع 
ألنهــم وفــي .. اتهمــت النيابــة العســكرية المــتهم وآخــرون هــم المتهمــون األول والثــاني والرابــع  

  وما بعده ....غضون عام 

 ارتكبوا األتي 

 املتهمون األول والثاني والثالث والرابع 
ادـيــــا بطرـيــــق اشـــــتركوا بطريقـتــــي االتـفــــاق والمســـــاعدة وأخـــــر مجهـــــول فـــــي ارتكـــــاب تزوـيــــرا م 

 شـهادة تأديـة الخدمـة العسـكرية خاصـة .... س رقـم ٢٦االصطناع فـي محـررا رسـميا وهـو النمـوذج 
المـــتهم األول ـبــأن اتفقـــوا معـــه عـلــي تزويرهـــا وســـاعدوه ـبــأن أمـــدوه ببياـنــات المـــتهم األول الشخصـــية 

ادرة فــي والتجنيديــة فقــام ذلــك المجهــول باصــطناعها علــي غــرار المحــررات الرســمية الصــحيحة الصــ
ذـلــك الشـــأن مثبـتــا بهـــا أن المـــتهم األول قـــد أنهـيــت خدمـتــه العســـكرية ـبــالقوات المســـلحة لعـــدم لياقـتــه 
الطبـيــة ومهرهـــا بخـــاتم وتوقيعـــا نســـبهما زورا إلدارة الســـجالت العســـكرية ومـــديرها ممـــا أضـــفي عليهـــا 

 حيل وتمت صفة الرسمية خالفا للحقيقة كونه جند لذمة سالح وزارة الداخلية وهروب عن التر
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 .الجريمة بناء علي ذلك االتفاق وتلك المساعدة وعلي النحو الموضح تفصيال باألوراق 

 املتهم األول 

خاصــته موضــوع االتهــام األول فيمــا زور  ...  س رقــم٢٦اســتعمل المحــرر المــزور نمــوذج  
 مــن مــن أجلــه مــع علمــه بتزويــره بــأن تقــدم بــه إلــي مركــز شــرطة الفــتح محتجــا بصــحة مــا أثبــت بــه

 .بيانات مزورة علي النحو الموضح تفصيال باألوراق 

وهو من الملزمين بأداء الخدمة العسكرية والوطنية حاول التخلص منها عمدا وبطريق الغـش  
 .باشتراكه في التزوير موضوع الدعوى وعلي النحو الموضح تفصيال باألوراق 

 واملتهمون الثاني والثالث والرابع  
المــتهم األول أداء الخدمــة العســكرية والوطنـيـة بغـيـر حــق باشــتراكهما ـفـي حــاوال عمــدا تجنـيـب  

 جريمة التزوير موضوع االتهام األول المسند إليهم وعلي النحو الموضح تفصيال باألوراق 

 وعليه
 ، ٢١٢ ، ٢١١ ، ٤١ثانـيــــا وثالـثــــا ، /٤٠ ، ٣٠طالـبــــت النياـبــــة العســـــكرية عـقــــابهم ـبــــالمواد  

 وتعديالـتــــه ١٩٨٠ لســـــنة ١٢٧ مـــــن الـقــــانون رـقــــم ٢ ، ٥٠/١لمـــــادة  مـــــن ـقــــانون العقوـبــــات وا٢١٤
  .١٩٨٣ لسنة ٥٠٦رئيس الجمهورية رقم / بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية وقرار السيد 

 بمعاقـبـة الـمـتهم بالســجن -/-/-وأحيلـت اـلـدعوى للمحاكـمـة حـتـى صــدر فيـهـا القضــاء بـتـاريخ 
 .المشدد لمدة ثالث سنوات 

 وملا كان 
ذا الحكم قد خالف القـانون وقصـر فـي أسـبابه وأفسـد فـي اسـتدالله فضـال عـن إخاللـه بحـق ه 

       وقضـــي فـيــه بجلســـة... لســـنة ...اـلــدفاع ممـــا حـــدا ـبــالمتهم للطعـــن علـيــه ـبــالنقض اـلــذي تقـيــد ـبــرقم 
 ٕ واحالة أوراق الدعوى إلي المحكمة -/-/-بنقض الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة  -/-/-
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 .ته لتحكم فيه مجددا بدائرة أخرى التي أصدر

 وحيث حتدد لنظر الدعوى 
 بالقضــــاء -/-/- وـتـــداولت بالجلســــات حـتـــى قضــــي فيهــــا بجلســــة -/-/-ـمـــن جدـيـــد جلســــة 

  .-/-/-المتقدم ذكره وأعلن المتهم بالتصديق علي هذا الحكم بتاريخ 

 وحيث كان 
لة نقضـت المحكمـة العليـا القضاء األخير قد خالف القانون وقع في ذات الخطأ الذي من أج

لســنة      ...  وتقـيـد ـبـرقم-/-/-للطعــون العســكرية الحكــم ســلفه فـقـد طعــن علـيـه بطرـيـق اـلـنقض بـتـاريخ 
 وهو يستند في أسباب الطعن بالنقض لما يلي ... 

 اب الطعن أسب

 اخلطأ يف تطبيق القانون : السبب األول 

 خمالفة القانون : الوجه األول 

 املـعـدل ١٩٥٩ لـسـنة ٥٧ ـمـن الـقـانون رـقـم ٣٩ اـملـادة ـبـداءة ـفـالبني ـمـن ـنـص

  أنها قد جرت بأنه ٢٠٠٧ لسنة ٤بالقانون 
ال يجـــوز للمحكمـــة التـــي أعيـــدت إليهـــا القضـــية أن تحكـــم علـــي خـــالف الحكـــم الصـــادر فـــي  

 .الطعن وذلك في المسألة القانونية التي فصلت فيها 

 وقد استقر الفقه يف خصوص هذا النص علي أنه 
 هـذا الـنص علـي محكمـة اإلعـادة التقيـد بمـا تقضـي بـه محكمـة الـنقض فـي حاـلـة إذا ويفـرض 

مــا صــدر حكمهــا ـفـي خصــوص مســألة قانونـيـة فتلـتـزم المحكمــة عندـئـذ بهــذا الحكــم وال يجــوز لهــا أن 
تحـكـم بعكــس ـمـا قضــت ـبـه محكـمـة اـلـنقض ـفـإن هــي فعـلـت غـيـر ذـلـك كاـنـت مخالفتـهـا لحكــم محكمــة 

 .ن وجها للطاعن علي الحكم مرة أخري النقض صالحة في ذاتها لتكو
  )٤٤٤ ص ٢٠٠٥ ط ٨ ج – موسوعة الدفوع –حامد الشريف / د( 
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 وحيث أن الثابت 
من مطالعة أوراق دعوانا الماثلة أنه قد دفع أمام محكمة الموضـوع بعـدم اختصـاص القضـاء 

ون غيــر خــاص العســكري والئيــا بنظــر اـلـدعوى لكــون المحــرر محــل الجريمــة التــي أحيــل بهــا المتهمــ
 .بالقوات المسلحة وال صادرا عنها وال مملوك لها 

 وكان رد احملكمة 
ب من قانون القضاء العسكري قـد جـري بأنـه تسـري /٥أن نص المادة ( في هذا الخصوص 

علـــي مـــن يرتكـــب الجـــرائم التـــي تقـــع علـــي معـــدات ) قـــانون القضـــاء العســـكري(أحكـــام هـــذا القـــانون 
ق وأسـرار القـوات المسـلحة وكافـة متعلقاتهـا ومـن ثـم فـإن المحكمـة قـد ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائ

أطمأنت إلـي أن الجريمـة المسـندة للمتهمـين قـد وقعـت علـي مسـتند منسـوب صـدوره للقـوات المسـلحة 
 .وعلي غرار محرراتها الصحيحة األمر الذي ينعقد معه االختصاص الوالئي للقضاء العسكري 

 وحيث أن حمكمة النقض العسكري 
وحال نظرها للطعن المقام من الطاعن أول مـرة علـي الحكـم السـابق صـدوره ضـده قـد قـررت  

بــأن رد محكمــة الموضــوع علــي الــدفع بعــدم االختصــاص اســتناد للــنص المــذكور غيــر صــائب وأن 
 ١٢٧ مــن القــانون رقــم ٢ ، ٥٠/١انعقــاد االختصــاص كــان البــد مــن بحثــه فــي ضــوء نــص المــادة 

 .لخدمة الوطنية والعسكرية  بشأن أداء ا١٩٨٠لسنة 

 وتكون حمكمة 
وفــق (الــنقض العســكري بــذلك قــد فصــلت فــي مســألة قانونيــة أساســية فــي الــدعوى ال يجــوز  

لمحكمة اإلحالـة أن تقضـي فـي حكمهـا علـي خـالف مـا قررتـه محكمـة الـنقض ) صريح نص القانون
 أن قـــرار إحالـــة خاصـــة وأن محكمـــة اـلــنقض العســـكرية قـــد راعـــت وحـــال إصـــدار قضـــاءها المـــذكور

المتهمين للمحاكمة كان بناء علي نص قانون الخدمة الوطنية والعسكرية المذكور ال علـي نصـوص 
 .قانون القضاء العسكري 
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 ملا كان ذلك
وكان الثابت أن حكم محكمة اإلحالة قد خالف ما انتهي إليه حكم محكمـة الـنقض العسـكرية  

قـتـه محكمــة الحكــم المنقــوض بمــا يعـيـب حكمهــا ويجعلــه واعتـنـق المـبـدأ القــانوني المخــالف الــذي اعتن
 .جديرا باإللغاء والقضاء مجددا بعدم اختصاص القضاء العسكري بنظر الدعوى الماثلة 

 اخلطأ يف تطبيق القانون وتأويله : ثاني الوجه ال
ترجــــع مخالـفـــة القـــانون أو الخطــــأ ـفـــي تطبيقـــه إـلـــي ســــوء تفســـير المحكـمـــة للـقـــانون .. بدايـــة 

وتأويـلـه يتمـثـل ـفـي تطبيـقـه عـلـي الواقعــة ولكــن عـنـد هــذا التطبـيـق تعطــي للـقـانون .. التطبـيـق الواجــب 
  .غير معناه الحقيقي أي تسيء تفسيره 

 ) وما بعدها ٢٨٧ دور محكمة النقض في تفسير وتطبيق قانون العقوبات ص –محمود نجيب حسني / الدكتور ( 

 وحيال ذلك فإن املنطق القضائي قد استقر علي  
.. أن تتمـثـل الجريمــة بحســب األصــل ـفـي واقعــة تخــالف نصــا مــن نصــوص ـقـانون العقوـبـات 

 .فيقتضي األمر تطبيق العقوبة المترتبة عليها بمقتضي هذا النص 

 وذلك كله 
 .ترديدا للمبدأ القانوني المستقر عليه بأنه ال جريمة وال عقوبة إال بنص 

 ملا كان ذلك 
تهـام الخـاص بـدعوانا الماثلـة أنـه قـد اسـند للطـاعن ارتكابـه وكان الثابـت مـن مطالعـة قـرار اال 

 بـأن حـاول عمـدا ١٩٨٠ لسـنة ١٢٧ مـن القـانون رقـم ٢ ، ٥٠/١للجريمة المنصوص عليها بالمادة 
باالشـــتراك مـــع بـــاقي المتهمـــين تجنيـــب المـــتهم الثالـــث أداء الخدمـــة العســـكرية والوطنيـــة بغيـــر حـــق 

االتهـام األول والتـي ارتبطـت بالتهمـة األولـي ارتبـاط ال يقبـل باشتراكهما فـي جريمـة التزويـر موضـوع 
وهذا االرتباط هو سند اختصاص القضاء العسكرية بنظر الدعوى الماثلة بحسب مـا قررتـه (التجزئة 

 ).محكمة النقض العسكرية في دعوانا الماثلة
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 فإذا كان البني 

 من مطالعة نص املادة املذكورة أنه قد جاء بأن 
جن مدة ال تقل عـن ثالثـة سـنوات وال تزيـد علـي سـبع سـنوات كـل فـرد ملـزم بـأداء يعاقب بالس
تخلــص أو حــاول الــتخلص مــن الخدمــة بطريــق الغــش أو بتقــديم مســتندات باطلــة الخدمــة العســكرية 

وذلــك مــع عــدم تخــالف الحقيقــة ويترتــب عليهــا اســتثناؤه أو إعفــاؤه أو تــأجي تجنيــده دون وجــه حــق 
 .لفرد إذا كان الئقا للخدمة العسكرية اإلخالل بوجوب تجنيد ا

ويعاقب بنفس العقوبة كل من جنب أو حاول عمدا تجنيب فرد الخدمة العسكرية أو اسـتثناؤه 
أو إعـفــــاءه منهـــــا أو تأجـيــــل تجنـيــــده بغـيــــر حـــــق ســـــواء بإغـفــــال إدراج اســـــمه بالكســـــوف والســـــجالت 

أو بالتســمي أمــام أحــد المكلفــين والبطاقــات أو حذفــه أو إضــافته دون وجــه حــق أو ـبـاإلدالء ببيانــات 
 .بتنفيذ أحكام هاذ القانون باسم فرد أخر أو بغير ذلك من الطرق 

 مما مقتضاه 
اـنـه يســتلزم النطـبـاق اـلـنص المــذكور إتـيـان أحــد األفعــال المبيـنـة حصــرا ـبـنص المــادة توصــال  

 بتقـــديم بيانـــات لنتيجـــة معينـــة ســـواء باســـتثناء أو إعفـــاء أو تأجيـــل تجنيـــد المخاطـــب بأحكـــام التجنيـــد
 ١٩٨٠ لسـنة ١٢٧ من القـانون ١١مخالفة للجهات التي جري النص علي تحديدها صراحة بالمادة 

 بالمحافظـات فـي كـل دائـرة تختص مناطق التجنيد والتعبئـة وأفـرع التجنيـد والتعبئـة" والتي جرت بأنه 
جيلهـا داخـل جمهوريـة اختصاصه بالبت في طلبات االستثناء من الخدم العسـكرية واإلعفـاء منهـا وتأ
مـنـاطق التجنـيـد والتعبـئـة مصــر العربـيـة أو خارجهــا مـتـي ـتـوافرت الشــروط ـفـي أي وقــت كمــا تخــتص 

 بالبت فيمـا يجـد مـن أسـباب االسـتثناء واإلعفـاء وعلـي مـن يطلـب وأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات
لزاميـة طبقـا لنصـوص المـواد استثناؤه أو إعفاؤه من الخدمـة العسـكرية أو تأجيـل خدمتـه العسـكرية اإل

 أن يقــدم المســتندات الـتـي تؤيــد أحقيـتـه فــي ذـلـك وعلــي الجهــات المختصــة بإصــدار ٩ ، ٨ ، ٧ ، ٦
 هذه المستندات أن تعطيها لهم عند طلبهم لها ويحدد وزير الدفاع بقرار منه المستندات في كل 
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 .حالة 
 فــي طلــب تأجيــل صــل نهائيــاقناصــل الدولــة بالخــارج أو مــن يقــوم مقــامهم ســلطة الفوتكــون  

 إذا تـــوافرت شـــروطه بالنســـبة للمتهمـــين فـــي الخـــارج وعلـــي ٨الخدمـــة اإللزاميـــة طبقـــا لـــنص المـــادة 
 .القناصل إخطار منطقة التجنيد والتعبئة والمختصة فورا 

  من ذات القانون ١٠كما نصت املادة 
إلـي  وأعمـال التعبئـة تقسم جمهوريـة مصـر العربيـة ألغـراض أداء الخدمـة العسـكرية والوطنيـة 

مناطق تجنيد وتعبئة تتبع إدارة التجنيد وينشأ في كل محافظـة فـرع تجنيـد وتعبئـة بكـل قسـم أو مركـز 
 وتكون جميعها تابعة لمنطقـة التجنيـد والتعبئـة والواقعـة فـي دائـرة اختصاصـها وصـدر بتشـكيل شرطة

 .واختصاص تلك المناطق والمراكز قرار من وزير الدفاع 

 لك فيكون بذ
 قـد قصـر فـي معـرض بيانـه للجهـة التـي يفتـرض التقـدم ٢ ، ٥٠/١النص العقابي في المـادة  

 . من القانون ١١ ، ١٠باألوراق المزورة لها علي الجهات المنصوص عليها بالمادتين 

 وهو ما يفرتض 
أيضــا أن يكــون محاولــة الــتخلص مــن أداء الخدمــة الوطنيــة قــد تــم أمــام أحــد إدارات القــوات  

) منـــاطق التجنيـــد والتعبئـــة وأفـــرع التجنيـــد والتعبئـــة بالمحافظـــات وقناصـــل الدولـــة بالخـــارج(ســـلحة الم
 .باستخدام أحد الطرق المبينة بالمادة 

 وألن مواد قانون العقوبات 
بمــا تحــوي مــن نصــوص أمــره يترـتـب عليهــا حــال تطبيقهــا الحكــم عـلـي مرتكبهــا بعقوـبـة مقـيـدة 

حوال التوسع فـي تفسـيرها أو مـط نصوصـها لتنطبـق علـي حـاالت للحرية فال يجوز بأي حال من األ
 .لم تتجه إرادة المشرع إلدخالها ضمن مواد العقاب 
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 والواقعة كما بينها احلكم 
الطعــين واســتقرت فــي وجــدان المحكمــة أن المــتهم شــاب التجنيــد قــد لجــأ للطــاعن للحصــول 

فتم له ما أراد بأن قام المـتهم ..  باألوراق علي شهادة تفيد أداؤه الخدمة العسكرية علي النحو المبين
الطاعن بنقل بيانات المتهم شاب التجنيد للمتهم وائـل حسـين الـذي قـام بـدوره بنقلهـا للمـتهم المجهـول 

 .الذي تحصل لشاب التجنيد علي الشهادة المضبوطة باألوراق 

 والواقعة علي النحو سالف البيان 
نص العقــــابي الخــــاص بجــــرائم التجنـيـــد ألن أـيـــا مــــن ال يـتـــوافر فيهــــا أي ركــــن مــــن أركــــان اـلـــ 

المتهمين لم يتقدم بورقه واحده ولم يخاطب أيا من الجهات المختصة بالبت في طلبات التجنيـد وهـو 
 . ما يخرجها من طائلة النص المذكور

 وهو ما يتأكد 
الـدعوى معه أن الحكم الطعين قد خالف القانون وأساء تأويله وتفسيره وتطبيقـه علـي واقعـات 

 .يما يقتضي إلغاؤه والقضاء مجددا ببراءة المتهم من االتهام الماثل 

للخطأ يف تطبيق القانون برفض طلب دفاع الطاعن ضـم الـدعوى املاثلـة  الثالث وجه ال

 ج ع كلـي أسـيوط الرتبـاطهم وكـونهم عـن مشـروع ... لسنة ... ، ... ، ... ،  ...

 إجرامي واحد 
 اـلـدعوى أن اـلـدفاع الحاضــر عــن الطــاعن ـقـد دـفـع بارتـبـاط الجناـيـة ـفـالبين مــن مطالعــة أوراق 

 فقــد – بفــرض صــحة ذـلـك –الماثـلـة بالجناـيـات المــذكورة كــون الطــاعن حــال ارتكاـبـه لـلـتهم المــذكورة 
 . عقوبات ٣٢/٢جمعتها جميعا وحدة الغرض والتي هي الضابط النطباق نص المادة 

 إال أن حمكمة املوضوع 
هــذا اـلـدفع قـررت ـبـأن ـكـل جريمـة ـمـن الجــرائم المـدفوع بـهـا ـقـد وقـعـت وفـي مـعـرض اـلـرد علـي 

 بفعل إجرامي مستقل عن الفعل األخر زمانيا ومكانيا وكذا يختلف في كل جريمة شاب التجنيد 
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 .المستفيد من ذلك التزوير 

 وقول احملكمة ذلك 
المرتبطــة بـهـا ينبـىء عــن اضــطراب شــديد فـي فهمـهـا لوـقـائع اـلـدعوى سـواء الماثـلـة أو الوـقـائع  

ذلــك أن االرتبــاط الزمــاني والمكــاني لــيس هــو المعيــار الصــحيح للقــول بارتبــاط الوقــائع المــدفوع بهــا 
 .ببعضها 

  عقوبات قد جري بأنه ٣٢ذلك أن نص املادة 
إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشـد والحكـم بعقوبتهـا 

 .دون غيرها 
عــت عـــدة جـــرائم لـغــرض واحــد كاـنــت مرتبطـــة ببعضـــها بحيــث ال تقـبــل التجزـئــة وجـــب ٕواذا وق

 .اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة ألشد تلك الجريمة 

 وقد قضت حمكمة النقض بأنه 
 مـن قـانون العقوبـات أن تكـون الجـرائم المسـندة إلـي ٣٢مناط تطبيق الفقرة الثانيـة مـن المـادة  

 .غرض واحد وارتبطت ارتباطا ال يقبل التجزئة المتهم قد وقعت ب
  )٧٥٧ ص ١٣٢ ق ٣٢ أحكام النقض س ٢٧/١٠/١٩٨١( 

 وكذا 
 مـــن قـــانون العقوبـــات يتطلـــب تـــوافر شـــرطين ٣٢إن تطبيـــق نـــص الفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة  

 .أولهما وحدة الغرض والثاني عدم القابلية للتجزئة 
  )٧٩٢ ص ١٧٤ ق ٢٦ أحكام النقض س ٣٠/١١/١٩٧٥(

 وملا كانت واقعة الدعوى 
كما صورتها المحكمـة فـي دعوانـا الماثلـة والـدعاوى المـدفوع بارتباطهـا أن الطـاعن قـد امـتهن  

تزوير شهادات أداء الخدمة العسكرية ألبناء المنطقة التي يقيم بها وبذات الطريقة في كل مـرة وهـي 
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تــه الشخصــية ونقلهــا للمــتهم الــذي ينقلهــا لقــاؤه بالراغــب فــي اســتخراج الشــهادة ثــم تحصــله علــي بيانا
ـبـدوره آلخــر مجهــول يـقـوم بإصــدار الشــهادة ـثـم تعــاد اـلـدورة ـبـالعكس حـتـى تصــل لشــاب التجنـيـد وكــل 

 .تلك األفعال تمت في حدود زمانيه ومكانية واحدة وبخالف ما قررته محكمة الموضوع 

 وحيث استقر الفقه علي أنه 
هــو ارتكــاب نـفـس الجــاني .. ه التعــدد اـلـواقعي أو الحقيـقـي التـعـدد المــادي للجــرائم ويطـلـق علـيـ 

يشكل كل منها جريمة مستقلة بذاتها فكل فعل من هذه األفعال يتطـابق والنمـوذج أفعال مستقلة عدة 
القــــانوني لجريمــــة مــــن الجــــرائم ومــــن ثــــم تتعــــدد الجــــرائم بتعــــدد األفعــــال التــــي تطــــابق مــــع نماذجهــــا 

  .اإلجرامية
رائم المتعددة من نوع واحد كارتكاب جرائم السـرقة متعـددة أو مـن أنـواع ويستوي أن تكون الج 

مختلفة كارتكاب جرائم قتل وسرقة وهتك عرض كما يستوي أن تكون كلها جنايات أو مـن الجـنح أو 
المخالفات أو خليطا منها وقد تعددت المعايير للتمييز بين وحـدة الفعـل وتعـدده والـراجح هـو المعيـار 

 . وحدة الغرض كضابط في هذا الصدد الذي يعول علي
ويقصــد بوحــدة الغــرض عــدم تعــدده أمــام الغــرض فــي ذاتــه فهــو الهــدف القريــب أو المباشــر  

للســلوك اـلـذي اتجهــت إلـيـه اإلرادة وهــو يختـلـف عــن الغاـيـة باعتبارهــا الهــدف البعـيـد أو الغـيـر مباشــر 
 .لإلدارة 

 فمن امتهن علي سبيل املثال 
أوهــم جمعــا مــنهم بقدرتــه علــي إتيــان أمــر مــن األمــور أو أوهمهــم النصــب علــي النــاس بــأن  

بالتربح من مشروع كاذب ال يعاقب علي كل حاله علي حدة وكذا من امتهن االتجـار بالمخـدرات ال 
يـقـدم بتهـمـة االتجــار عــن ـكـل حاـلـة شــراء وـمـن تضــبط لدـيـه عــدة مســتندات ـمـزورة ال يعاـقـب عــن كــل 

 .مستند كجريمة مستقلة 
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 العامة يف القانون والقاعدة 
هي أنه في حالة التعدد المادي للجرائم تتعدد العقوبات لكن المشروع أورد اسـتثناء علـي هـذه  

القاعــدة يقضــي بتطبـيـق عقوـبـة واحــدة عـلـي اـلـرغم مــن تعــدد الجــرائم مادـيـا إذا كــان ـبـين هــذه الجــرائم 
 .ارتباط ال يقبل التجزئة ووقعت لغرض واحد 

 وال شك 
ة بــالمعني الســابق يتحقــق بــه االرتبــاط بــين الجــرائم المتعــددة ارتباطــا ال يقبــل أن وحــدة الغايــ 
 .التجزئة 
ومـتــي تحـقــق االســـتثناء الـمــذكور وجـــب اعتـبــار الجـــرائم المتعـــددة جريمـــة واحـــدة والحكـــم فيهـــا  

 .بعقوبة واحدة هي المقرر ألشد تلك الجرائم 
 ) وما بعدها٣٠ ص ١ ج ٢٠٠٧إيهاب عبد المطلب طبعة  / الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات م( 

 وقد استقر قضاء النقض علي أنه 
لما كانـت الجريمـة متالحقـة األفعـال التـي تعتبـر وحـدة فـي بـاب المسـئولية الجنائيـة هـي التـي  

تقع ثمرة لتصميم واحد يرد علي ذهن الجاني من بادىء األمـر علـي أن تجـزىء نشـاطه علـي أزمنـة 
بصورة منتظمة بحيث يكون كل نشاط يقوم به الجـاني علـي فعـل مـن تلـك األفعـال متشـابها مختلفة و

نـوع أو كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه وأن يكون بين األزمنة التي ترتكب فيها هذه األفعال 
 حـتـى يناســب حملهــا عـلـي أنهــا جميعــا تكــون جريمــة واحــدة بعــدة أفعــال مكمـلـة لبعضــها مــن التقــارب

بحيــث تكــون الجــرائم قــد انتظمتهــا خطــة جنائيــة واحــدة بعــدة أفعــال مكملــة لبعضــها الــبعض الــبعض 
 .بحيث تتكون منها الوحدة اإلجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها 

 )٢٨/١٠/١٩٩٩ ق جلسة ٦٧ لسنة ٢٠٢٠٧طعن رقم (

 وال يفت يف كل ما قررنا 
ن اختالف المستفيد فـي كـل واقعـة مـن الوقـائع المرتبطـة عـن مثيلـه ما أورده الحكم الطعين م

  –في الواقعة الماثلة ألن ذلك ال يعدو إال أن يكون اختالف في شخص الشريك في الجريمة 
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 . ال اختالف في شخص من وقعت عليه الجريمة –بفرض حدوثها 

 ألن الثابت 
وأن المجنـي ) دة تأديـة خدمـة عسـكريةتقليـد شـها(أن الفعل اإلجرامي في كل واقعـة قـد تماثـل 

وال دخــل الخــتالف المســتفيد ـبـالمرة ـفـي ) الثـقـة المفترضــة ـفـي المحــررات (علـيـه ـفـي كــل الوـقـائع هــو 
 . عقوبات ٣٢خصوص الوحدة اإلجرامية المستلزمه النطباق نص المادة 

 وقد قالت حمكمة النقض يف خصوص خطأ احملكمة 

 يف تقدير االرتباط برغم توافره 
متــى كانــت واقعــة الــدعوى كمــا أثبتهــا الحكــم المطعــون فيــه تســتوجب إعمــال تلــك (إلــي أنــه  
عقوـبــات ـفــإن عـــدم تطبيقهـــا يـكــون مـــن األخطـــاء الـتــي تقتضـــي ـتــدخل محكـمــة اـلــنقض ) ٣٢(الـمــادة 

 لسـنة ٥٧ من القانون رقم ٣٥بتطبيق القانون علي وجه صحيح استنادا إلي الفقرة الثانية من المادة 
 .ٕأن حاالت واجراءات الطاعن أمام محكمة النقض  في ش١٩٥٩

 )٤/١٢/١٩٩٩ جلسة ٦٤ لسنة ١٢٢٣٩طعن رقم (

 مما بات معه 
الحكم الطعين قـد أخطـأ فـي تطبيـق القـانون مسـتوجبا اإللغـاء والقضـاء مجـددا بضـم الـدعاوى  

 .المذكورة لالرتباط وليصدر فيهم جميعا حكما واحدا 

 فاع اإلخالل حبق الد: السبب الثاني 

شـاب (إخالل يف رد حمكمة املوضوع علي طلب احلاضر عن املتهم مساع شاهد اإلثبـات 

 دومنا إبداء أسباب سائغة تكفي الطراحه ) التجنيد

 حيث أن الثابت يف صحيح القانون وعلي ما استقر عليه قضاء النقض 
ضـمن تلـك األسـباب أنه يجب بيان األسباب القانونية للحكم بالشكل الكافي لبنائه ويلزم أن تت

مناحي متعددة فـال بـد أن تتضـمن بيانـا فـي أركـان الواقعـة وظروفهـا القانونيـة والـنص المطبـق عليهـا 
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والبد أيضا أن يتضمن األدلة التـي بنـي عليهـا الحكـم إثباتـا ونفيـا فـي بيـان كـاف والبـد أن تكـون تلـك 
دافعا عــن المــتهم وفــي طريــق األســباب فيمــا تضــمنته ســلفا كافـيـة الطــراح ثمــة دفــاع جــوهري أـبـداه مــ

مراقبة تلك األسباب الموضوعية للحكم انتهت محكمة النقض إلي أن تراقب نظـرا هامـا فـي موضـوع 
الدعوى مما يتطلب أن يكون الحكم مؤسسا تأسيسا سليما علي أدلة توافرت لهـا شـروط معينـة كافيـة 

كــون نفــس طريــق ســردها محققــا لطــرح دفــاع المــتهم إذا قــررت المحكمــة نســب اإلدانــة لــه والبــد أن ي
 .للغاية من هذا الرد ومؤثرة في الفصل إلي ما انتهي إليه الحكم من نتائج 

 واستقرت حمكمة النقض علي أنه 
يتعين علي المحكمة أن ترد علي ما اثير مـن الطـاعن فـي المرافعـة مـن أوجـه دفـاع أو دفـوع 

وسـالمة تسـبيب األحكـام ومخالفـة ذلـك أو طلبات وواجبها فـي ذلـك مسـتمد مـن احتـرام حقـوق الـدفاع 
 .يعد إخالال من المحكمة لحق الدفاع 

 )٣٦٤ ص ٢٦٣ ، ٧٠٢ ص ٣٥ س ٥٧٩ ، ٢٤٢ ص ٢٩٢٣نقض جنائي ( 
  )٩٠ ص ٣٢٠ ، س ٩٨٥ ص ٢٨ ، س ٩٠٦ ص ٣٤نقض جنائي س ( 

 )٢٥٨ ص ٢٥ ، س ١٠٣٧ ص ٢٨ ، س ١٠٦٦ ص ٦٩٩ ص ٣٦نقض جنائي س ( 

 ملا كان ذلك 
المـتهم األول (أن الدفاع الحاضر عن الطاعن قد طلب حضـور شـاهد اإلثبـات وكان الثابت  

وتمسك بـذلك وقـررت المحكمـة ضـم طلبـة هـذا لموضـوع الـدعوى للفصـل فيـه ثـم وفـي ) شاب التجنيد
معرض ردهـا عليـه قالـت بـأن المحكمـة قـد مكنـت الـدفاع بجلسـة سـابقة مـن اسـتدعاء الشـاهد إال أنـه 

ذي ينبـىء المحكمـة أن طلبـه هـذا كـان علـي سـبيل تعطيـل الفصـل فـي تقاعس عن إحضاره األمر ال
 .الدعوى 

 وما قررته احملكمة 
 هو بعينه اإلخالل الجسيم بحق الدفاع بل وأن مقالتها تلك تنبىء عن اضطراب في فهمها  
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اسـتدعاءه بـل هـو واجـب المحكمـة ) الطـاعن(لواقع الدعوى ذلـك انـه شـاهد إثبـات ال يسـتطيع المـتهم 
 . ساس باأل

 بل أن احملكمة 
ٕوحــال علمهــا اليقينــي بكــون الشــاهد المطلــوب ســماع شــهادته هــو شــاهد إثبــات والتفاتهــا عــن  

إحضـاره تكـون ـقـد أخلـت بحـق اـلـدفاع رغـم جوهريـتـه وأهميتـه فـي اـلـدعوى لمـا فـي أقواـلـه مـن تـنـاقض 
ويؤكــد أنــه ينبــىء عــن وجــود صــورة أخــري لواقعــة الــدعوى غيــر التــي اســتقرت فــي وجــدان المحكمــة 

 .ٕحال سماع شهادة ذلك المتهم وازالة التناقض الواقع في أقواله لتغير وجه الرأي في الدعوى 

 وقضت حمكمة النقض بأنه 
إذا كان الحكم بعد أن استعرض األدلة والقرائن التـي تمسـك بهـا الخصـم تأييـدا لدفاعـه قـد رد  

ا التسـبيب الـذي يتطلبـه القـانون ويكـون بـاطال عليها ردا منبئا بعدم دراسة األوراق فإنه ال يكون مسبب
 .متعينا نقضه 

 )١٢ ص ٣٩ طعن رقم ١٠/١٢/١٩٤٣نقض (

 وكذا 
يجـــب أن يشـــتمل كـــل حكـــم باإلداـنــة عـلــي بـيــان الواقعـــة المســـتوجبة للعقوـبــة بياـنــا تتحقـــق ـبــه  

 عليهــا أرـكـان الجريـمـة الـتـي دان الـمـتهم بـهـا والظــروف الـتـي وقـعـت فيـهـا وـمـؤدي األدـلـة الـتـي ارتـكـزت
واستخلصت منها ثبوت التهمة مع مراعاة مقتضيات حق الدفاع والـرد علـي الـدفاع الجـوهري ويكـون 
ذلـك فـي جــالء ووضـوح بغـيـر غمـوض أو اضــطراب ويكـون ذلـك أيضــا فـي اســتخالص سـائغ نتيجــة 
الثاـبـت فــي األوراق ويكــون ذـلـك فــي صــورة واقعــة مكتمـلـة المعــالم تمكــن محكمــة اـلـنقض مــن إعمــال 

ا علي الوجه الصحيح ومخالفة هذا النظر تبطل الحكم ويتعين عند نظر الطعن فيه أن يقتـرن رقابته
 .نقضه باإلحالة 

 )٨ قاعدة ٥٢ ص ٣٣ ق مج السنة ٥١ سمو ٢٦٢٦ طعن رقم ١٩/١/١٩٨٢حكم نقض جنائي جلسة ( 
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 ن أحكامها على أ العديد من حكام حمكمه النقض يفأحيث استقرت 
 تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه في البحث مادام منكرا للتهمة يتعين على المحكمة أن 

المسندة إليه وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذي يترتب عليه لو صح تغيير وجه 
الرأي في الدعوى فتلتزم المحكمة أن تحققه بلوغا إلى غاية األمر فيه أو ترد عليه بأسباب سائغة 

 .تؤدي إلى إطراحه 
  )١٥٢ ص ٩٢ رقم ٢٤ مجموعه أحكام النقض س ٢١/١/١٩٧٣ نقض( 

 يضا أوقضى 
من المقرر أن حق الدفاع من الحقوق الدستورية ومن المبادىء المستقرة لمحكمه النقض  

أن كل طلب أو وجه الدفاع يدلي به لدي محكمه الموضوع ويطلب إليها على سبيل الجزم أن 
ه وجه الرأي في الدعوى يجب على المحكمة أن تمحصه تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يتغير ب

 .وتجيب عليه في مدونات قضاءها وأال أصبح حكمها معيبا بعيب اإلخالل بحق الدفاع 
  )١٢٢٦ صفحه ٣٢٩ ق رقم ٧ سنه ٣/١٢/٥٦نقض ( 

 وكذلك 
من المقرر انه إذا كان األصل أن المحكمة ال تلتزم بمتابعه المتهم في مناحي دفاعه  

لفة إال انه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت المخت
بها على وجه يوضح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها فإذا هي التفتت كلية عن التعرض لدفاع 
الطاعن وموقفه من التهمه التي وجهت إليه بما يكشف عن أنها قد أطرحت هذا الدفاع وهي على 

 .منه ومن أمره فان حكمها يكون قاصر البيان مستوجبا نقضه بينه 
  )٣٣٨ ص ٧٢ رقم ٣٥ س ٢٥/٣/١٩٤٨نقض ( 

 وفى ذات المعني 
 ) ق ٥٣ لسنه ٦٤٩٢طعن ( 
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 وقضى كذلك 
انه ولئن كان األصل أن المحكمة ال تلتزم بمتابعه المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إال  

ا ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على أنها يتعين عليها أن تورد في حكمه
نحو يفصح أنها فطنت إليها ووزانت بينها وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن إيرادا له وردا عليه 
مادام متصال بواقعه الدعوى ومتعلقا بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها فإذا قصرت في بحثه 

ا بلوغا لغاية األمر فيه وأسقطته في جملته ولم وتمحيصه وفحص المستندات التي ارتكز عليه
تورده على نحو يكشف عن أنها أحاطت به وأقسطته حقه فان حكمها يكون مشوبا بالقصور بما 

 .يبطله 
  )٧٦٢-١٣٤-٣٦ س ٦/٦/٨٥نقض ( 

 ) ق ٥٤ لسنه ٤٦٨٣طعن ( وفى ذات المعني 

 ملا كان ذلك 
ئغ مبنـــي عـلــي دراســـة أوراق الـــدعوى فـــي وكـــان قـــد تأكـــد أن الحكـــم الطعـــين لـــم يـــرد ـبــرد ســـا 

