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 املوقرة النقض حمكمة 

 ئية ناالدائرة اجل

 
���ذ����������א�ط	ن������ض

��و�و����ط�ن�و�وא��א���מ�א��ط	ون����

����د����ن

 

بصفته وكيال عن  ..  المحامي بالنقض.. حمدي أحمد محمد خليفة / ستاذ األلسيد ا

 طاعن           ..../ السيد

�� �����د

 

 مطعون ضدها          النيابة العامة 
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����#�א���מ�א�"�د��وذ�!�ط	��

، والمقيـدة  ..جنايـات  .. لسـنة ..السادسة فـي القضـية رقـم الدائرة  – ..جنايات من محكمة 

 :والقاضي منطوقه  -/-/-والصادر بجلسة  .. ..كلي جنوب  .. لسنة ..رقم ب

 كمة حكمت احمل

������������	
�������������������א���د����������..��../������ �!��"���#�$���
א(�و��'&%���

�.و"��$0��א�,&و/�(�א.��#��،�و�,�د	��א�+�	�א���
ط�

1�����2��
ع�א�678م�و$4+�3و��#�:
��و�2ن�$

 بدائرة) -/-/-وصحته ( -/-/-بتاريخ بزعم أنه ) الطاعن(متهم الاتهمت النيابة العامة  

  ...محافظة  .. ..قسم شرطة 

��	א���"��
<&א�=�� �	������א@?�,Aز��&���")�������)�<Dو��F
F������6��G&��
אل�א�,���Iא�D��J�K"

 علـي الوجـه –للطـاعن نسـبته وعـدم صـحة تـاريخ الواقعـة عـدم صـحة علـي الـرغم مـن وذلك  

بقولهـا وهـو مـا أقـرت بـه محكمـة الموضـوع .. الذي صوره ضابط الواقعة ومن بعده النيابة العامـة 

ـة فــي إلصــاقها وصــف  ـداد المحكمــة بمــا ورد الطــاعن بالتجــار ابعــدم مســايرتها للنياـب وعــدم اعـت

 .وأقوال محررها في هذا الشأن  ) المزعومة(بالتحريات 

 إال أنه قد فات حمكمة املوضوع اإلملام بصحيح الواقعة علي النحو الثابت 

 ا وإخفاء معاملها باألوراق والتي حاول ضابط الواقعة بشىت السبل طمسه

 يتلخصا فيما يلي مغاير متاما للحقيقة والواقع اللذين علي حنو  وتصويرها
) .. جنايات .. لسنة..في القضية رقم  متهمال( ../ وصديقه المدعوفالطاعن .. بداية  

كانا هذه الصداقة وبمناسبة .. ..حيث أنهما يقطنان بالعقار .. تربطهما عالقة صداقه وجيره 
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كانا ) أي قبل الواقعة المزعومة بيومين كاملين( -/-/-بتاريخ و.. الخروج للتنزه سويا  دائمي

  .../ مستقلين سيارة الصديق ) ..( للتنزه بأحد المراكز التجارية ..إلي مدينة متجهين 

 وأثناء سريهما 
لي عإال االعتراض فما كان منهما غير الئقة وعاملهما بطريقة أستوقفهما ضابط الواقعة 

 ).-/-/-منذ تاريخ (فإذا به يقوم بالقبض عليهما واحتجازهما بغير وجه حق .. تلك الطريقة 

 -/-/-ويف صباح اليوم التايل 

 حرر هذا الضابط مكتبيا حمضرين 

 )حال كون املتهمني املذكورين حمتجزين لديه(

 احملضر األول 
وزعــم أنــه وصــلت إليــه .. ../ يخــص المــدعووجعلــه  صــباحا ٩ر٣٠ الســاعة /-/-بتــاريخ  

ـي دائــرة ) المقــيم بالمنيــل فــي مصــر القديمــة(تفيــد بتــردد المــذكور معلومــات   لتــرويج المــواد ..عـل

 . نمتعاطيالعلي المخدرة 

  ثانياحملضر ال
بعد المحضر (صباحا ١٠ ر– الساعة -/-/- ونسب له تاريخ  ..أفرده للطاعن الماثل 

 ..علي دائرة ) المقيم (بتردد الطاعن ت وردت إليه بأن معلوماوزعم أيضا ) األول بنصف ساعة

 .لترويج المواد المخدرة أيضا 

 -/-/-هذا وبرغم حترير هذين احملضرين يف صباح يوم 

 -/-/- علي النيابة العامة إال يف صباح يوماإال أنه مل يعرضه
ن ماثنين مختلفين ، وتعمد عرضهما علي أو مبرر واضح ) بال سبب( ساعة ٢٥أي بعد  
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) صوري مخالف للحقيقة(علي إذن هما  منمن كالوتحصل .. السادة أعضاء النيابة العامة 

 ضبط مستقل رمحضأفرد لكل منهم وعقب ذلك وفي مساء ذات اليوم .. بضبط الطاعن وزميله 

العديد من األخطاء في  وقع..  وأثناء تحريره المحضر محل هذا االتهام للطاعن الراهن !!

وأن كافة اإلجراءات المسطرة برمتها في حق الطاعن  بعدم مصداقية الواقعة تقطعالتي الجوهرية 

 .علي الطبيعة والواقع .. غير صحيحة ولم تجري وفق التصوير الواردة به .. باألوراق 

 وقد استمرت التجاوزات واإلجراءات الباطلة .. هذا 

 ئة علي القانون من جانب ضابط الواقعة املتجر
 سيضع حدا لإلجراءات علي النيابة العامةبأن عرضهما ) الطاعن وصديقه (وظن المتهمان 

 إجراءات النيابة العامة وقيامها كانت  حيث..ن ما حدث كان علي عكس ذلك إال أ..  لةطالبا

وفقا (بالعبث بهاتف الطاعن واإلطالع علي رسائله الخاصة بال إذن مسبب من القاضي الجزئي 

 .حلقة جديدة من سلسلة اإلجراءات الباطلة التي عابت هذا االتهام  )لصحيح الدستور والقانون

 والتي مل تنته حىت مع تقديم املتهمان للمحاكمة 

 أمام حمكمة املوضوع بل استمرت 

 � ��
ن�/�Lא��MNOא� 	�Pو)�M�	� ���א�K�MNOא.��# �..وQ2א �M6����6א��..�����/

��R�Lא��S��P� /..� �و�Qא(�א.�) �TNUذא(�א��$� ��4� ..�Wא��X
���Q��Yא(�א���$


ن�و=��[���=��[�(�..���T6��\4�7]��1���א��ZLن�F�Aא��S��L7�K�^L_א��T6��`�a��

�وא�[��د��Kא8���8ل�وא��8���ط�،� ،�b��א���K�cLא���� 	
,Aא���R�Z�/� ،� �T�� 

]2�dF�2���&>
���4و<Qא���@:�/��]��1א@Zfل��Seא��/�ع�و]J[�ل�"و ��د/�ع� �D�'��

�g
Rא���K�h"&א���
�hא�����L����&�&A..�و ���P��$��R�Lא����$��i�j�hQא��&$Iא�
و<
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�k�	���� ���l��$�mA����−/−/−�M�&�� ���o����..�و� ������ ..�1�[� ���o�K������� 
و<

���7pא���:א�X���IوאIو 

����א�ط	ن��

بيق القانون وذلك بعدم احلكم الطعني عابه اخلطأ اجلسيم يف تط: السبب األول 

تطبيق قواعد قانونية كان من الواجب تطبيقها ، وهذا فضال عن خمالفة 

 .القانون بإنكار قاعدة قانونية موجودة توافرت موجبات تطبيقها 

��/��6Aو���rא�"ن�����bא_..���א�����4R�&Aن�א���s/L�	
P���Rن�
F�Aא��S��L7�K�^


א/&����Y�Lא��MNOא�cL���)8���14]��א<��وR�1>א�����1و�
t�א�:�

وجود أو تأكيد بإنكار وجود قاعدة قانونية موجودة ، وهي تكون  .. صورة مخالفة القانون 

بتطبيق قاعدة قانونية  ونوتك..وصورة الخطأ في تطبيق القانون.. ال وجود لها قاعدة قانونية 

أو برفض نتائج مخالفة ، تطبيقها عليها علي نحو يؤدي إلي ال تنطبق عليها ، علي واقعة 

خطأ وتكون عبارة عن  .. وصورة الخطأ في تأويل القانون.. علي واقعة تنطبق عليها تطبيقها 

وهي تتعلق .. الن الحكم وصورة بط.. فيه القاضي عند تفسيره نصا من نصوص القانون يقع 

كورقة ق بالحكم   كما لو صدر عن هيئة خولف القانون بشأن تكوينها ، وقد تتعلكنشاطبالحكم 

وتكون  .. خيرا صورة بطالن اإلجراءات المؤثرة في الحكمأو.. كما لو لم يوقع عليه من أصدره 

  .يتعلق بأهلية الخصوم أو تمثيلهم  مثلماببطالن اإلجراءات
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 ومن خالل ما تقدم وبتطبيق هذه الصور .. هذا 

 لعيب اخلطأ يف تطبيق القانون علي مدونات احلكم الطعني 

 يتجلى ظاهرا انعقاد هذا العيب علي أكثر من وجه 

 وذلك علي النحو التايل 
�א�و���א%ول� :�#�����'���א���מ�א��ط	ون�������+���*��א�ط��ن���#�א()�מ��מ��� ,ط�

و2ذא�א()�מ��,(��1..���+���*����ن����ز(���وאد��,د������ز�����د��*�א��א.���-�

�.������طل��	��א���מ�..�(������ن�ذ�!�א�وא�د������א.���-�

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣٠٧فقد نصت املادة 
ـعــن واقعــة غـيــر التــي وردت ـبــأمر اإلحالــة أو طـلــب التكلـيــف الطــاعن ال يجــوز معاقـبــة 

 .المقامة عليه الدعوى الطاعن كما ال يجوز الحكم علي غير بالحضور ، 

  املوقرة علي أن ويف هذا املقام تواترت أحكام حمكمة النقض
أو طلب التكليف ورجت في أمر اإلحالة عن واقعة غير التي الطاعن ال تجوز معاقبة 

أفعاال غير التي رفعت الطاعن بأن تسند إلي وال يجوز للمحكمة أن تغير في االتهام بالحضور ، 

 .بها الدعوى عليه 

 )٩٧٣ ص ١٧٧ ق ٣٨ أحكام النقض س ١٦/١١/١٩٨٧(

 كما قضي بأن 

 � �$� �T2�l� ،�mA�4�� �� 
�א� ��&>
��uא���R�Lא�X���Iא.�
�و7 ،� �%& �14R

�h&f"��%& �c I���4R���
Aא��� �>DJא��/�ع�� ���v��7�8و� �64 I��T2�tT4��b4L��j
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 )١٧٤ ص ٥٨ ق ١٣ الحقوق س(

 ملا كان ذلك 
الصادر عن لة وعلي األخص منها أمر اإلحامن خالل أوراق االتهام الماثل وكان الثابت  