خصـــوص طلـــب الحاضـــر عـــن الطـــاعن اســـتدعاء شـــاهد اإلثبـــات وهـــو مـــا يبطلـــه ويجعلـــه متـعـــين 
  .اإللغاء

 القصور يف التسبيب : ني السبب الثا

قصور احلكم الطعني يف طرح دفاع الطـاعن يف خصـوص بطـالن االعـرتاف املنسـوب لـه 

 الوارد بتحقيقات النيابة العسكرية 

 فاملقرر وفق ما استقرت عليه أحكام حمكمة النقض أنه 
 ـمــن ـقــانون اإلجــراءات الجنائـيــة ـبــأن يشــتمل الحـكــم باإلداـنــة ٣١٠الشــارع أوجـــب ـفــي المــادة  

علــي األســباب التــي بنــي عليهــا وأال كــان بــاطال والمــراد بالتســبيب المعتبــر تحديــد األســانيد والحجــج 
الــدافع أو مــن حيــث القــانون ولكــي يتحقــق الغــرض منــه المبنــي عليهــا والمنتجــة لــه ســواء مــن حيــث 
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يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف علي مسـوغات مـا قضـي بـه أمـا إفـراغ 
الحـكــم ـفــي عـبــارات عاـمــة معممـــة أو ووضـــعه ـفــي صـــورة مجمـلــة ـفــال يتحـقــق الغـــرض اـلــذي قصـــده 

 مراقـبــة تطبـيــق الـقــانون عـلــي الشـــارع مـــن إســـتيجاب تســـبيب األحكـــام وال يمكـــن محكمـــة اـلــنقض مـــن
 .الواقعة كما صار إثباتها بالحكم 

 )٢٧/٥/١٩٩٩ ق جلسة ٦٤ لسنة ٢٣٢٦الطعن رقم (

 وقد قضي بأنه 
األصل أن االعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختياريا وهـو ال يعتبـر كـذلك ولـو كـان  

 .د وذلك اإلكراه صادقا إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائنا ما كان قدر هذا التهدي
  )٥/٣/١٩٨٥ ق جلسة ٥٥ لسنة ٥٤٢طعن رقم ( 

 مما مقتضاه 
أنه وألن لالعتراف دالله لها سيادة األدلة في التأثير علـي نفـس القاضـي فقـد اشـترط المشـرع  

فـإذا مـا .. توافر صحته من اإلدالء بكامـل اإلرادة والـوعي وأن ال يكـون وليـد إكـراه مـادي أو معنـوي 
 . آحدهما ال عبره باالعتراف ولو كان صادقا انتفي توافر

 كما يشرتط لصحة االعرتاف 
أال يكـون صـدر وـلـو كـان صــادقا نتيجـة إـكـراه مـادي أو معـنـوي مهمـا ـكـان قـدره لـمـا لهمـا ـمـن 
تأثير علي حرية المتهم في االختيار بين اإلنكار واالعتراف ويؤدي إلي حمله علي االعتقاد بأنه قـد 

 .راف فائدة أو يتجنب ضررا يجني من وراء االعت

 فاملتهم الطاعن 

 ج ع كلـي أسـيوط  وعـرض ... بنـاء علـي قـرار النيابـة فـي الـدعوى -/-/١٤تم ضبطه يـوم  
  .-/-/١٥عليها يوم 

 . في الدعوى الماثلة -/-/١٦ثم تم عرضه مرة أخري يوم  
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 ع كلــي  ج... لســنة ... والــدعوى ١٨١ فــي الــدعوى -/-/١٧وكــذا تــم عرضــه مــرتين يــوم  
 .أسيوط 

 . ج ع كلي أسيوط ... في الدعوى -/-/١٨ثم أخيرا يوم 

 أي أن املتهم 
ظــل يحـقـق معــه طــوال خمســة أـيـام كامـلـة ال ـيـدري فيهــا يميـنـه مــن شــماله تحوطــه االتهامــات 

 . وتنزل علي رأسه من كل حدب وصوب 

 أضف إيل ذلك
 قسـم تحريـات وسـط ...نة  لسـ... فـي المحضـر رقـم -/-/١٢أنه قد تم ضـبط ووالـده بتـاريخ 

 . ج ع كلي أسيوط ... لسنة ...الصعيد  الذي تقيد برقم 
وـلـوال ذـلـك الضــبط اـلـذي حمــل الـمـتهم عـلـي االعـتـراف بارتكاـبـه جــرائم ـلـم يرتكبـهـا اعتـقـادا مـنـه 
أنه يدفع ضررا ويجلب منفعـة هـي حمايـة أسـرته التـي وجـدها فجـأة تقـع فـي شـراك اتهـام لـم يكـن لهـا 

اد األمر سوءا إلقـاء القـبض علـي أخيـه الـذي جعـل المـتهم مصـرا علـي اعترافـه الـذي علي بال بل وز
 . ال يتفق مع وقائع الدعوى وال السير الطبيعي لألمور بل وال يتفق مع أقوال المتهم األول 

 ويف ذلك قضت حمكمة النقض بأنه 
لطـاعن دفـع وحيث أنه يبين من اإلطـالع علـي محاضـر جلسـة المحاكمـة أن المـدافع عـن ا"  

بــبطالن االعتــراف المنســوب إلـيــه لصــدوره تحــت اإلـكــراه األدبــي الــذي تعــرض ـلــه والــذي تمثــل ـفــي 
حـبس أفـراد أسـرته للضـغط عليـه وأصـدرت المحكمـة حكمهـا بعـد ذلـك مسـتنده فيمـا اسـتندت إليـه ـفـي 

ي أن ثمــة بأـنـه ـلـم يـقـم دلـيـل عـلـإداـنـة الطــاعن إـلـي اعتراـفـه بتحقيـقـات النياـبـة وردت عـلـي هــذا اـلـدفاع 
أن الـــدفع بـــبطالن ولمـــا كـــان مـــن المقـــرر  .. إكـــراه مـــادي ومعنـــوي علـــي المـــتهم لـــإلدالء بمـــا قـــرر

االعتــــراف هــــو دفــــع جــــوهري يجــــب علــــي محكمــــة الموضــــوع مناقشــــته والــــرد عليــــه ردا ســــائغا وأن 
االعتــراف الــذي يعــول عليــه يجــب أن يكــون اختيــارا صــادرا عــن إرادة حــرة فــال يصــح التعويــل علــي 
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ـتـراف وـلـو ـكـان صــادقا مـتـي كــان ولـيـد إكــراه أو تهدـيـد كائـنـا ـمـا كــان ـقـدره وكــان اإلـكـراه المعـنـوي االع
المتمثل في حبس أفراد أسرة المتهم للضغط عليه له أثره في حريـة المـتهم فـي االختيـار بـين اإلنكـار 

لــي ممــا كــان يتعــين معــه ع.. واالعتــراف ويــؤدي إلــي حملــه علــي االعتقــاد بأنــه قــد يتجنــب ضــررا 
المحكمــة وقــد دفــع أمامهــا بــأن اعتــراف الطــاعن كــان نتيجــة إكــراه معنــوي تمثــل فــي الضــغط عليــه 
بحــبس بعــض أفــراد أســرته أن تتــولي هــي تحقيــق هــذا الــدفاع وتبحــث الصــلة بــين حــبس أفــراد أســرة 
الطــاعن وبيــان ســبب ذلــك وعالقتــه باعترافــه الــذي عولــت عليــه وتقــول كلمتهــا فيــه وأال فــإن حكمهــا 

الحكـم مـن أدلـة معيبا بالفسـاد فـي االسـتدالل فضـال عـن القصـور وال يغنـي عـن ذلـك مـا أورده يكون 
أخــري إذ أن األدـلــة ـفــي الـمــواد الجنائـيــة متســـاندة يشـــد بعضـــها بعضـــا ومنـهــا مجتمـعــة تتـكــون عقـيــدة 
القاضــي بحـيــث إذا ســـقط أحـــدها أو اســـتبعد تـعــذر التـعــرف عـلــي مبـلــغ األـثــر اـلــذي ـكــان لـهــذا األـثــر 

 ".في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة الباطل 
  )٢٠/٣/١٩٩٠ ق جلسة ٥٩ لسنة ٢٤٥٢٨طعن رقم ( 

 حيث استقر قضاء النقض علي أنه 
األصــل أنــه عـلــي المحكمــة أن رأت التعويــل عـلــي الــدليل المســتمد ـمــن االعتــراف أن تبحـــث  

فــإذا كــان مــا أورده . .وأن تنفــي اإلكــراه فــي ـتـدليل ســائغ الصــلة بيـنـه وـبـين اإلكــراه المقــول بحصــوله 
الحكم ليس من شأنه إهدار ما تمسك به الطاعن مـن بطـالن االعتـراف لصـدوره تحـت وطـأه اإلكـراه 
ٕحيـث أن االعتـراف ـفـي تحقيقـات النيابـة وايضــاحه كيفيـه ارتـكـاب الجريمـة كـل ذـلـك ال ينفـي حصــول 

اعن دون أن يـدلل علـي فإذا اتخذ الحكم من تلك األسباب سند للتعويـل علـي اعتـراف الطـ.. اإلكراه 
 .أن هذا االعتراف قد صدر منه عن إرادة حرة فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب 

  )٨/٣/١٩٩٠ ق جلسة ٥٩ لسنة ٧٥٨الطعن رقم ( 

 وفضال عن ذلك 
 فقد ثبت من تلك األسباب عدم تعرض محكمة الموضوع لما دفع به الطاعن وعدم إقساطه  
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 .قاصر البيان مستوجبا إلغاؤه  مما يكون .. حقه في البحث 

 ن أحكامها على أ العديد من حكام حمكمه النقض يفأحيث استقرت 
يتعين على المحكمة أن تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه في البحث مادام منكرا للتهمة  

المسندة إليه وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذي يترتب عليه لو صح تغيير وجه 
ي في الدعوى فتلتزم المحكمة أن تحققه بلوغا إلى غاية األمر فيه أو ترد عليه بأسباب سائغة الرأ

 .تؤدي إلى إطراحه 
  )١٥٢ ص ٩٢ رقم ٢٤ مجموعه أحكام النقض س ٢١/١/١٩٧٣نقض ( 

 يضا أوقضى 
من المقرر أن حق الدفاع من الحقوق الدستورية ومن المبادىء المستقرة لمحكمه النقض  

لب أو وجه الدفاع يدلي به لدي محكمه الموضوع ويطلب إليها على سبيل الجزم أن أن كل ط
تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى يجب على المحكمة أن تمحصه 

 .وتجيب عليه في مدونات قضاءها وأال أصبح حكمها معيبا بعيب اإلخالل بحق الدفاع 
  )١٢٢٦ صفحه ٣٢٩م  ق رق٧ سنه ٣/١٢/٥٦نقض ( 

 وكذلك 
من المقرر انه إذا كان األصل أن المحكمة ال تلتزم بمتابعه المتهم في مناحي دفاعه  

المختلفة إال انه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت 
لية عن التعرض لدفاع بها على وجه يوضح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها فإذا هي التفتت ك

الطاعن وموقفه من التهمه التي وجهت إليه بما يكشف عن أنها قد أطرحت هذا الدفاع وهي على 
 .بينه منه ومن أمره فان حكمها يكون قاصر البيان مستوجبا نقضه 

  )٣٣٨ ص ٧٢ رقم ٣٥ س ٢٥/٣/١٩٤٨نقض ( 
 وفى ذات المعني 
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 ) ق ٥٣ لسنه ٦٤٩٢طعن ( 

 وقضى كذلك 
لئن كان األصل أن المحكمة ال تلتزم بمتابعه المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إال انه و 

أنها يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على 
نحو يفصح أنها فطنت إليها ووزانت بينها وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن إيرادا له وردا عليه 

 بواقعه الدعوى ومتعلقا بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها فإذا قصرت في بحثه مادام متصال
وتمحيصه وفحص المستندات التي ارتكز عليها بلوغا لغاية األمر فيه وأسقطته في جملته ولم 
تورده على نحو يكشف عن أنها أحاطت به وأقسطته حقه فان حكمها يكون مشوبا بالقصور بما 

 .يبطله 
  )٧٦٢-١٣٤-٣٦س  ٦/٦/٨٥نقض ( 

 ) ق ٥٤ لسنه ٤٦٨٣طعن ( وفى ذات المعني 

 وقضى كذلك 
إذا كان الحكم بعد أن استعرض األدلة والقرائن التي تمسك بها الخصم تأييدا لدفاعه قد رد  

عليها ردا منبئا بعدم درسه األوراق المقدمة لتأييد الدفاع فانه ال يكون مسببا التسبيب الذي يتطلبه 
 .ن باطال متعينا نقضه القانون ويكو

  )١٢ ص ٣٩ طعن رقم ١٠/١٢/١٩٤٣نقض ( 

 وعليه 
والتفتـت عنـه محكمـة الموضـوع بأسـباب غيـر سـائغة .. فقد ثبت جوهرية ما دفع بـه الطـاعن  

  رغـمـا ـمـن كوـنـه تعـلـق بتحقـيـق دلـيـل هــو ســيد األدـلـة ـفـي الـتـأثير ـفـي نـفـس القاضــيال تكـفـي إلطراحــه
 .ا يتعين نقضه واإلحالة ممكيفما استقر الفقه والقضاء 
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 حيث قضي إحقاقا لذلك 
بأنه لما كان الدفاع المسوق من الطاعن يعد دفاعا جوهريـا لتعلقـه بتحقيـق الـدليل المقـدم فـي  

وتعـنـي بتحقيـقـه ٕالـدعوى ويترـتـب علـيـه ـلـو ضــح تغيـيـر وجــه الـرأي فيـهـا واذا ـلـم تقســطه المحكـمـة حـقـه 
ا الشـأن علـي مـا أوردتـه فـي حكمهـا الطـراح ذلـك الـدفاع بلوغا إلي غاية األمر فيه واقتصرت في هذ

مــن أســباب ال تــؤدي إلــي النتيجــة التــي رتبــت عليهــا فــإن الحكــم يكــون معيبــا ممــا يســتوجب نقضـــه 
 .واإلحالة 

  ) ٩٥ ص ٢٣ ق ٢٤ أحكام النقض س ٢٢/١/١٩٧٣( 
 .وهو ما يؤكد قصور الحكم الطعين في التسبيب  

يف تسبيبه بإدانة الطاعن دون أن يثبت األفعال قصور احلكم الطعني : وجه أخر 

 واملقاصد التي تتكون منها أركان اجلرمية 
ن المقرر فى قضاء النقض ان االحكام فى المواد الجنائيه يجب ان تبني على أ ٠٠بداية  

 من قانون االجراءات الجنائية ٣١٠الجزم واليقين العلى الظن واالحتمال وهذا يوجب عمال بالماده 
 .ركان الجريمه أ للعقوبه بيانا تتحقق به ة فى بيان الواقعه المستوجب٠٠

 ن أفقد استقرت احكام حمكمه النقض على 
ن يثبت أ من القانون المذكور ٣١٠المقصود من عباره بيان الواقعه الوارده فى الماده  

فراغ الحكم فى إما أركان الجريمه أفعال والمقاصد التى تتكون منها ألقاضى الموضوع فى حكمه ا
 . فال يتحقق الغرض من تسبيب االحكام ة مجملةو وضعه فى صورأ عامه معماه ةعبار

  )٦٣٠٣ ص ٣٩ س ١٢/١٢/١٩٨٨نقض جلسه ( 

 وكذا 
 ةن يبين الحكم الواقعأ من قانون االجراءات الجنائيه ٣١٠انه من الواجب طبقا للماده  

 .ال فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه ٕاو ةركان الجريمأ بما يتوافر معه ةالموجبه للعقوب
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  )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 ( 

 ومن احكام حمكمه النقض فى تسبيب حكم االدانه فى جرميه التزوير 

 -/-/- ق جلسه ...لسنه ... احلكم الصادر فى الطعن رقم 

 والقائل 
ن أوجبت أقد  من قانون االجراءات الجنائية ٣١٠انه لما كان ذلك ولئن كانت الماده  

ركان الجريمه أدانه على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيان تتحقق به إليشتمل كل حكم با
دانه حتى يتضح وجه إلدله التى استخصلت منها المحكمه األوالظروف التى وقعت فيها ومؤدي ا

ي على  التطبيق القانونة صحة النقض من مراقبةخذها تمكينا لمحكمأ مةاستدالله بها وسالم
  الخ ٠٠ال كان قاصرا ٕاثباتها بالحكم وإ كما صار ةالواقع

 وملاكان ذلك 
وراق الحكم الطعين أنه ورد في مدوناتها اتهاما نسب للطاعن أ ةوكان الثابت من مطالع 

 ٢٦نموذج ( اقترافه تمثل في اشتراكه مع أخرين في ارتكاب تزويرا بشهادة أداء الخدمة العسكرية 
  .)س 
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 ذات احلكم إال أن 
ورد مجيئه مجهال لبيان تحقق أركان تلك الجريمة علي نحـو يوضـح األفعـال والمقاصـد التـي  

 .حيث سطر بعبارات عامة معماة مجملة في ذلك اإلسناد .. تتكون منها 

 وهذا 
لكون الثابت بداية أن جريمتي التزوير واالشـتراك فيـه مـن الجـرائم العمديـة فـي فعلـي التزويـر 

 فيجــب أن يـتـوافر القصــد الجـنـائي ـلـدي مرتكبــه حـيـث أـنـه يتطـلـب ثـبـوت عـلـم الجــاني بأنــه واالشــتراك
يرتكب الجريمة بجميع أركانها التي تتكون منهـا واقتـراف ذلـك بالنيـة الخاصـة التـي يسـتلزمها القـانون 

 .في هذه الجريمة 
  )٢٠١ ص ١٩٦٠ رقم ٤ مجموعة القواعد ج ١٩٣٨ أبريل سنة ٤نقض ( 

 شرتاك فاليقدح فيها  فعن جرميه اال
ن أللـى اقتـراف الطـاعن تلـك الجريمتـان إ الحكم الطعين باطمئنان وجـدانها وارتيـاح بالهـا ةقال 

ذا كــان إنــه ألول ألو بوقوعهــا مــن المــتهم اأثبــات علــم الطــاعن بالجريمــه ذاتهــا إذلــك اليتــوافر معــه 
 ٠٠سـتعان بـه الجـاني فـى تنفيـذها المتهم غير عـالم بالجريمـه فـال يكـون شـريكا فيهـا ولـو قـام بعمـل ا

 . اليكفى وحده لتوافر االشتراك ةن العلم بالجريمأ على ٠٠هذا فضال 
  )٢٢٦ ص ٨٨ رقم ٢ مجموعه المكتب الفني السنه ٢٧/١١/١٩٥٠نقض جنائى ( 

 فكان يتعني على حمكمه املوضوع 
ن كشريك ن تثبت فى حكمها الطعين توافر االشتراك فى حق الطاعأدانه إلفى تلك ا 

 .موضحا اتجاه مقاصده نحو اقتراف ذلك

 وهو ما اوضحته حمكمه النقض يف قوهلا 
نه كان وقت أ و٠٠ذا خال الحكم من بيان قصد االشتراك فى الجريمه التى دان المتهم لها إ 

  فان ذلك يكون فى الحكم قصورا يعيبه بما يستوجب ٠٠وقوعها عالما بها قاصدا االشتراك فيها 
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 .نقضه 
  )٢٦٤ ص ٧٩ رقم ٧ احكام النقض س ٢٧/٢/١٩٥٦ نقض (
  )٤٣٩ ص ١٤٤ رقم ٦ احكام النقض س ١١/١/١٩٥٥نقض ( 

 ورده احلكم الطعني أما ما أ
من أن المتهمين األول وجدانها ويستقر يقينها   المحكمة يطمئن نأفي حق الطاعن من  

ال يكفي فى حد ذاته إلثبات توافر  الخ.. والثاني والخامس اشترك معهم الطاعن في ارتكاب تزويرا 
 وما قررته فى ذلك ٠٠شرط علم المتهم فى تغيير الحقيقة المثبته على المحررات المدعي تزويرها 

دل باي حال من االحوال على توافر ذلك  ت يعد بيانا لواقعه شابها القصور وال٠٠بقالة االطمئنان 
 .العلم 

 نقض فى حكمها وهو ما اوضحته حمكمتنا العليا حمكمه ال
 على ةنه اذا كان الحكم قد دان المتهم باالشتراك فى جريمه التزوير بطريق المساعدأمن  

 علم المتهم بتغيير الحقيقه فى المحرر فانه يكون قاصر البيان مما يستوجب يبينولم ارتكابها 
 . نقضه

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

 وفضال عن ذلك كله 
حكم الطعين فى تلك القاله المبتوره فحواها لم يبين ويوضح عناصر هذا االشتراك فان ال 

المزعوم على الطاعن اقترافه واليقدح في ذلك قوله المتهاتر بثبوت قيام الطاعن باالشتراك مع 
ال اعتصاما بما قررته النيابه العامه فى إآخرين بطريقي االتفاق والمساعده الن ذلك القول ماهو 

ى حال سبيال الستظهار عناصر االشتراك وطرقه واليوضح أ الطاعن واليعد بةدانإل وصفها
 . على توافرها ويكشف عن قيامها ةالدالئل الدال
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 حيث قضت حمكمه النقض فى ذلك 
 االشتراك بطريقى االتفاق والمساعده ةنه متى دان الحكم المتهمين فى جريمأمن المقرر  

 على ذلك بيانا ةدله الدالألن يبين اأا االشتراك وطريقته ون يستظهر عناصر هذأفان عليه 
 .يوضحها ويكشف قيامها وذلك من واقع الدعوي وظروفها 

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

 والينال من ذلك النعي السديد
ن مخالفة تلك الشهادة المزورة التي اثبت عمن يها محكمه الموضوع إلالقرائن التى استندت  

وأن المتهمين تعمدوا إحداث هذا .. حالة المتهم الثالث العسكرية في كتاب أداء الخدمة العسكرية 
 .التغيير الذي من شأنه أن يحدث ضررا 

 ن أل
مجرد ن ألتلك القرائن افترضتها محكمه الموضوع من عندياتها مجافيه المنطق والقانون  
ورده أحداثه وما إو االشتراك فى أبالتزوير عن الطااليثبت علم  ٠٠الحقيقة في المحرر مخالفة 

ليه بثبوت اشتراك الطاعن فى التزوير بطريق إلى ما انتهي إالحكم الطعين فى هذا الصدد اليؤدي 
 . ةاالتفاق والمساعد

 ثبات االشرتاك إ مناط جواز ةموضحاستقرت حمكمة النقض و
ن تكون القرائن ألى القرائن إادا ثبات االشتراك بطريق االستنتاج استنإن مناط جواز أفي  
ن يكون استخالص الحكم للدليل المستمد منها أوو االتفاق فى ذاته أ التحريض ة على واقعةمنصب

دانه المتهم إسباب التى اعتمد عليها الحكم فى ألذا كانت اإو القانون فأسائغا اليتجافى مع المنطق 
 ةليه فعندئذ يكون لمحكمإلى ما انتهي إي والعناصر التى استخلص منها وجود االشتراك التؤد

ن تتدخل وتصحح هذا االستخالص بما أ تطبيق القانون ة على صحةالنقض بمالها من حق الرقاب
 .يتفق مع المنطق والقانون 
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 ) سنه ١٧/٥/١٩٦٠ ق جلسه ٢٩ لسنه ١٧٤٢طعن رقم ( 

 اما عن جرميه التزوير 
وردته من عبارات أيضا على حد ما أضح  البيان التوة محكمه الموضوع سالفةفان قال 

رد ظنون وافتراضات جنها مأتوافر القصد الجنائى لدي الطاعن على ارتكاب جريمه التزوير بل 
لى الطاعن دون ان يقوم الدليل على ذلك والتصلح فى حد إدانه إلتضمنها الحكم الطعين لنسب ا

 . المحررات ذاتها ان تكون سندا لتاكيد علمه بتغيير الحقيقه فى تلك

 وقضي حيال ذلك 
انه يلزم فى التزوير توافر علم المتهم بتغيير الحقيقه ولما كانت الحقائق القانونيه في المواد  

ن الحكم إخذها بالظنون والفروض بل يجب ان تكون قائمه علي يقين فعلي فأالجنائيه التصلح 
 انه كان فى وسعه ان يعرفها فيعتبر وأن المتهم كان من واجبه ان يعرف الحقيقه أيقام على الذى 

 .ن كان لم يعلمها بالفعل يكون معيبا واجبا نقضه ٕابذلك عالما بها و
 ) ق ١٩ لسنه ٣٤٥ الطعن رقم ٢٨/٢/١٩٤٩طعن جلسه ( 

ثبـات علـم المـتهم بتغييـر الحقيقـه مـن إ الموضوع فى ةوقضي كذلك تاكيدا على واجب محكم
 فـى هـذا الصـدد ةذا ماقالتـه المحكمـإنه يغير الحقيقـه فـأالمتهم بنه يشترط فى التزوير ان يثبت علم أ

 .اليفيد ثبوت هذا العلم على وجه اليقين كان الحكم معيبا بما يستوجب نقضه 
 ) ق ١٩ لسنه ١٩٠ طعن رقم ٢١/٩/١٩٤٩جلسه ( 

 ومن ذلك كله
فعال أل الموضوع اةن توضح محكمألى الطاعن دون إسند اتهامه أيكون الحكم الطعين قد  

كم صادر حوجب القانون على كل أكيفما  ٠٠ركان تلك الجريمه أوالمقاصد التى تتكون منها 
 . فيتعين نقضه ٠٠سبابه بالقصور الشديد أ مما يوصم ٠٠دانه إلبا
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 حيث استقرت حمكمتنا العليا 

 حمكمه النقض فى ذلك على ان 
ان الواقعه المستوجبه للعقوبه ن يشتمل على بيأالدانه إوجب على كل حكم صادر بأالقانون  

 التى استخلصت منها المحكمه ةدلألركان الجريمه والظروف التى وقعت فيها واأبيانا تتحقق به 
دله حتى يتضح ألدله التى استخلص منها األن يلتزم باجراء مؤدي اأثبوت وقوعها من المتهم و

 .نا نقضه متعيا ال كان حكمها قاصرٕاخذ وأوجه االستدالل بها وسالمه الم
  )٤٤٩ ص ٩٧ بند ٢٧ مجموعه االحكام لسنه ١٩/٤/١٩٧٦نقض ( 

قصور احلكم الطعني يف بيان األسباب التي دان مبوجبها الطاعن مما خيالف : وجه أخر 

 الغرض من تسبيب األحكام 

  وفروضه بل وسننه ٠٠ القول ة ومن نافل٠٠بدايه 
ت أنها قرأ على ةا مايقطع فى الداللن تورد فى مدونات حكمهأ ةنه يتعين على المحكمأ 

ن أ و٠٠ ووازنت بينها ة االثبات والنفي عن بصر وبصيرةحاطت بادلأ وة مبصرةاوراق الدعوي قراء
 والتبني ٠٠مور أل العقل والمنطق وطبائع اة من التعسف فى االستنتاج ومخالفءايكون حكمها مبر

ذ خالطه االحتمال سقطت صالحيته فى إ ن الدليلأل ةقضائها على الفروض واالحتماالت المجرد

ن ينبذ أال انه حتي يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه إاالستدالل 
و افتراض العلم استنادا ألى غير مؤداها إو حرفها أو مسخها أال الدعوي صوفي أوينتبذ التدخل 

 ٠٠ويضرب فى غير مضرب أد غير محمود ويضعها باجتهاأالى قرينه يفترضها من عندياته 
ن االحكام الجنائيه تبني على حجج قطعيه الثبوت على الجزم واليقين وليس أومن المقرر كذلك 

 ةن تكون فى صورأسباب الحكم يتعين أعلى الظن والحدس والتخمين وفضال عن ذلك فان 
دان أسباب التى ألضح ان توأ وة ومتخاصمةجزاء متناقضه ومتهادمأه تخلو من ناغم متةمنظوم

 عمال مراقبتها لتلك االسباب وتسايرها مع النتيجه أبموجبها المتهم حتى يتسني لمحكمه النقض 
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 .التى انتهي اليها 

 وقد اوضحت حمكمه النقض ذلك فى العديد من احكامها حيث قضت 
هر ذ هو مظإعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاء أان تسبيب االحكام من  

معان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون ٕاقيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث و
ونه ويقدمونه أنه كالعذر فيما يرتألقضيه وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم واالستبداد ألفيه من ا

 فيذعن الجميع ذهان من الشكوك والريبألبين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ماقد يرد على ا
حد والتجد فيها محكمه أذا كانت عباراتها مجمله والتقنع إسباب أللى عدلهم مطمئنين والتقنع اإ

 .النقض مجاال يثبت صحه الحكم من فساده 
  )١٧٨ ص ١٧٠ ق ١ مجموعه القواعد القانونيه ج ٢١/٢/١٩٢٩( 

 وقضي كذلك 
ان مؤداها فى حكمها بيانا كافيا فال  وبيةليها 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 اةييده الواقعه كما اقتنعت بها المحكمأت
 دون العنايه بسرد مضمون تلك ٠٠  الموضوع فى حكمها على النحو سالف بيانهةمحكم

 واليكفى لتحقيق الغايه التى ٠٠سانيد التى اقيم عليها ألالتحقيقات ويذكر مؤدي هذا التقرير وا
 ة تطبيق القانون على الواقعة النقض من مراقبه صحةحكام ولمحكمألتغياها الشارع من تسبيب ا

 . يتسع له وجه الطعن مر الذى يصم الحكم بقصورألثباتها فى الحكم اإكما صار 
  )٢٣١ ص ٤٦ ق ٣٠ احكام النقض س ٨/٩/١٩٧٩( 

 ملا كان ذلك 
نه قد اعتصم فيما انتهي اليه من قضاء أ مدونات الحكم الطعين ةوكان البين من مطالع 

 ام للطاعن بعد أن ثبت لديها من مؤدي أدلة الثبوت ته مفادها االطمئنان لصحة إسناد االةلى قالإ
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 .االتهام في حقه توافر أركان 

 ال ان تلك القاله إ
لى الطاعن غير كافيه لغرض إدانه إلخذت منها محكمه الموضوع ستارا لنسب اأوالتى  

ه لما فيها من عبارات لها معني ستر فى ضمائر من اصدر ذلك الحكم الطعين مما تدانإاالقتناع ب
يضاح إن على محكمه الموضوع ذ كان يتعيإ ٠٠عمال مراقبتها إليعد حائال امام محكمه النقض 

 ماوقع على الطاعن من ةلى صحإقالتها على نحو مفصل البيان حتي تطمئن النفس والعقل 
 .قضاء مما يتعين نقض حكمها الطعين واإلحالة 

 وقد تواترت على ذلك حمكمه النقض حيث قالت 
مه ثابته من ن التهأسباب 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
ن هذا المعني مستور فى ضمائرهم اليدركه غيرهم ولو كان إلها معني عند واضعي الحكم ف

بث ن يعلم من حكم لماذا حكم لكان ايجاب التسبيب ضربا من العأحكام ألالغرض من تسبيب ا
حكام القضاء من الخصوم أن يعلم من له حق المراقبه على أ ولكن الغرض من التسبيب ٠٠

 النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا العلم البد لحصوله من بيان مفصل ولو الى ةوجمهور ومحكم
يقاع حكمه على الوجه الذى إن القاضى ظاهر العذر من ألى إقدر تطمئن معه النفس والعقل 

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

إيضـاحه األسـباب لتعسـفة يف االسـتنتاج لعـدم بطالن احلكم الطعني : السبب الرابع 

 ممـا التي بني عليها بشكل جلي مفصل للوقوف علي مسـوغات مـا قضـي بـه

 .م القضائية يؤكد للمطلع عليه بأنه بات عنوانا للحقيقة كنظريه من األحكا
 سباب التى بني عليها وفقا لنص الماده ألن يشتمل الحكم على اأنه يجب أمن المقرر قانونا 
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 من قانون االجراءات الجنائيه ٣١٠
من الضمانات التى كفلها المشرع للخصوم وهى الشك تحمل ةوتسبيب االحكام هي ضمان 

ثير أئه حتى اليصدر حكم تحت تالقاضى علي العنايه بحكمه وتوخي الدقه والعداله فى قضا
ن يكون الحكم أوعن فكره غامضه مبهمه لم تتضح معالمها عنده بل يجب أوعاطفه أميل 

سباب محدده نتجت بعد تمحيص الراي فى الدعوي والموازنه الفعليه المحسوبه بين أواضحا فى 
 .ر خآلحدهما على وجه الجزم واليقين على اأدله االتهام وتغليب أ النفى وأدلة

 حكام القضاء من خصوم أن يعلم من له حق المراقبه على أن الغرض من التسبيب أومن حيث
 .تي بالمبهمات أوجمهور ومحكمه النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا الي

ى حال من أجيل تلك المعاني وجعلها قاعده اليجوز ببوقد تواترت احكام محكمه النقض على ت 
وضحت كذلك غرض أبر الحكم مشوبا بالبطالن يتعين نقضه وال اعتٕاحوال الخروج عليها وألا

 .حكامأللى عداله تلك اإلى غايه ساميه هي اطمئنان الناس إحكام هادفا ألالقانون من تسبيب ا

 حكام حمكمه النقض أ استقرتحيث  
عظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاه ان هو مظهر أحكام من ألن تسبيب اأ"  

معان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون ٕاليهم من واجب تدقيق البحث وقيامهم بما ع
ذهان ألقضيه وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم واالستبداد وبه يرفعون ماقد يرد على األفيه من ا

ذا كانت عبارتها مجمله إسباب أل والتقع امن الشكوك والريب فيذعن الجميع الى عدلهم مطمئنين
  ."حدا والتجد محكمه النقض مجاال لتثبت صحه الحكم من فساده أقنع الت

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

 يضا أوتضيف حمكمه النقض  
سباب التى بني عليها ألن يشمل الحكم على اأجراءات جنائية إ ٣١٠يوجب الشارع فى الماده  
سانيد والحجج المبني عليها والمنتجه له سواء ألتسبيب المعتبر تحديد اال كان باطال والمراد بالٕاو
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ن يكون فى بيان جلى أو من حيث القانون ولكي يتحقق الغرض منه يجب أمن حيث الوقائع 
عامه معماه ما افراغ الحكم في عبارات أمفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ماقضى به 

حكام أل يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب ا فالة مجمله مجهلةو وضعه فى صورأ
 .ثباتها بالحكم إ صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار ةواليمكن محكمه النقض من مراقب

  )٣٥ ص ٨٣ رقم ٢٦ مجموعه احكام النقض س ٢٧/٢/١٩٧٥نقض (  

  ةوكذلك تؤكد حمكمه النقض املوقر 
ن يورد مؤداها فى أي بل عليه ان يبينها فى وضوح ودله الثبوت فى الدعوأاليحمل الحكم أيجب  

ن يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهريه التى يدلى أبيان مفصل للوقوف على مايمكن 
حكام ويمكن محكمه ألن يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب اأبها المتهم حتي يمكن 

 .بيقا صحيحا عمال رقابتها عل تطبيق القانون تطإالنقض من 
  ) ١٢١١ ص ٢٧٣ رقم ٢٣ مجموعه احكام النقض س ١٩/١١/١٩٧٢نقض ( 

 ولذلك الوجه بيانه فى االمجال التاىل 

 البيان االول 
ن الحكم الطعين قد ذهب الى اعتناق اعتراف الطاعن الوارد في تحقيقات النيابة العسكرية أ 

مستدال بعدم تعرضه لإلكراه المادي .. كار علي الرغم من األعراض عنه أمام هيئتها وتمسكه باإلن
وجعل من ذلك دليال لألخذ به وسالحا إلدانته باالتهام دون أن توضح مدي تأييده .. والمعنوي 

لواقعة االتهام وما هو مبلغ اتساقه مع األدلة األخرى مما يكفي معه مجرد القول بعدم وجود أكراه 
ليل الذي استندت عليه في قولها حتى تتحقق واقع علي الطاعن دون إيضاح مضمون هذا الد

الغاية التي ابتغاها المشرع من تسبيب األحكام وهو ما يصيب أسباب الحكم الطعين بالقصور 
 .الشديد 
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  على أنه٠٠فقد استقرت حمكمه النقض فى ذلك املعني 
ا فال يكفى ليها المحكمه وبيان مؤداها فى حكمها بيانا كافيإدله التي تستند أليراد اإيجب  

 ةييده الواقعأ وافيه يبين مدي تةليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقإشارة إلا
ن مجرد استناد محكمه إومبلغ اتساقه مع باقى االدله واذا كان ذلك فمة كما اقتنعت بها المحك

يقات ويذكر الموضوع فى حكمها على النحو سالف بيانه دون العنايه بسرد مضمون تلك التحق
 التى تغياها الشارع من تسبيب ةيغا واليكفى لتحقيق القيم عليهاأسانيد التى ألمؤدي هذا التقرير وا

ثباتها فى الحكم إ كما صار ة تطبيق القانون على الواقعة صحةحكام ولمحكمه النقض من مراقبألا
 .مر الذى يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن ألا

  )٢٣١ ص ٤٦ ق ٣٠لنقض س  احكام ا٨/٩/١٩٧٩( 

 البيان الثاني 
نسبت كذلك محكمه الموضوع ادانتها للطاعن فى اشتراكه مع أخر مجهول في ارتكاب هذا  
مما يؤكد انسياق محكمة الموضوع .. رغم خلو أوراق االتهام من تواجد هذا المجهول .. التزوير 

وأنه أخذ من هذا االشتراك أثرا في لوصف النيابة العسكرية لالتهام دون مطالعة وقائعه خاصة 
قد ورد بصيغه مبهمه .. والحكم الطعين في اعتكازه هذا .. إدانة الطاعن عن ما نسب إليه 

سباب الحكم أ وهو مايعيب ٠٠اليتحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب االحكام 
 .بالقصور الشديد 

 وقد قضت حمكمه النقض فى ذلك 
 حيث ةن المحكمأيضاح إلن تكون مدونات الحكم كافيه بذاتها أ يجب نهأنه من المقرر أ 

وانها تبينت االساس لماما صحيحا بمعني االدله القائمه فيها إلمت أدانه قد إلقضت فى الدعوي با
الذى تقوم عليه اما وضع الحكم بصيغه مبهمه وغامضه فانه اليتحقق الغرض الذى قصده الشارع 

 . صحه تطبيق القانون ة محكمه النقض عن مراقبمن تسبيب االحكام ويعجز
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  )٣٣٧ ص ٧١ ق ٢٧ احكام النقض س ٥٢/٣/١٩٧٦( 
  )٥٧ ص ١٦ ق ٢٣ س ١٠/١/١٩٧٢( 

 البيان الثالث 
أوردتها  ة قاصرةقالعلي  ٠٠ فى نسب ادانتها الى الطاعن -يضا أ -ن محكمه الموضوع أ 

 ٠٠ لها من قرائن تحمل في أركان االتهام نها اطمئنت فى ذلك القضاء بما ثبتأ ٠٠فى مسبباتها 
 وبذلك يكون ٠٠ الطاعن منن توضح فى قالتها مدلول تلك القرائن على وقوع ذلك االتهام أدون 

 ٠٠ عند واضعيه ى غير مقنع الستناده على عبارات قد يكون لها معنئهالحكم الطعين فى قضا
 وينتفي ٠٠دانه إلهو مايهدر مسببات ا و٠٠حد غيرهم أولكنه معني مستور فى ضمائرهم اليعلمه 

 .حاله إل مايتعين معه نقض الحكم وا٠٠معه الغرض من التسبيب 

  أنه وقضت فى ذلك حمكمه النقض 
ن التهمه ثابته من أسباب على قولها ألواقتصرت فى ادانه الطاعن إذا حكمت المحكمه بإ 

ذ كان إن هذه العبارات ألعين نقضه ن هذا الحكم يكون غير مقنع ويتإالتحقيقات والكشف الطبي ف
ولو كان فى ضمائرهم اليدركه غيرهم  لها معني عند واضعي الحكم فان هذا المعني مستور

ن يعلم من حكم لماذا حكم لكان ايجاب التسبيب ضربا من العبث أحكام ألالغرض من تسبيب ا
قضاء من الخصوم حكام الأ على ةن يعلم من له حق المراقبأ ولكن الغرض من التسبيب ٠٠

وجمهور محكمه النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا العلم البد لحصوله من بيان مفصل ولو الى 
يقاع حكمه على الوجه الذى إن القاضى ظاهر العذر فى ألى إقدر تطمئن معه النفس والعقل 

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

  رابعن الالبيا
  المستوجبه للعقوبه بركنيها المادي والمعنوي حيث ةن الحكم الطعين لم يتولى بيان الواقعأ 
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ركان جريمتى التزوير واالشتراك فيها والقصد الخاص بارتكابهما ولم يعن ببيان أغفل بيان توافر أ
ن الحكم أ بل ٠٠جرائم توافر القصد الجنائى العام المتمثل فى توافر علم الطاعن بارتكابه لتلك ال

 دون بيان مفصل وفقا لما استوجبه القانون مما ة مجهلة الدعوي فى صوره معماةورد واقعأالطعين 
 يعيبه بالقصور فى التسبيب 

 حيث قضت حمكمه النقض فى ذلك بقوهلا 
ن يثبت أ من القانون المذكور ٣١٠ بيان الواقعه الوارده فى الماده ةالمقصود من عبار 
فى فراغ الحكم أما أركان الجريمه أفعال والمقاصد التى تتكون منها أللموضوع فى حكمه اقاضى ا

  فال يتحقق الغرض من تسبيب االحكام ة مجملةووضعه فى صورأ معماه ة عامةعبار
  ) ٦٣٠٣ ص ٣٩ س ١٢/١٢/١٩٨٨نقض جلسه ( 

 مجلناه سلفا أمن مجاع ما 
اب الحكم أصتضح منه مدي البطالن الذى ن اوضحناه تفصيال فقد اأواذا كنا قد سبق و 

وجبت أيضاح اسبابه لكافه البيانات سالفه الذكر بشكل جلى مفصل كيفما إالمطعون فيه لعدم 
سباب بالقصور الشديد فيتعين أل مما يعيب تلك ا٠٠جراءات الجنائية إل من قانون ا٣١٠الماده 

 لذلك نقضه  

 اما عن الشق املستعجل بايقاف التنفيذ 
 بتعديل الماده ٩٢ لسنه ٢٣ا كان المشرع قد استحدث فى الماده التاسعه من القانون رقم لم 

نه اليجوز للطاعن فى حكم صادر من أ مكرر من اجراءات الطعن امام محكمه النقض ٦٣
سباب الطعن وقف تنفيذ الحكم أ ةن يطلب فى مذكرأ ة للحريةوسالبأ ة مقيدة الجنايات بعقوبةمحكم

 ةؤقتا لحين الفصل فى الطعن ويصدر رئيس المحكمه على وجه السرعه جلسالصادر ضده م
يستهدي به فى وقف ا  فصلت لها النيابه وكان المشرع وان لم يورد معيار٠٠لنظر هذا الطلب 

ن هذا االيقاف إ فى قانون المرافعات المدنيه والتجارية فةنه اعتصم بالقواعد الواردأال إتنفيذ الحكم 
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نها قد أسباب التى بني عليها الطعن الماثل أل اةن الثابت من مطالعأوراق حيث أليجد مسوغه با
كد أ بالحكم على مقتضاها وهو مايتة بالقبول جديرةصادفت صحيح الواقع والقانون مما يجعلها حري

 .ه ئجزاأمعه مدي البطالن الذى طوق الحكم الطعين وشابه فى كافه 
 واالستعجال فضال عن ركن الخطر المتمثل فيما يالقيه مر الذى ينعقد معه ركنا الجديهألا 

 وتنفيذ عقوبة مغلظ بها علي عدة جرائم توافر في حقهم االرتباط ةلم والحسرألالطاعن من صنوف ا
) ١٧( عقوبات ويتعين تنفيذ العقوبة األشد ألحدهم فقط دون حبسة قرابة ٣٢/٢الوارد بنص المادة 

حت تتكفف قوت يومها وتعاني قهر ضاأ ضاع عائلها وةه عائل وخلفةعاما وهو مكبل بهذه الصور
يقاف التنفيذ لحين إل ة المبررة والقانونية والحرمان وهو ماتتوافر معه الشروط الموضوعيةالحاج

 .سباب الطعن المرجح القبول ان شاء اهللا أالفصل فى 

 بناء عليه 

   النقض املوقر احلكم ة حمكمة هيئةيلتمس الطاعن من عدال
 بقبول الطعن شكال :  وال أ

 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن الماثل :  ثانيا
ج ع جزئي أسيوط والمقيد برقم ..  لسنة ..وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه رقم :  ثالثا

ن  والمعلن بالتصديق عليه للطاع-/-/- ة ج ع كلي أسيوط والصادر بجلس... لسنة ...
   .ليه إ الطاعن مما هو منسوب ة والقضاء بنقض الحكم وبراء-/-/-في 

 كيل الطاعن و                             
 

            المحــامــى بالنقض         
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 حمكمة النقض 

 الدائرة اجلنائية 

 

 مذكرة بأسباب الطعن بالنقض 

 مقدمة من 

 

 

بعمـارة بـرج .. احملـامي بـالنقض .. يفة محدي أمحد حممد خل/ السيد األستاذ 

 ........../ بصفته وكيال عن السيد ..  باجليزة –اجليزة القبلي 

 ) طاعن(           

 

 

 ضــــــــــــــــــــــد 

 

 

 

 سلطة اتهام          النيابة العامة 
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 وذلك طعنا علي احلكم 
..  جنايـــات أرمنـــت ...لســـنة  ...الصـــادر مـــن محكمـــة جنايـــات األقصـــر فـــي القضـــية رقـــم  

 : والقاضي منطوقه -/-/-بجلسة ..  كلي األقصر ... لسنة ...والمقيدة برقم 

 حكمت احملكمة حضوريا 
ـــــه .. .....بمعاقـبـــــة  ـــــه ومصــــــادرة المضــــــبوطات وألزمـت ـــــد وتغريمــــــه أـلـــــف جنـي بالســــــجن المؤـب

 .المصاريف الجنائية 

 وقد كان ذلك بناء علي أن 
 : بدائرة مركز ارمنت محافظة األقصر-/-/-مت الطاعن بأنه في يوم النيابة العامة قد اته 

حــــال كونــــه ممــــا ال يجــــوز ) بندقيــــة آليــــة ســــريعة الطلقــــات (أحــــرز ســــالحا ناريــــا مششــــخنا  -
 .الترخيص بحيازته أو إحرازه 

أحــرز ذخــائر ممــا تســتعمل فــي الســالح آنــف البيــان حــال كونــه ممــا ال يجــوز التــرخيص لــه  -
 .بحيازته أو إحرازه 

.. ...../ ، النقـيـب ..... / اســتعمل الـقـوة والتهدـيـد مــع ـمـوظفين عمــوميين وهمــا المــالزم أول  -
لحملهما بغير حق علي االمتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما بـأن أطلـق عـدة أعيـرة ناريـة 
من السالح الناري محل االتهام لتهديدهما ومنعهما من ضبطه إال أنه لـم يبلـغ بـذلك مقصـده 

 .من ضبطه لتمكنهما 

 وعليه  
وقدمـتــه للمحاكمـــة .. فقـــد طالـبــت النياـبــة العامـــة بعقاـبــه وفـــق مـــواد االتهـــام اـلــواردة ـبــاألوراق  

واـلــذي جـــاء معيـبــا بالعدـيــد مـــن العـيــوب ..  صـــدر الحكـــم متـقــدم اـلــذكر -/-/-وبجلســـة .. الجنائـيــة 
 .الجوهرية التي تنال منه وتجعله خليقا بالنقض 
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 وهو األمر
 تحـت رقـم -/-/-طاعن يبادر بالتقرير الطعن بالنقض فيـه مـن محبسـه بتـاريخ الذي جعل ال 
 .وفقا لألوضاع القانونية المقررة ..  تتابع محكمة األقصر ....لسنة  
المقـبـول للمرافعــة أمــام محكمــة المحــامي .. حـمـدي خليـفـة / يتـقـدم الســيد األســتاذ ... والـيـوم  

ـي لتــي يســتند إليهــا فــي طلــب نقــض الحكــم الــنقض بهــذه المــذكرة موضــحا فيهــا األســباب ا ـك عـل وذـل

 :النحو التالي 

 أسباب الطعن 

احلكم الطعني أخطأ يف تطبيق القانون وخالفه خمالفـة جسـيمة حينمـا : السبب األول 

دان الطاعن رغم العيـوب اإلجرائيـة التـي شـابت إجـراءات القـبض عليـه ومـا 

يبطلها ويبطـل مثـة دليـل قبلها من إجراءات جاءت معيبة ومعدومة األثر مبا 

 قد يستمد منها 

�و�j�(60ذ�LV�12�Eل�אmو/(�א��*��
رغم أن إذن النيابة .. خمالفة احلكم املطعون فيه للقانون إلدانته للطاعن : الوجه األول 

العامة الصادر بالقبض عليه صادر بعد حصول القبض علي الطـاعن فعـال 

 .مبا يؤكد بطالن هذا اإلذن 

  من الدستور اجلديد علي أن ٥٤ نصت املادة فقد.. بداية 
ال يحـوز الحرية الشخصية حـق طبيعـي ، وهـي مصـونة ال تمـس ، فيمـا عـدا حالـة التلـبس ،  

إال بأمر قضائي مسبب يسـتلزمه أو تفتيشه ، أو حبسه ، أو تقييد حريته بأي قيد القبض علي أحد 

 .التحقيق 

 ه ومن املقرر يف قضاء النقض يف هذا اخلصوص أن
 ال يضير العدالة إفالت مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها االفتئات علي حريات الناس  
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 .والقبض عليهم بدون وجه حق 
 )٥٠٦ ص ١٠٥ ق ٢٤ أحكام النقض س ٩/٤/١٩٧٣(

 وقضي كذلك بأن 
القــانون قــد حظــر القــبض علــي أي إنســان أو تفتيشــه إال بتــرخيص منــه أو بــإذن مــن ســلطة  

 .التحقيق المختصة 
 )٢٣/١٢/٢٠١٢ ق جلسة ٨٢ لسنة ٣٨٦٣الطعن رقم (

 كما قضت بأن 
الدفع بصدور اإلذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا جوهريا من شـأنه لـو صـح أن يتغيـر بـه  

ٕوجــه الــرأي واذا التفــت عنــه المحكمــة ولــم تعــن بــالرد عليــه ولــم تقســطه حقــه ولــم تعــن بتحقيقــه فــإن 
 .تسبيب يكون معيبا باإلخالل بحق الدفاع بما يوجب نقضهحكمها فوق ما شابه من قصور في ال

 )٢٠/١٠/٢٠١٢ ق جلسة ٨٠ لسنة ٣٥٨٤الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
يتجلـى ظـاهرا مـن خـالل .. وبتطبيق المفاهيم القانونية أنفة الذكر علـي أوراق االتهـام الـراهن  

 .ي الطاعن قد تم  أن القبض عل– أنهما قررا بوضوح تام –أقوال الطاعن وشاهد النفي 

  الساعة التاسعة صباحا -/-/٣بتاريخ 

 أثناء جلوسه علي أحد املقاهي 

 ملا كان ذلك 

 وكان الثابت فقها وقضاءا أن 
المتهم حينما يقـرر بميعـاد وسـاعة ومكـان القـبض عليـه ، فإنـه يكـون األقـرب إلـي المصـداقية  

 .جراءات من غيره ، حيث أنه ال يدرك أثر ما يقرر به علي صحة اإل

 



                                
 

 
 
 
 
 
 
  
 

  Egypt – Borg El giza El Kebly – giza - ١٩٥ - -عمارة برج الجيزة القبلي -مصر 

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

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

 www.HamdyKhalifa.com 
 

 محدي خليفة
 المحامي بالنقض

 شريف محدي خليفة
 المحامي

 
Hamdy Khalifa  

Lawyer of the Supreme Courts 
Sherif Hamdy Khalifa  

Lawyer   

 ومن ثم 
قرر وبتلقائية تامـة أن القـبض عليـه تـم أثنـاء جلوسـه .. يتضح أنه لدي التحقيق مع الطاعن 

 السـاعة -/-/٣وأن ذلـك تـم صـباح يـوم الخمـيس الموافـق.. علي أحـد المقـاهي وبرفقتـه شـاهد النفـي 
 . صباحا ٩

 ليس هذا فحسب 
تهي التلقائية بأن القبض علـي الطـاعن قـد قرر أيضا بمن.. بل أنه بسماع أقوال شاهد النفي  

 . الساعة التاسعة صباحا حال تواجده علي أحد المقاهي -/-/٣تم صباح يوم الخميس الموافق 

 ملا كان ما تقدم 

 وكان الثابت أن حمضر التحريات املزعوم إجرائها 

 والصادر إذن النيابة العامة بالبناء عليها حمرر بتاريخ

 )أي ظهرا(مساءا  ١٢ر٣٠ الساعة -/-/٣

 وقد صدر اإلذن 

  ظهرا ١ر٣٠من النيابة العامة بذات التاريخ الساعة 
وهــو ـمــا يؤكــد بطـــالن هـــذا .. األمــر اـلــذي يؤكــد صـــدوره بعــد الـقــبض عـلــي الطــاعن بالفـعــل  

وبرغم وضوح ذلك إال أن محكمة الحكم الطعين قد خالفت صحيح القانون حينمـا .. اإلذن وانعدامه 
وهـو مـا .. رغم ما شاب اإلجراءات التي تمت حياله من عيوب تسلس نحو بطالنها أدانت الطاعن 

 .يجعل الحكم الطعين جديرا بالنقض واإلحالة 
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 : الوجه الثاني للخطأ يف تطبيق القانون 

خمالفة احلكم الطعني للقـانون وللثابـت بـاألوراق حينمـا أدان الطـاعن رغـم أن 

ة علي بطالنه لصدوره بعد القبض علي الطـاعن  عالو–اإلذن الصادر من النيابة 

 باطـل أيضـا لصـدوره دون ـتـوافر دالئـل كافيـة أو إـجـراء حتريـات جديـة ـتـربر –

 .إصداره 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣٥فقد نصت املادة 
جـــاز ) أحـــوال التلـــبس(إذا لـــم يكـــن المـــتهم حاضـــرا فـــي األحـــوال المبينـــة فـــي المـــادة الســـابقة  

 .ٕور الضبط القضائي أن يصدر أمر بضبطه واحضاره ويذكر ذلك في المحضر لمأم
وـفــي غـيــر األحـــوال المبيـنــة ـفــي الـمــادة الســـابقة إذا وجـــدت دالـئــل كافـيــة عـلــي اتـهــام شـــخص  

جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخـذ اإلجـراءات التحفظيـة المناسـبة .... بارتكاب جناية أو جنحة 
 .ة العامة أن تصدر أمر بالقبض عليه ، وأن يطلب فورا من النياب

 هذا 

 ومفاد النص أنف الذكر 
هــو أن معيــار مشــروعية القــبض علــي المــتهم وتفتيشــه ســواء كــان حاضــر أو غيــر حاضــر  

أما إذا لم تكن هناك دالئل كافيـة ضـد ) .. جناية أو جنحة(توافر دالئل كافية علي ارتكابه جريمة 
 .المتهم 

  إصدار إذن بالقبض عليه وتفتيشه فال جيوز للنيابة العامة

 وإن هي فعلت كان إذنها باطل وخمالف للدستور والقانون 

 ويف هذا اخلصوص تواترت أحكام النقض علي أن 
بـل يجـب أن يقـوم البـوليس مجرد التبليغ عن الجريمة ال يكفي للقبض علي المـتهم وتفتيشـه  

 تحريات عن توافر دالئل قوية علي صحة ، فإذا أسفرت البعمل تحريات عما أشتمل عليه البالغ 
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 .ما ورد فيه فعندئذ يسوغ له القبض علي المتهم وتفتيشه 
 )١٢١ ص ١٣١ ق ٤ مجموعة القواعد ج ٢٠/١٢/١٩٣٧نقض (

 وكذا قضي بأن 
الدفع ببطالن القبض لعدم وجود دالئل كافيـة هـو دفـع جـوهري يجـب تمحيصـه أو الـرد عليـه  

 . بعد إعادة الدعوى للمرافعة ولو لم يعاود الطاعن إثارته
 )١١٨٨ ص ٢١٢ ق ٣٢ أحكام النقض س ٢٣/١٢/١٩٨١(

 ملا كان ذلك 
وبتطبـيــق مـــا تـقــدم مـــن أصـــول وقواعـــد قانونـيــة عـلــي مـــدونات الحكـــم الطعـــين وأوراق االتهـــام  

 الســـاعة -/-/٣اـلــراهن يتجـلــى ظـــاهرا أن التحرـيــات المزعـــوم إجرائهـــا والمســـطرة بالمحضـــر المـــؤرخ 
.. ال تكفــي تمامــا للقــول بتــوافر دالئــل قويــة علــي ارتكــاب الطــاعن لثمــة جريمــة .. اءا  مســ١٢ر٣٠

 :حيث اقتصرت هذه التحريات علي القول بأن 

������������ق��*&�Q�א���6�����د���Kא���P2�	��F��1��2�.���2�$Y2����و�د.��0*�
������������1�2�L���م�,*���������٢٢)�א������1)�(١(وא�	אC>�א���B2��&Y2�92�Yد4=�

)3����/��9���2���(�<*�����(��٢٢−.....�)�٢(.....�و�2��=�)3����/��9���2���(
�����������165���2��*V��q*�ز��و�F0אز��=$u��6��K��وذF��C�V*���	ون��
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 ملا كان ذلك 
بعالـيـة هــي عـبـارات عاـمـة ومجهـلـه ال تحمــل ـبـين طياتهــا ثمــة ســند وكاـنـت العـبـارات المســطرة  

 .أو دليل كاف إلصدار اإلذن بالقبض علي الطاعن 
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 ذلك أن الثابت 
أن هذا المحضر خـال تمامـا مـن ذكـر ثمـة سـبب أو مبـرر يـدفع الطـاعن أو الشـخص األخـر  

 .الوارد اسمه في المحضر نحو حيازة أو إحراز األسلحة النارية 

  هذا احملضر كما خال
مما يفيد التوصل إلي مصدر الطـاعن والشـخص األخـر فـي الحصـول علـي األسـلحة الناريـة  

 .المزعومة أو ذخائر وفيما يستخدمونها 

 وكذا مل توضح هذه التحريات املزعومة 
وعـددها .. ٕماهية هـذه األسـلحة المزعـوم حيازتهـا واحرازهـا بمعرفـة الطـاعن والشـخص اآلخـر  

 .ا إذا كانت صالحة لالستخدام وسبق استعمالها من عدمه وأنواعها وعم

 ليس هذا فحسب
بــــل أن هــــذه التحريــــات لــــم توضــــح دور كــــال مــــن الطــــاعن والشــــخص األخــــر الــــواردة عنــــه  

الســيما وأن هــذا الشــخص اختفــي تمامــا إبــان تنفيــذ .. المعلومــات المزعــوم إجــراء التحريــات بشــأنها 
سـوي بمحضـر التحريـات المزعـوم األمـر الـذي يـدعو للريبـة فـي ذلك اإلذن الباطل ولم يرد ثمـة ذكـر 

 .صحة كافة المعلومات الواردة بذلك المحضر وأنه ليس هناك تحريات فعلية تمت 

 أضف إيل ذلك كله 
قـرر بــأنه .. إبان التحقيـق معـه أمـام النيابـة العامـة .. أن محرر هذا المحضر المبتور سنده  

بصـحة المعلومـات ) علـي حـد زعمـه(تحـري عـن الطـاعن حتـى أيقـن فـي ال.. أسبوعا كامال استغرق 
أي انه من المفترض أنـه شـاهد الطـاعن والشـخص األخـر يحـوزان ويحـرزان األسـلحة .. الواردة إليه 

فهـو فـي هـذه الحالـة لـم يكـن بحاجـة إلـي إذن ! فلماذا لم يقم بالقبض عليه وهما في حالة تلـبس ؟.. 
 .من النيابة العامة 
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 يل قاطع علي أنه مل جتري أي حتريات فعلية وهذا دل

 وأن ما سطره يف حمضرة خمالف للحقيقة 
ومــن ثــم .. وال يكفــي ألن يوصــف بأنــه دالئــل كافـيـة علــي ارتكــاب الطــاعن أو غـيـره لجريمــة  

يتضح مدي ما شاب إذن النيابة من بطالن البتناؤه علي معلومـات واهيـة لـم تجـري بشـأنها تحريـات 
 .جدية 

 غم وضوح ما تقدم هذا وبر
إال أن محكمة الحكم الطعين أخطأت في تطبيق القانون وقضت بإدانة الطـاعن رغـم بطـالن 

 .كافة اإلجراءات التي بوشرت معه 

 للخطأ يف تطبيق القانون : الوجه الثالث 

خطأ احلكم املطعون فيه حينما أدان الطاعن بناء علي أدلة باطلـة مسـتقاة مـن 

 إجراء القبض الباطل 

 حيث أنه ملن املقرر يف قضاء النقض أن 
بطــالن القــبض مقتضــاه قانونــا عــدم التعويــل فــي الحكــم باإلدانــة علــي أي دليــل مســتمد منــه  

وبالـتـالي ـفـال يعـتـد بشــهادة مــن ـقـام ـبـه ، ولمــا كاـنـت اـلـدعوى حســبما حصــلها الحكــم المطـعـون فـيـه ال 
 . ببراءة الطاعن يوجد فيها دليل سوي تلك الشهادة فإنه يتعين نقضه والحكم

 )١٥/٩/٢٠١٢ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٢٣الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
طعـون فـيـه \ٕالقـبض الـذي ال يسـتند إلـي أسـاس فـي القـانون فهـو باطـل ، واذ خـالف الحكـم الـم 

هذا النظر وجـري قضـائه علـي صـحة هـذا اإلجـراء فإنـه يكـون معيبـا بالخطـأ فـي تطبيـق القـانون بمـا 
 .يوجب نقضه 

 )١٠/٤/٢٠١٣ ق جلسة ٧٥ لسنة ٨٦٧٤٣قم الطعن ر(
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 وقضي كذلك بأن 
لمــا كــان بطــالن القــبض والتفـتـيش مقتضــاه قانوـنـا عــدم التعوـيـل فــي الحكــم باإلداـنـة علــي أي 
دليل يكون مستمد منه ، وبالتالي فال يعتد بشهادة من قام بهذا اإلجراء الباطل ، ولما كان الحكـم ال 

 .ن تلك الشهادة فإنه يكون معيب يتعين نقضه يوجد به سوي هذا الدليل المستمد م
 )٢٦/١٢/٢٠٠٥ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٩٨١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وبتطبيــق كافــة المفــاهيم القانونيــة أنفــة البيــان علــي مــدونات الحكــم الطعــين يتضــح أنــه أدان  

 كــان مــن فــإذا.. الطــاعن بنــاء علــي أدلــة مســتقاة مــن إجــراء القــبض الباطــل الــذي تــم مــع الطــاعن 
أـنـه ال يعـتـد بشــهادة مــن ـقـام ـبـاإلجراء .. المـقـرر وحســبما اســتقرت عـلـي ذـلـك أحكــام محكمــة اـلـنقض 

وكان شاهدي اإلثبات اللذين قدمتهما النيابـة العامـة كـدليلين إثبـات فـي حـق الطـاعن همـا .. الباطل 
أـقــوال هـــذين وـقــد خـلــت األوراق ـمــن ثمـــة دلـيــل أخـــر ســـوي .. الضـــابطين الـقــائمين ـبــاإلجراء الباطـــل 

بمـا .. األمر الذي يؤكد أن الحكم الطعين قد شابه العوار والخطـأ فـي تطبيـق القـانون .. الضابطين 
 .يستوجب نقضه واإلحالة 
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احلكم الطعني عابه القصور يف التسبيب حيث اقتصرت أسبابه علـي : السبب الثاني 

جلنائي فبات غري مقنع القول بأن التهمة ثابتة من التحقيقات وتقرير املعمل ا

ذلك أن هذه العبارات وإن كان هلا معنـي عنـد واضـعي احلكـم إال أنـه معنـي 

مستور يف ضمائرهم وهو ما ال يتحقق به الغرض من وجـوب تسـبيب األحكـام 

 .وال ميكن حمكمة النقض من مراقبة احلكم 

 وقد جاء هذا العيب علي عدة أوجه بيانها كالتايل 

حلكم الطعني قصور يف بيان واقعة الدعوى حيـث قـام بتحصـيلها شاب ا: لوجه األول ا

علي حنو يشوبه االضـطراب الواضـح والتعـارض الكامـل مـع مـا هـو ثابـت يف 

األوراق وذلك بـأن أورد صـورة الواقعـة بشـكل جممـل وغـامض ال تتحقـق منـه 

 الغاية يف التسبيب 

 ذلك أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
 التي استقرت في ذهن المحكمة وقضت باإلدانة بنـاء عليهـا أمـر جـوهري بيان واقعة الدعوى

ومستقل تماما عن بيان األدلة التي استندت إليها المحكمة في قضاءها وال يغني أيهمـا عـن ضـرورة 
البيان األخر إذ بهما معا تتحقق الغاية التي من أجلها أوجب الشـارع تسـبيب األحكـام ، وهـذه الغايـة 

نات التـي فرضـها القـانون علـي القاضـي إذ هـي مظهـر قيامـه بمـا عليـه مـن واجـب من أعظم الضـما
ٕتــدقيق البحــث وامعــان النظــر للتعــرف علــي الحقيقــة التــي يعلنهــا الحكــم وبــه وحــده يســلم مــن مظنــة 
التحكم واالستبداد فيدعوا الجميع إلـي عدلـه مطمئنـين إلـي قضـائه وال تحقـق األسـباب هـذه الغايـة إذا 

دعوى التــي قضــي الحكــم بإدانــة الطــاعن عنهــا قــد جــاءت عباراتهــا مجملــة ومجهلــة كانــت واقعــة الــ
 .يشوبها الغموض واإلبهام وال تجد محكمة النقض فيها مجاال لتتبين صحة الحكم من فسادة 

 )ق٥٩ لسنة ١٧٨٤٦ الطعن رقم ١٧/١٢/١٩٩٠نقض (
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 ملا كان ذلك
يانهـا لصـورة واقعـة الـدعوى التـي وكان من الواضح الجلي أن محكمة الموضوع التزمت في ب 

للتهمــة ) النيابــة العامــة(بــذلك الوصــف الــذي أوردتــه ســلطة االتهــام .. قضــت بإدانــة الطــاعن عنهــا 
 .المسندة إليه بأمر اإلحالة 

 مع أن هذا الوصف ال يعرب إال عن رأي النيابة العامة فقط 
ا الشخصـــي وعقيـــدتها وكـــان علـــي المحكمـــة أن تكـــون عقيـــدتها فـــي الـــدعوى بنـــاء علـــي رأيهـــ 

ٕالخاصــة ، وـلـيس لهــا أن تعتمــد فــي اطمئنانهــا عـلـي رأي أخــر لســواها ، واذ خــالف الحكــم المطعــون 
 .فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا واجب نقضه واإلحالة 

 )٦٢ رقم ٣٣٤ ص ١٩ لسنة ١٨/٣/١٩٦٨نقض (

 هذا 
الموضــوع صــورت وحـيـث أـنـه عـلـي ـمـا تـبـين مــن مطالـعـة مــدونات الحـكـم الطـعـين أن محكمــة  

بأـنـه ـقـد وردت تحرـيـات ســرية عــن أن الطــاعن يحــوز ويحــرز أســلحة نارـيـة وذخــائر . الواقعــة بقولهــا 
فقــــام محــــرر محضــــر التحريــــات باستصــــدار إذن مــــن النيابــــة بضــــبطه وتفتــــيش .. بــــدون تــــرخيص 
ونفاذا لهذا اإلذن توجه محرر المحضر علـي رأس قـوة مـن الشـرطة إلـي مسـكن .. شخصه ومسكنه 

ومــا أن أبصــرهم القاعــد ) بندقــة آليــة(طــاعن فأبصــره جالســا أمــام منزلــه ممســكا بيــده ســالحا ناريــا ال
حتى أطلق عدة أعيـرة ناريـة قاصـدا التهديـد إال أنـه قـد تمكـن مـن ضـبطه والسـالح النـاري المضـبوط 

 .والي يحوي بخزينتيه علي الطلقات المضبوطة 
 
 
 
 



                                
 

 
 
 
 
 
 
  
 

  Egypt – Borg El giza El Kebly – giza - ٢٠٣ - -عمارة برج الجيزة القبلي -مصر 

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

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

 www.HamdyKhalifa.com 
 

 محدي خليفة
 المحامي بالنقض

 شريف محدي خليفة
 المحامي

 
Hamdy Khalifa  

Lawyer of the Supreme Courts 
Sherif Hamdy Khalifa  

Lawyer   

 ملا كان ذلك

 لوارد باحلكم الطعني ينم عن وكان هذا التصوير للواقعة ا

 قصور يف البيان وجتزأة للواقعة 

 واالحنراف بها عما هو ثابت باألوراق 

 وذلك لألسباب اآلتية 

 : السبب األول 
أن الطــاعن أقــر صــراحة وبتلقائيــة تامــة أنــه قــد تــم ضــبطه أبــان جلوســه علــي أحــد المقــاهي  
وهـو مـا يقطـع بـأن واقعـة .. شـاهد النفـي . .وقد أكد ذلـك  .. -/-/٣ صباح يوم الخميس ٩الساعة 

 .الضبط تمت قبل تسطير محضر التحريات المزعوم 

 :السبب الثاني 
ـبـل جــاءت ـبـأن .. أن التحرـيـات ـلـم ـتـرد ـبـأن الطــاعن يحــوز ويحــرز األســلحة النارـيـة فحســب  

ذا مـن  وأنهمـا يحـوزان ويحـرزان األسـلحة والـذخائر وأنهمـا يتخـ......../ للطاعن شـريك آخـر يـدعي 
 .شخصهما ومسكنهما وملحقات سكنهما أماكن إلخفاء تلك األشياء 

 يف حني أن الواقعة 
لــم تســفر عــن ضــبط ســوي الطــاعن فقــط واختفــي تمامــا المتحــرى عنــه الثــاني وهــو مــا يقطــع  

بـعـدم صــحة التحرـيـات وانـعـدام جــديتها إذا ـلـو كاـنـت صــحيحة ألســفر الضــبط عــن تأكـيـد ـمـا جــاء بهــا 
 .تحري عنهما وتم ضبط كال الم

 ليس هذا فحسب 
فإن القائم علي الضبط لم يقم بتفتيش مسكن الطاعن وهو مـا يعـد إقـرار منـه بعـدم صـحة مـا  

 .سطره في محضرة من أن الطاعن يتخذ من مسكنه وملحقات مسكنه مكانا إلخفاء األسلحة 
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 :السبب الثالث 
عقـــل والمنطـــق وطـبـــائع أن واقعـــة الضـــبط علـــي النحـــو الموصـــوف بمحضــــره ال يتفـــق مـــع ال 
حيث ال يتصور أن يجلس الطاعن أمام مسكنه مشهرا السالح النـاري فـي وجـه  القاصـي .. األمور 
وأيضـــا يتصـــادف توجـــه الضـــابط والـقــوة المرافـقــة ـلــه إـلــي مســـكن .. ـبــال أســـباب واضـــحة .. واـلــداني 

 !!. الطاعن ليجده علي هذه الحالة ؟؟

 :السبب الرابع 
أن الطــاعن مــا أن شــاهده حتــى قــام بــإطالق النيــران عليــه وعلــي أن محــرر المحضــر قــرر بــ

ولــم يحــاول الــدلوف إـلـي مســكنه أو الجــري ) .. بندقــة آلـيـة(القــوة المرافقــة ـلـه مــن الســالح المضــبوط 
 !!.وراح يطلق النيران ؟؟) علي حسب زعم الضابط(والعدو للهرب بل ظل مكانه 

 :السبب اخلامس 
يــام الطــاعن بــإطالق النيــران علــي قــوة الشــرطة ال تتفــق مــع أن واقعــة الضــبط هــذه وواقعــة ق 

ولـم يـدعي مـدعي أنـه .. فكيـف للطـاعن أن يطلـق مـن بندقيـة آليـة عـدة طلقـات .. الحقيقة والمنطق 
 .أصيب منها

 :السبب السادس 
لــم يوضـــح ضـــابط الواقـعــة المزعوـمــة ـمــا هـــي المســافة الـتــي كاـنــت تفصـــل الطـــاعن عـــن ـقــوة  

ٕوان .. وعمــا إذا كانــت تســمح برؤيــة الطــاعن والتعــرف علــي شخصــيته  .. الشــرطة رئاســة الضــابط
 .كانت تسمح بذلك فيكف لم يصب هو أو أي من أفراد الشرطة من جراء إطالق النيران عليهم 

 :السبب السابع 
" بشــد أجــزاء الســالح " ـقـرر الضــابط وزميـلـه ـبـأن الطــاعن مــا أن رأي قــوة الشــرطة حـتـى ـقـام  

وهــو .. لــيس بحاجــة لشــد أجزائــه حتــى يــتم اإلطــالق منــه ) ســالح آلــي(ضــبوط رغــم أن الســالح الم
 .دليل قاطع علي عدم صحة الواقعة برمتها 
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 :السبب الثامن 
فإـنـــه عـبـــارة عــــن بندقـيـــة آلـيـــة عـيـــار   ) بفــــرض ضــــبطه مــــع الطــــاعن(أن الســــالح المضــــبوط  

ا ثـالث أوضـاع لإلطـالق وأن لهـ..  وهي تتميز فنيا بإطالق السريع والغزير للطلقات ٣٩ × ٧ر٦٢
 :كالتالي " سقاطة أمان " تتحكم فيها 

 .تكون السقاطة ألعلي .. وضع األمان  -١
 .تكون السقاطة لألوسط .. وضع آلي  -٢

 .تكون السقاطة لألسفل .. وضع فردي  -٣

 طلقـة ١٢٠ طلقه فـي الدقيقـة ، وفـي وضـع اآللـي تقـرب ٦٠وفي المعدل الفردي تطلق هذه البندقية 
 .في الدقيقة 

 وهذه البندقية 
تحتوى علـي حلقـات حلزونيـة تعمـل علـي خـروج المقـذوف بحركـة لولبيـه لزيـادة سـرعته ولعـدم  

وأقصـي ) كيلـو متـر ونصـف( متـر ١٥٠٠والمدى المؤثر والقائل لهذه البندقية حوالي.. تأثره بالرياح 
 ) .ثالثة كليو متر( متر ٣٠٠٠مدي لها 

 ومن التفصيل السابق 
ـبــدءأ مـــن اـلــزعم ـبــأن .. ان جـمــاع مـــا ـقــرره الضـــابط بشـــأن واقعـــة الضـــبط يتجـلــى ظـــاهرا بهـتــ 

مـرورا بأنـه لـم يوضـح وضـع سـقاطة السـالح حـال .. الطـاعن أطلـق مـن البندقيـة ثـالث طلقـات فقـط 
وصوال إلي الزعم باإلطالق ومـع ذلـك لـم يتـأذى .. ضبطه وهل كانت علي الوضع اآللي أم الفردي 

أن ) شـــاهدي اإلثبـــات(وختامـــا يـــزعم الضـــابط وزميلـــه !! فقـــة لـــه ؟هـــو أو أي مـــن رجـــال القـــوة المرا
سـقاطة " فـي حـين أنـه سـالح آلـي ال تشـد أجـزاءه بـل تـتحكم فيـه .. الطاعن قـام بشـد أجـزاء السـالح 

 .أنفة الذكر " األمان
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 ومما تقدم مجيعه 
ة تمامـا ومن جملة األسباب أنفة الذكر يتضـح وبجـالء أن للواقعـة الراهنـة صـورة أخـري مغـاير 