هو .. وقدم علي أساسه للمحاكمة الجنائية أن االتهام الذي كان مسندا للطاعن .. النيابة العامة 

 :الزعم بأنه 

"�&ز��A,��א8?�	� 
<&א�=�	א�����

)�������
אل�)�<Dو��������Iא�D������J�K

��F
F����6��G&,א�.�

 يف حني أن الثابت 
دون أن عن اقترافه ت بمعاقبته وقضللطاعن أن االتهام الذي نسبته محكمة الموضوع  

 :وهو الزعم بأنه  .. ودونما أن يتسنى له الدفاع بشأنه.. يرد بأمر اإلحالة 

���������1o�����hא8?��	�"و�א���,��D'ز��&�"

��	א����
<&א�=���� )������D>�(�Dو����J�K

��F
F����6��G&,אل�א�
�Iא�

 ومن ثم 
والمقدم علي أساسه الطاعن االتهام الوارد بأمر اإلحالة فيما بين يتضح مدي االختالف  

نسبته له محكمة االتهام الذي عن ذلك .. والذي تولي مدافعه الدفاع عنه بشأنه .. للمحاكمة 

ولم يتسن للطاعن ومدافعه تجهيز الدفاع المناسب لهذه والذي لم يرد في أمر اإلحالة الموضوع 

 .التهمة الجديدة 
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 السيما وأن االتهام األصلي 
 من القانون ٤٢/١ ، ٦ بند ٣٤/٢ بند أ ، ٣٤/١ ، ٧/١ ، ٢ ، ١(د المواتطبق عليه  

  .)١٩٨٩ لسنة ١٢٢ ، ١٩٧٧ لسنة ٦١ المعدل بالقانونين رقمي ١٩٦٠ لسنة ١٨٢

 أما االتهام اجلديد املعاقب عليه بال سند الطاعن 
 ) . من ذات القانون أنف الذكر٤٢/١ ، ٣٨/١ ، ٢ ، ١( المواد فتطبق عليه  

 ك وبكل وضوحوينتج عن ذل

4���א�
א	د���^$&�א@���������/�ع�و���ن PIאد�א�678م�א
 "ن�د/�ع�א�7�����R�L��ول�$

��و�14R..�א�S��K��6���LFא��R��R�Lم��
ن�/�Lא��MNO���)د	و�Wאد�א�678م�א�
$��$"
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R�R�Lא����..��DJوא������R��R�Lא���F�16]��1]دא�Fא������
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�א���מ�א��ط	ون����������,ط���,���#�(ط��ق�א����ون�(�3ل���#��,��4�-������������������:���א����#��3א�و

��א��6א���د���و'�7�����()מ��א���ن�*���ون�א.���א;א�7א�����6�-���ن�و��و��(����������������������٣٠٨

���������#�א�و"��1א�����و�#���4	�ل�א����د�'�����و�ن�(�������������������������'�#��?�(<���)�א�ط��ن(�

و2��و���������מ�(4	�����������-���..��(� �����د������������;א�����#�א�و"���1א��د���د�وא��	��دل����

�.א��و وع������و�����ض����)��

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣٠٨نصت املادة فقد .. بداية 
، ولها تعديل للطاعن للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند  

المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم بإضافة الظروف التهمة 

 .تذكر بأمر اإلحالة أو التكليف بالحضور 

 أيضا إصالح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة االتهام مما يكون في أمر ولها 

 .اإلحالة أو في طلب التكليف بالحضور 

إلي هذا التغيير ، وأن تمنحه أجال لتحضير دفاعه بناء الطاعن أن تنبه المحكمة وعلي  

 .علي الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك 

 ويف هذا الصدد تواترت أحكام 

 حمكمة النقض املوقرة علي أن 
حـق  : األول.. تنقسـم إلـي شـقين جـراءات جنائيـة من قـانون اإل ٣٠٨نص المادة الغاية من  

أن تنـبــه واـجــب عـلــي المحكـمــة  : والـثــاني، للطـــاعن ـفــي تغيـيــر وصـــف التهـمــه المســـندة للمحكـمــة 

 أن هـذا االتجــاه وال شــكـفـي الـدفاع ـعـن نفسـه الـطـاعن ضــمانا لحـق .. نحـو هــذا التغييـر الطـاعن 

مـن حيـث اإلخـالل بحـق هـو فـي غايـة الخطـورة في كثير مـن أحكامهـا الذي تبنته محكمة النقض 

 للطاعن الدفاع 
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 )٣٦٠ ص ٧١ رقم ٢٢ س ٢٨/٣/١٩٧١نقض (

 كما قضي بأن 
إلي جرائم القتل العمد والشروع فيه المسندة بإضافة سبق اإلصرار تعديل المحكمة الوصف  

أن تكون وال يمنع من ذلك  أن تنبههما إلي ذلك فيه إخالل بحق الدفاع دونإلي الطاعنين 

مادام العقوبة التي أوقعها الحكم مقرره للجرائم المسندة إلي الطاعنين مجرده عن هذا الظرف 

 .الحكم قد عول علي هذا الظرف في نفي قيام حالة الدفاع الشرعي التي تمسك بها الطاعنان 

 )٩٦٦ ص ٢٠٧كام النقض  أح٢٣/٦/١٩٦٩نقض جلسة (

 وقضي كذلك بأن 
الحكــم الطعــين قــد اســتخدم حقــه فــي تعــديل القيــد 

والوصف دون العمل بالواجب الـذي شـرعه القـانون 

، إذ ـكـان يتـعـين عـلـي المحكـمـة أن تفـطـن إـلـي ذـلـك 

وأن تنـبـه اـلـدفاع إـلـي ـهـذا التغيـيـر وأن تمنـحـه أـجـال 

لتحضير دفاعه بناء علـي هـذا الوصـف الجديـد أمـا 

نـهـا ـلـم تفـطـن إـلـي ذـلـك وعـلـي ـمـا أوجـبـه الـقـانون وأ

فـــي هـــذا الخصـــوص فـــإن حكمهـــا يكـــون مشـــوبا 

 .باإلخالل بحق الدفاع 

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

 ملا كان ذلك 
وكـذا اسـتقراء محاضـر المطعـون فيـه ،  لحكـمامدونات  كافة ءمن خالل استقراوكان الثابت  
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أنهما قد خليا تماما من ثمة إشارة إلي أن محكمـة الموضـوع قـد ضح وبجالء المحاكمة يتجلسات 

 .نبهت الطاعن أو مدافعه إلي ذلك التغيير والتعديل في وصف التهمة المسندة للطاعن 

 فقد كان منسوبا للطاعن 
في غير األحوال ) هيروين(جوهرا مخدرا بقصد االتجار أحرز " في أمر اإلحالة أنه  

 " .انونا المصرح بها ق

 وقد استعملت حمكمة املوضوع 
حيث .. عن األولي وقيده الالزم بمواد قانونية مختلفة هذا الوصف حقها في تعديل  

إحراز بغير قصدي االتجار أو التعاطي جوهرا ومخدرا " هو ..  االتهام المسند للطاعن جعلت

 " .في غير األحوال المصرح بها قانونا ) هيروين(

�و�������)��א����ونو���)���מ�(4	ل������

����� 
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�� �� 
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 وال يقدح يف ذلك 
بأن الوصف الجديد هو وصف مخفف أن محكمة الموضوع قد عدلت القيد والوصف  

 ذلك أن الثابت أن محكمة الموضوع حينما أطمأنت إلي أقوال الشاهد وحينما.. للعقوبة 

كان كل ذلك تحت سمعها استعرضت وقائع الدعوى ومالبساتها وحينما استمعت إلي دفاع المتهم 
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 .وبصرها علي اعتبار أن االتهام األول هو االتهام القائم في حق المتهم 

 هذا فضال 

 ���� �6F"� �7&L��hQא�� �6TN�� ����Kא�� �TNU�2(�א"�Wא��)��&tא��� ��R"ن
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 والذي استقر يف وجدانها 
فضال عن اطمئنانها للحرز وما حدث به من .. أنه قد صدر مواكبا لصحيح حكم القانون 

باالتجار فيها قام المتهم ن بأزعم يباألوراق هو نتاج مضبوطات فإن هذا الحرز كما ثبت .. عبث 

 .وأن المحكمة قد أكدت اطمئنانها لهذا الحرز رغم اختالفه الثابت باألوراق 

 وعلي الرغم من ذلك 

فإن الحكم الطعين قد أدان الطاعن بتهمة الحيازة بغير  

دون استظهار لقصده الجنائي من .. قصدي االتجار والتعاطي 

 !.لحيازة ؟ا
 وهو األمر
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 فإن ما تقدم مجيعه 
يكشف عن اختالل فكرة الحكم عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة  

، ويكون األمر ليس الحكم بالتناقض مما يعيب في حكم الوقائع الثابتة ، الذي يجعلها االستقرار 

اختالل فكرة الحكم من حيث نبئ عن مقصورا علي مجرد خطأ مادي بل يتجاوزه إلي اضطراب ي

يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق  مما تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة

 .بالتخاذل واالضطراب والتناقض الحكم مما يعيب القانون علي حقيقة الواقعة ، 

 )١٢/٥/٢٠١٣ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٢٨٠٨الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
النيابة العامة علي الفعل ال تتقيد بالوصف الذي نسبته مقرر أن المحكمة ولئن كان من ال 

وأن بجميع كيوفها وأوصافها المطروحة أمامها بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المسند إلي المتهم 

أن  مادامتطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا دون حاجة إلي أن تلفت نظر الدفاع 

التي اعتبرها والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها  بتقرير االتهام المبينةالواقعة المادية 

ومادام الوصف المحكمة شيئا تضيف إليه دون أن الذي دان الطاعن به الحكم أساسا للوصف 

 .الجديد لم يترتب عليه إضافة عناصر إلي الواقعة التي تناولها التحقيق ورفعت بها الدعوى

 )١٩/١٠/٢٠٠٦ة  ق جلس٥٧ لسنة ٧٦طعن رقم ال(

 وقضي كذلك بأن 
ٕال تثرتب علي المحكمة تعديل وصف التهمة بإسقاط بعض عناصرها واطراح بعضه  

مادامت الواقعة المادية التي اتخذتها المحكمة في حكمها أساسا للوصف الجديد الذي أخذت به 
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دارت المرافعة المتهم هي نفس الواقعة المسندة إلي أن اإلحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة و

 .علي أساسها دون أن تضيف إليها شيئا 

 )٦/٦/٢٠١٠ ق جلسة ٧٩ لسنة ٦٠٥٢الطعن رقم (

 )١/١١/١٩٥٥ ق جلسة ٢٥ لسنة ٦٣٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
والوارد بأمر العامة إلي الطاعن أن االتهام الذي كان موجها من النيابة وكان الثابت  

ومؤداها أن الطاعن .. الواقعة الواردة بالتحريات وبأقوال ضابط م قد استند إلي المزاع.. اإلحالة 