وأن هـذا الوصـف األخيـر ال يتناسـب مـع الحقيقـة والعقـل .. عن ذلك الوصف الوارد بالحكم الطعين 
والمنطـق وـمـا هــو ثابـت ـبـاألوراق وـمـا تحتوـيـه سـطورها وعـلـي األخــص ـمـا بـين الســطور واـلـذي يجــب 

رفــة عـلـي محكمــة الموضــوع أن تفطــن إلـيـه وتكــون رأـيـا وقناعــة مســتقلة تمامــا عــن تـلـك المســطرة بمع
 ـبــأن محكمـــة الموضـــوع ـقــد اضـــطربت ـفــي تحصـــيل – أي أـنــه ـفــي حالتـنــا الراهـنــة –ســـلطة االتهـــام 

صـــحيح واقعـــات االتهـــام اـلــراهن واهـتــزت الصـــورة أمامهـــا بمـــا أعجزهـــا عـــن إصـــدار حكـــم مـنــزه عـــن 
 .وهو األمر الذي يتعين معه نقض الحكم الطعين .. القصور في التسبيب 

 وهو ما يتأكد معه 
لطعـين قـد اخـفـق فـي اإلحاطـة بوـقـائع الـدعوى وخاصـة مـا ـكـان منهـا ذا أثـر كبـيـر أن الحكـم ا

 إـنـه ـلـم يحــط بهمــا اإلحاطــة الكافـيـة إلـنـزال حكــم – كمــا ســلفا الـقـول –ـفـي إدراكــه لفحواهــا ممــا يعـنـي 
القانون عليها وهو ما يصيبه بالعوار الذي يستوجب نقضه إعماال لمـا اسـتقرت عليـه محكمتنـا العليـا 

يد علي حرية القاضي الجنائي في استمداد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالمـا أن لهـذا من التأك
 .الدليل مأخذه الصحيح من األوراق 

 )٦٤٢ ص ٤٣ رقم ٢٧ س ١٤/٦/١٩٧٦نقض (
 )٢٧٣ ص ٤٦ رقم ٣٦ س ٢٠/٢/١٩٨٥نقض (
 )٢١٣ ص ٤٤ رقم ٣٥ س ٢٨/٢/١٩٨٤نقض (
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 الوجه الثاني للقصور 

م الطعني يف الرد علي ما متسك بـه الطـاعن ومدافعـة جبلسـات قصور عاب احلك 

احملاكمة من انتفاء صلة الطاعن بالسـالح املضـبوط واختالفـه عـن ذلـك السـالح 

 املعروض علي املعمل اجلنائي والوارد بشأنه التقرير املعد من أدلة الثبوت 

 حيث استقرت وتواترت أحكام النقض علي أن 
جـب أن تبنـي علـي أسـس صـحيحة مـن أوراق الـدعوى وعناصـرها ، من المقرر أن األحكـام ي 

فـإذا اسـتندت إـلـي روايـة أو واقعـة ال اصــل لهـا فـي التحقيـقـات فإنـه يكـون معيـبـا البتنائـه علـي أســاس 
 .فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم 

 )٧٦١ ص ١٢٠ ق ٣٦ أحكام النقض س ١٦/٥/١٩٨٥(

 كما قضي بأن 
مـــة ألـقــوال شـــاهد عـلــي مـــا يثـبــت ـفــي محـــرر رســـمي دون مرجـــع يجعـــل الحكـــم ـتــرجيح المحك 

 .مشوبا بالقصور 
 )٤٧٥ ص ١٦٢ ق ٥ أحكام النقض س ٦/٤/١٩٥٤(

 وقضي كذلك بأن 
إذا كان الحكم بعد أن استعرض األدلة والقرائن التـي تمسـك بهـا المـتهم تأييـدا لدفاعـه وقـد رد  

دمة لتأييد الـدفاع فإنـه ال يكـون مسـببا التسـبيب الـذي يتطلبـه عليها ردا منبئا بعدم دراسة األوراق المق
 .القانون ويكون باطال متعينا نقضه 

 )١٢ ص ٣٩ الطعن رقم ١٠/١٢/١٩٤٣نقض (

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت من خالل محاضر جلسات محاكمة الطـاعن أنـه تمسـك بانتفـاء صـلته بالسـالح  

  السالح المزعوم ضبطه معه عن ذلك السالح وأن هناك اختالف واضح فيما بين.. المضبوط 
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 .المعد بشأنه تقرير المعمل الجنائي المتخذ دليال من أدلة الثبوت 

 مؤكدا بأن 
 :بأنه عبارة عن ) الشاهد األول(الضابط / السالح المزعوم ضبطه معه قد وصفه السيد  
مـدون علـي  ٥٢٦٠٢٠٤٣ بدبشك وبها قابس وتحمل رقـم ٣٩ × ٧ر٦٢بندقية آلية عيار "  

 ".جسم السالح 

 يف حني ورد تقرير املعمل اجلنائي وصفا هذا السالح 

 بأنه عبارة عن 
 ..... مــم تحمــل رقــم ٣٩ × ٧ر٦٢بندقيــة آليــة أجنبيــة الصــنع بمــا ســورة مششــخنة عيــار "  

 ".علي جسم السالح 

 ومن هنا يتضح االختالف بني السالح املزعوم ضبطه مع الطاعن 

 ساله إيل املعمل اجلنائي وذلك الذي مت إر
أي أن الســـــالح المـعــــروض عـلــــي ) .....(والـتــــاني يحمـــــل رـقــــم ) .....(ـفــــاألول يحـمــــل رـقــــم 

وال يمكن القـول بـأن ذلـك جـاء مـن .. المعمل الجنائي ليس هو السالح المزعوم ضبطه مع الطاعن 
 مدونــه –نع  بوصــف أنــه أجنبــي الصــ–قبيــل الخطــأ المــادي ذلــك أن األرقــام المدونــه علــي الســالح 

بمــا ال يمـكــن القــول بانخـــداع البصــر ـبــين ) 3(ورـقــم ) 2(باللغــة اإلنجليزيــة وشـــتان الفــارق ـبــين رقــم 
 .الرقمين 

 أضف إيل ذلك 
 أن البندقيـــة اآلليـــة عيـــار – ومنهـــا نســـتقي العلـــم –أنـــه لمـــن المعلـــوم لـــدي عدالـــة المحكمـــة  

.. وفــي جمهوريــة مصــر العربيــة ..  مــن األســلحة واســعة االنتشــار فــي الشــرق األوســط ٣٩×٧ر٦٢
 .لما تتميز به من خفة الوزن وتعدد االستخدامات والدقة في اإلطالق والتصويب 

 لذلك فهي موجودة بكثرة لدي .. وهذا فضال عن أنها األقل ثمنا عن األسلحة األخرى  
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 .الجيش والشرطة في مصر 

 وهو ما يقطع بأن السالح املزعوم ضبطه
 قـــد تـــم تبديلـــه بـــأخر يخـــص الشـــرطة ومـــن هنـــا جـــاء –ة ذلـــك  بفـــرض صـــح–مـــع الطـــاعن 

التضــارب فــي الــرقم المــدون علــي الســالح المرســل للمعمــل الجنــائي عــن ذلــك المزعــوم ضــبطه مــع 
 .الطاعن 

 ملا كان ذلك 
فـقــد تجـلــي ظـــاهرا مـــدي جوهرـيــة اـلــدفع المـبــدي عـلــي نحـــو جـــازم وصـــريح عـــن المـــدافع عـــن  

لموضـوع قـد أقسـطته حقـه فـي الفحـص والتمحـيص لتغيـر يقينـا والـذي إذا كانـت محكمـة ا.. الطاعن 
 .رأيها في الدعوى 

 إال أنها مل تفعل 
مكتفـيــة ـفــي هـــذا الخصـــوص بقاـلــة مجمـلــة ومجهـلــة ومعمـــاة ال تكـفــي بحـــال مـــن األحـــوال أن  

 إذ قالت ما هو نصه .. تكون ردا سائغا علي هذا الدفع 

صــلة المــتهم بالســالح النــاري وحيــث أنــه عــن قالــه الــدفاع بانتفــاء .......... 
 بــأن المحكمــة تطمــئن إلــي أقــوال ضــابط –فمــردود .. والــذخيرة المضــبوطين 

 .الواقعة أن السالح الناري والذخيرة المضبوطين ضبطا بحوزة المتهم 

 وبذلك يكون احلكم الطعني قد عابه القصور الواضح يف التسبيب 
فـال .. التي اتخذتها سندا الطمئنانها المذكور حيث لم تبين محكمة الموضوع األدلة والقرائن  

بـل .. يكفي أن تطمئن المحكمة مصدرة الحكم الطعين بشـيء مسـتور فـي ضـميرها ال يدركـه غيرهـا 
 .يجب أن توضح وبأسباب سائغة األدلة التي حملتها نحو هذا االطمئنان 
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 ..وحيث أن حمكمة احلكم الطعني مل تفعل ذلك 

 حكمها بال جدال بالقصور يف التسبيب وهو األمر الذي يعيب 

 فضال عن

 خمالفة الثابت باألوراق 
وهو ما يقطع بأنه جدير بالنقض واإلحالة لما عابه مـن قصـور مبطـل فـي التسـبيب ومخالفـة  

 ) .تقرير المعمل الجنائي(واضحة لما هو ثابت باألوراق الرسمية 

 الوجه الثالث للقصور 

أن قـام بتجـزأة أقـوال شـاهد اإلثبـات األول قصور عاب احلكم الطعـني وذلـك بـ

واالحنراف بها إيل غري مؤداهـا واسـتقطعها مبـا يـنم عـن عـدم قناعتـه بـاجلزء 

املستقطع والتعويل علي اجلزء الباقي مبا ال جيوز قانونا ويعترب تنـاقض يصـيب 

 احلكم الطعني 

 من املقرر بداءة يف أحكام النقض أن 
 روايــة الشــاهد وتأخــذها علــي وجــه خــاص يخــالف صــريح ال يجــوز للمحكمــة أن تتــدخل فــي 

 .عباراتها ، وأن تقيم قضاءها علي فروض تناقض صريح روايته 
 )٧١٧ ص ١٥٥ ق ٣٠ س ٢١/٦/١٩٧٦نقض (
 )٦٤٩ ص ١٤١ ق ٢٣ س ٧/٥/١٩٧٢نقض (
 )٣٨٥ ص ٧٦ ق ١٤ س ٣٠/٤/١٩٦٣نقض (

 كما قضي بأن 
فصــمت شــهادة الشــاهد عـلـي غـيـر مــا إذا كاـنـت المحكـمـة عـلـي ـمـا هــو ظــاهر ـمـن حكمهــا ـقـد  

ـيــؤدي إلـيــه محصـــلها واستخلصـــت منهـــا مـــا ال ـيــؤدي إلـيــه واعتبرـتــه دـلــيال عـلــي اإلداـنــة فهـــذا عـيــب 
 .يستوجب نقضه 
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 )٧٣٠ ص ٢٦٠ ق ٤ س ١٤/٤/١٩٥٣نقض (

 وكذا قضي بأن 
يجــب أن تكــون مــدونات الحكــم كافيــة بــذاتها حــين قضــت باإلدانــة ، بــأن المحكمــة قــد ألمــت  
 صحيحا بكافة األدلة القائمة فيها ، وأنهـا تبينـت األسـاس الـذي تقـوم عليـه شـهادة كـل شـاهد ، إلماما

أمــا وضــع الحكــم فــي صــيغة عامــة غامضــة مجهلــة ومبهمــة ، فإنــه ال يحقــق الغــرض الــذي قصــده 
 .الشارع من تسبيب األحكام ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون 

 )٣٣٧ ص ٧١م  رق٢٧ س ٢٢/٣/١٩٧٦نقض (
 )٨٨٥ ص ١٨٣ رقم ٢٨ س ٣٠/١٠/١٩٧٧نقض (

 ملا كان ذلك 
المسـطر بمعرفـة شـاهد اإلثبـات األول ) المزعومـة(وكان الثابت من خالل محضـر التحريـات  

..  مـن صـحتها – حسـب زعمـه –أنه قد أورد زعما بأن المعلومات التي وصلت إليه والتـي تأكـد .. 
يحــوزان ويحــرزان األســلحة الناريــة ويتخــذان مــن شخصــهما . ....../ هــي أن الطــاعن وأخــر يــدعي 

 .ومسكنهما وملحقات مسكنهما أماكن إلخفاء هذه األسلحة 

 وقد رتل ذات هذه املزاعم 

 أبان التحقيق معه أمام النيابة العامة

 إال أن حمكمة احلكم الطعني 
الـذي يعتبـر شـريكا  (قد التفتت تماما عن أقوال هذا الشـاهد فيمـا يخـص المتحـري عنـه الثـاني 

بـل تغاضـت عـن زعـم الضـابط بـأن .. ومـدي اتصـاله بالجريمـة ) للطاعن بفرض صـحة هـذا االتهـام
 .الطاعن والمتحري عنه األخر يتخذان من مسكنهما وملحقات مسكنهما مكان إلخفاء األسلحة 

 كما التفتت متاما
  من إقرار منه بعدم عن داللة عدم قيام الضابط بتفتيش مسكن الطاعن وما يحمله ذلك 
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إذ لو كان صحيحا ما تواني لحظـة واحـدة عـن التفتـيش وضـبط األسـلحة .. صحة ما جاء بمحضره 
فإنه يكون األمر الـذي يعـد بمثابـه إقـرارا منـه .. أما وانه لم يفعل ذلك .. المخبأة في مسكن الطاعن 
 .ومة ومن ثم عدم صحة ما جاء بتحرياته المزع.. بخلو مسكنه من أي أسلحة 

 ملا كان ذلك 
لهـو خيـر دليـل .. وكان التفات محكمة الموضوع عن معظم ما قرر به شاهد اإلثبات األول  

 .ولم تتأكد يقينا من مصداقية الضابط بشأنها .. علي أنها لم تطمئن لهذه الوقائع 

 ورغم ذلك 
ند عليهـا تأخذ محكمـة الموضـوع جـزءا أخـر مـن أقـوال الشـاهد المـذكور وتقـرر بصـحتها وتسـت 

 !!!.كدليل علي إدانة الطاعن 

 وهذا يعترب عني التناقض الذي عنيته حمكمة النقض يف العديد من أحكامها 

 بقوهلا 
الحكم يكـون معيبـا بالتنـاقض إذا ظهـر مـن حيثياتـه التـي بنـي عليهـا قضـاءه ، اخـتالل فكرتـه  

ذي يجعلهــا فــي حكــم الوقــائع عــن عناصــر الواقعــة وعــدم اســتقرارها فــي عقـيـدة المحكمــة االســتقرار الــ
الثابـتـة ، فضــال عمــا تنـبـئ ـبـه مــن أن الواقعــة ـلـم تكــن واضــحة ـلـدي المحكمــة إـلـي الحــد اـلـذي ـيـؤمن 
معــه مــن الخطــأ فــي تطبيــق القــانون ، ممــا يســتحيل معــه التعــرف علــي األســاس الــذي كونــت عليــه 

 .وجه الصحيح محكمة الموضوع عقيدتها بما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها علي ال
 )ق٦١ لسنة ٤٦٩٨ الطعن رقم ٣/١/١٩٩٣نقض (
 )ق٦٢ لسنة ١٧١١٧ الطعن رقم ١٤/٧/١٩٩٣نقض (

 وال يغني يف ذلك ما قام عليه احلكم من أدلة أخري 
لمـــا هـــو مقـــرر مـــن أن األدلـــة فـــي المـــواد الجنائيـــة متســـاندة يكمـــل بعضـــها بعضـــا ، ومنهـــا  

ط أحــدهما أو اســتبعد تعــذر الوـقـوف عـلـي مبـلـغ األـثـر مجتمعــة تتكــون عقـيـدة المحكمــة بحـيـث إذا ســق
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الــذي كــان لهــذا الــدليل الباطــل فــي الــرأي الــذي انتهــت إليــه المحكمــة ، أو الوقــوف علــي مــا كانــت 
 .تنتهي إليه لو أنها فطنت إلي أن هذا الدليل غير قائم 

 )٨٠٠ ص ١٥٤ رقم ٣١ س ١٦/٧/١٩٨٠نقض (
 )١٤٧٢ ص ٣٣٠ رقم ٢٣ س ٢٥/١٢/١٩٧٢نقض (

 وكذا قضي بأن 
الحكــم يكــون معيبــا إذا جــرت أســبابه علــي نحــو ينــاقض بعضــها الــبعض األخــر وعلــي نحــو  

يستعصي علي المواءمة والتوفيق ، وبما ينبئ عن اضطراب صوره الواقعة في ذهن المحكمـة وعـدم 
 عــن اسـتقرارها االســتقرار اـلـذي يجعلهـا ـفـي حـكـم الوـقـائع الثابتـة ، األـمـر اـلـذي يعجـز محكـمـة اـلـنقض

وهـــو مـــا يســـتوجب نقضـــه .. مراقـبــة صـــحة تطبـيــق الـقــانون عـلــي الواقعـــة كـمــا صـــار إثباتـهــا ـبــالحكم 
 .واإلعادة

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

 ملا كان ما تقدم 
عــين يتضــح وبتطبـيـق جمـلـة المـفـاهيم واألصــول القانونـيـة أنـفـة البـيـان عـلـي ـمـدونات الحكــم الط 

وبجالء أنه قام بتجزأة أقوال شاهد اإلثبـات األول والتفـت عـن جـزء لـيس بالقليـل مـن أقوالـه بمـا يؤكـد 
ومـع ذلـك عـول علـي جـزء أخـر مـن هـذه األقـوال .. ٕعدم اطمئنان هـذا الحكـم إليهـا والـي مصـداقيتها 

لــي المواءمــة وبــذلك يكــون قــد تضــارب فــي أســبابه علــي نحــو يستعصــي ع.. وقــرر باطمئنانــه إليهــا 
والتوفـيــق وينـبــئ عـــن اضـــطراب صـــورة الواقـعــة ـفــي ذهـــن المحكـمــة وعـــدم اســـتقرارها االســـتقرار اـلــذي 

 .يجعل حكمها منزه عن القصور 

 ومن ثم 
 يتجلى ظاهرا أن ذلك القضاء جديرا بالنقض واإلحالة لما شابه من قصور واضح في  
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 .التسبيب وتجزأة باطلة ألقوال الشهود وتناقض بين 

 وجه الرابع للقصور ال

قصور شاب احلكم املطعون فيه ، إذ أنه مبنازعة الطاعن ومدافعه يف صحة أقـوال  

ـكـان حرـيـا عـلـي حمكـمـة .. ـشـهود اإلثـبـات وتأكـيـده عـلـي خمالفتـهـا للحقيـقـة 

املوضوع متحيص هذه األقوال بتحقيق جتريه بنفسها بلوغا لغاية األمر فيها أمـا 

ون قـد صـادرت علـي حـق الـدفاع مبـا يعيـب وقد أمسكت عن ذلك ، فإنهـا تكـ

 حكمها بالقصور 

 ففي هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن 
إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد اإلثبات من شـأنه لـو صـح أن يغيـر وجـه الـرأي فـي  

ة الدعوى ، كان لزاما علي المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقـه بتحقيـق تجريـه بنفسـها بلوغـا إلـي غايـ
األمر فيه أما وقد أمسكت عن تحقيقه وكـان مـا أوردتـه ردا عليـه بقالـه االطمئنـان إلـي أقـوال الشـاهد 

 .فهو غير سائغ لما ينطوي عليه من مصادرة الدفاع فإن حكمها يكون معيبا 
 )٧١٤ ق ص ٤١ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض (

 وال ينال من ذلك 
فــي مرافعتــه أثنــاء نظــر الــدعوى أن يكــون الــدفاع قــد امســك عــن طلــب إجــراء ذلــك التحقيــق  

واقتصر علي طلب الحكـم بـراءة الطـاعن ألن تحقيـق األدلـة فـي المـواد الجنائيـة هـو واجـب المحكمـة 
فــــي المقــــام األول وال يجــــوز بحــــال أن يكــــون رهــــن مشــــيئة المــــتهم أو دفاعــــه ، كمــــا أن العبــــرة فــــي 

تسـمع خاللهـا الشـهود سـواء إلثبـات المحاكمات الجنائية بالتحقيقات التي تجريهـا المحكمـة بالجلسـة و
التهمــة ضــد المــتهم أو نفيهــا عنــه ، كمــا أن عـلـي محكمــة الموضــوع ـتـدارك أي قصــور فــي التحقيــق 
االبتـدائي ألنهـا المـالذ األخيـر الـذي يعتصـم بـه الـدفاع بمـا ال يجـوز مصـادرة حقـه فيـه ألن فـي ذلـك 

 ون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا ٕما تتأذي به العدالة أشد اإليذاء ، واذ خالف الحكم المطع
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 .ٕلقصوره واخالله بحق الدفاع واجبا النقض واإلحالة 
 ) ق٥٦ لسنة ٢٨٢٢ ق الطعن رقم٣٧ سنة ٩/١٠/١٩٨٦نقض (

 ) ق٤٣ لسنة ٧٨٨ الطعن رقم ١٦/٢/١٩٧٣نقض (

 وقضي كذلك بأن 
ع عـــن ســـماع شـــهود اإلثبـــات ومناقشـــتهم واجـــب علـــي المحكمـــة حتـــى ولـــو لـــم يطلبـــه المـــداف 

 .الطاعن 
 )١٢٢٠ ص ٣٢ س ٣٠/١٢/١٩٨٠نقض (

 وكذا قضي بأن 
التـفـرس ـفـي وجــه الشــاهد وحالـتـه النفســية وـقـت أداء الشــهادة ومراوغـتـه واضــطرابه وغـيـر ذـلـك  

ممــا يعيــين القاضــي علــي تقــدير أقوالــه حــق قــدرها وذلــك الحتمــال أن تجنــي الشــهادة التــي تســمعها 
 .ا يقنعها بغير ما اقتنعت به المحكمة أو يباح للدفاع مناقشتها مم

 )٦٠١ ص ١٤١ رقم ٣٦ س ١٢/١٠/١٩٨٥نقض (

 ملا كان ذلك 
وحـيــث ذهـــب دفـــاع الطـــاعن إـلــي التأكـيــد عـلــي عـــدم مصـــداقية جمـيــع شـــهود اإلثـبــات وعـلــي  

األخص منهم الشاهد األول الذي زعم أنه تلقي معلومات وقد أجـري تحريـات أكـدت هـذه المعلومـات 
ع مجــاال للشــك عــدم صــحة معلوماـتـه وأـنـه ـلـم يجــر أي تحرـيـات جدـيـة عـلـي ـفـي حــين ثـبـت بمــا ال ـيـد

 .نحو ما سلف إيضاحه تفصيال 

 وهو األمر 
ٕالـــذي ألقـــي علـــي عـــاتق محكمـــة الموضـــوع عـــبء تمحـــيص هـــذا الـــدفاع واقســـاطه حقـــه فـــي  

البحـــث وذـلــك ـبــأن تقـــوم ـبــإجراء التحقـيــق بنفســـها تحقيـقــا لألدـلــة المطروحـــة عـلــي محكمـــة الموضـــوع 
ما وأنهــا المــالذ األخيــر للمــتهم ويجــب عليهــا إجــراء التحقيقــات وســماع الشــهود وأن تتفــرس فــي الســي
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وجه الشاهد وحالته النفسية أثناء أدائه الشـهادة الحتمـال أن تجنـي مـن ذلـك دلـيال علـي بـراءة المـتهم 
 .أو دليال علي إدانته 

 أما وأنها قد أمسكت عن القيام بهذا الواجب املنوط بها 
كمها يكون معيب بالقصور الشديد في التسبيب فوق أنه تضمن إخـالل بحقـوق الـدفاع فإن ح 

حيث أن القيام بالواجب علي المحكمة لـيس .. للطاعن حتى ولو لم يكن المدافع عنه قد طلب ذلك 
 .بحاجة إلي طلب 

 الوجه اخلامس للقصور 

قـصـور ـعـاب احلـكـم الطـعـني ذـلـك أـنـه ـمـع متـسـك الـطـاعن ومدافـعـه بـشـاهد  

.. ومع عدم قناعة حمكمة املوضوع بنعيه علي أقوال شهود اإلثبات ..... /النفي

فقد كان لزاما علـي احملكمـة أن تسـتدعي شـاهد النفـي وتناقشـه وتتفـرس يف 

وجهه عله يأتي بدليل علي براءة الطاعن وإمسـاكها عـن ذلـك يعيـب حكمهـا 

 .بالقصور 

 فمن املستقر عليه نقضا يف هذا الشأن أن 
لي المحكمة أن تضمن حكمها ما يدل علي أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بهـا يجب ع 

إلماما شامال يهيئ لها الفرصة للتمحيص الشامل والكافي ، الذي يدل علي أنها قامت بواجبهـا وبمـا 
ينبغي عليها من االلتزام بتحقيق البحث للتعرف علي وجه الحقيقة ، وأال كـان حكمهـا معيبـا لقصـوره 

 .نقضه متعين 
 )ق٥٢ لسنة ٦٠٤٧ الطعن رقم ١٠٠٠ ص ٣٣ س ١٤/١٢/١٩٨٢نقض (
 )ق٥١ لسنة ٢٣٦٥ الطعن رقم ١١ ص ١ رقم ٣٣ س ٣/١/١٩٨٢نقض (

 كما قضت بأن 
 تحقق األدلة في المواد الجنائية هو واجب المحكمة في المقام األول وال يجوز أن يكون رهن  
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 .مشيئة المتهم أو المدافع عنه 
 )٥٥ ص ١٦٥٤ طعن رقم ٩٦٩ ص ٣٧ س ٢٦/١١/١٩٨٦نقض (

 وكذا قضي بأن 
األصل في األحكام الجنائية أن تبني علي التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة  

 .وتسمع فيه في مواجهة المتهم وشهادات الشهود مادام سماعهم ممكنا 
 )٨٧٠ ص ١٧٩ ق ٣٣ س ١١/١١/١٩٨٢نقض (

 )١٢٠ ص ٢١ ق ٢٩ س ٣٠/١/١٩٧٨نقض (

 ملا كان ذلك 
.. وبتطبـيــق جمـــاع المفـــاهيم القانونـيــة والقضـــائية أنفـــه البـيــان عـلــي مـــدونات الحكـــم الطعـــين  

يتجـلــى ظـــاهرا أن محكمـــة الحكـــم الطعـــين قـــد قعـــدت عـــن أداء واجبهـــا فـــي فحـــص وتمحـــيص أوراق 
 .يقة التداعي والتصدي لكامل عناصر االتهام الراهن ولم تقم بالتحقيق الالزم للتوصل إلي الحق

 ففي الوقت 
اـلـذي التفتــت فيــه عــن كافــة المطــاعن والعيــوب التــي أبرزهــا المــدافع عــن الطــاعن فــي أقــوال  

شاهدي اإلثبات وصادرتها دون فحـص أو تمحـيص وبقالـه واهيـة تعجـز عـن مجابهـة هـذه المطـاعن 
 .وهي أنها تطمئن لهذه األقوال 

 فقد كان لزاما عليها 
ر وتتجــه صــوب أـقـوال شــاهد النـفـي اـلـذي تمســك ـبـه الطــاعن  إلـقـاء النظــر عـلـي الجاـنـب األخــ 

ٕوان لــم تكــن تطمــئن .. والــذي جــاءت أقوالــه مؤكــده علــي تهــاتر االتهــام الماثــل إجرائيــا وموضــوعيا 
فـقــد كـــان عليهـــا اســـتدعائه ومناقشـــته ومحاورـتــه .. ألقواـلــه هـــذه الـتــي أدـلــي بهـــا أمـــام النياـبــة العامـــة 

علهـا تجـد فـي أقوالـه مـا يـدحض قناعتهـا بـأقوال شـاهدي .. شهادته والتفرس في وجهه إبان اإلدالء ب
 .اإلثبات 
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 أما وأنها مل تفعل 
األمر الذي يصـيب حكمهـا بالقصـور لعـدم تبيانهـا مضـمون أقـوال شـاهد النفـي وعـدم إجرائهـا  

تحقيــق بنفســها فــي هــذا الشــأن يــنم عــن مجابهــة هــذه المحكمــة كافــة عناصــر االتهــام وصــوال لغايــة 
 .وهو ما يتعين معه نقض الحكم الطعين .. منها األمر 

 الوجه السادس للقصور

فقد عاب احلكـم الطعـني قصـورا يف التسـبيب لعـدم إجـراء .. ويف ذات السياق   

حمكمة املوضوع حتقيقا منفصال فيما ثبت أمامها من أن السالح املزعوم ضبطه 

 .....ي حيمـل رقـم والسالح املرسل للمعمـل اجلنـائ..... مع الطاعن حيمل رقم 

وخبـري املعمـل ) ضابط الواقعة(فقد كان عليها أن تستدعي شاهد اإلثبات األول 

 .اجلنائي لبيان سبب هذا االختالف وإحجامها عن ذلك يعيب حكمها بالقصور 

 حيث تواترت أحكام النقض علي أن 
ب علـي المحكمـة تحقيق األدلة في المواد الجنائية هو واجب المحكمة فـي المقـام األول وواجـ 

تحقـيــق اـلــدليل مـــادام تحقيـقــه ممكـنــا ، وبغـــض النظـــر عـــن مســـلك المـــتهم ـفــي شـــأن هـــذا اـلــدليل ألن 
 .تحقيق أدلة اإلدانة في المواد الجنائية ال يصح أن يكون رهن مشيئة المتهم أو المدافع عنه 

 )٧٣٨ ص ١٣٨ ق ٣٧ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض (
 )١٢٢٠ ص ٢٨٩ ق ٣٢ س ٣٠/١٢/١٩٨١نقض (

 )٤٤٢ ص ٨٤ ق ٢٩ س ٢٤/٤/١٩٧٨نقض (
 )٢١٤ ص ٥٣ ق ٢٣ س ٢١/٢/١٩٧٢نقض (

 كما قضي أيضا بأن 
األحـكـام الجنائـيـة يجــب أن تبـنـي عـلـي الجــزم واليـقـين مــن الواـقـع اـلـذي يثبـتـه اـلـدليل المعتـبـر ،  

 .وال تؤسس علي الظن واالحتمال من الفروض واالعتبارات المجردة واألدلة االحتمالية
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 )١٣٢ ص ٢٨ ق ٢٨س  ٢٤/١/١٩٧٧نقض (
 )١٨٠  ص ٣٩ ق ٢٨ س ٦/٢/١٩٧٧نقض (
 )١١٤ ص ٢٧ ق ٢٤ س ٢٩/٣/١٩٧٧نقض (

 ملا كان ذلك 
وكـــان الثاـبــت ـمــن خـــالل أوراق الـتــداعي أـنــه ـقــد ثـبــت عـلــي وجـــه رســـمي ويقيـنــي أن الســـالح  

بينمــا الســالح المرســل إـلـي المعـمـل الجـنـائي والمعــد ) .....(المزعــوم ضــبطه ـمـع الطــاعن يحـمـل رـقـم 
 ) ......(بشأنه التقرير المعد من ضمن أدلة الثبوت فهو السالح رقم 

 وهذا االختالف بني السالحني 
كـــان يســـتوجب علـــي محكمـــة الموضـــوع أن تفـــرد لـــه تحقيقـــا خاصـــا بمـــا مـــؤداه مجابهـــة هـــذا  

شـاهد اإلثبـات (فقد كـان عليهـا أن تسـتدعي محـرر محضـر الضـبط .. التناقض والتوصل إلي سببه 
 .لالستفسار منهما عن سبب هذا االختالف.. أن تستدعي أيضا خبير المعمل الجنائي و) األول

 إال أن حمكمة املوضوع مل تقم بفعل ذلك 
مكتفيــة بقالــه غامضــة ومجهلــة ومبهمــة وهــي أن المحكمــة تطمــئن إلــي أن الســالح والــذخيرة  

 .المضبوطين هما ذات السالح والذخيرة التي تم فحصها بالمعمل الجنائي 

 وهذه القاله 
القاصـــرة عـــن بـيــان أي دلـيــل تكـــون محكمـــة الموضـــوع ـقــد ارتكـنــت إلـيــه ـفــي ذـلــك االطمئـنــان  

وهــو األمــر .. غـيـر كافـيـة لحمــل النتيجــة الـتـي انتهــت إليهــا المحكمــة مــن إداـنـة للطــاعن .. المزعــوم 
 .الة الذي يعيب الحكم بحق بالقصور المبطل في التسبيب علي نحو يجعله خليقا بالنقض واإلح
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 الوجه السابع للقصور 

قصور عاب احلكم الطعني لعدم بيانه للواقعة التي أدان مبوجبهـا الطـاعن مبـا  

يتحقق معه أركان اجلرمية وعدم بيانه لألفعال واملقاصد املسندة للطاعن والتـي 

 وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .. تكون منها اجلرمية يف فرض حصوهلا 

 متنا العليا يف هذا اخلصوص ومما استقرت عليه حمك
أن القانون أوجب في كل حكم باإلدانـة أن يشـمل علـي بيـان الواقعـة المسـتوجبة للعقوبـة بيانـا  

تتحقق بـه أركـان الجريمـة والظـروف التـي وقعـت فيهـا واألدلـة التـي استخلصـت منهـا المحكمـة ثبـوت 
منهــا اإلدانــة حتــى يتضــح وجــه وقوعهــا مــن المــتهم وأن تلتــزم بــإيراد مــؤدي األدلــة التــي استخلصــت 

اســتداللها وســالمه مأخــذه وأال كــان قاصــرا ، وكــان المقصــود مــن عـبـارة بـيـان الواقعــة اـلـواردة بالمــادة 
 إجراءات جنائية هو أن يثبت قاضـي الموضـوع فـي حكمـة كـل األفعـال والمقاصـد التـي تتكـون ٣١٠

 .منها أركان الجريمة 
 )١٦/١١/١٩٩٧ ق جلسة ٦٢ لسنة ١٦٠٧٧الطعن رقم (

 )٨/٣/١٩٩٢ ق جلسة ٦٠ لسنة ٢٠٨٨٣الطعن رقم (
 )٣١/١/٢٠٠١ ق جلسة ٦٤ لسنة ٢٨٤٧٥الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
جــــري قضــــاء الــــنقض علــــي نقــــض األحكــــام التــــي ال يــــذكر فيهــــا إال أن التهمــــة ثابتــــة مــــن  

ق التحقيقــات وشـــهادة الشـــهود ، ألن هـــذه الصـــيغة عاـمــة يمـكــن وضـــعها ـفــي ـكــل حـكــم وهـــي ال تحـقــ
غــرض الشــارع مــن تســبيب األحكــام ، ـبـل الواجــب عـلـي المحكمــة أن ـتـذكر مضــمون شــهادة الشــهود 

 .وغيرها باألدلة التي اعتمدت عليها في حكمها 
 )٤٥٩ ص ١٠١ ق ٢٣ س ٢٦/٣/١٩٧٢نقض (
 )٤٤٢ ص ٣٦٨ ق ٣ س ٢١/١/١٩٥٢نقض (
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 ملا كان ذلك
 فــي عبــارة عامــة ومجهلــة أن وكــان الحكــم الطعــين وفقــا لمــا هــو ثابــت مــن مدوناتــه قــد أورد 

وهي عبارة عامـة ال يمكـن أن .. التهمة ثابتة من التحقيقات وشهادة الشهود وتقرير المعمل الجنائي 
 .تحقق غرض المشرع من تسبيب األحكام 

 ومل يوضح احلكم الطعني 
 ما إذا ركني الجريمة المسند للطاعن سواء المادي أو المعنوي قد تحقـق مـن عدمـه ، بـل أنـه 

  .لم يورد ثمة إشارة إلي أركان الجريمة ومدي قيام أي دالئل علي توافرها وانعقادها في حق الطاعن

 ومل يشر هذا احلكم 
علــي فــرض (أو بمعـنـي أوضــح ـلـم يبحــث وراء الباعــث علــي ارتكــاب الطــاعن لهــذه الجريمــة  

إذا عنيـــت وقـــد كـــان ذلـــك سيتضـــح .. فقـــد يكـــون مضـــطر الرتكابهـــا أو مكرهـــا عليهـــا ) صـــحة ذلـــك
محكمة الموضوع بالبحث في األفعال والمقاصد المنسوبة للطـاعن وعمـا إذا كانـت تـؤدي إلـي إدانتـه 

 .من عدمه 

 أما وأن خال احلكم الطعني 
.. من بيان أركان الجريمة ومدي الدالئل علي نسبتها للطاعن وانعقادها فـي حقـه مـن عدمـه 

 التســـبيب علـــي نحـــو يجعلـــه خليقـــا باإللغـــاء األمـــر الـــذي يعيـــب هـــذا الحكـــم بالقصـــور المبطـــل فـــي
 .والنقض
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 الوجه الثامن للقصور 

ملا هـو مسـند إليـه ) الطاعن(قصور عاب احلكم الطعني بالتفاته عن إنكار املتهم  

من اتهام دون إبداء أسباب واضحة ومفصلة تربر هـذا اإلطـراح مـع أن الطـاعن 

 ق عن إثبات إدانته ظل مستمسكا باألصل وهو الرباءة وعجزت األورا

 حيث أنه من املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
المقرر فـي قضـاء هـذه المحكمـة والمسـتقر عليـه عـدم مسـاءلة الشـخص جنائيـا عـن عمـل إال  

 .أن يكون قد ساهم فيه فاعال أو شريكا 
 )ق٥٩ لسنة ٢٢٢٢١ طعن ٤٥ سنة ١٥/٢/١٩٩٤نقض (

 كما قضي بأن 
ور تفترض في المتهم البراءة حتى تثبت إدانته ، وبناء علـي هـذا األصل اإلجرائي وفقا للدست 

االفتـراض فـال يجـوز تكليـف المـتهم بـأن يثبـت براءتـه ألن هـذا القـول يتعـارض مـع افتـراض الـبـراءة ، 
 .ولهذا يكفي أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة إسناد التهمة للمتهم لكي يقضي ببراءته 

 )٧٨قم  ر٢٣١ ص ٦ سنة ٢/١٢/١٩٥٥نقض (

 وكذا قضي بأن 
يجب علي الحكم أال يجمل أدلة الثبوت في الدعوى بل عليه أن يبينهـا فـي وضـوح وأن يـورد  

مؤداها في بيان مفصل وواضح ال يشوبه غموض أو إبهام حتى يمكن أن يتحقـق قصـد الشـارع مـن 
طبيقـــا وجـــوب تســـبيب األحكـــام ويمكـــن محكمـــة الـــنقض مـــن إعمـــال رقابتهـــا علـــي تطبيـــق القـــانون ت

 .صحيحا
 )٢٧٣ رقم ١٢١١ ص ٢٣ سنة ١٩/١١/١٩٧٢نقض (

 ملا كان ذلك 
 وكان الثابت من خالل مدونات الحكم الطعين أنه تعليقا علي إنكار الطاعن لكافة  
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 :قرر بقاله غامضة خالية من الوضوح يشوبها اإلبهام مقررا .. االتهامات الموجهة إليه 
يقــات وبجلســة المحاكمــة فــإن المحكمــة ال تعــول عليــه وحيــث أنــه عــن إنكــار المــتهم بالتحق"  

وتلتفــت عنــه بحســـبانه ضــرب مــن ضـــروب الــدفاع قصـــد منهــا المــتهم ودفاعـــه اإلفــالت ـمــن 
 " .العقاب 

 ملا كان ما تقدم 
وكاـنــت هـــذه العـبــارة تعجـــز عـــن إيضـــاح مـبــررات محكمـــة الموضـــوع إلطـــراح إنكـــار الطـــاعن  

ه مـع الوضـع فـي االعتبـار كافـة المطـاعن والـدفوع التـي أبـداها السيما وأن.. لالتهامات المسندة إليه 
المدافع عن الطاعن والتي تؤكد وبحق انتفاء صلته بهذا االتهـام وهـو مـا كـان يسـتلزم العنايـة بإنكـار 

إال أن محكمــــة .. الطــــاعن لمــــا هــــو مســــند إلـيـــه ومنحــــه مزـيـــد مــــن الفحــــص والعناـيـــة واـلـــرد الســــائغ 
مر الذي يعيب حكمها بالقصور المبطل في التسبيب علي نحـو يجعلـه األ.. الموضوع لم تفعل ذلك 

 .خليقا باإللغاء 

 هذا ومن مجاع األوجه أنفة الذكر 
 ـفــوق أن هـنــاك العدـيــد ـمــن األســـباب الجوهرـيــة األخـــرى الـتــي تـنــال مـــن الحكـــم -وحـيــث أـنــه  
نال من الحكم الطعـين  إال أن أوجه القصور في التسبيب أنفة البيان كفيلة بذاتها من أن ت–الطعين 

 . بالقبول شكال وموضوعا – انتصارا للعدالة والقانون –وتجعل هذا الطعن وبحق جديرا 
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أسباب احلكم الطعني شابها الفساد يف االستدالل ملا انطوت عليه مـن : السبب الثالث 

عـيـوب مـسـت ـسـالمة االـسـتنباط واـسـتنادها إيل أدـلـة ـغـري ـصـاحلة موـضـوعا 

وذلك علي النحو املبـني بـاحلكم يف أكثـر مـن صـورة ووجـه مبـا  .. لالقتناع بها

 جيعله جديرا بالنقض واإلحالة 

 : الوجه األول 

فساد احلم الطعني يف استدالله بتقرير املعمل اجلنائي علي إدانة الطـاعن رغـم 

ما شاب هذا التقرير مـن أوجـه عـوار وقصـور جتعلـه مـن األدلـة الغـري صـاحلة 

 بها والتعويل عليها موضوعا لالقتناع 

 حيث انه ملن املقرر يف قضاء حمكمة النقض أنه 
من الالزم في أصول االستدالل أن يكون الـدليل الـذي يعـول عليـه الحكـم مؤديـا إلـي مـا رتبـه  

 .عليه من نتائج من غير تعسف في االستنتاج وال تنافر في حكم العقل والمنطق 
 ) ق٥٥ لسنة ٦٦٣٥ طعن ٧٨٢ ص ١٣٨ ق ٣٦ س ٢٣/٦/١٩٨٥نقض (

 )٧٧٨ ص ١٥٨ ق ٣٦ س ٢٧/٥/١٩٨٥نقض (
 )١٣٢ ص ٢٨ ق ٢٨ س ٢٤/١/١٩٧٧نقض (

 ومن أحكامها أيضا 
أن محكمــة اـلـنقض تبســط رقابتهــا عـلـي صــحة اســتدالل المحكمــة وصــواب اســتنباطها لألدلــة  

المطروحة عليها فـإذا كانـت قـد اعتمـدت علـي دليـل ال يجـوز أن مؤسـس قضـاءها عليـه فـإن حكمهـا 
يكون باطال البتنائه علي أساس فاسد إذ يتعـين أن تكـون كافـة األدلـة التـي أقـيم عليهـا قضـاء الحكـم 
قــد ســلمت مــن عــوار الفســاد فــي االســتدالل أو التعســف فــي االســتنتاج وهــو مــا لــم يســلم منــه الحكــم 

 .الطعين ولهذا كان معيبا واجب النقض واإلعادة 
 )ق٥٢ لسنة ٦٤٥٣ طعن ٢٧٤ ص ٥٣ ق ٣٤ س ٢٣/٢/١٩٨٣نقض (
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 )ق٥٥ لسنة ٦٣٣٥ طعن رقم ٧٨٢ ص ١٣٨ ق ٣٦ س ١٣/٦/١٩٨٥نقض (

 ملا كان ذلك 
وبتطبيــق جملــة األصــول والثوابــت القانونيــة علــي مــدونات الحكــم الطعــين ومــا قــام عليــه مــن 

يتجلى ظاهرا أن كافـة هـذه الـدالئل التـي عـول عليهـا الحكـم الطعـين فـي إدانـة الطـاعن غيـر .. أدلة 
اـلـذي جــاءت وعـلـي األـخـص ـفـي ذـلـك تقرـيـر المعـمـل الجـنـائي ..  الناحـيـة الموضــوعية صــالحة مــن

عباراـتــه عامـــة ومجهـلــة ولـــم يفصـــل فـــي العدـيــد مـــن النقـــاط الفنـيــة الجوهرـيــة التـــي كـــان يجـــب عليـــه 
أما وأنه جاء بهـذه الصـورة المعيبـة األمـر .. إيضاحها والقطع فيها حتى يكون صالحا لالستدالل به 

إال أنهــا ـلـم تفعــل واتخــذت مـنـه .. ر بمحكمــة الموضــوع إطراحــه وعــدم التعوـيـل علـيـه اـلـذي كــان يجــد
 :سندا لقضائها بما يعيبه بالفساد في االستدالل بهذا التقرير المعيب باآلتي 

 :معيب أوال 
ـذي بأنــه لــم ينتبــه ولــم يلتفــت إلــي االخــتالف الواضــح فيمــا بــين الســالح المعــروض عليــه   واـل

بين السالح المزعوم ضبطه مع الطاعن والوارد وصـفه ورقمـه بمحضـر الضـبط و) .....(يحمل رقم 
ٕواعــادة .. األمــر اـلـذي كــان يتعــين معــه عـلـي خبـيـر المعمــل الجـنـائي التوـقـف عـنـده .. ) .....(وهــو 

إال أنـه .. التخـاذ شـئونها نحـو هـذا االخـتالف المأمورية والحرز الغير مطابقـة إلـي النيابـة العامـة 
المأموريــة علــي غيــر هــدي منتهيــا إلــي نتيجــة بعيــده كــل البعــد عــن وصــف الــدليل لــم يفعــل وباشــر 

 .الصالح لالستدالل 

 :ومعيب ثانيا 
ألنه أشار إلي أن السالح المعروض عليه مكتمل األجزاء وصالح لالستخدام واإلطـالق منـه  

.. )من عدمـه(إال أنه لم يوضح ما إذا كان قد سبق استعمال هذا السالح وسبق اإلطالق منه .. 
.. الســيما وأن شــاهدي اإلثـبـات ـقـررا ـبـأن الطــاعن حــال ضــبطه أطـلـق مــن الســالح عــدة أعـيـرة نارـيـة 

 .وهو أمر لم يقرر به خبير المعمل الجنائي ولم يفصل فيه 
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 :ومعيب ثالثا 
فلــم يقطــع .. وعلــي الفــرض الجــدلي بــأن هــذا الســالح ســبق اســتخدامه وســبق اإلطــالق منــه  

كــان .. أو بمعنــي أخــر .. الفتــرة الزمنيــة الفاصــلة بــين اإلطــالق والعــرض عليــه الســيد الخبيــر بــين 
تـم مـن السـالح وذلـك للتأكـد ٕعلـي أخـر اسـتعمال واطـالق عليه أن يوضـح الفتـرة الزمنيـة التـي مـرت 

الغيـر (من أن السالح المضبوط مع الطاعن تم استعماله مـن عدمـه وعمـا إذا كـان روايـة الشـاهدين 
 .ال من عدمه حدثت فع) منطقية

 :ومعيب رابعا 
حيث أورد تقريـر المعمـل الجنـائي وبعبـارة غامضـة مـن أن الفـوارغ المعروضـة عليـه هـي مـن  

فـقـد .. لـم يـقـرر بأنهـا أطلـقـت مـن ذات الســالح أنـف اـلـذكر ولكـنـه .. ذات عيـار الســالح المعـروض 
يضــحي جمــاع مــا ـقـرره ولكنهــا ـلـم تطـلـق مــن ذات الســالح بمــا ) نعــم(تكــون الـفـوارغ مــن ذات العـيـار 

 .شاهدي اإلثبات مخالف للحقيقة 

 ملا كان ذلك 
ورغــم جمــاع العيــوب وأوجــه العــوار التــي شــابت تقريــر المعمــل الجنــائي وانــه لــم يفصــل فــي  

العديد من النقاط الفنية الجوهرية بما يعيبه بالقصور علي نحـو يجعلـه غيـر صـالح للتعويـل عليـه أو 
 الحكـم الطعـين طارحـا لجمـاع هـذه العيـوب بمـا يعيبـه وبحـق بالفسـاد ومع ذلـك جـاء.. االستدالل به 

 .المبطل في االستدالل 

 

 

 

 

 



                                
 

 
 
 
 
 
 
  
 

  Egypt – Borg El giza El Kebly – giza - ٢٢٧ - -عمارة برج الجيزة القبلي -مصر 

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

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

 www.HamdyKhalifa.com 
 

 محدي خليفة
 المحامي بالنقض

 شريف محدي خليفة
 المحامي

 
Hamdy Khalifa  

Lawyer of the Supreme Courts 
Sherif Hamdy Khalifa  

Lawyer   

 الوجه الثاني للفساد 

فساد احلكم الطعني يف اسـتدالله بـأقوال شـاهدي اإلثبـات علـي إدانـة الطـاعن 

.. السيما وأن هذه األقوال شابها عدم املعقولية وجمافاة املنطق وانعدام الصحة 

عن كونها صادرة عن ضابطني قائمني بإجراء القـبض الباطـل مبـا ال جيـوز فضال 

 .األخذ بأقواهلما والتعويل عليها

 فقد قضت حمكمة النقض بأن .. بداية 
بطـالن الـقـبض مقتضــاه قانونـا عــدم التعوـيـل فـي الحـكـم باإلداـنـة علـي أي دلـيـل مســتمد مـنـه ،  

 .وبالتالي فال يعتد بشهادة من قام به 

 )١٥/٩/٢٠١٢ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٢٣قم الطعن ر(
 )٢٦/١٢/٢٠٠٥ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٩٨١الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
الحكـــم يـكـــون مشــــوبا بالفســــاد ـفـــي االســــتدالل إذا انطــــوت أســــبابه عـلـــي عـيـــب يـمـــس ســــالمة  

االســـتنباط ويتحقـــق ذلـــك إذا اســـتندت المحكمـــة فـــي اقتناعهـــا إلـــي أدلـــة غيـــر صـــالحة مـــن الناحيـــة 
القتـنــاع بهـــا أو ـفــي حاـلــة عـــدم الـلــزوم المنطـقــي للنتيجـــة الـتــي انتـهــت إليهـــا بـنــاء عـلــي الموضـــوعية ل

 .العناصر التي ثبتت لديها 
 )ق٥٣ لسنة ٤٢٢٣ طعن ٨٤٧ ص ١٧ ق ، ٣٣ س ٤/١١/١٩٨٢نقض (

 )ق٤٤ لسنة ٧٠٥ الطعن رقم ٢٥/٦/١٩٨١نقض (

 ملا كان ذلك 
والتفتـيش اللـذين تمـا بمعرفـة شـاهدي وكنا قد انتهينـا سـلفا إلـي ثبـوت بطـالن إجـراءي القـبض  

وعلــي فــرض .. وذلــك إلجرائهمــا قبــل الحصــول علــي إذن مــن النيابــة العامــة ) الضــابطين(اإلثبــات 
فإنه قد ثبـت بطـالن اإلذن لعـدم إبتنائـه علـي تحريـات ودالئـل كافيـة إلصـداره .. إجرائهما بعد اإلذن 
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يكـــون إجـــراءي الـقــبض والتفـتــيش أيضـــا ومـــن ـثــم تطبيـقــا لقاعـــدة مـــا بـنــي عـلــي باطـــل فهـــو باطـــل .. 
 .باطلين 

 وتطبيقا لذات القاعدة
فإن محكمة النقض الموقرة تواترت أحكامها علي بطالن أي دليل قد يستمد من هـذا اإلجـراء  
فـقـد ذهـبـت إـلـي ـعـدم االعـتـداد ـبـأقوال الضــابط الـقـائم بـهـذا اإلجــراء ..واألكـثـر مــن ذـلـك .. الباطــل 

ثبوت ما قدم إال أن محكمة الحكم الطعين اتخـذت مـن أقـوال الضـابطين ورغم .. ومن ثم .. الباطل 
 .وهو ما يعيب حكمها بالفساد المبطل في االستدالل.. القائمين علي القبض الباطل سندا لقضائها 

 وهذا ليس كل شيء 
أن أقوال هذين الضابطين جاءت غير متفقة مع العقل والمنطق ومجافيـة .. بل واألكثر منه 

 :وذلك كله وفق الحقائق اآلتية .. ة بما يؤكد انعدام صحتها للحقيق

 :احلقيقة األويل 
قـرر بأـنـه انتقـل إلـي حيـث مسـكن الطـاعن ضــمن .. ...../ أن شـاهد اإلثبـات الثـاني النقيـب  

.. وهو أمـر ال يتفـق مـع العقـل والمنطـق وطبـائع األمـور ) !! الشاهد األول(المالزم أول قوة برئاسة 
بــل جــري العمــل ) مــالزم أول(مرءوســا لضــابط أقــل منــه فــي الرتبــة ) نقيــب(ط برتبــه أن يخــرج ضــاب

األمــر اـلـذي يقطــع بعــدم صــحة مــا ـقـرره هــذا الشــاهد ويجعــل للواقعــة .. بطبيعــة الحــال عـلـي العكــس 
تم الزج باسمه فقـط بـاألوراق رغـم عـدم ) الشاهد الثاني(صورة أخري ال تخرج عن كون هذا الضابط 

تهربا من الدفع الذي تـواتر .. عة الضبط  وذلك فقط ليكون شاهد مع الضابط األول اشتراكه في واق
فتفتـــق ذهـــن الســـادة .. المـــدافعين عـــن المتهمـــين علـــي إبدائـــه وهـــو إنفـــراد ضـــابط الواقعـــة بالشـــهادة 

 .الضباط علي اختالق بدعه الزعم باصطحاب ضابط أخر دائما ما يكون معدوم الدور 

 اقوهو عني ما حدث باألور
 والمتقدم ) الشاهد األول(حيث لم يثبت للشاهد الثاني أي دور في الواقعة فالقائم بالتحري 
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والمتـــزعم للقـــوة المقـــال بأنهـــا انتقلـــت إلجـــراء ) الشـــاهد األول(للنياـبــة للحصـــول عـلــي اإلذن المزعـــوم 
قـائم بتفتـيش وال) الشـاهد األول(والقائم بالقبض علي الطـاعن فعـال هـو ) الشاهد األول أيضا(القبض 
 ) .هو الشاهد األول(الطاعن 

 أما الشاهد الثاني 
وهـــو أمـــر يخـــالف الواقـــع .. فـــال ناقـــة لـــه وال جمـــل ســـوي أنـــه شـــاهد فقـــط لمـــا يحـــدث حولـــه 

وهــو ) !! الشــاهد األول(الســيما مــع الوضــع فــي االعتبــار أنــه األعلــى رتبــة مــن رئيســه .. والحقيقــة 
 .جمله وتفصيال األمر الذي ينال من أقوال ذلك الشاهد 

 :احلقيقة الثانية 
فمـــا أن اقترـبــا مـنــه حـتــى شـــاهداه .. أن الشـــاهدين زعمـــا بأنهمـــا توجهـــا إـلــي مســـكن الطـــاعن  

ممســــكا بـيـــده الســــالح الـنـــاري )  ظهــــرا حســــبما زعــــم الشــــاهدين٢ر٣٠الســــاعة (جالســــا أمــــام مســــكنه 
 .المضبوط 

 وهذه واقعة معدومة املعقولية متاما 
ن بـأن أي منهمـا ال تربطـه أي عالقـة أو سـابقة معرفـة أو خالفـات مـع فقد أقـر كـال الشـاهدي -١

 !!.فكيف إذن تعرف عليه من بعيد حسبما زعما ؟؟.. الطاعن 
لــم يقــرر أي مــن هــذين الشــاهدين بماهيــة المســافة التــي زعمــا بأنهمــا شــاهدا الطــاعن منهــا  -٢

ومــع .. لطــاعن والـتـي يجــب أن تـكـون قليـلـة بحـيـث يســتطيع هــذين الشــاهدين تفســير مالـمـح ا
ذـلـك يقــرران بأـنـه أطلــق النيــران عليهمــا مــن ســالح يســتطيع اإلصــابة عـلـي بعــد ثالثــة آالف 

 !.ولم يصب أي منهما أو القوة المرافقة ؟.. متر 

هـــل يعـقــل أن يجـلــس الطـــاعن أمـــام مســـكنه فـــي الظهـيــرة مشـــهرا ســـالحه ـفــي وجـــه القاصـــى  -٣
 .سمها باألوراق والداني بهذه الصورة الهزلية التي حاول الضابطين ر

وعلـــي فـــرض جـــدلي بصـــحة قيـــام الطـــاعن بـــذلك ألـــيس مـــن العقـــل والمنطـــق أن يتخـــذ هـــذا  -٤
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الطـاعن مـن وسـائل الحيطـة والحـذر مـا يجعلـه علـي بينـه مـن الـدالف إلـي منطقـة سـكنه مـن 
وهـــــو الوصـــــف الـــــذي يحـــــاول (رجـــــال الشـــــرطة حســـــبما يفعـــــل المجـــــرمين عريقـــــي اإلجـــــرام 

 ). بقولهما أنه جالس أمام مسكنه مشهرا سالحهالضابطين إثباته علي الطاعن

ـلـم يقــدم أي مــن الضــابطين مـبـررا واحــدا علــي جلــوس الطــاعن أمــام مســكنه ممســكا ســالحه  -٥
إال إذا افترضنا بأنـه كـان يعلـم بقـدوم هـذين الضـابطين .. بهذه الكيفية وفي منتصف النهار 

  .وهذا فرض بطبيعة الحال مستحيل التصور! فجلس في انتظارهما ؟

ـيــتأكد مــا شــاب ـقـول الضــابطين مــن قصــور وعــوار وانعــدام للمعقولـيـة .. وـمـن جمـلـة مــا تـقـدم 
 .بما يجدر معه استبعاد أقوالهما من أدلة الثبوت 

 :احلقيقة الثالثة 
زعـم الضـابطين بـأن الطـاعن أطلـق عليهمـا وعـلـي القـوة المرافقـة لهمـا عـدة أعيـرة ناريـة وأنـهـم 

فـــإذا وضـــعنا فـــي االعتبـــار أن !  كلـــه لـــم يصـــب أي مـــن الطـــرفين ؟ورغـــم ذلـــك.. بـــادلوه اإلطـــالق 
) ثالـثـة كيـلـو مـتـر(الطـاعن ـكـان يحــوز بندقيـة آلـيـة تســتطيع اإلصــابة مـن عـلـي بـعـد ثالـثـة أالف متـر 

األمــر اـلـذي يجعــل الـقـول بأـنـه أطـلـق أعـيـرة نارـيـة مــن ..  مـتـر ١٥٠٠وتســتطيع القـتـل مــن عـلـي بعــد 
 .هو قول هزل وما هو بالحق .. ي ومع ذلك لم يصيب أحد هذا السالح علي القوة بشكل عشوائ

 :احلقيقة الرابعة 
 فضـال عـن القـبض علـي الطـاعن –أن اإلذن المزعوم الصادر عن النيابة العامة قد تضمن  

وهـــو مـــا ـلــم يـقــم ـبــه هـــذين الضـــابطين المـــدججين باألســـلحة ..  تفـتــيش مســـكنه وملحقاـتــه –وتفتيشـــه 
 وال يعرـفــون معـنــي القـيــام بالواجـــب وكـــان األجـــدر بهمـــا عـــدم التوجـــه والمراـفــق لهـــم ـقــوة مـــن الشـــرطة

فـــإذا كـــان الطـــاعن يجـلــس أمـــام مســـكنه فـــي الظهـيــرة مشـــهرا .. للقـــبض عـلــي الطـــاعن فـــي األصـــل 
فإن العقل والمنطق يقول بـأن مـا خفـي .. سالحه بهذه الكيفية التي وصفها الضابطين سالفي الذكر 

 .داخل مسكنه كان أعظم 
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الضابطين أثرا عدم الدلوف لمسكن الطـاعن وتفتيشـه لعلمهمـا اليقينـي بعـدم صـحة مـا إال أن  
 علـي خـالف –وأنهمـا تعلـال .. زعمته التحريات بأن الطاعن يخفي األسلحة داخل مسكنه وملحقاته 

 بتجمــــع أهلـيـــة المجـنـــي علـيـــه ليـبـــررا عــــدم اســــتكمالهما تنفـيـــذ اإلذن المعـيـــب الـقـــائم عـلـــي –الحقيـقـــة 
 .لوطة  معلومات مغ

 :احلقيقة اخلامسة 
ـقـد تضــمن الـقـبض عـلـي المتحــري عـنـه الـثـاني وتفتيشــه .. أن ذات اإلذن الباطــل أـنـف اـلـذكر  

 .وتفتيش مسكنه 

 إال أن الضابطني أنفي الذكر 
بعـــدم ) وعـلــي األخـــص األول(بمـــا يعـــد إقـــرار صـــريحا منهمـــا .. ـلــم يتحركـــا نحـــو تنفـيــذ ذـلــك 

فعـلـي اـلـرغم مــن صــدور ..  هــذا الشــخص المتحــري عـنـه صــحة مــا ســطره بمحضــر التحرـيـات بشــأن
إال أنــه لــم يقــدم .. اإلذن مــن النيابــة العامــة بــالقبض عليــه وتفتيشــه بنــاء علــي طلــب الشــاهد األول 

 .علي ذلك ال لشيء سوي أنه يقر بعدم صحة ما تضمنته تحرياته المزعومة في هذا الخصوص

 :احلقيقة السادسة 
أنهمـــا زعمـــا بـــأن ) الضـــابطين المـــذكورين(اهدي اإلثبـــات وممـــا يؤكـــد عـــدم صـــحة أقـــوال شـــ

 .الذي بحوزته وأطلق به النيران عليهما حتى قام بشد أجزاء السالح .. الطاعن ما أن شاهدهما 

 هذا وملا كان الثابت 
وال يحـتــاج اإلطـــالق مـنــه شـــد .. ـســالح آـلــي أن الســـالح المزعـــوم ضـــبطه ـمــع الطـــاعن هـــو 

.. مـا بـين وضـع األمـان أو اآللـي أو المنفـرد ) السـقاطة(ة علي ضبط بل تقتصر المسأل.. األجزاء 
 : يحتمل أحد أمرين – علي فرض صحته –فهو قول .. أما الزعم بأن الطاعن قام بشد األجزاء 

 !. أن السالح الذي ضبط مع الطاعن ليس بسالح آلي ؟:األول 

 قوط في األقوال الذي أن الواقعة برمتها غير صحيحة وظهر ذلك جليا من الس :الثاني 
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 .هوي فيه الضابطين 

 :احلقيقة السابعة 
انهمـا بعـد القـبض علـي الطـاعن اعترضـهما اثنـين مـن أهليتـه .. قرر الضابطين أنفي الذكر  

 .واعتديا عليهما بالسب والشتم لمحاولة تهريب الطاعن .. 

 وهذا قول جيايف احلقيقة والعقل ومنطقية األمور
كيــف علــم هــذين الضــابطين .. يثــور تســاؤل .. لــي لقالــه الضــابطين فــوق هــذا التصــور الهز - أ

 ! .بأسماء هذين الشخصين الكاملة ؟

فلـمـاذا ـلـم ـيـتم الـقـبض عليهـمـا وتوجـيـه االتـهـام .. ٕواذا كانـت هــذه الواقـعـة المزعوـمـة صــحيحة  - ب
 !.بمقاومة السلطات إليهما ؟

طي شــــرطه نحــــو تهرـيـــب الطــــاعن مــــن ضــــاب) اثـنـــين( وهــــل يعقــــل أن يســــعى شخصــــين -ج
 !.مدججين بالسالح فضال عن أفراد قوة مرافقة لهما ؟

الســــب ( تكــــون وســــيلة هــــذين الشخصــــين فــــي تهريــــب الطــــاعن – لــــو فرضــــنا ذلــــك - وهــــل -د
 !.؟)والشتم

لـعــل جـمــاع مـــا تـقــدم يؤـكــد عـــدم معقولـيــة هـــذه الواقعـــة المزعوـمــة المـقــال بهـــا ـمــن الضـــابطين  
 .شاهدي اإلثبات 

 وخالصة القول
الحقائق أنفة البيان يتضح ما شاب أقوال ضابط الواقعة من عـوار وعـدم معقوليـة ومن جملة  

بما يقطع بأن هذه األقوال ال تصـلح بـأي حـال مـن األحـوال دلـيال يسـتدل .. ومجافاة للحقيقة والواقع 
فـإن حكمهـا يكـون معيـب .. وحيـث خالفـت محكمـة الموضـوع ذلـك النظـر .. به علـي إدانـة الطـاعن 

 .الستدالل بما يستوجب نقضه بالفساد في ا
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 وفوق ذلك كله 
فإـنــه علـــي الفـــرض الجـــدلي بصـــحة واقعـــة تعـــدي الطـــاعن علـــي الشـــاهدين بـــإطالق األعيـــرة  

ـفـــإن الثابـــت أن محكمـــة الموضــــوع لـــم ـتـــراع الحالـــة النفســـية الســــيئة لـــدي هــــذين .. الناريـــة عليهمـــا 
وهــو مــا .. نتقــام ممــن هــددهما بالقتــل الشــاهدين وتأثيرهــا علــي مصــداقية أقوالهمــا ورغبتهمــا فــي اال

 .يجعل أقوالهما مشكوك في صحتها بما كان يجدر االلتفات عنها وعدم التعويل عليها 

 وهو ما يقطع 
بفســاد الحكــم الطعــين ـفـي اســتدالله عـلـي إداـنـة الطــاعن ـبـأقوال هــذين الشــاهدين الغـيـر منزهــة  

 .أقوالهما عن التعسف واالستبداد والرغبة في االنتقام 

 :الوجه الثالث للفساد 

فساد احلكم الطعني باستدالله علـي إدانـة الطـاعن بتحريـات املباحـث املزعـوم 

املعدومة اجلدية والباطلة والتـي )  الشاهد األول(إجرائها مبعرفة ضابط الواقعة 

 من شأنها إبطال كافة اإلجراءات التالية عليها

 حيث أنه ملن املستقر عليه نقضا أنه 
ٕ جدـيــة التحرـيــات وكفايتـهــا ، وانـمــا هـــو ـمــن إطالـقــات محكـمــة الموضـــوع ، وهـــي ال إن تـقــدير 

تعدو إال أن تكون مجرد رأي شخصي لصانعها يحتمل الصحة والـبطالن ، والصـدق والكـذب ، إلـي 
أن يعرف مصدرها ، واألمر في ذلك موكول إلـي سـلطة التحقيـق ، تحـت رقابـة محكمـة الموضـوع ، 

قد دفع ببطالنها ، فإنه يتعين علـي المحكمـة أن تعـرض لهـذا الـدفع الجـوهري إال أنه إذا كان المتهم 
، وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفـي بـالرد علـي هـذا الـدفاع 
بعـبــارات قاصـــرة ، دون أن تـبــدي المحكـمــة رأيـهــا فـيــه ، وـفــي عناصـــرها ، ـمــع أنـهــا أقاـمــت قضـــاءها 

 . علي الدليل المستمد منها ، فإنه يكون معيبا مستوجبا النقض ضمن ما أقامت ،
 )١٠٠٨ ص ٢٠٦ رقم ٢٨ س ١٩٧٧ ديسمبر سنة ٤نقض (



                                
 

 
 
 
 
 
 
  
 

  Egypt – Borg El giza El Kebly – giza - ٢٣٤ - -عمارة برج الجيزة القبلي -مصر 

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

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

 www.HamdyKhalifa.com 
 

 محدي خليفة
 المحامي بالنقض

 شريف محدي خليفة
 المحامي

 
Hamdy Khalifa  

Lawyer of the Supreme Courts 
Sherif Hamdy Khalifa  

Lawyer   

 )٤١٢ ص ٨٥ رقم ٣٧ س ١٩٨٦ مارس سنة ١٣نقض (
 )ق٥٩ لسنة ٢٣٧٥٧ الطعن رقم ١٩٩٠ مارس سنة ٨نقض (
 )١١٣١ ص ١٦٣/٤ رقم ٤٧ س ١٩٩٦ نوفمبر سنة ٣نقض (

 وكذا قضي بأن 
راء الباطــل ال تســمع شــهادة مــن أجــراه ألـنـه إنمــا يشــهد بصــحة إجــراء قــام ـبـه عـلـي نحــو اإلجــ 

 .يخالف القانون ينطوي علي جريمة 
 )ق٤١ لسنة ١٥٠٣٣ الطعن رقم ٣/١/١٩٩٠نقض (

 كما قضي بأن 
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 ياأساســمجريهــا دـلـيال 
ن تـلــك أبمصـــلحه الطـــب الشـــرعي حـيــث المعـــزز الكيمـــاوي ســـفر عـنــه تقرـيــر المعمـــل أعـــن ذـلــك مـــا 

 يؤكـد قصـور الحكـم وفسـاده ممـا األمـر الـذي المـتهم إلـيتنهض دليال علـى نسـبه االتهـام  التقارير ال
 .اإلحالة ويعيبه ويوجب نقضه 

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

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت من مدونات الحكم الطعين أنه جاء معوال ومستندا بشكل أساسـي علـي تحريـات  

م إجراءهــا حــول واقعــات االتهــام الماـثـل رغــم قـيـام العدـيـد مــن اـلـدالئل المؤكــدة عـلـي المباحــث المزعــو
وأن محــرر محضــرها .. تـهـاتر هــذه التحرـيـات وانـعـدام جــديتها ـبـل وعــدم أجراؤهــا ـفـي الحقيـقـة والواـقـع 
 .استقاها من أقوال المجني عليه الثابت كذبها وزورها بأوراق االتهام الماثل 
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 ن وتهاتر وعدم جدية هذه التحريات عديدة منها هذا واألدلة علي بطال

 :الدليل األول 
ذلـك أن الطـاعن أقـر .. أن هذه التحريـات مزعومـة ومخالفـة للحقيقـة ولـم تجـر علـي الطبيعـة  

 صـباحا ٩ السـاعة -/-/٣صراحة وبتلقائيـة تامـة أنـه تـم القـبض عليـه صـباح يـوم الخمـيس الموافـق 
أي بعــد الـقـبض فعــال ) ظهــرا (١٢ر٣٠ومــة محــرر الســاعة ـفـي حــين أن محضــر التحرـيـات المزع.. 