وحيث أهدرت محكمة الموضوع تلك العناصر بقولها بأنها ال تعتد .. يتاجر في المواد المخدرة 

 .بالتحريات وأقوال مجريها 

 فإن إصباغ حمكمة املوضوع 
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  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣٠٨فقد نصت الفقرة الثانية من املادة 

�� .........hد�$� ^Lf�c2�GZP[� ���"� �zא�678م����و��	��R�K�
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 ويف هذا اخلصوص استقرت أحكام 

 حمكمة النقض املوقرة علي أن 
لما كان الحكم قد أخذ بما جاء بأمر اإلحالة ونسب للطاعن وقائع وأفعال تغاير ما جاء  

ل فكرة الحكم من حيث تركيزه في موضوع الدعوى وعناصر بالتحقيقات وهو ما ينبئ عنه اختال

الواقعة ، ويفصح عن أن الواقعة وعناصرها لم تكن مستقره في ذهن المحكمة االستقرار الذي 

إذ أن ..........يجعلها في حكم الوقائع الثابتة وال يعد ذلك من قبيل األخطاء المادية في بيان 

إصالح كل خطأ مادي وتدارك كل " ن اإلجراءات الجنائية  من قانو٣٠٨للمحكمة عمال بالمادة 

فإنه كان يتعين علي المحكمة إصالح ما ..." سهو في عبارة االتهام مما يكون في أمر اإلحالة 

أما وقد تنكبت المحكمة في هذا الطريق مما أوقعها في لبس ... جاء بأمر اإلحالة من خطأ 

عن عليها مما يكشف عن اختالط صورة الواقعة في شديد في حقيقة األفعال التي عاقبت الطا

 .ذهنها وعدم إحاطتها بظروفها وقضت بما ال أصل له في األوراق 

 )٢١/١٠/٢٠١٠ ق جلسة٨٠ لسنة ١٧٣٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
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قد أخطأ عدة أن ضابط الواقعة من خالل أوراق االتهام الماثل يتضح وبجالء وكان الثابت  

الباطل محضر الضبط ارتكبها حال تسطير التي ومن ضمن األخطاء المحضر مرات حال تحرير 

 الصادر له صدر بتاريخ إذن النيابة في حين أن  -/-/-زعم بأن تاريخ المحضر هو والمعيب 

 . ذلك اإلذن وفي ذات يوم إصداره  عليابناءالطاعن قد تم وهو يزعم بأن القبض علي  -/-/-

 ضابط مبا تقدم وحيث أنه مبواجهة النيابة لل

 زعم بأن ذلك جمرد خطأ مادي 
–لتزعم بأن تاريخ الواقعة المنسوبة في أمر اإلحالة تأتي النيابة العامة .. ورغم ذلك  

 سابقة علي هذا التاريخالتي تمت في االتهام م أن التحقيقات رغ -/-/- هو للطاعن –بهتانا 

 -/-/-في ه مؤرخ  أمر اإلحالة ذاتبل أن

 عن الطاعن بهذا اخلطأ اجلسيم ملدافع وحيث متسك ا

 مدلال من خالله علي عدم إملام 
بما في ذهنها وعدم استقرار الواقعة وبظروفها ومالبساتها النيابة العامة بحقيقة الواقعة 

 .في زمن لم يحل بعد ه فعل تيانوزعمت إأدي بها إلي توجيه اتهام مستقبلي للطاعن 

 ورغم أن املدافع عن الطاعن 

  أذان احملكمة مبا تقدم إال أنها قرع
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 وتكون احملكمة بذلك قد تنكبت 
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 الطريق الذي أوجبه عليها القانون 
وأال .. الذي يوجب عليها أن تعمل علي تصحيح كل خطأ أو سهو شاب أمر اإلحالة  

بما يعيب حكمها ويجعل المطلع عليه غير مطمئن لصحة تحصيل .. تصر علي الخطأ الوارد به 

 .اريخ وقوعها وغير ذلك من عناصرها المحكمة لحقيقة واقعة االتهام وت

 ملا كان ما تقدم 
بأن جعله ضابط أن الخطأ في تاريخ محضر الضبط ن الثابت من أوراق االتهام الراهن وكا 

ٕوانما .. عاب ما هو مسطر باألوراق لم يكن الخطأ األوحد الذي  -/-/- بدال من -/-/-الواقعة 

 :قد تعددت األخطاء وذلك علي النحو التالي 
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 ملا كان ذلك 
أن  يجد أنفة الذكر إال أن المطالع للحكم –المزعوم أنها مادية جميع األخطاء وبرغم 

لم تعمل علي تصويب أيا منها بل أوردتها كما هي بمدونات المحكمة مصدرة الحكم الطعين 

ستوجب نقضه لمخالفته صحيح القانون وعلي األخص الفقرة الثانية يألمر الذي احكمها الطعين 

   . من قانون اإلجراءات الجنائية ٣٠٨من المادة 

� Eא��א�� ���א�و :� ���Fون�����	א��ط� ��ص�א���دא���מ -4��,��� �א��ط�ن �١٤٦(�ن ��ن��١٤٧،

�*��ون�א���א�	��7א��د��-� ..��Lא���מ����و�-��ن��� ذ�!��ن�א�����-��"د���2ذא
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  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٢٥٠فقد نصت املادة .. بداية 

��K�u����)��/ن�א�&א
F���K��6�4Rص�
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 علي أن ) افعاتاملر( من القانون األخري ١٤٦فقد نصت املادة .. ومن ثم 
لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم يكون القاضي غير صالح 

 :في األحوال اآلتية 
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 .إذا كان قريبا أو صهرا ألحد الخصوم إلي الدرجة الرابعة  -١

 .............. إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة  -٢

 ........... إذا كان وكيال ألحد الخصوم  -٣

 .............. ان له أو لزوجته أو ألحد أقاربه إذا ك -٤

ولو كان ذلك قبل في الدعوى أو كتب فيها إذا كان قد أفتي أو ترافع عن أحد الخصوم  -٥

أو خبيرا أو محكما ، أو كان قد أدي أو كان قد سبق له نظرها قاضيا اشتغاله بالقضاء 

 .شهادة فيها 

 علي أن  من قانون املرافعات ١٤٧/١كما نصت املادة 
 .يقع باطال عمل القاضي أو قضاؤه في األحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم  

 ويف هذا الشأن تواترت أحكام النقض املوقرة علي أن 
من بطالن عمل القاضي من هذا القانون  ١٤٧المادة الفقرة األولي من ما تقضي به  

 –ما جري به قضاء محكمة النقض دل علي ي) ١٤٦في المادة (في األحوال المتقدمة وقضائه 

هي الخشية من للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها أن عله عدم صالحية القاضي علي 

ظر ، استنادا إلي أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نيلتزم برأيه الذي يشف عنه عمله المقدم 

ع ما يشترط في القاضي تتعارض مشخصية هو قيامه بعمل يجعل له رأيا أو معلومات لدعوى ا

، أخذا بأن إظهار وزنا مجردا ليستطيع أن يزن حجج الخصوم من خلو الذهن عن موضوعها 

 .مما يتنافى مع حرية العدول عنه الرأي قد يدعو إلي التزامه 

 )٢٤/٣/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٠٠٢٩الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
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الذي يؤدي يفيد أن إبداء الرأي رافعات من قانون الم ١٤٦ولئن كان ظاهر سياق المادة  

إال أنه يلزم أن يكون في ذات القضية المطروحة ، إلي عدم صالحية القاضي لنظر الدعوى 

بين ذات الحالية مرددة  ، ويؤخذ به متي كانت الخصومة ينبغي أن يفسر ذلك بالمعني الواسع

ألسانيد التي أثيرت في الخصوم ويستدعي الفصل فيها اإلدالء بالرأي في نفس الحجج وا

فإذا كان القاضي قد استمرارا لها وعودا إليها بحيث تعتبر الخصومة الحالية الخصومة األخرى 

فيها لم يتوافر له مقومات القضاء وأدلي برأي عرض لهذه الحجج لدي فصله في الدعوى السابقة 

وممنوعا من سماعها ة لنظر الخصومة التاليفإنه يكون غير صالح الحائز لقوة األمر المقضي 

 . برأيه الذي اعتنقه فيشل تقديره ويتأثر به قضاؤهبثهشبالذات تبدو خشية تإذا في هذه الحالة 

 )ق٤٨ لسنة ٧٢٠ طعن رقم ١١/٤/١٩٧٩نقض (

 ) ق٥٦ لسنة ٧٧ الطعن رقم ١٢/٤/١٩٨٩نقض (

 ملا كان ذلك 
في  متهمال( ....وصديقه علي أن الطاعن .. وقام الدليل القاطع .. سلفا وكنا قد أشرنا  

فهما .. قد تم القبض عليهما في ذات الزمان والمكان ) -/-/- جنايات .. لسنة ..الجناية رقم 

سويا في مكان الواقعة وكانا يتنزهان ) ..حيث يقطنان سويا في ذات العقار (وجيران أصدقاء 

 .../رة الخاصة بالمدعومستقلين السيا) ..(إلي أحد المراكز التجارية حيث كانا في طريقهما 

 فقد قام ضابط الواقعة .. ورغم ذلك 

 � ����14R�M6�$�cN��cA��$� &�l�&�&t�14و��R� �א�0א#[� ��Rول�]���غ�א��&و��

$�cN���4A��$������u�LP��4وאoא������و<�14R�M6�..�1�����] &אrא7

− �M�	�����...א���3..�����Wא���/...��
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− �M�	�����Oא�����א...������..���R�L�3א���Wא�. 

  يف احلقيقة قضية واحدة مافه
وحيث أن القضية الخاصة ومن ثم .. ضابط الواقعة بخالف ذلك حتى لو زعم  

فدائما وأبدا يتم التصرف أو إجراء التحقيق فيها أوال ثم تأتي في الرقم هي األسبق .. ../بالمدعو

  .القضية الراهنة

 وهو األمر الذي يؤكد 
 ةقد أصبحت ممنوعمن القضية الراهنة األقدم ضوع بقضائها في الجناية أن محكمة المو 

وذلك لسابقة إبداء رأيها في االتهام المنسوب بهتانا .. من سماع القضية الراهنة والفصل فيها 

 وهو ذات الرأي الذي تشبثت به محكمة الموضوع حال إصدار حكمها الطعين .. ../ إلي المدعو

 فالثابت 
والتفتت .. ما جاء بمحضر الضبط والتحريات وبأقوال الضابط الذي حررهما أنها اعتنقت 

فقد التفتت عن أن الواقعتين وعلي األخص .. دم تقالموجهة إلي جماع ما عن كافة المطاعن 

وذلك علي فرض جدلي بصحة (واقعة واحدة هما في صحيح الواقع المنسوبتين للطاعن وصديقه 

 هو ذات ما فعلته في هذا ../ الطاعن عن ستبعدت وصف االتجار كما أنها أيضا ا) .. االتهام

وهو ما يضحي ظاهرا معه أن محكمة الموضوع حال إصدارها الحكم المطعون فيه .. االتهام 

عن وهو ما نفي  .. جنايات .. لسنة ..في الحكم رقم وتشبثت برأيها المسطور كانت قد تمسكت 

المفروض تواجده لدي القاضي من موضوع الدعوى ن خلو الذهالمحكمة مصدرة الحكم الطعين 

 . في الحكم السابق – دون سند –وجعله يتشبث بما سبق واعتقنه .. 