وهـــو ـمــا يقطـــع بصـــورية محضـــر التحرـيــات وانـعــدام صـــحته وأـنــه محـــرر فـقــط ـفــي .. علــي الطـــاعن 
 .محاولة لتقنين وتصحيح إجراءات باطلة

 : الدليل الثاني 
فقـــد .. أن هـــذه التحريـــات المزعومـــة جـــاءت عـــاجزة وغيـــر كافيـــة إلصـــدار إذن بنـــاء عليهـــا 

علـي (ت هذه التحريات عن التوصل إلي مصدر حصول الطاعن علي السالح المضبوط معه عجز
وهــل كــان .. كمــا عجــزت عــن بيــان أســباب حيــازة الطــاعن للســالح ) .. فــرض منكــور بصــحة ذلــك

 .ذلك بغرض االتجار أو االستعمال 

 :الدليل الثالث 
أن المتحـــري عـنــه أن محـــرر محضـــر التحرـيــات ذاـتــه أقـــر بعـــدم صـــحته فيمـــا ســـطر فـيــه بشـــ 

الثــاني  جمــال شــحات عبــد الباســط لعــدم ســعيه نحــو القــبض عليــه وتفتيشــه حســبما صــدر اإلذن لــه 
وهــو مــا يعــد إقــرار صــريح بعــدم صــحة مــا نســب لهــذا الشــخص فــي التحريــات ممــا يــدعو .. بــذلك 

 .للريبة في جميع ما سطر بها

 :الدليل الرابع 
 مسـكن الطـاعن رغـم أنـه سـبق وقـرر بأنـه يتخـذ عدم قيام ضابط الواقعة بالسـعي نحـو تفتـيش 

هــذا يـدل عـلـي إقـراره بـعـدم صـحة ذـلـك ولـهـذا .. مـن مســكنه وملحقاتـه مكاـنـا إلخفـاء األســلحة الناريـة 
 .السبب لم يسع نحو تفتيش مسكن الطاعن رغم زعمه بأنه قام بالقبض عليه من أمام منزله 
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 ملا كان ذلك 
ذكر يتجلــى ظـــاهرا أن محضــر التحريــات المســتهلة ـبــه ومــن جملــة الحقــائق واـلــدالئل أنفــة الــ 

األوراق جــاء ـبـاطال ومعــدوما يفتقــر للجدـيـة بمــا ـيـنم عــن عــدم إجــراء تحرـيـات عـلـي الطبيعــة وهــو مــا 
أســلس إـلـي أنهــا باتــت غـيـر كافـيـة وال تحمــل دالـئـل تســوغ إصــدار اإلذن مــن النياـبـة العامــة بــالقبض 

 بطــالن هـــذا اإلذن وكاـفــة ـمــا ترتــب علـيــه ـمــن أدـلــة علــي المتحـــري عنهـمــا وتفتيشــهما وهـــو ـمــا يؤـكــد
 .تطبيقا لقاعدة ما بني علي باطل فهو باطل 

إال أن الحكــم الطعــين قــد خالفــه بمــا يعـيـب حكمهــا .. وعـلـي اـلـرغم مــن جمــا مــا تقــدم .. هــذا  
 .بالفساد في االستدالل وهو ما يجعله جديرا بالنقض واإلحالة 

قسط الدفاع والدفوع املبـداة مـن الطـاعن واملـدافع احلكم الطعني مل ي: السبب الرابع 

عنه حقها يف البحث والتمحيص ومل يرد عليها ردا سائغا يربر إطراحها بل جاء 

 رده جممال وجمهال مبا يؤكد إخالله حبقوق الدفاع علي حنو يستوجب نقضه

 : الوجه األول 

اقشتهم وصـوال إخالل احلكم الطعني بالدفاع حينما مل يستدع شهود اإلثبات ملن

لغاية األمر من أقواهلم وعدم استدعائه لشاهد النفي الذي متسـك بـه الطـاعن 

 ومدافعه أمام النيابة العامة ومت مساع أقواله أمامها 

 كما قضي بأن 
إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد اإلثبات ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجـه الـرأي 

كمــة أن تمحصــه وتقســطه حقــه بتحقيــق تجريــه بنفســها بلوغــا إلــي فــي الــدعوى كــان لزامــا علــي المح
غايــة األمــر فيــه أو تــرد عليــه بمــا يدحضــه أن هــي أمســكت عــن تحقيقــه وكــان مــا أوردتــه ردا عليــه 

 .بقاله االطمئنان إليه غير سائغ فإن حكمها يكون معيبا 
 )٤١/١٢٤/٧١٤ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض (
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 كما قضي بأن 
المحكمــة فــي تجريهــا التــي نمــا تبنــي علــى التحقيقــات ة أنهــا إائيــالمحاكمــات الجنألصــل فــي ا 
ن أ مواجـهــه الخصـــوم وعليهـــا يوتســـمع ـمــن خاللـهــا الشـــهود ـمــادام ســـماعهم ممكـنــا وذـلــك ـفــالجلســـة 

ٕوان ـتـأمر بالبحــث عــن الشــاهد واحضــاره ولــو ـبـالقوة ألداء الشــهادة مأموريتــه داء أ يتعــاون الــدفاع فــ
اء مادامـت المحكمـة قـد بنـت أحقيـه الـدفاع فـي تمسـكه بوجـوب حتى يدلي بشهادته في مجلـس القضـ

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

 السيما 
  .ولو لم يطلبه المدافع عن الطاعنوأن سماع الشهود ومناقشتهم واجب علي المحكمة حتى  

 )١٢٢٠ ص ٣٢ س ٣٠/١٢/١٩٨١نقض (

 ملا كان ذلك
لموضــوع ـقـد أمســكت عــن اسـتدعاء شــهود اإلثـبـات عـلـي اـلـرغم ـمـن أن دـفـاع وكانـت محكـمـة ا 

األـمـر اـلـذي كــان يجــب .. الطــاعن ـقـائم عـلـي تـكـذيب هــؤالء الشــهود والتأكــد ـمـن عــدم صــحة أـقـوالهم 
عـلـي المحكمــة تحقيقــا ـلـدفاع الطــاعن أن تســتدعي هــؤالء الشــهود وتناقشــهم وتتفــرس فــي وجههــم بمــا 

أو عدم صحة هذه األقوال بمـا يحـق .. حقية الدفاع في الطعن عليها يؤكد لها صحة أقوالهم وعدم أ
إال أن محكمـــة الموضـــوع ـلــم تـقــم ـبــذلك بمـــا يعـيــب حكمهـــا ـبــاإلخالل .. لـلــدفاع النعـــي عـلــي أـقــوالهم 

ولـم تحققهـا .. بحقوق الدفاع السيما وأنها لم تأخذ بالمطاعن الموجهة منه علي أقوال هؤالء الشـهود 
 .البحث والفحص والتمحيص أو تقسطها حقها في 

 ليس هذا فحسب 
وذلـــك لمناقشـــته .. بـــل أنهـــا لـــم تســـتدع شـــاهد النفـــي الـــذي قـــرر بأقوالـــه أمـــام النيابـــة العامـــة  

والتفرس فـي وجهـه حـال إدالئـه بشـهادته وصـوال لمـدي صـحتها مـن عدمـه وتحقيقـا لعناصـر الـدعوى 
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كمـة هـي المـالذ األخيـر للطـاعن بـمـا وحفاظـا علـي حقـوق الـدفاع عـن الطـاعن السـيما وأن هـذه المح
 .يؤدي قعودها عن أداء واجبها نحو اإلخالل بحقوق الدفاع الذي يعيب حكمها ويستوجب نقضه 

 الوجه الثاني لإلخالل

احلكم املطعون فيـه أخـل حبقـوق الـدفاع لعـدم رده علـي دفـاع ودفـوع الطـاعن  

ع فيما ذهب إليـه واملدافع عنه بشكل جلي ومفصل وواضح يتحقق به غاية املشر

 من وجوب تسبيب األحكام 

 وقضى كذلك 
المختلفــة إال  منــاحي دفاعــه يتلتــزم بمتابعــه المــتهم فــ الالمحكمــة ن 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 ليهــا ووازنــت بينهــا وعإهــا فطنــت أننحــو يفصــح 

 بحـثـــه يذا قصــــرت ـفـــإومتعلـقـــا بموضــــوعها وبتحقـيـــق اـلـــدليل فيـهـــا ـفـــعوى داـلــــمـــادام متصــــال بواقـعـــه 
 جملتــه ولــم يســقطته فــأفيــه ولغايــة األمــر ارتكــز عليهــا بلوغــا التــي وتمحيصــه وفحــص المســتندات 

ه فـان حكمهـا يكـون مشـوبا بالقصـور بمـا  حقـأنهـا أحاطـت بـه وأقسـطتهتورده علـى نحـو يكشـف عـن 
 .يبطله 

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

 ) ق ٥٤ لسنه ٤٦٨٣طعن ( 

 وقضى كذلك 
يـدا لدفاعـه وقـد رد أيتمسـك بهـا المـتهم تالتـي والقرائن األدلة ن استعرض أذا كان الحكم بعد إ 

يتطلبـه الـذي يكـون مسـببا التسـبيب  الـدفاع فانـه الييد دراسة األوراق المقدمة لتأعليها ردا منبتا بعدم 
 القانون ويكون باطال متعينا نقضه 
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 )١٢ ص ٣٩ طعن رقم ١٠/١٢/١٩٤٣نقض ( 

 ملا كان ذلك 
وكان الثابت من خالل مطالعـة مـدونات الحكـم الطعـين ومحاضـر جلسـات محاكمـة الطـاعن 

 اـلــدفوع الجوهرـيــة الـتــي تـنــال مـــن يتجـلــى ظـــاهرا أن هـــذه المحاضـــر ـقــد انطـــوت عـلــي العدـيــد مـــن.. 
والـتــي كـــان ـمــن شـــأن تحقيقـهــا وتمحيصـــا نـفــي االتهـــام عـــن الطـــاعن وأحقيـتــه ـفــي .. االتـهــام اـلــراهن 

 .البراءة

 ومن الدفوع التي متسك بها الطاعن ومل ينفك عن التمسك بها ما يلي

 :الدفع األول 
تفتيشـه إلجرائـه بعـد القـبض بطالن اإلذن الصادر عن النيابة العامة بالقبض علي الطـاعن و 

 .فعال علي الطاعن ولصدوره بغير توافر تحريات أو دالئل كافية علي اتهام الطاعن 

 :الدفع الثاني 
عدم معقولية الواقعة وكيدية االتهام وتلفيقه واستحالة حدوثه وفق التصوير الـوارد علـي لسـان  

 اـلـدفع أن أوضـح الـمـدافع عـن الطــاعن وقـد اســتتبع هـذا) .. شـاهدي اإلثـبـات(ضـابط الواقعـة وزميـلـه 
 .كافة المطاعن الموجهة إلي أقوال هذين الشاهدين بما يسقط داللتها 

 :الدفع الثالث 
انتفــاء صــلة الطــاعن بالســالح المضــبوط حيــث أنــه تــم القــبض عليــه إبــان وجــوده علــي أحــد  

والـدليل .. مال سـالح المقاهي ولم يتم ضبط أي أسلحة معه وأنه ال يمتلك سالح ولم يسبق له استع

 .انه لم يسبق أن تم اتهامه بذلك .. علي ذلك 

 :الدفع الرابع 
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وجــود اخــتالف واضــح ـبـين الســالح المزعــوم ضــبطه مــع الطــاعن ومــع الســالح المرســل إلــي  
بمــا  .....أمــا الثــاني المرســل للمعمــل الجنــائي فبــرقم ..... أن األول يحمــل المعمــل الجنــائي حيــث 

 .ه بالسالح األخير المعد بشأنه تقرير المعمل الجنائي يقطع بانتفاء صلت

 :الدفع اخلامس 
 .وبطالن كافة اإلجراءات التالية عليهاوانهيار الدليل المستمد منها عدم جدية التحريات  

 :الدفع السادس 
وأن الطـاعن كـان قـد التالحق الزمني السريع في اإلجراءات بما يقطع بعـدم معقوليـة الواقعـة  

لمحاولـة تقنـين بمـا كـان يجـب اإلسـراع فـي اإلجـراءات بض عليه قبل اتخـاذ هـذه اإلجـراءات تم الق

 .البطالن الذي اعتراها 

 :الدفع السابع 
وهــو الــدفع بعــدم صـــحة أو معقوليــة ارتكــاب الطــاعن لجريـمــة مقاومــة الســلطات أو ممارســـة  

ســتحيل تصـور اعـتـداء التعـدي عـلـيهم ذلـك أـنـه وفـق ظــروف الضـبط الموصــوفة مـن ضــابط الواقعـة ي
وهـو مـا يقطـع بعـدم صـحة هـذه الواقعـة المزعومـة .. الطاعن علي أفـراد القـوة دون إحـداث إصـابات 

 .برمتها 

 :الدفع الثامن 
كمــا طلــب المــدافع عــن الطــاعن إعمــال أثــار عــدم إقــدام ضــابط الواقعــة نحــو تفتــيش مســكن  

ومــا يحمـلـه ذلــك مــن إقــرار ضــابط .. الطــاعن وعــدم ســعيه نحــو القــبض عـلـي المتحــري عنــه الـثـاني 
ذلـك أنـه لـو كـان صـحيحا لكـان قـد قـام .. الواقعة بعدم صحة محضر التحريات وما هـو مسـطر بـه 

أمــا وأنــه لــم .. بتنفيــذ اإلذن الصــادر بتفتــيش مســكن الطــاعن وبــالقبض علــي المتحــري عنــه الثــاني 
 .يفعل فإن ذلك يعد دليال قاطعا علي عدم صحة محضر التحريات برمته 
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 ملا كان ذلك 
وعلـــي الـــرغم مـــن جوهريـــة هـــذه الـــدفوع علـــي نحـــو يتأكـــد معـــه أنـــه لـــو كانـــت قـــد تـــم بحثهـــا  

 .وتمحيصها لتغير وجه الرأي في الدعوى 

 حيث أن املستقر عليه نقضا أن 
يشـــترط فـــي اـلــدفاع الجـــوهري كيفمـــا تلـتــزم المحكمـــة ـبــالتعرض ـلــه واـلــرد علـيــه أن يكـــون مـــع  

 .الواقع ويسانده جوهريته جديا يشهد له 
 )٣٥٨ ص ٨٢ ق ٣٤ أحكام النقض س ١٥/٣/١٩٨٣(

 )٥٧٣ ص ١٥٤ ق ٢٩ س ٣٠/١٠/١٩٧٨نقض (
 )٨٦١ س ١٨٨ ق ٢٦ س ٢٢/١٢/١٩٧٥نقض (

 )٦١٢ ص ١٢١ ق ٣٤ س ٣/٥/١٩٨٣نقض (

 كما قضي بأن 
 تغييـر وجـه الـرأي فـي الـدعوى فتلتـزم – لـو صـح –الدفاع الجوهري ، هو الـذي يترتـب عليـه  
ة أن تحقق بلوغا إلي غاية األمـر فيـه دون تعلـق ذلـك علـي مـا يبديـه المـتهم تأييـد لدفاعـه أو المحكم

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

 ملا كان ذلك 
فهـو دفـاع جـازم أبـدي أمـام محكمـة الموضـوع .. وكان هـذا الـدفاع فضـال عـن كونـه جـوهري 

 . ينفك عنه حتى إقفال باب المرافعة ولم

 ومع ذلك 
لــم تقــم محكمــة الموضــوع بــالرد علــي هــذه الــدفوع وتقســطها حقهــا فــي الــرد بــل جــاءت بقالــه  

 وهي عدم اطمئنانها إلي هذا الدفاع وأنه من قبيل دروب التشكيك في حق .. غامضة ومجهلة 
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 .الواقعة مما تلتفت عنه المحكمة 

 وهذا القول 
ذلـــك أنـــه ال يصـــح الـــرد علـــي جمـــاع مـــا ســـاقه .. ن عيـــب اإلخـــالل بحـــق الـــدفاع يمثـــل عـــي 

الطاعن من دفاع بما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها علي مدي تطبيق القـانون مـن عدمـه 
 .األمر الذي يعيب هذا الحكم باإلخالل بالدفاع عالوة علي القصور في التسبيب .. 

 هذا 

 أما عن الشق املستعجل 

 أنه بالبناء علي مجاع ما تقدموحيث 
يتجـلـى ظــاهرا قـيـام الطعــن الماـثـل عـلـي أســباب لهــا وجاهتهــا ـفـي الواـقـع والـقـانون تؤكــد وبحــق  

 .توافر ركن الجدية في الطعن وأنه مرجح القبول شكال وموضوعا 

 هذا فضال عن 
ضـــرر أن اســـتمرار تنفـيــذ الحكـــم الطعـــين عـلــي الطـــاعن رغـــم عيوـبــه المتعـــددة ليمـثــل شـــديد ال 

 .والخطر عليه وهو ما يقطع بتوافر ركن االستعجال 

 ومن ثم 
وبانعقاد ركني الجدية واالسـتعجال المبـررين إليقـاف التنفيـذ فإنـه يحـق للطـاعن والحـال كـذلك  

 .المطالبة علي وجه االستعجال بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في موضوع الطعن الماثل 

 بناء عليه 

 اهليئة املوقرة احلكم يلتمس الطاعن من عدالة 
 .بقبول الطعن شكال : أوال 

بتحدـيـد أـقـرب جلســة للنظــر ـفـي الطـلـب العاجــل والقضــاء بصــفة مســتعجلة بوـقـف تنفـيـذ الحكــم : ثانـيـا 
 .المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن الماثل 
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 .وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه : ثالثا 

 والقضاء 
 .اءة الطاعن مما هو منسوب إليه بنقض الحكم وبر: أصليا 

ٕبنقض الحكم واحالـة القضـية إلـي محكمـة جنايـات األقصـر للفصـل فـي موضـوعها مجـددا : احتياطيا
 .أمام هيئة مغايرة 

 وكيل الطاعن                     
 

 المحامي بالنقض                                                                      
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 حمكمة النقض 

 الدائرة اجلنائية 

 

 مذكرة بأسباب الطعن بالنقض 

 

 –احملـامي بـالنقض .. محدي أمحـد حممـد خليفـة / مقدمه من السيد األستاذ 

  باجليزة –بعمارة برج اجليزة القبلي 

 بصفته وكيال عن 

 

 طاعنه           ........../السيدة 

 

 

 ضـــــــــــــد 

 

 

        سلطة اتهام       ة النيابة العام

                                                                                                   ومطعون ضدها   
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 وذلك طعنا علي احلكم 

 جـنح مسـتأنف   لسنة     الصادر من حمكمة اجليزة االبتدائية يف القضية رقم 

 : والقاضي منطوقه -/-/-لسة جنوب اجليزة الصادر جب

 حكمت احملكمة 

) الطاعنة(بقبول االستئناف شكال ويف املوضوع بتعديله واالكتفاء حببس املتهمة 

 .سنه مع الشغل واملصاريف 

 وكانت حمكمة أول درجة 

جـنح أول    لسـنة     أكتوبر قد قضت يف القضـية املبتـدأة رقـم ٦حمكمة جنح  

 : القاضي منطوقه  باحلكم-/-/-أكتوبر جبلسة 

 حكمت احملكمة حضوريا 

 جنيـه إليقـاف التنفيـذ ٥٠٠٠حببس املتهمة ثالث سنوات مـع الشـغل وكفالـة  

 .واملصاريف 

 الوقائع  
بـدائرة أكتـوبر .. اتهمت النيابة العامة الطاعنة بزعم أنها بتاريخ سابق علي تحرير المحضر  

 .ك بالنصب علي المجني عليه توصلت إلي االستيالء علي مبلغ مالي وكان ذل.. 
 مــن ٣٣٦/١فقــد طالـبـت النياـبـة العامــة بعقابهــا وفــق مــادة االتهــام اـلـواردة ـبـاألوراق .. وعلـيـه  

 .قانون العقوبات 

 وذلك علي سند من القول 
 بـان المتهمـة قـد – بـال سـند –بأن المجني عليـه قـد حـرر المحضـر محـل هـذا االتهـام زاعمـا  

مـن أنهـا تملـك قطعـة أرض ) علـي حـد قولـه(ألف جنيه بعدما أوهمته  ٨٠٠تحصلت منه علي مبلغ 
وتحتاج لشركاء وعلـي الـرغم ..  وأنها تنوي بناء مركز تجاري عليها – أكتوبر –مقابله لمول العرب 
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لم يقدم ثمة دليل مـادي أو كتـابي علـي صـحة مزاعمـه التـي جـاءت من أن المجني عليه المذكور 

وبرغم أنه زعم بأن الواقعة المبلغ عنها تمت أمـام شـهود إال أنـه لـم يقـدم  .. مجردة من الدليل نهائيا
 .أي شاهد يعضد ما يزعمه 

 وبرغم ما تقدم وثبوت تهاتر هذا االتهام

 وقيامه علي غري سند صحيح من الواقع أو القانون 

 مما جيعله مدفوعا بالعديد من الدفوع اجلوهرية 
حكـــم محكمـــة أول درجـــة قـــد طـــرح جمـــاع هـــذه إال أن .. الـتــي أـبــداها المـــدافع عـــن الطاعـنــة  

ودون بيـــان للواقعـــة أو .. وجـــنح جنوحـــا مؤســـفا بالقـــانون حـيــث أدان الطاعنـــة بـــال ســـند .. الحقـــائق 
ودون استعراض للطرق االحتيالية التي استخدمتها الطاعنة قبل المجني عليـه .. لألدلة القائم عليها 

وقضـــت محكمـــة أول درجـــة ..  وبـيــان مـــدي انعـقــاده وبغـيــر بحـــث لجمـيــع أركـــان جريمـــة النصـــب.. 
 .بحكمها أنف الذكر 

 وحيث مل ترتض الطاعنة بهذا القضاء املبتور سنده
وـبـدال مــن أن ) . ـبـالطعن الماـثـل(فـقـد طعـنـت علـيـه بطرـيـق االســتئناف المطعــون عـلـي حكمــه  

سـارت علـي .. تصحح محكمة الحكم الطعين أوجه الـبطالن والقصـور التـي عابـت حكـم أول درجـة 

 مما أوقعها في ذات العيوب وأوجـه مخالفـة القـانون والقصـور التـي عابـت الحكـم األول وزادت نهجه
 مــن قرـيـب أو بعـيـد ـلـدفوع ودـفـاع الطاعـنـة وـلـم توردهــا أو ـتـرد عليهــا عـلـي نحــو حـيـث ـلـم تشــرعلـيـه 

عيـب حكمهـا علي نحـو ي.. ولم تستجيب ألي من مطالبها الجوهرية الجازمة .. سائغ يبرر إطراحها 
.. بالبطالن ومخالفة القـانون والقصـور فـي التسـبيب ومخالفـة الثابـت بـاألوراق مفسـدا فـي االسـتدالل 

 .هذا كله فضال عن اإلخالل الجسيم بحقوق الدفاع 
وهو األمـر الـذي لـم تجـد معـه الطاعنـة مناصـا سـوي الطعـن علـي الحكـم أنـف الـذكر بطريـق  

 مستندة في    /    /قيد برقم            بتاريخ   النقض بموجب تقرير طعن من محبسها م
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 :ذلك إلي األوجه واألسباب اآلتية 

 أسباب الطعن 

احلكم الطعني أخطأ يف تطبيق القـانون وخالفـه األمـر الـذي يسـتوجب : السبب األول 

 إلغائه 

 بداية 
فصـيلها فإن المستقر عليها فقهـا وقضـاء أن للخطـأ فـي تطبيـق القـانون عـدة صـور وحـاالت ت 
 :كالتالي 

  :خمالفة القانون 
 .هي إنكار وجود قاعدة قانونية موجودة أو تأكيد وجود قاعدة قانونية ال وجود لها 

 :اخلطأ يف تطبيق القانون 
أو تطبيقهـا عليهـا علـي نحـو يـؤدي .. وهي تطبيق قاعدة قانونية علي واقعة ال تنطبق عليها 

 .أو برفض تطبيقها علي واقعة تنطبق عليها .. يدها القانون إلي نتائج قانونية مخالفة لتلك التي ير

 :اخلطأ يف تأويل القانون 
 .وهو الخطأ الذي يقع فيه القاضي عند تفسيره نصا من نصوص القانون الغامضة  

 بطالن احلكم 
كمــا لــو صــدر عــن هيئــة خولــف القــانون بشــأن .. وقــد يتعلــق بطــالن الحكــم بــالحكم كنشــاط  
 .تكوينها 
كمـا لـو لـم يوقـع عليـه ممـن أصـدره أو عـدم بيـان أسـبابه ..  يتعلق بـالحكم كورقـة مكتوبـة وقد 

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

 بطالن اإلجراءات املؤثرة يف احلكم .. وأخريا 
 يتعلق بأهلية الخصوم أو تمثيلهم وقد مثلما .. ويكون بطالن اإلجراءات عيب موضوعي  
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 .يكون عيبا شكليا 

 هذا 

 ومن خالل ما تقدم وبتطبيقه علي مدونات احلكم الطعني 

 يتضح أن هذا القضاء قد شابه اخلطأ يف تطبيق القانون  

 وخمالفته علي أكثر من وجه نوضحها فيما يلي

ا مل يـورد يف قضـائه بيـان أخطأ احلكم الطعني يف تطبيق القـانون حينمـ: الوجه األول 

للواقعة املستوجبة للعقوبة مبا يتحقق معه أركـان اجلرميـة التـي دان الطاعنـة 

 وذلك علي حنو يستوجب نقضه .. بها والظروف واملالبسات التي وقعت فيها 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣١٠فقد نصت املادة 
 عليهــا وكــل حكــم باإلداـنـة يجــب أن يشــتمل يجــب أن يشــتمل الحكــم عـلـي األســباب الـتـي بـنـي

علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وأن يشير إلي نـص القـانون الـذي 
 .حكم بموجبه 

 وحيث أنه من املقرر يف قضاء النقض يف هذا اخلصوص 
ة أن يشــتمل  مــن قــانون اإلجــراءات الجنائـيـة قــد أوجـبـت فــي كــل حكــم باإلداـنـ٣١٠أن المــادة  

علــي بيــان الواقعــة الموجبــة للعقوبــة بيانــا تتحقــق بــه أركــان الجريمــة التــي دان المــتهم بهــا والظــروف 
التي وقعت فيها واألدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعهـا مـن المـتهم ، وأن يلتـزم الحكـم 

ٕبهـا وسـالمة مأخـذها واال بإيراد مؤدي األدلة التي استخلص منها اإلدانة حتى يتضح وجـه اسـتدالله 
 سالفة اإلشارة هـو أن يثبـت ٣١٠كان الحكم قاصرا ، والمقصود من عبارة الواقعة الواردة في المادة 

قاضي الموضوع في حكمـة كـل األفعـال والمقاصـد التـي تتكـون منهـا أركـان الجريمـة ، وحيـث كانـت 
طلـب لتوافرهـا أن يكـون ثمـة  مـن قـانون العقوبـات تت٣٣٦جريمة النصـب كمـا هـي معرفـة فـي المـادة 

احتـيـال وـقـع مــن المــتهم عـلـي المجـنـي علـيـه بقصــد خدعــه واالســتيالء عـلـي ماـلـه فيـقـع المجـنـي علـيـه 



                                
 

 
 
 
 
 
 
  
 

  Egypt – Borg El giza El Kebly – giza - ٢٤٩ - -عمارة برج الجيزة القبلي -مصر 

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

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

 www.HamdyKhalifa.com 
 

 محدي خليفة
 المحامي بالنقض

 شريف محدي خليفة
 المحامي

 
Hamdy Khalifa  

Lawyer of the Supreme Courts 
Sherif Hamdy Khalifa  

Lawyer   

ضحية االحتيال الـذي يتـوافر باسـتعمال طـرق احتياليـة أو باتخـاذ اسـم كـاذب أو بانتحـال صـفة غيـر 
انون عـلـي أن الطــرق صــحيحة أو بالتصــرف ـفـي ـمـال الغـيـر مـمـن ال يمـلـك التصــرف ، وـقـد ـنـص الـقـ

االحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها اإليهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مـزورة 
أو إحـــداث األمـــل بحصـــول رـبــح وهـمــي أو غـيــر ذـلــك ـمــن األمـــور المبيـنــة عـلــي ســـبيل الحصـــر ـفــي 

 يبـين الطـرق  المشـار إليهـا ، وحيـث كـان الحكـم المطعـون فيـه قـد أدان الطـاعن دون أن٣٣٦المادة 
 .االحتيالية التي استخدمها فإنه يكون معيب بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه 

 )٢٦/٥/٢٠١٣ ق جلسة ٨٢ لسنة ٩٣٧٠الطعن رقم (
 )١٣/٢/٢٠١٣ ق جلسة ٨١ لسنة ٨٠٣٩الطعن رقم (
 )١٤/٢/٢٠١٣ ق جلسة ٨١ لسنة ٨٩٤٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
البـيـان عـلـي مــدونات الحكــم الطعــين يتضــح وبجــالء ـتـام أـنـه وبتطبـيـق المـفـاهيم القانونـيـة أنـفـة  

ـا تتحـقـق بموجـبـه أرـكـان الجريمــةجــاء خـلـوا  الـتـي دان  ـمـن بـيـان الواقـعـة المســتوجبة للعقوـبـة بياـن
 .الطاعنة بها 

 وال ينال من ذلك 
الزعم بأنه يجوز للمحكمة االستئنافيه أن تحيـل فـي حكمهـا فـي شـأن بيـان الواقعـة المسـتوجبة  

بـــة وبيـــان النصـــوص الواجبـــة التطبيـــق إلـــي حكـــم أول درجـــة ســـواء كـــان حكمهـــا بتأييـــد الحكـــم للعقو
 .المستأنف أو بإلغائه أو تعديله 

 ذلك أن الثابت أن حكم أول درجة 
قد سقط في ذات وجه البطالن الذي هـوي فيـه الحكـم الطعـين حيـث خـال مـن ثمـة إشـارة إلـي  

اتها علـي نحـو أسـلس إلـي تجهيـل الحكمـين سـواء الصـادر الواقعة المسندة للطاعنة وظروفها ومالبس
 من محكمة أول درجة أو الحكم الطعين الذي أحال إلي األول دون بيان لصحته ومواكبته لصحيح 
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 .القانون من عدمه 

 حيث جاء كال احلكمني 
 عبارة عن نماذج مطبوعة ألحكـام ال يسـتبين منهـا أن هـاتين المحكمتـين قـد ألمتـا بالواقعـة أو 

وهو ما يقطع بأنهما قد خالفا القانون وأخطأ كالهما في تطبيقـه علـي نحـو .. أوضحتها في قضائها 
 .يجعل الحكم الطعين جديرا بالنقض 

احلكم الطعني أخطأ يف تطبيق القانون حينما التفـت متامـا عـن كافـة : الوجه الثاني 

ا والثابتـة الطلبات اجلازمة واجلوهريـة املبـداة مـن الطاعنـة مبـذكرات دفاعهـ

مبحاضر اجللسات والتي كان من شأن االسـتجابة هلـا وتنفيـذها أن تغـري يقينـا 

 .وجه الرأي يف الدعوى 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣١١حيث نصت املادة 
يجب علي المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها مـن الخصـوم وتبـين األسـباب التـي  

 .تستند إليها 

 ستقر عليه يف قضاء النقض املوقر أن ومن امل
حــق اـلـدفاع اـلـذي يتمـتـع ـبـه المــتهم يخوـلـه إـبـداء مــا يعــن ـلـه مــن طلـبـات التحقـيـق مــادام بــاب  

المرافعــة الزال مفتوحــا حتــى ولــو أبــدي هــذا الطلــب بصــفة احتياطيــة ألنــه يعتبــر طلبــا جازمــا تلتــزم 
  .المحكمة بإجابته متي كانت لم تنته إلي القضاء بالبراءة

 )١٤٨ ص ٢٢ ق ٣٨ أحكام النقض س ٢٨/١/١٩٨٧(

 كما قضت بأن 
الطلــب الــذي تلتــزم محكمــة الموضــوع بإجابتــه أو الــرد عليــه هــو الطلــب الجــازم الــذي يصــر  

 .عليه مقدمه وال ينفك عن التمسك به واإلصرار عليه في طلباته الختامية 
 )٣٧ ص ٦ ق ٣ أحكام النقض س ١٩/١/١٩٨٢(
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 ملا كان ذلك 
ن الثاـبـت مــن خــالل مطالعــة أوراق اـلـدعوى الراهـنـة وعـلـي األخــص منهــا مــذكرات اـلـدفاع وكــا 

يتجلـى ظـاهرا أن المـدافع عـن الطاعنـة .. وكذا محاضر جلسـات المحاكمـة .. المقدمة من الطاعنة 
قـد تمسـك بالعديـد مـن الطلبـات التـي قـرع بهـا أذان المحكمـة مصـدرة الحكـم الطعـين وأثبتهـا بمذكراـتـه 

ولم ينفك عنها بـل ظـل مستمسـكا بهـا وبجوهريتهـا فـي تغييـر وجـه الـرأي فـي ..  الجلسات وبمحاضر
 .الدعوى إذا ما تم االستجابة لها 

 ومن ضمن هذه الطلبات 

طلب التصريح باستخراج إفادة من جملس الشورى عـن تـاريخ تعيـني اmنـي  -١

 .والراتب الذي يتقاضاه ) كباحث(عليه 
أن المجـنـــي علـيـــه ـيـــزعم ـبـــال ســــند أـنـــه ســــلم .. هري وكانـــت عـلـــه هــــذا المطـلـــب الجــــو

في حـين أنـه موظـف عـام ويبلـغ مـن العمـر أربعـين ..  ألف جنيه ٨٠٠الطاعنة مبلغ 
عـام فقـط وهــو األمـر الـذي يقطــع بعـدم امتالـكـه لهـذا المبلـغ المزعــوم تسـليمه للطاعـنـة 

 .بما يؤكد أن للواقعة صورة أخري خالف ما هو مسطر باألوراق .. 

ح باستخراج إقرار مبا يف ذمـة اmنـي عليـه واملقـدم منـه جبهـة عملـه التصري -٢

وذلك لبيان عما إذا كان ميلك املال املزعوم تسليمه للطاعنـة ) جملس الشوري(

 ). ألف جنيه٨٠٠(من عدمه 
حـيـث أن المجـنـي علـيـه ـيـزعم بأـنـه ـلـم .. وعـلـه هــذا الطـلـب أـنـه مكمــال للطـلـب الســابق 

ـلــذلك أردـنــا التأكـيــد .. وزعـــم أـنــه وارث لهـــذا الـمــال . .يجـمــع هـــذا المـــال مـــن وظيفـتــه 
لمحكمــة الحكــم الطعــين عــدم صــحة ذلــك حيــث لــو كــان هــذا األمــر صــحيحا لصــار 

 .إثباته بإقرار ما في الذمة المقدم منه إلي جهة عمله 
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 التـي حتمـل BMWالتصريح باستخراج شهادة بيانـات عـن السـيارة ماركـة  -٣

ذا كانت مملوكة للطاعنة كما يزعم اmني عليـه وبيان عما إ) .....(لوحات رقم 

 .من عدمه 
أن المجنـــي عليـــه فـــي إطـــار إيهامـــه للمحكمـــة أن الطاعنـــة .. وســـبب هـــذا المطلـــب 

زعـم ـبـال .. معتـادة علـي ارتكــاب أعمـال النصــب واالسـتيالء علـي أـمـوال آحـاد الـنـاس 
ت بهتــان مــا زعمــه ثبــاوبهــذا المطلــب أردنــا إ.. ســند أنهــا تملــك الســيارة المشــار إليهــا 

 .المجني عليه 

ـا  -٤ ـي تثـبـت امسـه ـة واألوراق الـت التـصـريح باـسـتخراج ـشـهادة ـمـيالد للطاعـن

 الرباعي وأنها ساقطة قيد مبا يدحض مزاعم اmني عليه يف هذا اخلصوص 
حيـث .. وهذا المطلب أبدي إلثبات بهتان جماع ما يزعمه المجني عليـه مـن أباطيـل 

في حين أنها أكدت لعدالـة المحكمـة مصـدرة الحكـم .. ..../ زعم بأن الطاعنة تدعي 
األمر الذي يؤكد أن االتهـام موجـه إلـي شـخص خـالف .. ...../ الطعين بأن أسمها 

 .الشخص المقصود به 

طلب املدافع عـن الطاعنـة عمـل فـيش وتشـبيه للطاعنـة واسـتخراج .. وأخريا  -٥

ا يـدحض مـزاعم صحيفتها اجلنائية إلثبات خلو ساحتها من مثة اتهامـات مبـ

 اmني عليه أيضا 
وهــذا المطـلـب يســتند إـلـي أن المجـنـي علـيـه ـقـد حــاول جاهــدا إلصــاق التهـمـة بالطاعـنـة 
واـلــزعم بأنهـــا معـتــادة عـلــي أعمـــال النصـــب عـلــي آحـــاد الـنــاس وكـــان مـــن شـــأن تنفـيــذ 
المطلب أنف الذكر إثبات بهتان مزاعم المجني عليه وأن الصحيفة الجنائيـة للطاعنـة 

 .من أي اتهامات خالية 
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 ولعله قد ثبت أمام اهليئة املوقرة 
أن جمــاع المطاـلـب المـبـداة مــن المــدافع عــن الطاعـنـة اتســمت بالجدـيـة والجوهرـيـة عـلـي نحــو  

 ..  بأن تنفيذها واالستجابة لها من شأنه أن يتغير وجه الـرأي يقينـا فـي الـدعوىيمكن معه القـول
إال أن .. ذه الطلبـات وأنهمـا لـم ينفكـا عنهـا حـتـى اآلن ورغـم ذلـك ورغـم تمسـك الطاعنـة ومـدافعها بـهـ

األـمــر اـلــذي .. محكمــة الحـكــم الطعــين ـقــد التفتــت كلـيــا عـــن هــذه الطلـبــات ولــم تســـتجيب ألي منهــا 
يجعل هذا الحكم معيبا بالخطأ في تطبيق القانون علي نحـو يسـلس بـه إلـي حـد الـبطالن المسـتوجب 

 .للنقض 

ني يف تطبيـق القـانون حينمـا مل يـورد يف قضـائه ويف خطأ احلكم الطع: الوجه الثالث 

بال سند (بيان جلي وواضح مدي انعقاد أركان جرمية النصب املنسوبة للطاعنة 

وبيان ماهيـة الطـرق االحتياليـة التـي اسـتعملتها يف ارتكـاب هـذه ) أو دليل

 .اجلرمية املعدومة السند واملسندة إليها بشكل مرسل 

  عليه يف قضاء النقض املوقر حيث أن املقرر واملستقر
 مـن قـانون العقوبـات تتطلـب لتوافرهـا أن ٣٣٦أن جريمة النصب كمـا هـي معرفـة فـي المـادة  

يكـــون ثمـــة احتـيــال وـقــع مـــن المـــتهم عـلــي المجـنــي علـيــه بقصـــد خدعـــه واالســـتيالء عـلــي ماـلــه فيقـــع 
ص الـقـانون عـلـي أن وـقـد ـنـ.. المجـنـي علـيـه ضــحية االحتـيـال اـلـذي يـتـوافر باســتعمال طــرق احتيالـيـة 

الطــرق االحتياليــة فــي جريمــة النصــب يحــب أن يكــون مــن شــأنها اإليهــام بمشــروع كــاذب أو واقعــة 
وكان مـن المقـرر أيضـا أن مجـرد األقـوال واالدعـاءات الكاذبـة مهمـا بـالغ قائلهـا فـي توكيـد .. مزورة 

ـفـي جريمـة النصــب صـحتها ال تكـفـي وحـدها لتـكـوين الطـرق االحتيالـيـة بـل يجــب لتحقـق هــذه الطـرق 
أن يكـــون الكـــذب مصـــحوبا بأعمـــال مادـيــة أو مظـــاهر خارجـيــة تحمـــل المجـنــي علـيــه عـلــي االعتـقــاد 
بصحته ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يبين الطرق االحتيالية التي استخدمها الطـاعن 

 .فإنه يكون مشوبا بالقصور في البيان بما يوجب القضاء نقضه واإلحالة 
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 )٧/٢/٢٠٠٠ ق جلسة ٦٢ لسنة ١٣٧٩٤ رقم الطعن(
 )٢٦/١١/٢٠٠١ق جلسة ٦٢ لسنة ١٦٩٧٥الطعن رقم (
 )١٥/١١/١٩٩٥ ق جلسة ٦١ لسنة ١٧٨١٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وبتطبيق جملة المفاهيم القانونية أنفة الذكر علي مـدونات الحكـم الطعـين يتضـح وبجـالء تـام  

 فــي حــق – زعمــا –االحتياليــة التــي اســتعملتها الطاعنــة انــه قــد جــاء خلــوا مــن بيــان ماهيــة الطــرق 
وما هي األعمال المادية أو المظاهر الخارجية التي حملته نحـو االعتقـاد بصـحة .. المجني عليه 

إذ جـاء الحكـم الطعـين فـي هـذا الخصـوص مبهمـا ومتهـاتر  .. ما استعمل ضده من طرق احتياليـة
تبر علي ارتكاب الطاعنـة لثمـة فعـل ممـا هـو مسـند إليهـا فليس باألوراق ثمة دليل مادي مع.. السند 

 .بهتانا وبال سند أو دليل 

 وهو األمر الذي يقطع 
بــأن الحكــم الطعــين بهــذه الصــورة يكــون قــد خــالف القــانون وأدان الطاعنــة دون بيــان الطــرق  

لخارجيــة أو االحتيالـيـة التــي تــم الــزعم بأنهــا ســلكتها مــع المجنــي علـيـه ودون بيــان لماهيــة المظــاهر ا
فعلــي الــرغم مــن زعــم المجنــي عليــه بأـنـه قــام بتســليم الطاعنــة .. األعمــال الماديــة التــي تعضــد ذلــك 

إال أـنـه ـلـم يـقـدم إيصــاال أو عـقـدا أو أي دلـيـل يثـبـت هــذا اـلـزعم ..  أـلـف جنـيـه ٨٠٠لمبـلـغ طاـئـل ـقـدره 
لمبلـغ دونمـا أن يحصـل فهل يعقل أن يقوم المجني عليه بتسـليم الطاعنـة مثـل هـذا ا.. المبتور سنده 

 .علي قصاصة ورق تفيد استالمها له 

 لعله من الثابت مما تقدم 
أن الحكم الطعين قد خالف القانون وأهدر موجباته بوجوب بيان األدلة التي تساند عليها فـي  

وهو األمر الـذي .. توافر الطرق االحتيالية التي هي عماد وركيزة جريمة النصب المنسوبة للطاعنة 
 .ع بأنه مستوجبا للنقض واإللغاء يقط



                                
 

 
 
 
 
 
 
  
 

  Egypt – Borg El giza El Kebly – giza - ٢٥٥ - -عمارة برج الجيزة القبلي -مصر 

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

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

 www.HamdyKhalifa.com 
 

 محدي خليفة
 المحامي بالنقض

 شريف محدي خليفة
 المحامي

 
Hamdy Khalifa  

Lawyer of the Supreme Courts 
Sherif Hamdy Khalifa  

Lawyer   

قصور احلكم الطعني يف التسبيب علي حنو جيعله جديرا بالنقض : السبب الثاني 

 واإللغاء 

 بداية 

 فقد استقر الفقهاء يف إيضاح ذلك علي أن 
ـيـراد بالتســبيب المعتـبـر أن يشــتمل الحـكـم عـلـي األســانيد والحجــج الـتـي اقتنعــت القاضــي اـلـذي  

 ـمـن حـيـث الواـقـع أو الـقـانون بطريـقـة واضــحة تفصــيلية فيتـعـين أن تـبـين األســباب أصــدر الحـكـم ســواء
 .وأدلة الثبوت ومقتضي كل دليل منها وكيفية استدالل الحكم به علي ما انتهي إليه من إدانة 

 )٢٠٠٧ طبعة ٢عبد الرازق المهدي ج /شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية د(

 فتسبيب األحكام 
لضمانات التي فرضها القانون علي القضـاة إذ هـو مظهـر قيـامهم بمـا علـيهم مـن من أعظم ا 

ٕواجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقة التي يعلنونها فيما يفصلون فيه مـن االقضـية وبـه 
وحــده يســلمون مــن مظـنـة اـلـتحكم واالســتبداد ألـنـه كالعــذر فيمــا يرتأوـنـه ويقدموـنـه ـبـين ـيـدي الخصــوم 

ه يرفعــون مــا قــد يــرد علــي األذهــان مــن الشــكوك والريــب فيــدعون الجميــع إلــي عــدلهم والجمهــور وبــ
مطمئـنــين وال تقـنــع األســـباب إذا كاـنــت عباراتهـــا مجملـــة ال تقـنــع أحـــد وال تجـــد فيهـــا محكمـــة الـــنقض 

 .مجاال لتبين صحة الحكم من فساده 
 )١٧٨ ص ١ مجموعة القواعد القانونية ج ٢١/٢/١٩٢٩نقض (

 وقضي كذلك بأن 
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 
قانونية أو العقوبة التـي يجـب إنزالهـا تبعـا لـذلك إذ لـيس فـي وسـعها أن تصـحح منطـوق حكـم قضـت 

 .ضه بل علي محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها أن تبحث ذلك بنق
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 )١٩٤ ص ٣٣ ق ١٩ أحكام النقض س ١٢/٢/١٩٦٨(
 )٣٠٨ ص ٦٦ ق ٢٠ س ٣/٣/١٩٦٩(

 كما قضي بأن 
للقصــور الصــدارة عـلـي ســائر أوجــه الطعــن المتعلـقـة بمخالـفـة الـقـانون ألن مــن شــأن القصــور  

ق القانون علي واقعة الدعوى كما صـار إثباتهـا فـي أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبي
 .الحكم 

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

 ملا كان ذلك 
وبمطالعــة األصــول والمفــاهيم القانونيــة ســالفة الــذكر وتطبيقهــا علــي مــدونات الحكــم الطعــين  

اءت مجملـــة يتضـــح وبجـــالء تـــام أنـــه جـــاء معيـــب ومهـــدر لضـــمانات التســـبيب ذلـــك أن عباراتـــه جـــ
..  إال أنه ال يجوز أن يكون إلي حد القصـور فإذا كان اإليجاز دربا من حسن التعبير.. وغامضة 

 :ٕوذلك عين ما عاب الحكم الطعين وليس علي وجه واحد وانما علي عده أوجه نوضحها فيما يلي 

 قصور شاب احلكم الطعني يف حتصيل وفهم الواقعة ينم عن عدم إحاطـة: الوجه األول 

حمكمة املوضوع بواقعات االتهام املاثل عن بصر وبصرية ممـا أدي إيل اضـطراب 

 صورتها يف وجدان احملكمة 

 فمن املستقر عليه نقضا أنه 
يجـــب علـــي المحكمـــة أن تبـــين فـــي حكمهـــا واقعـــة الـــدعوى بيانـــا كافيـــا كمـــا يجـــب عليهـــا أن  

ٕبـدفاع المـتهم واال كـان حكمهـا معيبـا تستعرض الواقعة برمتها وأال تجزئها تجزئة من شـأنها اإلخـالل 
 .ويتعين نقضه 

 )١٤٧ ص ١٠٨ ق ٤٠ مجموعة القواعد القانونية ج ٣١/١/١٩٣٨(
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 كما قضي بأن 
القانون أوجب علي كل حكم صادر باإلدانة أن يشتمل علي بيان الواقعـة المسـتوجبة للعقوبـة  

ـلـة الـتـي استخلصــت منهــا المحكمــة بياـنـا تتحـقـق ـبـه أركــان الجريمــة والظــروف الـتـي وقعــت فيهــا واألد
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 (

 ضوع كما يتعني علي حمكمة املو

��������������������+C��AMو�>���9وא����Yא����Bج�و��������=Jא���e��Y�1א���2��G2��& !Fن�6!�ن��
��د�������������א2m���و�
��J.�א �FJوض�وא��Bא��#�$���4���(��A��J�..���)�����V0�9ذא�*�	�mن�א�

�אFL��U��=�.J� �FJ*�(���א�=J	Jل�

 ملا كان ذلك 
 فطـنــة القضـــاء وفروضـــه وأصـــوله وكـــان الحكـــم الطعـــين ـفــي مـقــام تصـــور الواقعـــة ـقــد خانـتــه 
وتمثـل ذلـك .. حيث قصرت رؤيته وضـلت بصـيرته .. فضل الطريق وجنح جنوحا مؤسفا .. وسننه 

فيما سطره بمدوناته في شأن تحصـيله لواقعـات االتهـام وحسـبما اسـتقرت فـي يقـين المحكمـة واطمـأن 
 وجدانها إليه 

 حيث اكتفت حمكمة احلكم الطعني يف هذا املقام بقاله 

 أنها اطمأنت ملقارفة الطاعنة للواقعة حمل االتهام

 والسؤال هنا 
فلـيس !! ما هي هذه الواقعة التي أطمأنت محكمة الحكم الطعين إلي مقارفة الطاعنة لها ؟؟ 

 حتـى تـتمكن بورقة الحكم أي إشارة أو دليل إلي أن المحكمة مصدرة هذا الحكم قد ألمـت بالواقعـة
 تبين ما إذا كانت محكمة الحكم الطعين قد ألمت بصحيح الواقعة إلماما محكمة النقض الموقرة أن ت
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 .صحيحا من عدمه 

 فقد جاء احلكم الطعني يف هذا الصدد مبهما 

������������&����L2م�و��و�&��و�&�J�9א"��Yو8�J!�1א���ل���fن�����..���V*������12��2*�ن��$�א
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 ومن ثم 

يتجلى ظاهرا مدي القصور المبطـل الـذي عـاب الحكـم الطعـين والـذي يعجـز محكمـة الـنقض  
عـــه المطـــالع للحكـــم أن المحكمـــة وبمـــا ال يطمـــئن م.. المـــوقرة عـــن أداء دورهـــا فـــي مراقبـــة األحكـــام 

 .المصدرة له قد حصلت واقعات االتهام تحصيال صحيحا يكفي لحمل ما انتهي إليه قضاؤها 
 .وهو األمر الذي يعيب الحكم الطعين ويجعله وبحق جديرا بالنقض واإللغاء  

تسـبيبه حيـث مل يـورد يف أسـبابه كـم الطعـني يف قصـور احل: قصور لل نيالوجه الثا

األدلة التي دان الطاعنة علي أساسها ومـؤدي هـذه األدلـة ومضـمونها ماهية 

 وما استقته  منها احملكمة من توافر اجلرمية يف حق الطاعنة 

 حيث تواترت أحكام النقض يف هذا اخلصوص علي أن 
 مـن ةن التهمـه ثابتـأعلـى قولهـا ألسـباب  افـيالطـاعن واقتصـرت المحكمـة بإدانـة ذا حكمـت إ 

ن أ الن هـذه العـبـارات فـان هـذا الحكـم يكـون غيـر مقنـع ويتعـين نقضـهكشـف الطبـي التحقيقـات وال
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يدركـه غيـرهم ولـو كـان   ضـمائرهم الىكان لها معني عند واضعي الحكم فان هـذا المعنـي مسـتور فـ
يجــاب التســبيب ضــربا مــن العـبـث إن يعـلـم مــن حكــم لمــاذا حكــم لكــان أ األحكــامالغــرض مــن تســبيب 

حكـام الـنقض مـن الخصـوم وجمهـور أ علـى ةن يعلـم مـن لـه حـق المراقبـأ ولكن الغرض من التسـبيب
 ـقـدر إـلـيهــي مســوغات الحكــم وهــذا العـلـم الـبـد لحصــوله مــن بـيـان مفصــل وـلـو  ومحكمــه اـلـنقض مــا

 ذهـبـت اـلـذيـقـاع حكـمـه علـى الوجــه إي ي ظــاهر العـذر ـفـالقاضــين أ إـلـيتطمـئن مـعـه اـلـنفس والعقـل 
 ،ليه إ

  )٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ القواعد ج  مجموعه٢٨/٣/١٩٢٩ ةنقض جلس( 

 بأنه  أيضاوقضى 
 حكمهــا بياـنـا كافـيـا ـفـال يكـفـى ـفـيمحكـمـه وبـيـان مؤداهــا إليهــا التســتند ألدـلـة الـتـي ـيـراد اإيجــب  

يـده أيبل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مـؤداه بطريقـه وافيـه يبـين منهـا مـدي تإلشارة إليهـا ا

ذا كــان ذلــك فــان مجــرد اســتناد ٕا وألدلــة ايقه مــع بــاقمبلــغ اتســاو ة كمــا اقتنعــت بهــا المحكمــةالواقعــ
بســرد مضــمون تـلـك التحقيـقـات  العناـيـةدون  حكمهــا عـلـى النحــو ســالف بياـنـه يمحكمــه الموضــوع ـفـ

 الشـارع ه تغايـاالغايـة التـييكفي لتحقيـق  ال.. عليهـا األسانيد التي أقيم وبذكر مؤدي هذا التقرير و

 كمــا صــار ة تطبيــق القــانون علــى الواقعــةراقبــه صــح ولمحكمــه الــنقض مــن ماألحكــاممــن تســبيب 
 .يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن األمر الذي ثباتها في الحكم إ

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

 ملا كان ذلك
حـيــث أـنــه بتطبـيــق المفـــاهيم القانونـيــة أنـفــة البـيــان عـلــي مـــدونات الحكـــم الطعـــين يتضـــح أن و 

هذا الحكم أنه معيب باإلبهـام والغمـوض وأنـه ابتنـي علـي أسـباب عامـة مجهلـة يمكـن السمة المميزة ل
  .وهو أمر في ذاته يبطل الحكم الطعين.. أن ترد في أي حكم عن أي واقعة مهما كانت 
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 إذ أورد يف مدوناته 
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 تلك هي كل أسباب احلكم الطعني 

 وليس ملخصها 
 المرســلة والمعدومــة –فـفـي الوـقـت اـلـذي تســاند فـيـه الحكــم الطعــين عـلـي أـقـوال المجـنـي علـيـه  
نهـا  مـن ألم يبين في قضـائه ماهيـة هـذه األقـوال تحديـدا ومـا استخلصـته منهـا المحكمـة –الدليل 

 .تصلح دليال علي إدانة الطاعنة 

 حيث قضت حمكمه النقض 

ال إى قيـد أ االستنتاج ولم يقيـده بـفيالكاملة للقاضي الجنائي الحرية إذا كان المشرع قد ترك  
ن يكـون أ بمعنـي ةليها من مقدماتـه المنطقيـإ خلص التينه الزمه ببيان كيفيه استدالله على النتائج أ

الطــاعن وهــو مــا إداـنـة  فــي ونتائجهــا -قــوال الشــهود أ -ـقـي ـبـين المـقـدمات  ومنطقـلـيهـنـاك ـتـالزم ع
د أـكـتاليسـتوجب بيـان كـل مرحـلـه علـى حـدة وعــدم االكتفـاء بسـرد المقـدمات دون نتائجـهـا حتـى يمكـن 

ن يـكـون ســائغا أ اتصــاال وثيـقـا ومنطقـيـا بتـلـك النـتـائج الن شــرط االســتنباط الصــحيح ةمتصــلأنـهـا ـمـن 
قصـــرت   مـــع طـبــائع األمـــور وهـــو مـــاىيتـنــاف يجـــافى المـــألوف وال  المنطـــق الـفــي العـقــل ومقـبــوال ـفــي

 . بيانه ولهذا كان حكمها معيبا مستوجبا النقض فيالمحكمة 
  )١٠٥٣ ص ٢١٩ رقم ٢٤ س ١٩٧٣ نوفمبر سنه ٢٥نقض ( 

 ليس هذا فحسب 
ريـات حيث أنه فـي الوقـت الـذي يـأتي معـوال علـي تح.. بل أن الحكم الطعين لم يكتفي بذلك  

وهــو األمــر اـلـذي يقطــع ـبـأن الحكــم .. المباحــث ـلـم يفطــن ألوجــه اـلـبطالن وانعــدام الجدـيـة ـفـي شــأنها 
 الطعين جاء مبهما وغامضا بما يعجز محكمة النقض الموقرة عن مراقبته وبيان ما إذا كان 
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 .استخالصه للدليل الذي دان علي أساسه الطاعنة استخالصا صحيحا وسائغا من عدمه 
 يعـيـب الحكــم الطـعـين بالقصــور المبطــل ـفـي التســبيب عـلـي نحــو يجعـلـه وبحــق جــديرا وهــو ـمـا 

 .بالنقض واإلحالة 

قصور احلكم الطعني يف تسبيبه بإدانة الطـاعن دون أن يثبـت األفعـال  : ثالثالوجه ال

وبيان مدي انعقاد هذه األركـان يف .. واملقاصد التي تتكون منها أركان اجلرمية 

  .حق الطاعن من عدمه
ن تبنـي أ المواد الجنائية يجـب األحكام فين أى قضاء النقض الحكيم فن المقرر أ ٠٠بداية  

إلجـراءات  مـن قـانون ا٣١٠ ةعلـى الظـن واالحتمـال وهـذا يوجـب عمـال بالمـاد على الجزم واليقـين ال
 أركان الجريمة يتحقق به الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافي ى بيان ف ٠٠الجنائية 

 ن أحكام حمكمه النقض على أ استقرت فقد
ن يثـبــت أ مـــن الـقــانون المـــذكور ٣١٠المـــادة ى الواقعـــة اـلــواردة فـــبـيــان عـبــارة المقصـــود مـــن  

 فـيفراغ الحكم  أما إأركان الجريمة تتكون منها التي والمقاصد ألفعال حكمه افيقاضى الموضوع 
 .األحكام من تسبيب ى صوره مجمله فال يتحقق الغرض فوضعه  وأ معماةعامه عبارة 

 وكذا 
الواقعـــة ن يـبــين الحكـــم إلجـــراءات الجنائـيــة أ مـــن ـقــانون ا٣١٠ ةاـنــه مـــن الواجـــب طبـقــا للمـــاد 

 فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه ٕ واال أركان الجريمةمما يتوافر معه المستوجبة للعقوبة 
 )ق٦٣ لسنة ٥٣١٨ الطعن رقم ٧/٣/١٩٩٥نقض (
  )١٠٥٥ ص ٢١٦  ق١٨ س ٣٠/١٠/١٩٦٧نقض ( 

 وفى ذات المعني 
  )٩٥٠ ص ١٩٠ ق ١٩ س ١١/١١/١٩٦٨نقض ( 
  )٩٢٨ ص ٢١٨ ق ٢١ س ٢٢/٦/١٩٧٠نقض ( 
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  )٢٢٢ ص ٤١ ق ٣٤ س ٩/٢/١٩٨٣نقض ( 
  )٣٧١ ص ٧٥ ق ٣٤ س ١٦/٣/١٩٨٣نقض ( 
 ) ق ٦٠ لسنه ٢١٢٧ طعن ٢٦/١/١٩٩٢نقض ( 

 ملا كان ذلك 
أـنـه ـلـم يـسـتعرض  – وكمـا أوضــحنا ســلفا –ين وكـان الثاـبـت مـن خــالل ـمـدونات الحكـم الطـعـ 

ولـم يـورد فـي أسـبابه بشـكل جلـي وواضـح مـا إذا  .. أركان جريمة النصب المنسوبة بهتانا للطاعنة
 .كانت هذه األركان قد انعقدت جميعها في حق الطاعنة من عدمه 

 وعلي األخص من ذلك ركن الطرق االحتيالية 
مجرد األقوال واالدعاءات الكاذبة مهمـا بـالغ قائلهـا  التي استقرت محكمة النقض بشأنها أن 

ـد صــحتها ال تكفــي وحــدها لتكــوين الطــرق االحتاليــة  التــي اســتخدمها الطــاعن بــل يجــب فــي توكـي
بأفعـال ماديـة أو مظـاهر خارجيـة لتحقق هذه الطرق في جريمة النصـب أن يكـون الكـذب مصـحوبا 

بــين الحكــم المطعــون فيــه الطــرق االحتياليــة تحمــل المجنــي عليــه علــي االعتقــاد بصــحته وحيــث ـلـم ي
 .فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه 

 )٧/٢/٢٠٠٠ ق جلسة ٦٤ لسنة ١٣٧٩٤الطعن رقم (

 فعلي الفرض اجلديل .. ومن ثم 
فإنـه ال يكفـي .. بأن هناك كذب صدر عن الطاعنة في الواقعة المزعومـة محـل هـذا االتهـام  

أن .. بل يجب وفقـا لمـا اسـتقرت عليـه أحكـام محكمتنـا العليـا المـوقرة  .. أن يكون دليال علي إدانتها
يتسـاند هـذا الـكـذب علـي أفـعـال ماديـة ومظــاهر خارجيـة تعضـده وتحـمـل المجنـي علـيـه نحـو االعتـقـاد 

 .فإذا لم توجد هذه األفعال والدالئل المادية انتفت الجريمة .. بصحته 

 

 



                                
 

 
 
 
 
 
 
  
 

  Egypt – Borg El giza El Kebly – giza - ٢٦٣ - -عمارة برج الجيزة القبلي -مصر 

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

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

 www.HamdyKhalifa.com 
 

 محدي خليفة
 المحامي بالنقض

 شريف محدي خليفة
 المحامي

 
Hamdy Khalifa  

Lawyer of the Supreme Courts 
Sherif Hamdy Khalifa  

Lawyer   

 ة كذب صدر عنها وهذا علي الفرض بإقرار الطاعنة بأن مث

 فما بالكم وأن أنكرت الطاعنة االتهام برمته منذ فجر التحقيقات 

 ومل تنفك عن هذا اإلنكار هلذه الواقعة برمتها حلظة واحدة 
دون أن يـــورد يـــأتي الحكـــم الطعـــين قـــائال بانعقـــاد أركـــان الجريمـــة فـــي حقهـــا .. ومـــع ذلـــك  

بـل جـاء قضـاءه مبهـمـا  .. منهـا أركـان الجريـمـةاألفعـال والمقاصـد الـتـي قارفتهـا الطاعنـة وتكوـنـت 
 .وغامضا كمثل حال واقعات هذا االتهام ومجرياته جميعها علي نحو ما سيرد الحقا 

قصور احلكم الطعـني يف التسـبيب لعـدم إيـراده أو رده علـي : الوجه الرابع للقصور 

 .. دفاع الطاعنة وما ساقته من أدلة قاطعة علي براءتهـا ممـا هـو مسـند إليهـا

وهو مـا يكشـف عـن أن حمكمـة املوضـوع مل تطـالع هـذا الـدفاع اجلـوهري ومل 

مبا ينحدر معه حبكمها إيل حد .. تقسطه حقه يف البحث والتمحيص والرد عليه 

 البطالن املوجب للنقض 

 :ث قضت حمكمة النقض بأنه حي

ختلفــة للــرد ولــئن كــان األصــل أن المحكمــة ال تلتــزم بمتابعــة الطــاعن فــي منــاحي دفاعــه الم 
 إال أنـه يتعـين عليهـا أن تـورد فـي حكمهـا مـا يـدل علـي أنهـا علي كل شـبهه يثيرهـا علـي اسـتقالل

 واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها علي وجه يفصح عن أنهـا فطنـت إليهـا ووازنـت بينهـا
 عــن دفــاع الطــاعن كليــة وأســقطته جمـلـه ولــم تــورده علــي نحــو يكشــف عــن أنهــاأمــا وأنهــا أعرضــت 

 أطلعت عليه أو أقسطته حقه فإن حكمها يكون قاصرا 
  )٨٤٠ – ١٤٩ – ٣٦ س – ١٠/١٠/١٩٨٥نقض ( 

  )١٠٣٣ – ٣٢ س – ١٨١ – ٣٢ ص – ٥/١٢/١٩٨١نقض ( 
  )٢٧٥ -٣٢/٤٧ س – ٢٥/٣/١٩٨١نقض ( 

  )٧٨٩ – ١٦٧ – ٣٠ س – ٥/١١/١٩٧٩نقض ( 
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  )٣٩٤ – ٨١ – ٣٠ س – ٢٦/٣/١٩٧٩نقض ( 
  )٤٤٢ – ٨٤ – ٢٩  س– ٢٤/٤/١٩٨٧نقض ( 

 كما قضي 

ولــئن كــان األصــل أن المحكمــة ال تســتلزم بمتابعــة الطــاعن فــي منــاحي دفاعــه المختلفــة إال  
أنـهـا يتعــين عليهــا أن ـتـورد ـفـي حكمهــا مــا ـيـدل عـلـي أنهــا واجهــت عناصــر اـلـدعوى وألمــت بهــا عـلـى 

 أن الحكـم المطعـون  لمـا كـان ذلـك وكـان الثابـت٠٠وجه يفصح عن أنها فطنت إليهـا ووازنـت بينهـا 
فـيـه أـيـد الحكــم االبـتـدائي باإلداـنـة ألســبابه وأن أوـقـف تنفـيـذ العقوـبـة دون أن يعــرض لدفاعــه إـيـرادا ـلـه 

 التصاله بواقعـة الـدعوى وتعلقـه بموضـوعها ويتحقـق الـدليل فيهـا لـو أنـه عنـي ٠٠ رغم جوهريته ٠٠
ة األمر فيه لجاز أن يتغيـر بـه ببحثه وتمحيصه وفحص المستندات التي ارتكز عليها بلوغا إلي غاي

وجه الرأي فـي الـدعوى ولكنـه إذا سـقط جملـه ولـم يـورده علـي نحـو يكشـف عـن أن المحكمـة حاطـت 
 به وأقسطته حقه فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يبطله ويستوجب نقضه 

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

 ملا كان ذلك 
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 ورغم ذلك فقد التفتت تلك احملكمة الطعني حكمها 
واـلــدفوع المـبــداه مـــن الطاعـنــة دون أدـنــي إشـــارة لهـــا حـيــث ـلــم توردهـــا فـــي عـــن أوجـــه اـلــدفاع  

الســيما وأن هــذه اـلـدالئل الـتـي ..  ـلـم ـتـرد عليـهـا وهــو مــا يبطــل الحـكـم الطـعـين – وـبـالطبع –قضــائها 
 .ساقها مدافع الطاعنة توكيدا علي براءتها اتسمت بالجدية والجوهرية والجزم 

 ورد منها علي سبيل املثالويف إطار إثبات جديتها وجوهريتها ن

 ال احلصر الدالئل اآلتية 

أن اmـنـي عليـه زـعـم بـأن الطاعـنـة حتصـلت مـنـه علـي مبـلـغ ـقـدره : الـدليل األول 

ومع ذلك مل يقـدم أي دليـل كتـابي منهـا .. مثامنائة ألف جنيه علي دفعتني 

 يفيد استالمها منه هذا املبلغ اهلائل
ضـح أن أقـوال المجنـي عليـه فيهـا جـاءت مرسـلة ال سـند لهـا يت.. باستقراء أوراق هذا االتهـام  

 ألـف جنيـه علـي دفعتـين ٨٠٠ففـي الوقـت الـذي يـزعم فيـه أنـه سـلم للطاعنـة مبلـغ .. وال دليل عليهـا 
 ) . ألف جنيه٣٠٠ ألف جنيه ، الثانية بمبلغ ٥٠٠األولي بمبلغ (

 جند أنه مل يقدم مثة إيصال 
رر بينهما أو أي ورقة أيا كانـت بخـط أ إمضـاء أو توقيـع استالم أو إيصال أمانة أو عقد مح 

 .الطاعنة تفيد استالمها منه هذه المبالغ الطائلة 

 وهو أمر يؤكد يف ذاته 
فال يعقـل وال يمكـن أن يقبـل عقـل أن يقـوم شـخص بتسـليم أخـر .. عدم صحة الواقعة برمتها  

 .ة بتوقيعه مبلغ هائل قدره ثمانمائة ألف جنيه وال يستحصل منه علي ورق

 وهو دليل قاطع
علي عدم صحة االتهـام الماثـل برمتـه وانعـدام صـحة مـزاعم المجنـي عليـه الخاليـة مـن السـند  
 .والدليل 
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أن اmني عليه أقر بأنه قام بتسـليم املبـالغ أنفـة الـذكر للطاعنـة يف : الدليل الثاني 

أيا من هـؤالء ورغم ذلك مل يقدم باألوراق ..حضور شخصني أو أكثر من أصدقائه 

 الشهود املزعومني ليديل بأقواله وتعضيد مزاعم اmني عليه 
أقر المجني عليه ذاته أن واقعـة تسـليمه المبـالغ المشـار إليهـا سـلفا للطاعنـة حـدثت أمـام كـال 

 من 
- ........... 
- .......... 

مــا شــاهداه ورغــم ذـلـك ـلـم يســع هــذا المجـنـي علـيـه نحــو تـقـديم هــذين الشخصــين للشــهادة عمــا زعــم أنه
 .سواء أمام الشرطة أو أمام النيابة العامة 

 األمر الذي يؤكد
بـمـا .. أن أقـوال المجنـي عليـه المزعومـة هـي مجـرد أـقـوال مرسـلة ال سـند لهـا وال دليـل عليهـا  

 .يقطع بانعدام صحة هذه الواقعة برمتها 

 ٤٣ز عمـره وال يتجـاو) حسبما قرر(أن اmني عليه جمرد موظف عام : الدليل الثالث 

 ألـف ٨٠٠(عام فمن أين له مببلغ طائل مثل الـذي يـزعم أنـه سـلمه للطاعنـة 

األمر الذي يؤكد عدم صحة هذه الواقعة وأن للحقيقة ظروف ومالبسـات ) جنيه

 أخري مل تسفر عنها األوراق 
باحـــث بمجـلــس (يتضـــح أـنــه أـقــر بأـنــه موظـــف عـــام .. مــن خـــالل أـقــوال المجـنــي علـيــه ذاـتــه  
ومـع ذلـك يـزعم أنـه يمتلـك مبلـغ قـدره ثمانمائـة ألـف جنيـه ..  عـام ٤٣ عمره ال يتجـاوز وأن) الشورى

 .لذي يزعم أنه سلمه للمتهمة ا

 هذا خبالف
  .- علي حد زعمه –مائتي ألف جنيه كان من المفترض أنه سوف يسلمهم للمتهمة  
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 فهنا يثور تساؤل 
يكــون ثــروة تقــدر بمليــون هــل يمكــن لموظــف عــام لــم يمكــث فــي وظيفتــه بضــعة ســنوات أن  

 !.يه؟جن

 فأيا ما كان دخل هذا املوظف
وهـو األمـر الـذي يقطـع .. فليس من العقل والمنطق أن يكون هذه الثروة وهو في هذا العمر  

وأن الحقيقـة لهـا صـورة أخـري تعمـد المجنـي عليـه إخفائهـا عـن .. ببهتان هذه الواقعـة وعـدم صـحتها 
 .العدالة 
 . ببراءة الطاعنة مما هو مسند إليها وهو األمر الذي يقطع 

أن اmني عليه أقر بأنه يعرف الطاعنة منذ أربعة أشـهر سـابقة علـي : الدليل الرابع 

 ٥٠٠(وأنه قام بتسليمها مبلغني هائلني .. وأنهما تقابال أكثر من مرة .. بالغه 

كـل ذلـك دون أن يعلـم اسـم املتهمـة أو يطلـع ) ..  ألف جنيه٣٠٠ألف جنيه ، 

علي إثبات شخصيتها ؟؟ لعل هذا األمـر ال يقبـل عقـال مبـا يقطـع بـأن للواقعـة 

 .صورة خالف ما هو مسطر باألوراق 
وأن لقاءاتهمــا تعــدد .. أقــر المجنــي عليــه بأنــه يعــرف الطاعنــة منــذ أكثــر مــن أربعــة شــهور  

 .ر كامل  ألف جنيه علي دفعتين بينهما فارق زمني شه٨٠٠وأسفرت عن أنه قام بتسليمها مبلغ 

 وكل هذه املدة
ثـم مصـادفة اكتشـف  .. .....)( بـأن اسـمها– علـي حـد قولـه –والطاعنة تـوهم المجنـي عليـه  

مــن خــالل إيصــال عـثـر عليــه ال ) .....(أن صــحة اســم الطاعنــة هــو ) العبقــري(هــذا المجـنـي عليــه 
 .فهرول نحو اإلبالغ عنها . يمت للواقعة أو المتهمة بصلة 

 وعقب ذلك كله 
 ....../ ٕوانما تدعي.. ...../ ، وال تدعي ..... / ضح أن الطاعنة ال تدعي يت 
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 فإن هذا األمر إذا من عن شيء
فإنمـــا يـــنم عـــن انقطـــاع صـــلة الطاعنـــة بهـــذه الواقعـــات المزعومـــة وأن للواقعـــة صـــورة أخـــري 

ـيــة فـلــيس هـنــاك عـقــل يمكـــن أن يقـبــل بهـــذه الروا.. خـــالف مـــا ســـطره المجـنــي علـيــه بهتاـنــا ـبــاألوراق 
 .الهزلية الواردة علي لسان المجني عليه 

قرر اmني عليه بأن الطاعنة أطلعتـه علـي أوراق ملكيتهـا لـألرض : الدليل اخلامس 

ثـم يضـيف !! ومع ذلك مل يستحصل منها علـي نسـخة ؟.. املقابلة ملول العرب 

كه بأنه قام باالستفسار عن امللكية جبهاز مدينة أكتوبر فتبني له أنها ليست مال

هل يكون االستفسار عن األرض قبل دفع املبالغ أنفة الذكر أم .. والسؤال هنا .. 

 لعل ذلك يؤكد عدم صحة هذه الواقعة برمتها !! بعد الدفع فعال ؟
فإـنـه ـمـن خــالل أـقـوال المجـنـي علـيـه ذاـتـه اـلـذي أـقـر ـبـأن الطاعـنـة أطلعـتـه .. وفـي هــذا المـقـام 

افـلـيس .. فعـلـي الفـرض الجــدلي بصــحة هـذه الـمـزاعم .. ة علـي أوراق تفـيـد ملكيتـهـا لـألرض المزعوـمـ
مــن العـقـل والمنطــق ووفـقـا لطـبـائع األمــور أن يستحصــل المجـنـي علـيـه عـلـي صــورة مــن هــذه األوراق 

 .للكشف عليها والتأكد من صحتها ؟؟

 ليس هذا فحسب 
ز ذهب إلي جهـا..  ألف جنيه للطاعنة ٨٠٠بل أن المجني عليه أقر بأنه عقب دفعه لمبلغ 

 .مدينة أكتوبر مستفسرا عن ملكيتها لألرض من عدمه فتبين له بأنها ليست المالكة لها 

 وهنا
هــل ـيـتم االستفســار عــن الملكـيـة قـبـل اـلـدفع أم قبـلـه ؟؟ لعــل العـقـل والمنطــق  .. يـثـور الســؤال

 فإنــه كــان يجــب – علــي فــرض صــحة الوقــائع المزعومــة المقــال بهــا مــن المجنــي عليــه –يؤكــد أنــه 
أما وأن يـزعم أنـه قـام بـذلك بعـدما دفـع المبـالغ فعـال للمتهمـة .. الستفسار والتقصي قبل الدفع عليه ا

 فإنه أمر يجافي العقل والمنطق ويؤكد بهتان مزاعم المجني عليه وأن للواقعة صورة أخري .. 
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 .خالف ما حاول المجني عليه تصويره 

عرفة اmني عليـه وشخصـني بطالن القبض علي الطاعنة إلجرائه مب: الدليل السادس 

ومـع .. كانا برفقته باستخدام القوه واإلكراه ودومنا مسـوغ شـرعي أو قـانوني 

ذلك مل تسعي الشرطة أو النيابة حنو تصحيح هذا اإلجـراء الباطـل بـل متـادت 

علي حنو يبطـل كافـة اإلجـراءات املتخـذة قبـل الطاعنـة .. فيه باملخالفة للقانون 

 علي باطل فهو باطل تطبيقا لقاعدة ما بني 

 فقد تواترت أحكام القبض علي أن 
بطــالن القــبض لعــدم مشــروعيته ينبنــي عليــه عــدم التعويــل فــي اإلدانــة علــي أي دليــل يكــون  

 .مترتبا عليه أو مستمدا منه 
 )٥٠٦ ص ١٠٥ ق ٢٤ أحكام النقض س ٩/٤/١٩٧٣(

 )ق٦١ لسنة ١١٣٨٣ طعن رقم ١٠/٣/١٩٩٣(

 كما قضي بأن 
القانون أن ما بني علي باطل فهـو باطـل ولمـا كـان ال جـدوى مـن تصـريح الحكـم القاعدة في  

ـبـبطالن اـلـدليل المســتمد مــن العـثـور عـلـي فـتـات المخــدر بجـيـب صــديرى المطعــون ضــده يعــد إبطــال 
مطلـق القـبض عليـهـا والتقريـر ـبـبطالن مـا ـتـاله متصـال بـه ومترتـبـا عليـه ألن ـمـا هـو الزم باالقتضــاء 

 .يحتاج إلي بيان العقلي والمنطقي ال 
 )٥٠٦ ص ١٠٥ ق ٢٤ أحكام النقض س ٩/٤/١٩٧٣(

 )ق٦٠ لسنة ٢٨ طعن رقم ١٢/٧/١٩٩٠نقض (

 ملا كان ذلك 
ال يجـوز القـبض علـي الشـخص إال بمعرفـة رجـال الضـبط وكان الثابت قانونـا بـال مـراء أنـه  

 ناس باستخدام أما إذا تم القبض علي شخص بمعرفة آحاد ال .. القضائي المنوطين قانونا بذلك
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 .فإن ذلك القبض يكون باطال بطالنا مطلقا إلجرائه بالمخالفة للقانون .. القوة والقهر واإلكراه 

 هذا وبرغم ما تقدم 
وبدال من أن يقوم رجال الضبط القضائي المنوطين بتنفيذ القانون والـدفاع عنـه ودرء التعـدي  
 ســبيل الطاعـنـة ـفـورا ومعاقـبـة المعـتـدي عليهــا بمحاوـلـة تصــحيح هــذا اإلجــراء الباطــل ـبـإخالء.. علـيـه 

 .وعلي القانون 

 جند بأوراق االتهام املاثل 
رجال القانون يشاركون في التعدي عليه وغض الطرف عن المخالفات المرتكبة في حقـه بـل  

 .واإلسهام في إلباس الباطل ثوب الحق وتقنين الباطل 

 وهو األمر الذي يؤكد
 وبطالن ثمة دليل قد يتخذ منه وبطالن كافـة اإلجـراءات التاليـة بطالن القبض علي الطاعنة 

عليه وعلي األخص بطالن التحقيقات وبطالن إحالة الطاعنة للمحاكمة وذلك كله تحقيقا لقاعـدة مـا 
 .بني علي باطل فهو باطل 

بطالن حتريات املباحث املزعـوم إجرائهـا باالتهـام املاثـل وبطـالن أي : الدليل السابع 

د يستمد منها لكونهـا حتريـات واهيـة وغـري جديـة وعقيمـة ومكتبيـة دليل ق

ومسطره علي خـالف احلقيقـة مبـا يعجزهـا عـن تقـديم مثـة دليـل يـربر إدانـة 

 الطاعنة 

 حيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
لما كان الثابت أن المحكمة إنما أبطلـت إذن التفتـيش تأسيسـا علـي عـدم جديـة التحريـات لمـا  

ته من أن الضابط لو كان قد جـد فـي تحرياتـه عـن المـتهم المقصـود لعـرف حقيقـة اسـمه أمـا وقـد تبين
 .جهله فذلك لقصوره في التحري مما يبطل تحرياته ويهدر الدليل الذي كشفت عنه 

 )٣٣١ ص ٦١ ق ١٩ أحكام النقض س ١٨/٣/١٩٦٨(
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 ملا كان ذلك 
 المحــــــــرر بمعرفــــــــة -/-/-المــــــــؤرخ ) أو المســــــــمي هكــــــــذا(وبمطالعــــــــة محضــــــــر التحرـيـــــــات  
يتضــح أنــه ال يصــح قانونــا أن يســمي محضــر تحريــات حيــث جــاء عبــارة عــن ســطر .. /....النقيــب

 :واحد ورد فيه ما هو نصه 

�..��������������&�����L2و���Y��ل�א��אF��6��6��.�א���uא��א���/��و�$*(�و�
��Y�.�,	.�א��u��.�6�u��א��א

 ومن خالل هذا احملضر تتضح احلقائق اآلتية 

ـة  وأن ثمــة تضــارب الســيماخلــو هــذا المحضــر مــن اســم الطاعنــة المتحــري عنهــا  : األويل احلقيـق
 ........./  ، أم ـتـدعي ...../  أم ـتـدعي ،..... / جســيم فــي اســمها عمــا إذا كاـنـت ـتـدعي 

األمــر اـلـذي كــان لزامــا عـلـي .. وعـلـي األخــص أـنـه ـلـم يضــبط مــع الطاعـنـة تحقـيـق شخصــية 
 بيــان اســم شــخص الطاعنــة الــذي مــن المفتــرض أنــه –  بفــرض إجرائهــا–مجــري التحريــات 

 .تحري عنها 

أن هـذا المحضـر جـاء خلـوا مـن ثمـة إشـارة للواقعـة التـي مـن المفتـرض أن يـتم  :احلقيقة الثانيـة 
 .أو تلك التي ثبتت صحتها حسبما زعم الضابط المشار إليه بالمحضر .. التحري عنها 