 ومن ثم 
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احلكم املطعون فيه أهدر أهم الضمانات التي فرضها القانون علي : السبب الثاني 

 األسباب واألسانيد حيث عابه القصور املبطل يف التسبيب خللوه من.. القضاة 

 وهو ما جيعل هذا احلكم.. املعتربة التي أعتكز عليها يف قضائه بإدانة الطاعن 

  قائم علي غري سند من الواقع أو القانون جديرا بالنقض واإللغاء واإلحالة

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣١٠فقد نصت املادة 
ي عليهـا يجب أن يشتمل الحكم علي األسباب التي بنـ

وكل حكم باإلدانة يجب أن يشـتمل علـي بيـان الواقعـة 

المســتوجبة للعقوبــة والظــروف التــي وقعــت فيهــا وأن 

 .يشير إلي نص القانون الذي حكم بموجبه 

 وقد استقر الفقهاء يف إيضاح ذلك علي أن 
ذي  التـي اقنعـت القاضـي الـاألسـانيد والحجـج أن يشـتمل الحكـم علـي يراد بالتسبيب المعتبـر 

 فيتعـين أن تبـين األسـباب واضحة تفصـيلية بطريقة سواء من حيث الواقع أو القانونأصدر الحكم 

 . الحكم به علي ما انتهي إليه من إدانة وكيفية استدالل منها ومقتضي كل دليلوأدلة الثبوت 

 )٢٠٠٧ طبعة ٢عبد الرازق المهدي ج /شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية د(
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 استقرت أحكام النقض علي أن ويف ذلك 
 مـن أن التهمـة ثابتـة واقتصرت في األسباب علي قولها إذا حكمت المحكمة بإدانة الطاعن 

 ألن هـذه العـبـارات إن فـإن هـذا الحكـم يكـون غيـر مقنـع ويتعـين نقضـهالتحقيقـات والكشـف الطبـي 

ركـه غيـرهم ولـو كـان  ال يدمستور في ضـمائرهم فإن هذا المعني عند واضعي الحكمكان لها معني 

اب التسـبيب ضـربا مـن العبـث جـأن يعلم مـن حكـم لمـاذا حكـم لكـان إيالغرض من تسبيب األحكام 

ـي أحكــام القضــاء  مــن الخصــوم  ـة عـل ـه حــق المراقـب ـم مــن ـل ولكــن الغــرض مــن التســبيب أن يعـل

 ولـو بيـان مفصـل وهـذا العلـم البـد لحصـوله مـن وجمهور ومحكمة النقض ما هي مسـوغات الحكـم

ي قدر تطمئن معه النفس والعقل إلي أن القاضي ظاهر العذر من إيقـاع حكمـه علـي الوجـه الـذي إل

 .ذهب إليه

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

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

 كما قضي بأن 
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للقصور الصدارة علي سائر أوجه الطعن المتعلقـة 

 أن يعجـز بمخالفة القانون ألن مـن شـأن القصـور

محكمة النقض عـن مراقبـة صـحة تطبيـق القـانون 

 .علي واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم 

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

 ملا كان ذلك 

��dא�

ل�وא��PIא�����Lن����و������"F[��א���
ن�/�Lא��MNOא�)�F�14$�وR�..��v�4���
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�����	
�,Aא������1�
ن�]�Nز�"ن��
i�8��F"�8[�D$������א�������	ز�د�i@ذא��2ن�אs/�،���$�Jو

�..�������Y��Lא��M�NOא�X��R���$�Y�R�{وذ��..������������`�W�
	�א��,Aא�����7��د(�"و ���A/�..��W�وא�
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 لوجه األول ا

التسـبيب بعـدم األحاطـة ن فيه شـابه عيـب القصـور يف احلكم املطعو

االتهام املاثل وما أسفرت عنه أوراقه وحتصيلها حتصـيال كافيـا بواقعات 

وهو ما أسلس إيل إيـراد حمكمـة .. للقضاء يف الدعوى عن بصر وبصرية 

املوضوع يف قضائها الطعـني اسـم شـاهد مل يسـبق إيـراده يف االتهـام 

مساع أقواله ومل يـرد بقائمـة أدلـة الثبـوت ، ق بالراهن برمته ومل يس

 .وهذا ينم عن قصور مبطل هلذا احلكم 
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 حيث أن املتواتر عليه يف قضاء النقض أن 

 ������������c�����"�hد�$���
(�א.&%�������6�R�����T��
ع�"ن��7�:
$��א�A&	�"ن���TNUא�

����[���TL7אق�	وIא��$���t,א���Qf^$����c��.����o"ن�<Qא�א���

 )١٠/٦/٢٠١٢ ق جلسة ٨٢ لسنة ٥١٥٢٣م الطعن رق(

 

 كما قضي بأن 
لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة الدعوى وأن وزن أقوال  

تطمئن الشهود وتقديرها مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي 

 .مادام لها أصل ثابت باألوراق إليه 

 )٥/١٠/٢٠٠٢ ق جلسة ٦٩ لسنة ٥٣٠ رقم الطعن(

 )٢٢/٩/٢٠٠٢ ق جلسة ٧١ لسنة ١٤٣٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك

 ���Fא������t]P�Kد�	و"��F"���
ن�/�Lא��MNOא�)�Fو�$��$�dل�..�و�2ن�א����
Aא�

�:�^ن�

 .. معـاون مباحـث قسـم – ../ شهد المالزم أول فقد  −

  ...........بأن تحرياته السرية أسفرت عن 

ـبـاإلدارة العاـمـة لمكافـحـة  الضــابط ../ وـشـهد الراـئـد  −

 .المخدرات بمضمون ما قرره الشاهد 

 أن الشاهد الثاني وحيث 
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 ../ الرائد 
فقط  .. ال وجود له باألوراق.. تخذت منه محكمة الموضوع سندا إلدانة الطاعن االذي  

 ../ي الواقعة سوي المالزم أولأخر يشهد علإلي وجود ضابط من ثمة إشارة خلت الجناية الراهنة 

فلم يثبت اشتراكه في التحريات أو استصدار اإلذن أو  .. ../ الذي يدعي أما الضابط الثاني .. 

 .إجراءات القبض والتفتيش 

 كما خلت حتقيقات النيابة العامة

��و 
د�"و����دو	�Q>�Kא�א�678م� ��\���hQא������א�א�Q>ن�..�$����אل�"�a��


�א��hQאF[&د���N/��א@ &אrא(�../�א�Zزم�א�����d"ن�>�)�4oא�)�א���Q>�K�d�& "�Wא�

�.א�678م�

 كما أن قائمة أدلة الثبوت 
وـهـو األمـر اـلـذي يؤكـد أن قضــاء ..  ) ../ الرائـد (ـمـن ذكـر هـذا الشــاهد المـذكور قـد خلـت  

وهـو مـا .. ألوراق إلـي أدلـة وهميـة ال أصـل لهـا بـا.. الحكم الطعين قـد اسـتند فـي إدانـة الطـاعن 

 .يؤكد أن ذلك الحكم معيب بال جدال بما يستوجب نقضه 

 ذلك أن الثابت 
قد أدانت الطاعن مستنده في ذلك علي ثالث أدلة أن محكمة الموضوع أنه من المفترض  

 :هي 


אل�א�Zزم� −�"�/...� 


אل�א�&א#�� −�"�/...� 

�.A7&�&�א���cTא.���1# −
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أثر سقوط هذا فال يمكن معرفه  ../ تمثل في أقوال الرائد المانهار الدليل الثاني فإذا 

تبعا النهيار هذا الدليل الذي ال وهو ما يقطع بانهيار الحكم الطعين .. الدليل علي حكم المحكمة 

 .سند له باألوراق 

 وال ميكن حبال من األحوال
سبيل الخطأ جاء علي ) ../ رائد ال(ألسم هذا الضابط القول بأن إيراد الحكم الطعين  

فالمحكمة .. سيكون دربا من دروب العبث بمصائر الناس ومستقبلهم حيث أن ذلك .. المادي 

.. هو والساألخطاء منوطة بتصحيح  من قانون اإلجراءات الجنائية ٣٠٨/٢وفقا لصريح المادة 

تكون السيما وأن األدلة التي يتساند إليها الحكم دائما ما .. فليس لها أن ترتكب خطأ كهذا 

سقط الحكم برمته إذ ال يعرف ماذا .. فإذا هوي دليل منهم أو تبين بطالنه .. ضمائم متساندة 

  .كانت محكمة الموضوع لتقضي مع استبعاد هذا الدليل

 وهذا بالطبع خبالف 
 المخدر أوحرز الجوهر في سواء من أخطاء متعددة منذ فجرها ما حوته أوراق الدعوى  

فال يمكن االحتجاج بالقول أن كل ما حوته أوراق الدعوى .. تاريخ الواقعة أو في في حرز النقود 

منذ حالة اضطراب شابت أوراق الدعوى يترجم كل ذلك إنما !... هو من قبيل األخطاء المادية ؟

فيها بما يؤكد أن للواقعة صورة أخري غير الصورة التي حوتها أوراق وحتى صدور الحكم فجرها 

 .  أن يرسمها ضابط الواقعة باألوراق الدعوى والتي حاول

 وهذا يقطع وحبق 

��KאIو	אق� ���cP"� 8� �$�14R� 0N�Rא�a���Y�Lא�� MNOن�אZL��� ..�
��14R

��وא@������AF�b 
���.�
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  ثانيالوجه ال

عابه قصور مبطل يف التسبيب حينمـا التفـت عـن احلكم املطعون فيه 

ع عـن الطـاعن مبـذكرة الـدفاع الدفع اجلوهري الذي متسـك بـه املـداف

واملتمـثـل يف بـطـالن إـجـراءات النياـبـة العاـمـة بالعـبـث املقدـمـة مـنـه 

دومنـا احلصـول علـي إذن الطـاعن واإلطالع علي رسائل اهلاتف اخلـاص 

، وكذا بطالن الدليل الـوارد بقائمـة أدلـة مسبب من القاضي اجلزئي 

 .بالنظام العاميتعلق الثبوت املستقي من ذلك اإلجراء الباطل بطالن 

 فإن املقرر واملستقر عليه نقضا أن .. بداية 


ن�אIد��� N�7���T����6�$،�و�������6����cTN����F���$�M#�T:����Kא�
אد�א.��#

��a]ذe�1:�Aא�����AR�2ن�١�hQא��&�I��4�$�14אR��&א����	Q�7א<��"و�א��������[��A���

�d6�Fא�hQא��h"&א��K�coא����c��א��� ��א��TNU،�و$����mAF�Y����MאQz�MNOא��[

���
ن�/�Lא�.�

 )١/١٢/٢٠١٣ ق جلسة٨٢ لسنة ٥٧٦الطعن رقم (
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 ملا كان ذلك 
االتهام الماثل تدليال علي الزعم بثبوت التي ساقتها النيابة العامة وكان من ضمن األدلة  

الواردة والصادرة ائل وهو الكشف علي الرسالذي قامت به وذلك اإلجراء الباطل .. قبل الطاعن 

 .بهاتف الطاعن " الواتس أب " علي برنامج 

�

�

��و�,���L����1מ�א�	�מو��+��ن�2ذא�א.��א;���طل�و�	���

�������)د���3-�د��ل�*د��(�د����

  من قانون اإلجراءات احلنائية نصت علي أن ٢٠٦املادة ذلك أن 
ر منزلـــــــــه إال إذا أو منـــــــــزل غيـــــــــالطـــــــــاعن تفتـــــــــيش غيـــــــــر ال يجـــــــــوز للنيابـــــــــة العامـــــــــة  

جميـع الخطابـات والرسـائل والجرائـد أن تضبط لدي مكاتب البريـد ويجوز لها .................... 