 بفـرض صـحتها –أقر بأن واقعـة تسـليمه المبـالغ للطاعنـة أن المجني عليه ذاته : احلقيقة الثالثة 
ـثـم ـيـأتي الســيد الضــابط ـفـي أـقـل مــن أربعــة وعشــرون ..  تـمـت مـنـذ أكـثـر مــن أربعــة شــهور –

فهـو أمـر يجـافي العقـل والمنطـق ويقطـع بأنـه لـم !! ساعة ليزعم بأنه تبين له صـحة الواقعـة ؟
 .يجر ثمة تحريات جدية علي الطبيعة 

عجــزت هــذه التحرـيـات عــن تـقـديم ثـمـة شــهود أو دالـئـل عـلـي أن المجـنـي علـيـه  :ة احلقيـقـة الرابـعـ
الســـيما وأن المجنـــي عليـــه ذاتـــه زعـــم بـــأن ذـلــك تـــم أمـــام بعـــض .. ســـلم الطاعنـــة أـيــة مبـــالغ 
 وأين هم من التحريات المزعوم .. فأين هم هؤالء الشهود .. أصدقائه أي أمام شهود 
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 !.إجرائها؟

وهـي أنـه ال توجـد ثمـة تحريـات جديـة .. الحقيقـة ال تقبـل مـراء وال تأويـل وهـذه  :احلقيقة اخلامسة 
وأن المحضـــر المســـمي بأـنــه محضـــر تحريـــات ـتــم تســـطيره مكتبيـــا .. عـلــي الطبيعـــة أجرـيــت 

وهـو األمـر الـذي يقطـع بـبطالن هـذه التحريـات وبطـالن أي .. وعلـي خـالف الحقيقـة والواقـع 
م يكون االتهام الماثل قائم برمتـه علـي غيـر سـند ومن ث..  قد يستمد منها – إن وجد –دليل 

 .صحيح أو قانون 

قصور حتقيقات النيابة العامة قصورا يبطل القرار املتخذ منها بإحالة : الدليل الثامن 

الطاعنة للمحاكمة اجلنائية حيث أن األوراق غري صاحلة حبالتها هـذه ألن ترفـع 

 عـدة قـرارات -/-/-ث اختذت بتـاريخ إيل احملكمة بإقرار النيابة العامة ذاتها حي

ثم بذات التاريخ قررت رفع األمر للمحكمة وتقديم الطاعنة .. وطلبت تنفيذها 

  بال سند للمحاكمة –

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٦٣فقد نصت املادة .. بداية 
ا بنـــاء علـــي إذا رأت النياـبــة العامـــة فـــي مـــواد المخالفـــات والجـــنح أن الـــدعوى صـــالحة لرفعهـــ 

 .االستدالالت التي جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة 

 من خالل هذا النص 
يتضــح أن المشــرع ـقـد اشــترط لصــحة إحاـلـة األوراق إـلـي المحكمــة أن تـكـون اـلـدعوى صــالحة  
 كون قرار باطل أما لو تبين أنها غير صالحة فإن القرار برفعها إلي المحكمة المختصة ي.. لرفعها 

 هذا 
 وقامـــت -/-/-وحيـــث أن أوراق االتهـــام الماثـــل لـــم تعـــرض علـــي النيابـــة العامـــة إال بتـــاريخ  

 :ثم أمرت النيابة العامة اتخذت عدة قرارات منها .. ثم مع الطاعنة .. بالتحقيق مع المجني عليه 

�.���6م��$#�ذ2��א���u*<��pAF٤א��& �� -
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 وهو األمر الذي يعد إقرارا صرحيا من النيابة العامة 

 بعدم صالحية األوراق لرتفع إيل احملكمة 

 إال أنها 

 ولسبب جمهول وبذات التاريخ
-/-/-  

ابـــة العامـــة عـــن ذلـــك كلـــه وقـــررت رفـــع األوراق إلـــي المحكمـــة وقـــدمت الطاعنـــة عـــدلت الني 
للمحاكمـــة دون تنفيـــذ مـــا أمـــرت بـــه النيابـــة وبالمخالفـــة للقـــانون لعـــدم صـــالحية األوراق لترفـــع أمـــام 

 .المحكمة 

 وعدم صالحية األوراق لرتفع أمام احملكمة املختصة 

 ترجع لآلتي 

ة بـعـدم الصــالحية بـدليل قيامـهـا باتخــاذ قـرار بحــبس الطاعـنـة أربـعـة إقـرار النياـبـة العاـمـة صـراح: أوال 
وهــو مــا يؤكــد يقينــا أن .. وقيــد األوراق بــدفتر حصــر التحقيقــات .. أيــام علــي ذمــة التحقيــق 

النيابـــة قـــد اســـتقر فـــي وجـــدانها عـــدم صـــالحية األوراق وعـــدم كفايـــة التحقيقـــات وأن االتهـــام 
 .قيقات يستلزم إجراء المزيد والمزيد من التح

كـمـا زعــم المجـنـي ) .....(أن النياـبـة العاـمـة ـلـم تتأـكـد ـمـن صــحة اســم الطاعـنـة وـمـا إذا ـكـان  :ثانـيـا 
ـلـذلك طلـبـت التحــري عــن صــحة أســمها الربــاعي .. كمــا قــررت ) .....(علـيـه أم أنهــا ـتـدعي 

 .ٕوارفاق شهادة ميالدها 
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 وهو ما يؤكد أن النيابة 
 الطاعـنــة فكـيــف لهـــا أن تـقــدمها للمحاكمـــة دون ـلــم تتأكـــد عـلــي وجـــه اليقـــين مـــن صـــحة اســـم 

 .معرفة أسمها الحقيقي 

أن المجني عليه ذاته كان قد تعهد بإحضار مستند يفيـد اسـم الطاعنـة الحقيقـي ومـع ذلـك لـم  :ثالثا 
 .بغرض أنه كان سيقدمه .. تمهله النيابة لتقديم ذاك المستند 

ن ســبب ادعــاء المجنـي علـيـه عليهـا ـبـذلك هــو الطاعنـة أـكـدت عــدم صـحة الواقـعـة برمتهـا وأ :رابـعـا 
 رغبته في الزواج منها عرفيا وحينما رفضت ذلك قام بالزج بها في هذا االتهام المبتور السند 

 واستشهدت علي ذلك 
ولــــم تمـهــــل ..  إال أن النيابــــة العامــــة لــــم تســــتدع هــــذين الشــــاهدين .....، ..... بكــــال مــــن  

 .ا من هذا االتهام الطاعنة في إحضارهما إلثبات براءته

ـا .. أن ثمــة تـنـاقض واضــح فــي أقــوال المجـنـي عليــه فيمــا يخــص اســم الطاعنــة مــن ناحيــة : خامـس
حيـث أنـه تـارة يـزعم .. وفيما يخص الغـرض الـذي مـن أجلـه سـلم المبـالغ المزعومـة للطاعنـة 

 .بأنها بسبب دخوله شريك ومساهم في إنشاء مركز تجاري 

 وتارة أخري 
وهـو األمـر الـذي كـان يسـتوجب .. بلغ لقاء شرائه قطعـة أرض مـن الطاعنـة يزعم أن هذا الم 

 .إجراء المزيد من التحقيقات للتوصل إلي الحقيقة 

كافـة واقعـات االتهـام املاثـل اتسـمت بانعـدام املعقوليـة مناهضـة : الدليل التاسـع 

املنطق وطبائع األمور األمر الذي جيعل هذا االتهـام قـائم علـي سـند واهـي أو 

 األحري قائم علي غري سند متاما ب

 حيث أن حمكمة النقض قد استقرت علي أن 
 . العبرة في اإلثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلي الدليل المقدم إليه  
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فالقانون لم يقيد القاضي بأدلة معينة بل خوله بصفة مطلقة أن يكون عقيدتـه مـن أي دليـل أو قرينـه 
 .ليه تقدم إ

 )٦٤ ص ٦٨ رقم ٦ س ١١/١/١٩٤٣نقض (

 كما قضي بأن 
يكفــي فــي المحاكمــة الجنائيــة أن يتشــكك القاضــي فــي صــحة إســناد التهمــة إلــي المــتهم لكــي  

يقضي له بالبراءة إذ أن مرجع ذلك إلي ما يطمئن إله في تقدير الدليل مادام أن الظـاهر مـن الحكـم 
 .أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة 

 )١٩/١١/١٩٦٦ ق جلسة ٣٦ لسنة ١٢٦٢عن رقم الط(

 ملا كان ذلك 
وكان الثابـت مـن خـالل أوراق االتهـام الماثـل أن هنـاك ظـالل مـن الشـك والريبـة يحـيط بكافـة  

 :عناصره وأن واقعاته تتسم بانعدام المعقولية ومجافاة المنطق وذلك علي النحو التالي 
م ويثـيـر عــدة شــكوك ـفـي صــحة إســناد هــذا التالحــق الزمـنـي الرهـيـب ـفـي أوراق هــذا االتهــا ) ١(

 وبعــده بثالـثـة -/-/١فالمحضــر المســتهلة ـبـه األوراق محــرر بـتـاريخ .. االتهــام للطاعـنـة 
 فـــي القـــبض علـــي – بالمخالفـــة للقـــانون – يـــنجح المجنـــي عليـــه -/-/٤أيـــام فقـــط وفـــي 

وبـتـــاريخ ..  تســـطر تحريـــات واهـيـــة ومعدومـــة وغيـــر جديـــة -/-/٥وبتـــاريخ .. الطاعنـــة 
 تـقـوم النياـبـة العامــة ـبـالتحقيق مــع المجـنـي علـيـه والطاعـنـة ـثـم تقــرر حبســها عـلـي -/-/٦

 .ذمة التحقيق وتصدر عدة قرارات وتكليفات 

 ثم تعدل عن ذلك كله 
 وـبـــذات الـتـــاريخ ـتـــتم -/-/٩ تحــــال الطاعـنـــة للمحاكمــــة لجلســــة -/-/٦وـبـــذات الـتـــاريخ 

 . بحكم أول درجة يقضي.. المحاكمة ودونما سند من الواقع أو القانون 
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 وهذا التالحق الزمني الغري معتاد من الشرطة 

 أو النيابة العامة أو احملاكمة اجلنائية

 يف مصر 

�3������و¥��#�א������$���A���#�א������و�$6�����א-)�Iم����6��#K���¦�1��2�9����#��B�
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 إن ذلك حييط هذا االتهام بالشك من كل جانبف
وال يمكن القول بأن ذلك من قبيل العدالة الناجزه أو سرعة الفصل في القضايا السـيما      

 .وأن القانون قد خولف في أوراق هذا االتهام مخالفات ال تتفق ولفظ العدالة 
مائـة ألـف جنيـه لـم أن المجنـي عليـه الـذي يـزعم أنـه سـلم الطاعنـة ثمان.. أضف إلـي ذلـك ) ٢(

 .يقدم ورقة أو شاهد أو أي دليل أخر علي صحة هذه المزاعم واألباطيل 

 ـلـيس بجاهــل وال أمــي وال غاـفـل وال ســفيه وال ذو آفــة عقلـيـة حـتـى يقــوم أن المجـنـي علـيـه ) ٣(
بتســليم هــذه األمــوال الطائـلـة للطاعـنـة دون أن يحصــل منهــا عـلـي إيصــال أو عقــد أو أي 

 ).علي فرض صحة إدعاءاته(يثبت حقوقه قصاصة ورق ممضاة منها ل

 ـلـو صــحت أوصــاف المجـنـي علـيـه فـهـي ـمـن الحنـكـة والتـمـرس عـلـي ممارســة أن الطاعـنـة ) ٤(
الجريمــة بحيــث ال يمكــن تصــور وقوعهــا والقــبض عليهــا بالطريقــة الســاذجة التــي أوردهــا 

 .المجني عليه زعما بأقواله 

ــيس ) ٥( ــه ـل راتـبــا زهـيــدا وعمـــره ال  مـــن العقـــل والمنطـــق أن يكـــون موظـــف عـــام ويتقاضـــى أـن
 !!!! . عام ومع ذلك يملك أكثر من مليون جنيه ٤٣يتعدى 

 أن تســـتمر العالقــة فيمــا ـبــين الطاعنــة والمجنــي عليــه أـكــث مــن أربعــة أشـــهر هــل يعقــل ) ٦(
وـمـع ذـلـك ال يـعـرف حـتـى اســمها الحقيـقـي وـلـم يطـلـع .. ســلمها خاللـهـا مـبـالغ مالـيـة طائـلـة 
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 .علي تحقيق شخصيتها 

  خالل مجاع ما تقدم لعل الثابت من
أن ظــالل الشــك والريـبـة تخــيم عـلـي أوراق االتهــام الماـثـل عـلـي نحــو يؤكــد وبحــق انتـفـاء صــلة  

 .الطاعنة بهذه الواقعة التي لها بالتأكيد صورة أخري بخالف ما سطر باألوراق 

 ملا كان ذلك 

��������������������.��AQ0����,5�א���و�$#�א���>�AQ�12�.�2	�3/�6�4��א�	��ع�وא�	BK��9CJ��א�
�`��������..�א�������;��4����2	��0*&�������Yא���<�!gא���2��3��م�"! 	����	و��>��ن�54א�א�	��ع�

���������������`�������..�o!�9/�زم�و����6و�EB�6�T��(�א�	א�+����1א�����Yא���<�!gא������J0ن�"! 
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�.���3א�	���6�R*���و/(�א���

 وهو األمر الذي يبطل
 .الحكم الطعين لقصوره الشديد في التسبيب علي نحو يجعله وبحق جديرا بالنقض واإللغاء 

احلكم الطعـني يف االسـتدالل علـي حنـو يعيبـه وجيعلـه جـديرا فساد  : لثالسبب الثا

 بالنقض واإللغاء

 بادئ ذي بدء 
 االسـتدالل إذا انطـوت علـي عيـب يمـس سـالمة فإن أسـباب الحكـم تعتبـر مشـوبة بالفسـاد فـي 

االستنباط كأن تعتمد المحكمة في اقتناعها علي أدلة لـيس لهـا أصـل ثابـت بـاألوراق أو غيـر مقبولـة 
قانوـنـــا أو غـيـــر صــــالحة مــــن الناحـيـــة الموضــــوعية لالقتـنـــاع بهــــا أو فــــي حاـلـــة عــــدم فهــــم المحكمــــة 

أقــام الحكــم قضــاؤه عـلـي واقعــة استخلصــها مــن للعناصــر الواقعـيـة الـتـي ثبـتـت ـلـديها وعـلـي ذـلـك ـفـإذا 
مصدر ال وجود له أو موجـود ولكنـه منـاقض لمـا أثبتـه أو غيـر متنـاقض ولكنـه مـن المسـتحيل عقـال 

 .استخالص تلك الواقعة متي كان هذا الحكم باطال 
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 )٢٣ ق ص ٥٩ لسنة ٥١٣٥١طعن رقم (

 وكذلك فإن 
 إذا انطـــوت علـــي عيـــب يمـــس ســـالمة أســـباب الحكـــم تعتبـــر مشـــوبة بالفســـاد فـــي االســـتدالل 

االســـتنباط ويتحقـــق ذلـــك إذا اســـتندت المحكمـــة فـــي اقتناعهـــا إلـــي أدلـــة غيـــر صـــالحة الموضــــوعية 
لالقتـنـاع بهــا أو إـلـي عــدم فهــم الواقعــة الـتـي ثبـتـت ـلـديها أو وـقـع تـنـاقض ـبـين هــذه العناصــر كمــا ـفـي 

 .تلك العناصر التي ثبتت لديها حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء علي 
 )٦٧٧ ق ص ٤٤ لسنة ٢١/٢/١٩٩٣نقض (

 )١١٢ ق رقم ٦٢ لسنة ٣٣٤٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وبتطبيق األصول والمفـاهيم القانونيـة سـالفة الـذكر علـي مـدونات الحكـم الطعـين وأسـبابه ومـا  

وجــه الفســاد المبطــل ـفـي يتضــح وبجــالء ســقوط هــذا القضــاء ـفـي بـئـر مــن أ.. انتهــي إلـيـه مــن نتيجــة 
االســـتدالل ذلـــك أننـــا ســـنجد فـــي هـــذا الحكـــم عيـــوب تمـــس ســـالمة االســـتنباط واســـتناد المحكمـــة فـــي 
قضــائها عـلـي أدلــة غـيـر صــالحة موضــوعا لالقتـنـاع بهــا وذـلـك كـلـه بمــا ينـبـئ عــن عــدم فهــم الواقعــة 

 .وعدم اتساق األدلة التي عولت عليها المحكمة مع النتيجة التي انتهت إليها 

 وهو األمر الذي جيعل 
وحيـث أن ذلـك لـم .. هذا القضاء فاسدا في استدالله علـي نحـو ينحـدر بـه إلـي حـد الـبطالن 

يأت علي صورة أو وجه واحد بل تعددت أوجـه فسـاده فـي االسـتدالل األمـر الـذي نوضـحها تفصـيال 
 :فيما يلي 
 
 



                                
 

 
 
 
 
 
 
  
 

  Egypt – Borg El giza El Kebly – giza - ٢٧٩ - -عمارة برج الجيزة القبلي -مصر 

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

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

 www.HamdyKhalifa.com 
 

 محدي خليفة
 المحامي بالنقض

 شريف محدي خليفة
 المحامي

 
Hamdy Khalifa  

Lawyer of the Supreme Courts 
Sherif Hamdy Khalifa  

Lawyer   

لـدعوى وشـابه عـدم احلكم الطعني أخطأ يف فهم صحيح الواقع يف هذه ا: الوجه األول 

ورغم ذلك تساند واستدل بفهمه اخلاطئ علي إدانة الطاعن .. اإلملام بعناصرها 

 .مبا يؤكد فساده يف االستدالل وخمالفته للثابت باألوراق 

 بداية 
ولــئن كــان مــن المقــرر أن فهــم صــورة الــدعوى وتحصــيل تصــويرها مــالك األمــر فيــه موكــول  

إطالقاتهـا وهـو مـن .. مـئن لـه ضـميره أو يرتـاح إليـه وجـدانها إلي محكمة الموضوع تحصلها بمـا يط
 وال جنــاح أو مأخــذ فيمــا تــورده مــا دام لــه أصــل صــحيح ومعــين ثابــت ٠٠فــال ســلطان ألحــد عليهــا 

علي األوراق بغض النظر عن موضوعه ألنها تسـتمد عقيـدتها مـن كـل ورقـة مـن أوراق الـدعوى تعـد 
 .مطروحة عليها 

 ا أرسته حمكمة النقض  هو م٠٠إال أن حد ذلك 

 وتواترت عليه يف أحكامها 

مــن المـقـرر أن األحـكـام يجــب أن تبـنـي عـلـي أســس صــحيحة مســتمدة مــن  ٠٠حـيـث أن  

أوراق الدعوى وعناصرها فإذا استند الحكم إلـي روايـة أو واقعـة ال أصـل لهـا فـي التحقيقـات فإنـه 

لواقعـة هـي عمـاد الحكـم فـإن األمـر يكون معيبا البتنائه علي أساس فاسد متي كانت الرواية أو ا

 بمـا ال أصـل لـه فـي األوراق ٠٠ينبىء عن أن المحكمة لـم تمحـص الـدعوى ولـم تحـط بظروفهـا 

 مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه 

  )٣٩٧ ص ٣٣ مج س ٢٣/٣/١٩٨٣( 

 ملا كان ذلك 

 النصـــب عـلــي الحـكــم الطـعــين ـقــد أدان الطاعـنــة بقاـلــه أنـهــا ارتكـبــت جريـمــةوكــان الثاـبــت أن  
وذلك بنـاء علـي أقـوال مرسـلة ال تصـادف ..  ألف جنيه ٨٠٠المجني عليه واستولت منه علي مبلغ 

 .الحقيقة صدرت عن المجني عليه 
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 وبذلك تكون حمكمة املوضوع مل حتط
بصحيح واقعات االتهام الماثل وظروفها ومالبساتها ومع ذلـك دانـت الطاعنـة بنـاء علـي هـذا  

وهو األمر الذي يعيب هذا القضاء بالفساد المبطل فـي االسـتدالل .. عات االتهام الفهم الخاطئ لواق
 .ومخالفة الثابت من األوراق 

فساد احلكـم الطعـني يف اسـتدالله علـي إدانـة املـتهم بـأقوال : الوجه الثاني للفساد 

التي ثبت عدم صحتها السيما وأنـه مل يقـدم مثـة دليـل كتـابي اmني عليه 

مل يقدم شهود علي الواقعة رغم إقـراره حبـدوثها أمـام شـهود علي مزاعمه و

 مبا كان يستوجب طرح أقوال اmني عليه متاما وعدم التعويل عليها 

 ن أحيث استقرت أحكام حمكمه النقض على 
ن يتغير به وجـه الـرأي أصح   ومن شانه لوإلثباتإذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد ا 

 غايـة إلـين تمحصـه وتقسـطه حقـه بتحقيـق تجريـه بلوغـا أامـا علـى المحكمـة  فقـد كـان لزالـدعوى في
وردتـه أمسكت عـن تحقيقـه وكـان مـا أما وقد أ طرحه رأتذ هي إترد عليه بما يدحضه  وأفيه األمر 

ن أقوال الشاهد غير سائغ لمـا ينطـوي عليـه مـن مصـادره الـدفاع قبـل أ إليردا عليه بقاله االطمئنان 
 .كمها يكون معيبا مره فان حأينحسم 

  )٧١٤ - ١٢٤ - ٤١ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض ( 

 وكذا 

ٕ والـى اسـتحالة للجريمـة أبداه الطـاعن يتجـه إلـى نفـي الفعـل المكـون الذيبأنه لما كان الدفاع  
الـدعوى ى فـنه يكون دفاعـا جوهريـا لتعلقـه بتحقيـق الـدليل إفاإلثبات لما رواها شهود الواقعة حصول 
ن تتخـذ مـن الوسـائل لتحقيقـه أممـا كـان يقتضـى مـن المحكمـة وهـي تواجهـه  وجه الحق فيهـا إلظهار

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



                                
 

 
 
 
 
 
 
  
 

  Egypt – Borg El giza El Kebly – giza - ٢٨١ - -عمارة برج الجيزة القبلي -مصر 

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

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

 www.HamdyKhalifa.com 
 

 محدي خليفة
 المحامي بالنقض

 شريف محدي خليفة
 المحامي

 
Hamdy Khalifa  

Lawyer of the Supreme Courts 
Sherif Hamdy Khalifa  

Lawyer   

 ملا كان ذلك 

أنـه .. وجمـاع أوجـه الـدفاع والـدفوع المبـداه فيـه وكان الثابت مـن خـالل أوراق االتهـام الماثـل  
ففـي الوقـت الـذي يـزعم فيـه أنـه  .. عدم صحة أقـوال المجنـي عليـه مجاال للشك قد ثبت بما ال يدع
  .لم يقدم ثمة دليل كتابي علي ذلك..  ألف جنيه ٨٠٠سلم الطاعنة مبلغ 

 ويف الوقت 
لـم يتقـدم علـي .. الذي زعم فيه أن لديه من الشـهود الـذين حضـروا واقعـة التسـليم المزعومـة 

 .شاهد يعضد مزاعمه مدار كافة مراحل الدعوى بثمة 

 أضف إيل ذلك كله 

������������������������*���Yم�א�	�Y��U ��(�א��*$����
��ن�א���#���م�א���א�د���$&�J54א�א�.�Y�ن�وא
)F�(60���B$=���2��@�#$��>و������א���.  

 وهو األمر الذي كان يستوجب 
م تلتـزم إال أن محكمة الحكم الطعين لـ.. طرح أقوال المجني عليه تماما وعدم التعويل عليها  

بهذا النظر واتخذت مـن أقوالـه سـندا لحكمهـا رغـم المطـاعن الموجهـة لهـذه األقـوال ممـا يعيـب الحكـم 
 .بالفساد في االستدالل 

أنه رغم أوجه العوار والعيوب السـابق سـردها تفصـيال والتـي : للفساد  ثالثالوجه ال

ذت منـه  إال أن حمكمـة احلكـم الطعـني اختـ-/-/-شابت حمضر التحريات املـؤرخ 

  االستدالل يفركيزة لقضائها األمر الذي يعيبه بالفساد املبطل 

  ومن نافلة القول  ٠٠بداية 
ى الدالـلـة عـلـى أنـهـا ـقـرأت ـفـيقطــع  ى ـمـدونات حكمـهـا ـمـاـفـأـنـه يتـعـين عـلـى المحكـمـة أن ـتـورد  

 وأن ٠٠ والنفي عن بصر وبصـيرة ووازنـت بينهـا أدلة اإلثبات قراءة مبصرة وأحاطت بالدعوىوراق أ
تبنـي   وال٠٠ ومخالفة العقل والمنطق وطبـائع األمـور االستنتاجى فءا من التعسف مبريكون حكمها 
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 يألن الدليل إذا خالطه االحتمال سـقطت صـالحيته فـقضائها على الفروض واالحتماالت المجـردة 

انـه أن ينبـذ  يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل لـه شـرائط صـحته وكيحتىإال انه  االستدالل
اســتنادا  أو مســخها أو حرفهـا إـلـى غـيـر مؤداهـا أو افـتـراض العـلـم اـلـدعوىوينتبـذ الـتـدخل ـفـي أوصـال 

 ٠٠ى غيـر مضــرب ـفـيضـرب  يضـعها باجتـهـاد غيـر محـمـود أو  يفترضــها مـن عندياـتـه أوة قرينـإلـي
ن ولـيس تبني على حجج قطعيه الثبـوت علـى الجـزم واليقـيه األحكام الجنائيومن المقرر كذلك أن 

 صــورة ي وفضــال عــن ذلــك فــان أســباب الحكــم يتعــين أن تكــون فــعلــى الظــن والحــدس والتخمــين
 أدان الـتـي ومتهادمــة ومتخاصــمة وأن توضــح األســباب ة تخـلـو مــن أجــزاء متناقضــةمنظومــة متناغمــ

 النتيجــة وتســايرها مــع األســبابعمــال مراقبتهــا لتلــك إ لمحكمــه الــنقض ىبموجبهــا المــتهم حتــى يتســن
 .انتهي إليها  التي

  تقضوقد أوضحت حمكمة النقض ذلك يف العديد من أحكامها حيث 
ى حكمهــا بيانــا كافيــا فــال فــ تســتند إليهــا المحكمــة وبيــان مؤداهــا التــينــه يجــب إيــراد األدلــة إ 
إليهــا بــل ينبغــي ســرد مضــمون كــل دليــل وذكــر مــؤداه بطريقــة وافيــه يبــين منهــا مــدي اإلشــارة يكفــي 

ا كـان ذلـك فـان مجـرد اسـتناد ٕاألدلة واذ باقيا اقتنعت بها المحكمة مبلغ اتساقه مع  كمةتأييده الواقع
 بســــرد مضــــمون تلــــك ةايــــالعن دون ٠٠ى حكمهــــا علــــى النحــــو ســــالف بيانــــه فــــمحكمــــة الموضــــوع 

 الغايــة التــييكفــى لتحقيــق   وال٠٠عليهــا أقــيم  التــيالتحقيقــات ويــذكر مــؤدي هــذا التقريــر واألســانيد 
ن تسـبيب األحكـام ولمحكمـة اـلـنقض مـن مراقبـه صـحة تطبيـق القـانون علـى الواقـعـة تغياهـا الشـارع مـ

 . يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن الذي الحكم األمر يكما صار إثباتها ف
  )٢٣١ ص ٤٦ ق ٣٠حكام النقض س أ ٨/٩/١٩٧٩( 

 ملا كان ذلك 
انتهــي إلـيـه مــن قضــاء وكــان الـبـين مــن مطالعــة مــدونات الحكــم الطعــين أـنـه ـقـد اعتصــم فيمــا  

عـلـى الـرغم ـمـن ثبـوت عــدم إجـراء هــذه التحرـيـات تحرـيـات المباحـث إلـي االطمئـنـان إلـي قاـلـة مفادهـا 
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قـوال المجنـي عليـه بمـا يخـالف مـا اسـتلزمه القـانون فـي أفي الواقـع وأنهـا جـاءت مكتبيـة مسـتمدة مـن 
 .التحريات حتى يمكن التعويل عليها في اإلدانة 

 ومما يؤكد ذلك 
ما أسلفنا القول أن هذه التحريـات خلـت مـن أسـم الطاعنـة رغـم أنـه كـان محـل جـدل ونـزاع وك 

فضـــال عـــن حلـــو محضـــر التحريـــات مـــن بيـــان الواقعـــة المفتـــرض التحـــري عنهـــا والمزعـــوم بأنهـــا .. 
هذا باإلضافة إلي أنها تمت في بضعه ساعات عن واقعة زعم المجنـي عليـه ..أسفرت عن صحتها 

 . أشهر سابقه علي بالغه عة أربأنها حدثت منذ 

 ليس هذا فحسب 
ـبـل عجــزت هــذه التحرـيـات عــن تـقـديم ثمــة دلـيـل أو شــاهد عـلـي الواقعــة المزعــوم أنهــا أســفرت 

 .عن صحتها 

 وهذا كله 
ٕيجعــل محضــر التحرـيـات هــو والعــدم ســواء النعــدام جــديتها واجراءهــا عـلـي الطبيعــة بمــا كــان  

 أن الحكــم الطعــين ـقـد خــالف ذـلـك كـلـه متخــذا مــن هــذه إال.. يســتوجب طرحهــا وعــدم التعوـيـل عليهــا 
األمــر اـلـذي يؤكــد فســاده ـفـي االســتدالل عـلـي نحــو يجعـلـه جــديرا .. التحرـيـات المبـتـورة ســندا لقضــائه 

 .بالنقض واإللغاء 

إخالل احلكم الطعني حبقوق الـدفاع وإهـداره ألهـم ضـمانات احملاكمـة : السبب الرابع 

فـاع ودفـوع وطلبـات الطاعنـة الثابتـة مبحاضـر العادلة وذلـك بإطراحـه كافـة د

اجللسات ومبذكرة الدفاع املقدمة أمـام احملكمـة مصـدرة احلكـم الطعـني دومنـا 

 إيراد أو رد مبا جيعل هذا احلكم مستوجبا اإللغاء 

 حيث استقرت أحكام حمكمة النقض فى العديد من أحكامها على أن 

 حقه في البحث مادام منكرا للتهمة على المحكمة أن تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه  
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المســندة إلـيـه وكــان دفاعــا جوهرـيـا وان اـلـدفاع الجــوهري هــو اـلـذي يترـتـب علـيـه ـلـو صــح تغيـيـر وجــه 
الرأي في الدعوى فتلتزم المحكمة أن تحقيقه بلوغا إلـى غايـة األمـر فيـه أو تـرد عليـه بأسـباب سـائغة 

 .تؤدي إلى طرحه 
  )١٥٢ ص ٩٢ رقم ٢٤نقض س  مجموعه أحكام ال٢١/١/١٩٧٣نقض ( 

 وقضى أيضا 

مــن المـقـرر أن حــق اـلـدفاع مــن الحقــوق الدســتورية ومــن المـبـادىء المســتقرة لمحكمــه اـلـنقض  
أن كـــل طـلــب أو وجـــه دـفــاع ـيــدلى ـبــه ـلــدي محكمـــه الموضـــوع ويطـلــب إليهـــا عـلــى ســـبيل الجـــزم أن 

ي المحكمـة أن تمحصـه تفصل فيه ويكون للفصل فيه ما يتغير به وجه الرأي في الدعوى فيجـب علـ
 .ال أصبح حكمها معيبا بعيب اإلخالل بحق الدفاع ٕاوتجيب عليه في مدونات قضاءها و

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

 وكذلك 

مـــن المقـــرر أنـــه إذا كـــان األصـــل أن المحكمـــة ال تلتـــزم بمتابعـــه المـــتهم فـــي منـــاحي دفاعـــه  
د في حكمها مـا يـدل علـى أنهـا واجهـت عناصـر الـدعوى وألمـت المختلفة إال أنه يتعين عليها أن تور

بها على وجه يوضح عن أنها فطنـت إليهـا ووازنـت بينهـا فـإذا هـي التفتـت كليـه عـن التعـرض لـدفاع 
الطاعن وموقفه من التهمه التي وجهت إليه بما يكشف عن أنهـا قـد أطرحـت هـذا الـدفاع وهـي علـى 

 صر البيان مستوجبا نقضه بينه منه ومن أمره فان حكمها يكون قا
  ) ٣٣٨ ص ٧٢ رقم ٣٥ س ٢٥/٣/١٩٤٨نقض ( 

 ملا كان ذلك 
وكنـــا قـــد أوردنـــا ســـلفا أن الطاعنـــة والمـــدافع عنهـــا قـــد تمســـكا أمـــام المحكمـــة مصـــدرة الحكـــم  

 التـي كانـت كفيلـة بـأن )السـابق سـردها تفصـيال(الطعين بالعديد من الدفوع وأوجـه الـدفاع الجوهريـة 
 .ام الماثل وتقطع ببراءة الطاعنة مما هو مسند إليها تنال من االته
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 إال أن الثابت مبدونات احلكم الطعني 
أن كاـفـة اـلـدفوع وأوجــه اـلـدفاع أنفــة اـلـذكر قامــت محكمــة الحكــم الطعــين باطراحهــا جانـبـا وـلـم  

توردها في حكمها أو ترد عليها بأسباب مستقلة ولم تقسـطها حقهـا فـي اإلطـالع والبحـث والتمحـيص 
 .األمر الذي يعيب ذلك الحكم بال جدال باإلخالل بحقوق الدفاع .. 

 ليس هذا فحسب 

�����������������#��0�U6	����£�6�4���א��Dא�.��A$�1א���2�	�6	Yא������9,�ن��$�������وא��	א�+���&
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 وبرغم وجوهرية هذه الطلبات 
ا كــان لهــا مــن أثــر بــالغ فــي تغييــر وجــه الــرأي فــي هــذا االتهــام إذا كانــت محكمــة الحكــم ومــ 

 .الطعين قد استجابت لها وأولتها اهتماما ومكنت الطاعنة من تنفيذها 

 إال وأنها مل تفعل 
األمر الذي يوصـم حكمهـا بـالبطالن والقصـور فـي التسـبيب واإلخـالل الجسـيم بحقـوق الـدفاع  

 .ٕحو الذي يستوجب التصدي له بنقض الحكم الطعين والغائه وذلك علي الن.. 

 ملا كان ذلك 

 وحيث أنه عن الشق العاجل 

 بطلب وقف تنفيذ احلكم الطعني 
فلما كان الثابت من خالل جمله األسباب واألسـانيد التـي زخـرت بهـا صـحيفة أسـباب الطعـن  
اهتهـا فـي الواقـع والقـانون وتنـال مـن يتضح أن هذا الطعن قائم علـي أسـباب جديـة لهـا وج.. الراهنة 

 . بما يجعل الطعن مرجح القبول شكال وموضوعا بما يستتبع نقض الحكم الطعين.. الحكم الطعين 

 وإزاء ذلك   
 .. فإن استمرار تنفيذ هذا الحكم ضد الطاعنة رغم جماع ما شابه من عيوب وأوجه بطالن 



                                
 

 
 
 
 
 
 
  
 

  Egypt – Borg El giza El Kebly – giza - ٢٨٦ - -عمارة برج الجيزة القبلي -مصر 

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

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

 www.HamdyKhalifa.com 
 

 محدي خليفة
 المحامي بالنقض

 شريف محدي خليفة
 المحامي

 
Hamdy Khalifa  

Lawyer of the Supreme Courts 
Sherif Hamdy Khalifa  

Lawyer   

 .لذي ال يمكن تداركه حال الفصل في الموضوع ليحقق أشد الضرر المادي والمعنوي بالطاعنة وا

 وهو األمر 
اـلــذي ينعـقــد معـــه شـــرطي الجدـيــة واالســـتعجال المـبــررين إليـقــاف تنفـيــذ الحـكــم الطعـــين لحـــين 

 .الفصل في الموضوع 

 بناء عليه 

 لحكم حتديد أقرب جلسة ل من عدالة اهليئة املوقرة ةلتمس الطاعنت
 بقبول الطعن الماثل شكال : أوال 

الحكــم الطعــين لحــين الفصــل وـقـف تنفـيـذ  جلســة لنظــر الشــق العاجــل والقضــاء بببتحدـيـد أـقـر: نـيـا ثا
 .في الموضوع 

 :وفي الموضوع : ثالثا 
 ـفــي - داـئــرة جـــنح مســـتأنف أكـتــوبر –صـــادر مـــن محكـمــة الجـيــزة االبتدائـيــة ـبــنقض الحكـــم ال 

جـــنح أكتـــوبر   نة لســـ  جـــنح مســـتأنف جنـــوب الجيـــزة والمقيـــدة بـــرقم    لســـنة  القضـــية رقـــم 
  .-/-/-والصادر بجلسة 

 والقضاء جمددا 
 . ا مما هو مسند إليهةبراءة الطاعننقض الحكم وب: أصليا 

 موضـوعها أمـام نظـرالجيزة االبتدائية إلعادة  محكمة ٕنقض الحكم واعادة القضية إلي ب: واحتياطيا 
 .هيئة مغايرة 

  ة وكيل الطاعن           
 

  بالنقض المحامي           
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 فهرس الكتاب 

رقم 
الصفحة  

 البيــــــــــــــــــــــــــــــــان 

 الغالف  ١

 الحصاد  ٢

 اإلهداء  ٦٠

 الدعاء ٦١

 المقدمة  ٦٢

 .في محرر عرفي تزوير  -مذكرة بأسباب الطعن بالنقض  ٦٤

 . تعدي علي موظفين عموميين  –مذكرة بأسباب الطعن بالنقض  ١٢٨

 . إحراز سالح وذخائر –رة بأسباب الطعن بالنقض مذك ١٦٨

 . تزوير في محرر رسمي -مذكرة بأسباب الطعن بالنقض  ٢١٥

 . إحراز سالح وزخائر –مذكرة بأسباب الطعن بالنقض  ٢٥٣

 . نصب –مذكرة بأسباب الطعن بالنقض  ٣٠٧
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