البرقـيـــات ، وأن تراـقـــب المحادـثـــات الـســـلكية ي مكاتـــب الـبـــرق جمـيـــع دوـلـــوالمطبوـعـــات والـطـــرود 

اـئـدة ـفـي مـتـى كــان ـلـذلك فوالالســلكية ، وأن تـقـوم بتســجيالت لمحادـثـات ـجـرت ـفـي مـكـان ـخـاص ، 

 .ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة 

����ذ�!���������א;��ن�א.��א;א�7א����-�א��"ول���د�����#�'�?�و�F(�ط�N(,�ذ�

�.�ن�א��� #�א��ز6#��	د�'ط������#�א%و�אق�

لمدة ال تزيد علي أو المراقبة األمر بالضبط أو اإلطالع يجب أن يكون وفي جميع األحوال  

 .أن يجدد هذا األمر مده أو مددا أخري مماثلة وز للقاضي الجزئي ثالثين يوما ويج

 وعلي حنو واضح وصريح نص الدستور املصري 
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  علي أن٥٧ يف مادته رقم ٢٠١٤الصادر عام 
 .للحياة الخاصة حرمه ، وهي مصونة ال تمس  

 $� �>DJو� ��]7�zא� �وא�Uد��( ،� ��Fو�N�8وא� ���وא� � ،� �א� ���� )Zא�&T4و���

4���6،�"و�$&א�����6Rع�Zo@��67،�"و�א	ز�$,�د

���و�8?]N$��6��&و��،��و��#�cא78,�ل��&$


ن�F�A��6א������Wאل�א�
�Iא�Kد��،�و�lو�����،�b��$�1#����&$^��8[�.......�

�

�ملا كان ذلك 

مة يتجلى ظاهرا أنه ال يجوز للنيابة العاعبارات المادتين سالفتي الذكر ومن صريح  

 أو مراقبة االتصاالت أو الرسائل السلكية أو الالسلكية أو البريد أو البرقيات أو كل ما اإلطالع

 .القاضي الجزئي / إال بإذن وأمر مسبب من السيد المستشار .. ينطبق عليه هذا الوصف 

 ذلك أن املقرر يف قضاء النقض بهذا الشأن 

$� r� � ���א@ &אrא(�א.��# 
نF���Kא��&ع�� ��N�Iم�"ن ���&א


دא���� �وא@Zoع )Z��وא���� �א�&א��� �@ �ز� �/�`�ط 	
א����


د������6�Aא���Q>و�،�¡�
د�א_�s���Pذن�א��[��Aא���Z|���/�:[


ن�א.&%��N7��6"ن�R
T��K�1>�14،�وN`��6��1و��R
:
$

4���R�L4����07�����\�O����6א������R������$��t� و�"����� 

� &6`"� ��Z�� 14R�!�2� K� ��#�/� rא@ &א� �Qzא 
نN�� �و"ن ،


ن�אI$&�א�,�د	����&א����"و�א������c$�����و"ن�Nو"ن���،��A�AOא
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�f	�P� 
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ل�]��1"د���א@���(�P
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 )٢٦/١٢/٢٠١٢ ق جلسة ٨٢ لسنة ٢٢٥٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
 الخاص وكان الثابت أن النيابة العامة بقيامها باإلطالع علي رسائل الهاتف المحمول 

تكون قد خالفت الدستور والقانون .. علي ذات الهاتف " تس آب االو" ورسائل برنامج الطاعن 

 .وأهدرت كافة ضمانات احترام الحرية الشخصية بل وقامت باالفتئات عليها 

 حيث أنها مل تعن باستصدار أمر وإذن باختاذ هذا اإلجراء 

 القاضي اجلزئي / من السيد املستشار 

وحيث أن هذا اإلجراء المعيب قد تم دونما أمر .. ومن ثم  



 محدي خليفة
 المحامي بالنقض

 شريف محدي خليفة
 المحامي

 ماجستير في التحكيم الدولي 
 )نجلتراا(جامعة  ھارتفورد شاير 

  
Hamdy Khalifa  

Lawyer of the Supreme Courts 

Sherif Hamdy Khalifa  
Lawyer 

Master's degree in international  arbitration 
Hartford shire university (England) 

 

 ٣٣ - -                  الجيزة                    - المھندسين- شارع سوريا  ٥٦ –مصر 
- - 

Egypt –  56 Syria Street - Giza 

 Mobile : 00201098122033 – 00201004355555 - 01099888777 ٠١٠٩٩٨٨٨٧٧٧ -٠٠٢٠١٠٠٤٣٥٥٥٥٥   -  ٠٠٢٠١٢٢٢١٩٣٢٢٢: موبايل 

٠١٢٠٢٩٨٧٥٩١ - ٠١٠٢٨٩٠٤٦٤٦ -٠١١٤٥٢٥١١٩٧ -٠١٠٦٤٧١٨٤٤٤    01064718444 - 01145251197 - 01028904646 - 01202987591   

 Tel : 0020233359996 – 0020233359970  ٣٣٣٥٩٩٧٠ – ٣٣٣٥٩٩٩٦: ت 

                        Hamdy_Khalifa _2007 @ yahoo.com الكتروني البريد www.HamdyKhalifa.com 

 

- ٣٣ -

قضائي مسبب األمر الذي يبطله ويبطل ببطالنه أي دليل قد 

 .يستمد منه 
 وحيث كان ما تقدم 

���������������Zo���Z���د��R�)&]�"��$و�coא����rא�א@ &אQ>��$�)Qא���$�����א������و�dF�2א��

��a"ن��������و���a"ن�<Qא�א�����R�L�..������c@���(�א�678م����cא�������،�و�o
A���و�FZL��d�����

�����������	��6Fא��>���"��Aذא��s/�������6�����������F���$د���Iن�א"�mA�א��r����K���4R�&7א
א��

�.א�678م�

 وعلي الرغم من متسك املدافع عن الطاعن بهذا الدفع .. هذا 

 وببطالن اإلجراءات التي اختذتها النيابة العامة 

 الطاعن ومن قبلها ضابط الواقعة يف حق 
بقضـائها وغضت الطرف عنه ولـم تـورده عن هذا الـدفع قد التفتت محكمة الموضوع إال أن  

 .هو ما يعيب حكمها بالقصور المعيب في التسبيب .. عليه بما يفيد إطراحه ولم ترد 

�ك وال ينال من ذل

��م�א����م�������������������� ��4��!�����cوא�+oא����rא&����ذ��}�א@ $�Q�+�7�jع�
:
"ن���TNlא�

c�����2�M��NOא�K��&>������א���Fא@دא�������"د��$��..�����&א�rو=��[���Qא�א@ ��Zن�<�Lن��"�{��ذ�

�������������Kن�
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 بل أن أثار هذا البطالن 
تعمدها فإذا ثبت .. هذا االتهام وتحقيقات النيابة العامة برمتها يمتد إلي كافة أوراق  

إلي أي إجراءات أخري تكون قد فال يمكن االطمئنان .. والدستور والنظام العام مخالفة القانون 

مرورا .. إصدارها إذن باطل بالقبض علي الطاعن وتفتيشه بدءا من .. اتخذتها قبل الطاعن 

.. نائية إصدار القرار بإحالة الطاعن للمحاكمة الجوصوال إلي .. بتحقيقاتها مع الطاعن وغيره 

األمر الذي .. تعمدها اتخاذ إجراء باطل ومخالف للنظام العام في حق النيابة العامة فحيث ثبت 

 .ال يمكن معه االطمئنان ألي إجراء أخر يكون تم اتخاذه عن النيابة العامة بشأن هذا االتهام 

 هذا فضال 
اعتصمت فيه النيابة ن أن أمر اإلحالة الذي بموجبه أحالت النيابة الطاعن للمحاكمة ع 

علي نحو مخالف لعبث بها تم االتي قامت باإلطالع عليها والرسائل  تلك بأدلة الثبوت التي حوت

 .ركيزة أساسية للنيابة في تقديم الطاعن لالتهام بل كان اإلطالع عليها .. للقانون 

 ومن ثم فإنه 

 ��R�Lא���	��"�hQא��u/�14א��Rن�7&د�"��TNU�14אR�Y�2ن���������Q>�Kא.#0

0 ��FIא�&�Fr��T2�tT4���R�L]�����א��	0����8"�$���&א�.�

 وال يقدح يف ذلك 
أن المحكمة لم تصدر حكمها بإدانة الطاعن اعتصاما بما حوته قائمة أدلة الثبوت في  

 .هذه الجزئية والتي كانت ركيزة أساسية في أمر اإلحالة 

 نظرا إيل 

 R���� ��� �����א�� �א�67م ��$��R�Lא�� M��A��� d$���Wא�� )
�א��� �"د�� �T#��� 14
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 ولعل خري دليل علي عدم االطمئنان لتصرفات النيابة العامة 

 بعد هذا البطالن املطلق الذي شاب إجراءاتها أن 

��ذא67 �
ن�/�Lא��MNOא��TNl�	&��)6F���Toא���$��������م�א�����7��א��	&�� ��−�

��א�?8	��Kא�
אد�א�+�	�����hא���R�Lوذ�}��K`^ن��–���+��[���¥و	אق�]P�&/א
7.�

 حيث قالت يف هذا املقام 
ومع خلو .. من ثمة دليل علي وجود ذلك القصد في حق الطاعن قد خلت أن األوراق  

فإننا .. ذ إجراءات باطلة بطالن مطلق اتخافضال عن تعمد النيابة العامة من الدليل األوراق 

 .بما يستوجب نقضه .. نكون إزاء حكم طعين معيب بالقصور وباطل ومخالف للنظام العام 

  ثالثالوجه ال

يف تسبيبه لرفض الدفع ببطالن القبض علـي قصور احلكم املطعون فيه 

حيـث اكتفـت .. الطاعن وتفتيشه حلصوهلما قبل إذن النيابـة العامـة 

 املوضوع بقول مبهم وغامض وهـو اطمئنانهـا حملضـر الضـبط حمكمة

ومل تورد سببا واحـدا هلـذا .. وأن إجراءاته متت بناء علي إذن النيابة 

 . االطمئنان 

 حيث أنه ملن املقرر يف قضاء النقض أن 
تبين مدي صحة الحكم من فساده ينبغي أال يكون مشوبا بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه  

لم يرسم شكال خاصا يصوغ فيه الحكم  ولئن كان القانون يق القانوني علي واقعة الدعوى في التطب

بيانا والظروف التي وقعت فيها الواقعة المستوجبة للعقوبة يجب أن يشتمل علي بيان إال أنه 
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 .ٕواال شابه اإلجمال واإلبهام والقصورحسبما استخلصتها المحكمة بأركانها تفهم به الواقعة كافيا 

 )٢٩/٧/٢٠٠٣ ق جلسة ٦٤ لسنة ٢٢٧٣٧ قمالطعن ر(

 كما قضي بأن 
في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع فيجب أن يكون لكي يتحقق الغرض من التسبيب  

في عبارات عامه معماة أو وضعه في صورة أما إفراغ الحكم الوقوف علي مسوغات ما قضي به 

وال يمكن محكمة جاب تسبيب األحكام فال يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من استيمجهلة 

 .النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة 

 )١١٤ ق ص ٢٤ س ٢٩/١/١٩٧٣نقض (

 وقضي كذلك بأن 

 � �6��{���Wא#��א�&Aوא�� �"ن�א���&ض�אIد�� ���� MNO�2ن�א� 7^���א�א���R�L]ذא

��$�Aאق�א�	א����¥و	م�د�R��R�����$دא�	��6�4R�		�����R�/ن���
N��8��Fs/א��/�ع�����^��

���AF������$�Zoن���
Nن�و�
F�Aא����4L���hQא��b��.$�����א����

 )١٢ ق ص ٣٩ الطعن رقم ١٠/١٢/١٩٤٣نقض (

 ملا كان ذلك 
من ملخص وكان الثابت من خالل محاضر جلسات محاكمة الطاعن وما تضمنته  

بدفاع الطاعن المسطور ذا كان الثابت وك التي أدلي بها المدافع عن الطاعن ، للمرافعة الشفوية

أن  .. وكذا الثابت من مدونات الحكم الطعين ذاتهفي مذكرة دفاعه المقدمة لمحكمة الموضوع ، 

وهو بطالن القبض علي الطاعن وتفتيشه  .. قد تمسكا بدفع جوهري وجازمالطاعن ومدافعه 

 محكمة الموضوع قد رفضت هذا إال أن.. علي إذن من النيابة العامة إلجرائهما قبل الحصول 
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 :إذ قالت .. ومجهل وغامض برد مجمل .. الدفع 
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 وذلك كله علي النحو التايل

  من قانون اإلجراءات اجلنائية تنص علي أن٣٤فقد أوضح الطاعن أن املادة .. بداية 
لحبس لمأمور الضبط القضـائي فـي أحـوال التلـبس بالجنايـات أو الجـنح التـي يعاقـب عليهـا بـا 

الذي توجـد دالئـل كافيـة علـي الحاضر الطاعن لمدة تزيد علي ثالثة أشهر ، أن يأمر بالقبض علي 

 .اتهامه 

 ليس هذا فحسب 
 من قانون ٣٠المادة .. بل أوضح أن حاالت التلبس قد أوضحتها وحصرتها حصرا  

 : اإلجراءات الجنائية بقولها 
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ببرهة يسيره ، وتعتبر الجريمة قب ارتكابها الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عتكون  

أو إذا وجد الصياح أثر وقوعها ، مع أو تبعته العامة مرتكبها ، إذا اتبع المجني عليه متلبسا بها 

يستدل أو أمتعه أو أوراقا أو أشياء أخري حامال آالت أو أسلحة   قريببوقتمرتكبها بعد وقوعها 

 .أو عالمات تفيد ذلك  إذا وجدت به في هذا الوقت أثار أو، منها علي أنه فاعل أو شريك فيها 

 ملا كان ذلك 
الـواردة عـدم وجـود ثمـة حالـه مـن حـاالت التلـبس الماثـل أسـفرت عـن وكانت أوراق االتهام  

ـدع ضــابط الواقعــة بـتـوافر ثمــة حاـلـة مــن .. عـلـي ســبيل الحصــر فــي المــادة أنفــة اـلـذكر  ـم ـي كمــا ـل

بـل .. كـان نتيجـة لتـوافر التلـبس طـاعن ض والتفتيش في حـق الحاالت التلبس أو أن إجرائه القب

وهذا قول إفـك ويخـالف الحقيقـة .. نفاذا إلذن النيابة العامة ين قامـا ئأنه زعم أنه قام بهذين اإلجرا

 .والواقع 

 ذلك أن الثابت 

 ١١ السـاعة -/-/-وتفتيشـه بتـاريخ طـاعن أن القبض علي ال 

 عـــن النيابـــة العامـــة صـــدر فـــي حـــين أن اإلذن الصـــادر.. مســـاءا 

 . صباحا ١١ الساعة -/-/-بتاريخ 
 وهذا ليس قول مرسل  

 بل مؤكد باحلقائق والدالئل اآلتية 

  احلقيقة األويل

 � �&�
�א���mAא� �TNl� �6��	"�Wא��dא�

א��Rوא��Aא������F"� ..�	&A�� �T���� �F"
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 وإعماال لذلك 
 ـلـدي ســؤاله أـمـام النياـبـة ـطـاعنوحـيـث أن الثاـبـت أن ال

قــرر وبوضــوح تــام أن القــبض عليــه وعلــي .. العامــة 

ـاريخ  .. ..../ صــاحبه  ـم بـت ـد ـت  ١١ الســاعة -/-/-ـق

 .مساءا 

 عامة أي قبل صدور إذن النيابة ال

 . صباحا ١١ الساعة -/-/-احلاصل يف 

  احلقيقة الثانية 

 �M�	����Aא������L���F"..������..�)���� �..א��S��,��)	&��Wא����R�Lض�
�Aوא�

���
���T6�4R�..و�"�uא�
���$����4Aدو���$ 	�$��א�����T6�$�ZNא����"/&د��
]�8"ن�:����א�


ن�F�Aא�.�

  ../ وباستقراء أقوال املدعو
من أن القبض عليهما وتفتيشهما تما بتاريخ طاعن أقر بذات ما قرره اليتجلى ظاهرا أنه  

 .أي قبل صدور اإلذن بثمانى وأربعون ساعة ..  مساءا ١١ الساعة -/-/-

 وهذه األقوال صدرت عن املذكور 
ية التي أو تلك القضبتلقائية وعفويه وهو ال يعلم أثرها في إجراءات هذه القضية الماثلة  

ومع ذلك أغفلت .. ومن ثم تكون هذه األقوال أقرب إلي المصداقية بال شك .. تم اتهامه فيها 
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 . عين الرد علي هذه الحقيقةط الحكم المحكمة

 احلقيقة الثالثة 

 �k�	���� �:����א�
א��� �/&��� &Lא���)��&tא��� &�l�����L���F"−/−/−��Rא����
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 وهو األمر الذي جيعلنا بني فرضني 

 األول 
..  حتى توصل إلي اسمه كامال طاعنللقام بإجراء تحريات ومراقبة لصيقة أن الضابط  

وهو ما .. ثم علم مكان محل إقامته تفصيال ومن ) ..بمحافظة (ومراقبته حتى عاد إلي مسكنه 

 – ..قسم شرطة ( حيث أنه تجاوز حدود اختصاصه المكانيتحري يسلس إلي بطالن أخر في ال

وتجاوز االختصاص ) .. محافظة – ..قسم شرطة (إلي اختصاص أخر تماما ) ..محافظة 

  .المكاني بال شك يبطل اإلجراء مهما كان

 ومع ذلك 
 قرر وذلك حينما.. تصور للواقعة القيام بهذا النفي عن نفسه فإن الثابت أن الضابط ذاته  

هذا .. وليس المراقبة والمتابعة الشخصية طريق جمع المعلومات عن بأنه أجري التحريات 

 ٩ الساعة -/-/-وردت بتاريخبأن المعلومات التي وردت إليه ابتداءا باإلضافة إلي إقراره 

 صباحا أي بعد ساعة واحدة ١٠صباحا ، وقام بتسطير محضر التحريات بذات التاريخ الساعة 

 .وهو ما يؤكد أنه لم يجري ثمة تحريات .. فقط 

 فالسؤال هنا 

7
�cP]��1א��M`+�3א� �!�2��R�L��&#א���M�A��8��F
��א��[,��14��ل�2Fא
�Rو
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أما الفرض الثاني  
حيث .. هو األصح واألصدق .. ../ وصديقه طاعن أن يكون ما ورد علي لسان الفهو  

بشأن التوصل لتلك المعلومات فبات من السهل واليسير عليه  .. حت يد الضابطكان تأن كالهما 

 .سواء كان من أوراقهما الشخصية أو منهما شخصيا االسم والعنوان 

 والفرض الثاني بال شك 

 �����SL�وא�����
A�T4��X&�Iא�
>�..���������S��K������Q4א��¡�������uLA^ن�א��m�Aوא��[�
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 احلقيقة الرابعة  
أنه أرسل مـن لمحكمة الحكم الطعين طاعن خالل المستندات المقدمة من الأن الثابت من  

أي ( صـباحا ١٢ر١٠ السـاعة -/-/-بتـاريخ ) بعلـي برنـامج الـواتس أ(هاتفه المحمول رسالة 

 ."..في قسم " تفيد بأنه ) بعشرة دقائق -/-/-بعد منتصف ليل يوم 

 )برجاء مراجعة حافظة المستندات المرفقة بالطعن                                          (

  إيل ما بعد منتصف الليل -/-/-كان بتاريخ طاعن وهذا يعني أن ال

  وكان معه هاتفه احملمول ..قسم بداخل ال
وحيث صدر إذن النيابة بعد الرسالة أنفة الذكر بعشرة ساعات وأكثر حيث صدر في 

 . صباحا ١١ الساعة -/-/-صباح يوم 

 وهذا يؤكد مبا ال يدع جماال للشك
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من النيابة العامة قبل صدور اإلذن  ..ومحتجز بقسم كان في حوزة الشرطة طاعن أن ال 

وهو ما لم تستطع محكمة الحكم الطعين الرد عليه .. ا يقطع ببطالن القبض والتفتيش وهو م.. 

 .بما يؤكد قصور ذلك الحكم

 ملا كان ذلك 

 وكانت حمكمة النقض املوقرة قد استقرت يف أحكامها علي ما يلي 
هذا وقد قرر المتهمان فور استجوابهما بتحقيقات النيابة .. 

 ٩ الساعة -/-/-(هما بتاريخ العامة أنهما تم القبض علي

.... و .... وقد أيدهما في تلك الرواية شهود نفي و ) مساءا

أي أن القبض تم قبل صدور إذن النيابة العامة ، لما كان ذلك ، 

وكان إذن النيابة العامة ورقة سرية ال يعلم مضمونها سوي 

مصدرها والصادر إليه بمحتواها وكان المتهمان منذ اللحظة 

 عند استجوابهما بتحقيقات النيابة العامة قررا بأنهما تم األولي

القبض عليهما بتاريخ سابق علي استصدار اإلذن وجاءت 

وهو ما تطمئن ..... و ..... أقوالهما مؤيدة بأقوال شهود و 

إليه المحكمة ، ومن ثم يكون القبض علي المتهمين وتفتيشهما 

غير حالة من قد وقعا بغير إذن من السلطات المختصة وفي 

حاالت التلبس مما يهدر الدليل المستمد من هذا اإلجراء الباطل 

 .وما تاله من إجراءات متعينا لذلك القضاء ببراءتهما 

 )١٢/٢/٢٠٠٧ ق جلسة ٦٧ لسنة ٨٦٧٦الطعن رقم (
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 وحيث أن ما انتهت إليه حمكمة النقض 

 هو عني احلال يف االتهام املاثل 
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 وحيث كان ما تقدم 
إثباتا ألحقيته في الدفع بكافة الحقائق والدالئل أنفة البيان افعه دوحيث تمسك الطاعن م 

 ومجمله وغامضة ةبقاله واهيعن هذا الدفع رضت أعإال أن محكمة الموضوع .. المذكور سلفا 

 .إلي ما جاء بمحضر الضبط وأقوال الضابط الذي حرره بالزعم بأنها تطمئن 

 والسؤال هنا 
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 لعل ذلك كله 
يقطع وبيقين تام أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب والغموض واإلبهام 

 .وهو ما ينحدر به إلي حد البطالن الموجب للنقض واإللغاء .. رد علي دفاع الطاعن في ال

 

 

 

 

 

 رابع الوجه ال

ـة  ـت جبدـي ـث قاـل ـا حـي ـبيب حكمـه ـة املوضــوع يف تـس ـرت حمكـم قـص

ومع ذلـك مل تـورد يف قضـائها سـببا واحـدا أو .. التحريات ووضوحها 

ا يعيـب احلكـم مبـ.. لها إيل هذا القول املبتـور سـنده محدليال واحدا 

 .ويستوجب نقضه 

 حمكمة النقض املوقرة بأن حيث قضت 
إذا كانت المحكمة قد حصلت أساس اقتناعها علي رأي محرر محضر التحريات فإن  

حكمها يكون قد بني علي عقيدة حصلها الشاهد من تحريه ال علي عقيدة اتصلت المحكمة 

 مما يتعين نقضه واإلحالة بغير حاجة بتحصيلها بنفسها فإن ذاك يعيب الحكم المطعون فيه

 .لبحث باقي أوجه الطعن 

 )٣٩٢ ق ص ٣٤ س ١٧/٣/١٩٨٣نقض (
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 )٣٣٢ ق ١٦ س ١٨/٣/١٩٦٨نقض (

 كما قضي بأن 
وكفايتها وأن كان موكوال إلي سلطة التحقيق التي أصدرته تحت تقدير جدية التحريات  

فإنه يتعين علي بطالن هذا اإلجراء قد دفع بالطاعن إال أنه إذا كان رقابة محكمة الموضوع 

المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن تقول كلمتها فيه علي نحو مفصل وجلي غير 

 .مشوب باإلبهام والغموض 

 ) ق٥٧ لسنة ٧١٥ الطعن رقم ١٣/٥/١٩٨٧نقض جلسة (

 

 ملا كان ذلك 
اضـــر الجلســـات منهـــا محوعـلــي األخـــص الماـثــل االتهـــام اســـتقراء أوراق وكـــان الثاـبــت مـــن  

ـدفاع  أن األخـيـر تمســك بـعـدم وجــود ثمــة تحرـيـات .. المقدمــة مــن المــدافع عــن الطــاعن وـمـذكرة اـل

 .جدية قد أجريت حول هذا االتهام 

 ودلل علي ذلك 
بإقرار ضابط الواقعة ذاته الذي أكد علي أن 

تحرياته قد استقاها من مصدره السري دون 

 .إجراء تحريات علي الطبيعة والواقع 

 رغم ذلك كله و
وهي أنها تطمئن .. بقاله غامضة ومبهمة .. ذلك كله .. تأتي محكمة الموضوع لتطرح 

  .بأنها صريحة وواضحةلهذه التحريات المزعومة ووصفتها 
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 ومل توضح يف أسباب حكمها 
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 وأغفلت متاما 
 بل دليال قاطعا.. ليس دليال علي جدية التحريات .. ه ألسم الطاعن وعنوانأن التوصل 

كانا تحت يد ضابط الواقعة الذي قبض عليهما واحتجزهما لديه .. ../ علي أن الطاعن وصاحبه 

 .قبل تحرير محضر التحريات المزعوم 

 

  األمر الذي سهل علي الضابط املذكوروهو

 معرفة اسم الطاعن كامال وعنوانه تفصيال
وهو أن يكون الضابط .. منحي مختلف تماما يسير باإلجراءات في .. بغير ذلك إذ القول 

 مصر –المنيل (إلي حيث يقطن الطاعن وصديقه ) ..(عن دائرة اختصاصه المكاني قد خرج 

 .السمائهما كاملة ، وعنوانهما تفصيال  حتى يستطيع التوصل) القديمة

 وسواء كان املتهمان حتت يد الضابط 

 أو أن األخري قد جتاوز حدود اختصاصه املكاني 
 ويقطعان بقصور الحكم الطعين في تسبيبه.. الن التحريات المزعومة يبطفكال األمرين 

حكمة الموضوع للقول غامضة التي دعت ملم يوضح األسباب المبهمة وال ..  من ناحيةفهو.. 

سائغ لم تورد أي رد  .. ومن ناحية أخري) .. التي لم تجري أساسا(تطمئن لتلك التحريات بأنها 

 ومن ناحية ثالثة.. ٕعلي دفاع الطاعن المؤكد علي بطالن تلك التحريات واهدار أي دالله لها 
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 وذلك علي التفصيل التايل 

 من قانون اإلجراءات ٣٤أشار دفاع الطاعن إيل ما قررته املادة فقد 

يف أحوال التلبس باجلنايات أو بقوهلا ملأمور الضبط القضائي .. اجلنائية 

أن يأمر علي ثالثة أشهر ، اجلنح التي يعاقب عليها باحلبس ملدة تزيد 

 .بالقبض علي الطاعن احلاضر الذي توجد دالئل كافية علي اتهامه 

 

  من القانون ذاته علي أن ٣٥كما نصت املادة 
حاضرا في األحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط الطاعن إذا لم يكن  

 .المحضر ٕه واحضاره ويذكر ذلك في القضائي أن يصدر أمرا بضبط

إذا وجدت دالئل كافية علي اتهام الشخص وفي غير األحوال المبينة في المادة السابقة 

سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة بارتكاب جناية أو جنحة 

 جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ اإلجراءات التحفظية المناسبة ، وأن يطلب فوراوالعنف ، 

وفي جميع األحوال تنفذ أوامر الضبط من النيابة العامة أن تصدر أمر بالقبض عليه ، 

 .واإلحضار واإلجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة 

 ومن هذين النصني 

 �14R�m�A4��b 
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 أما إذا انتفت الدالئل الكافية يف الطلب املرفوع إيل النيابة العامة 

 وما سطر به واملقال بأنها حتريات فال جيوز للنيابة العامة 

  وجود تلك الدالئل الكافية مإصدار اإلذن لعد

 وإن هي فعلت يكون إذنها باطل 

���`&ط�א��$04��א"ذ�}�/�Nא��c#8א/&�א��
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 )٣٣٦ ص ١٩٨٥ مبادئ اإلجراءات الجنائية ط –رؤوف عبيد / د(

 ومن ثم 
بغير توافر دالئل كافية الطاعن فال يجوز القبض علي 

ض باطل فالدالئل شرط ال غني عنه لصحة ٕواال كان القب

، وعلي المحكمة أن الطاعن اإلذن بالقبض وتفتيش 

تبطل اإلجراء إذا لم ترد له دالئل كافية وتبطل بالتالي 

 .الدالئل المستمدة منه 

 )١١٨٢ ص ١١٢١ ق ٣٧ أحكام النقض س ٥/١٢/١٩٦٦نقض (

 كما قضي بأن 
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 )١٥/١٠/٢٠١٢ ق جلسة ٧٤ لسنة ٢١٤٤١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
ة الذكر علي أوراق االتهام وبتطبيق جملة المفاهيم القانونية واألصول والثوابت القضائية أنف 

 ١١ الساعة -/-/-يتضح أن البطالن أحاط باإلذن الصادر من النيابة العامة بتاريخ الماثل 

 .من كل صوب وحدب .. صباحا 

 

 وتفتيشه الطاعن فعالوة علي كونه صادر بالقبض علي 

 ة فعال طحال كونه حتت يد الشر
.. لثمة جريمة الطاعن تشير إلي ارتكاب  لم ينبني علي ثمة دالئل كافيةفإن ذلك اإلذن  

 للحصول ../ المزعوم إجرائها والمقدم من الضابط بل أنه بإمعان النظر إلي محضر التحريات 

ٕيتضح أنه تضمن ما يقطع بعدم جدية التحريات وانه قد تم مخالفة القانون بشكل .. علي اإلذن 

 :ة من الشواهد اآلتيولعل ذلك كله يتجلى ظاهرا .. واضح 

 الشاهد األول 
يقيم الطاعن في حين أن  .. ..التابع لمحافظة  ..يعمل لدي قسم شرطة  ../ أن الضابط  

يتردد فقط علي الطاعن أن ومن المفترض أن المعلومات التي توصل إليها الضابط .. بشارع 

 .دائرة القسم محل عمله لترويج المواد المخدرة 

 فالسؤال هنا
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 وهو ما يؤكد 
أن يورد اسم وبحوزته لذلك كان من السهل واليسير عليه كان تحت يد الضابط الطاعن أن  

وهذا إن دل علي شيء فإنما يدل علي بطالن اإلجراءات .. كامال وعنوانه بالتفصيل الطاعن 

هذا األمر لم تتعرض له محكمة الموضوع بالبحث والتمحيص مما يعيب حكمها و.. برمتها 

 .بالقصور

 

 أما الشاهد الثاني
يتجلى ..  صباحا ١١ الساعة -/-/-الصادر من النيابة العامة بتاريخ أنه بمطالعة اإلذن  

 .ظاهرا أنه استدل علي وجود جريمة قائمة وحالة 

 !حمل إقامته ؟والطاعن من جمرد إيراد الضابط أسم 

 حيث أورد وكيل النيابة مصدر اإلذن ما هو نصه 
� �و��+�.. �و���� -�6�*� -����� ���Fل ��� �و�د ��� �ن� و��+

������ �و��+ �)��*'� �و��ل ����� ���� �א��(��? �אמ �و�د

�................��ط�6ن���د�-�(�!�א�(������7ذ�!�

 وهنا يثور التساؤل 

 "�1�[� �د���14R�K�2�cא���c>�M���R�L&د�7
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 من املؤكد 
 ومدي يجب أن تتعلق بالجريمةذلك أن الدالئل الكافية  .. أن اإلجابة ستكون بالنفي 

ت عنه محكمة وهذا أيضا ما التفت.. ومحل سكنه الطاعن وال تتعلق بشخص طاعن نسبتها لل

 .الموضوع

 والشاهد الثالث
وردت من ) علي فرض صحة ذلك(أقر بأن المعلومات الواردة إليه أن ضابط الواقعة  

أشار إلي أنها وفي ذات الوقت .. التي تعمد إخفائها وعدم اإلفصاح عنها مصادرة السرية 

 " موثوق فيها "


/����Y,�د	�(`+�ص�$��<
�$,�	����Aא�������r8�>�KאI..�وא���אل�<��� −P
א�

 !!.؟)�א��&��

− ��Yو�� h&א��� �א�,�	 �ذ�} Y�� ���':� �"و �Zf� �و 
د ��Rم 14R� �و�! !�و2

��R�L؟؟א�.!! 

4����"ن���M4�F^ن�ذ�}�א�,�	�א��&$�h���R��0א��XQNو�Rم�א�,�א���؟ −R�c>و.! 

 والشاهد الرابع 
حيث قيل أن .. ومجهلة عامه المزعوم بأن التحريات أثبتت صحتها المعلومات وردت  

 . دائرة القسم لترويج المواد المخدرة يتردد عليالطاعن 


م����م��R0א���	אد�א�+�

ع�<��Qא�F�
>��T/��R�L��6؟א�iو��.!�

 واجلدير بالذكر يف هذا املقام 
أن محكمة الموضوع مصدرة الحكم 
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المطعون فيه ذاتها أقرت بأنها ال 

وال محررها تطمئن لهذه التحريات وال ألق

وز المواد حفي الزعم بأن الطاعن ي

 .المخدرة بغرض اإلتجار 

 ومن ثم 

 � �$
R0א�� )��&tא��� �Q6�� �و	د( Wא�� ����
�א� �$
�א��4 
نN7)�Mא�� �Z|
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 ومع ذلك 

�7
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الشاهد اخلامس 
عجز عن بيان أن محررها .. أصال بل وبعدم إجرائها بعدم جدية التحريات ومما يؤكد �

كما عجز عن ..  المخدرة المزعوم ترويجها علي تلك الموادالطاعن المصدر الذي يحصل منه 

 !!!.تلك المواد المجهولة المزعوم بأنهم عمالئه الذين يشترون منه بيان األشخاص 

 الشاهد السادس 
في العقد الطاعن تلك التحريات وعدم صحتها أن محررها قرر بأن بتهاتر ومما يقطع  

الراهن الطاعن في حين ثبت أن .. رين أي أنه بين سن العاشرة وسن العش.. الثاني من العمر 
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.. من العمر أي ما بين العشرين والثالثين في العقد الثالث ) علي نحو ما ثبت للنيابة العامة(

وهذا يؤكد .. بما يستحيل أن يكون في العقد الثاني ..  عام ٢٦هو يبلغ من العمر فوتحديدا 

 .تهاتر تلك التحريات وانعدامك جديتها 

 ع الشاهد الساب
أنه إذا كان ضابط الواقعة قام بإجراء .. في الحقيقة والواقع يؤكد بعدم إجراء تحريات ومما  

فلماذا لم يقم بضبطه .. بترويج المواد المخدرة علي عمالئه الطاعن تحريات وتأكد من قيام 

 !.متلبسا حيث أنه في هذه الحالة لم يكن في حاجه إلي إذن من النيابة العامة ؟

 

 ن هذا مل حيدث أما وأ

���؟ ��N$�&�Uא�DL�7�¦���[و�)��&§����rم�] &א�R��2���{ن�ذ�s/.!�

 الشاهد الثامن 
 الساعة التاسعة ..في صباح يوم بأن المعلومات وردت إليه ذاته أقر أن ضابط الواقعة  

باحا مدون في ذات التاريخ الساعة العاشرة صوحيث أن الثابت أن محضر التحريات .. صباحا 

 !!.أي بعد ساعة واحدة من ورد المعلومات المزعومة .. 


ل��^ن����§&��(� �������" &��d؟ Aא���N%�!��!./�WTو"���و2

 الشاهد التاسع
أنه رغم ثبوت أن محررها .. والريبة في التحريات المزعومة وفي جديتها  مما يثير الشك 

علي النيابة العامة للحصول لم يعرضها ال أنه إ..  الساعة العاشرة صباحا -/-/-بتاريخ سطرها 

 /-/-أي بتاريخ ) يوم كامل( ساعة ٢٥إال بعد .. وتفتيشه الطاعن علي إذن منها بالقبض علي 
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 !!.الساعة الحادية عشرة صباحا 

 �&�&§�	

�א����bو	א�R�rم��A7م�:����א�
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 وحيث أغفلت حمكمة املوضوع 
 .الرد علي هذا التساؤل األمر الذي يوصم حكمها بالقصور المبطل في التسبيب  

 الشاهد العاشر
الماثل تم القبض عليه رفقه الطاعن أن وقام الدليل القطعي علي .. قد سبق اإلشارة أنه  

 ) .طاعني يقيم فيه الالذي يقيم بذات العقار الذ( ../ صاحبه وصديقه وجاره المدعو

 ومع ذلك 

 � 4�$
م� b��� �دون �א�
א��� ���:� �T�7)����� 8[� (��$� cN�� �4,]�$� ����� &�&t��

�!.א�,���14R�YA����؟

  .. لسنة ..رقم ب.. / وكانت قضية املدعو

  .. لسنة ..والقضية احلالية برقم 
..  صباحا ٩ر٣٠ الساعة -/-/-بتاريخ .. ../ وحرر محضر التحريات الخاص بالمدعو 

 . صباحا١٠ر–الحالي بذات التاريخ الساعة الطاعن وحرر محضر تحريات 

 فهذا كله 
خلت من ثمة تحريات جدية ) ../ ومعه اتهام المدعو(بأن أوراق هذا االتهام يقطع يقينا  

الشك وهذا باإلضافة إلي .. أو باألحرى يمكن القول بعدم وجود تحريات قد أجريت في األصل 

بما يؤكد أن لصحة الواقعة فيهما صورة مغايرة تماما لما اللذين يحيطان بهاتين القضيتين والريبة 
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 . في األوراق – بالمخالفة للحقيقة –تم إثباته 

 وبالبناء علي مجاع ما تقدم 

 � 14R�m�A���� �א���$� �����א�� �$� �א�,�د	 �א@ذن �"ن ���<&א 1t��� �R�Lא��cא���

��� j� ����§&��(�و7[� ���14R�� ��/�2� c#8د� ��"و ..� �א���8ل�$,�	� ������و"ن و$�

�)��&t�14 ����א��R�c���د�Fא
�Rو��R�Lא��Mل����
Aن��&د�א�^��Y�Lא��MNOא��TNl

�..����]o&א��$�	�i��%�b�
ل�$��
	�א�����و$���
>.�

 ملا كان ذلك 
 إقامة التفتت محكمة الموضوع عن جملة ما تقدم دون تسبيب لهذا االلتفات أووحيث  

األمر الذي يعيب الحكم .. الدليل علي صحة التحريات ومن ثم صحة اإلذن الصادر بناءا عليها 

 .ٕالطعين بالقصور المبطل في التسبيب المبرر لنقضه والغائه واإلحالة 

 امس الوجه اخل

رد علـي الطلـب ي احلكم املطعون فيه أغفل متاما أن يورد يف مدوناته أ

ـطـاعن يف دفاـعـه املـسـطور عـلـي وـجـه ـحـوافظ اـجلـوهري املـبـدي ـمـن ال

) شاهد اإلثبـات األوحـد(املستندات وهو وجوب استدعاء ضابط الواقعة 

حول ما عاب االتهام املاثل من أوجه شك وغمـوض ومـا عـاب ملناقشته 

ـالن  ـه بـط ـاء وأوـج ـن أخـط ـه ـم ـريح ..إجراءاـت ـب التـص ـل طـل ـذا أغـف  وـك

 املرسـلة مـن هـاتف باستخراج شهادة من شركة االتصاالت عن الرسالة

ـة  إال أن حمكـمـة .. الـطـاعن ـحـال كوـنـه مقـيـد احلرـيـة قـبـل إذن النياـب
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املوضوع التفتت عن ذلك دون إيراد أو رد مبا يوصـم حكمهـا بالقصـور 

 واإلخالل بالدفاع 

 حيث أن الثابت يف قضاء النقض أن 
المـسـوق ـمـن الـطـاعن وبـظـاهر المـسـطور اـلـدفاع 

 أفصح في طعنـه في مستنداته المقدمة منه التي

أـنـه تمســك ـبـداللتها وفـقـا لالتـهـام المســند إلـيـه ، 

فــإن تبــين لمحكمــة الموضــوع عــدم أحقيتــه فــي 

دفاعه هذا ، وكان عليها أن تعـرض لدفاعـه ذاك 

استقالال وأن تسـتظهره وتمحصـه عناصـره كشـف 

لـمـدي صــدقه وأن ـتـرد علـيـه بـمـا يفـنـده إن ارـتـأت 

ـك فــإن حكمهــ ا اطراحــه أمــا وقــد أمســكت عــن ذـل

يـكــون مـشــوبا بمخالـفــة الـقــانون وبالقصـــور ـفــي 

التسـبيب فضــال ـعـن اإلخـالل بحـقـوق اـلـدفاع بـمـا 

 .يعيبه ويوجب نقضه 

 )١٦/١/٢٠٠٢ ق جلسة ٦١ لسنة ١٥٤٨٤الطعن رقم (

 )١٢/١/١٩٨٩ ق جلسة ٥٨ لسنة ٦٠٥٠الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
وعلي األخص .. تهام الماثل وبتطبيق جملة المفاهيم القانونية أنفة لبيان علي أوراق اال 

) .. مصدرة الحكم المطعون فيه(لدي محكمة الموضوع حوافظ المستندات المقدمة من الطاعن 
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 :ٕيتضح وبجالء أنها تضمنت وايضاح العديد من الحقائق علي النحو التالي 

 أوال 

 ��4�4��K��T6ذא�)א�0$�ن�وא��Nن��(....("ن�א���R�Lوز$R�m�Aא��¦����..��

م�و<

−/−/−��Rא��١١א���r��$��..م��$"..�d2	�$�.�

 ورغم ذلك 
تقريبا برقمين متتاليين ضابط بتحرير قضية منفصلة لكال منهما علي حدة وقيدهما القام  

 .وذلك دون سبب واضح  .. .. جنايات .. لسنة ٢٥٢٣ ، ..هما 

 لذلك 
����2ذא�א�( ��#���)F*א���و���Qو�Rמ�..�"����1د�و���א(د��;�ذ�!�א� ��ط�و

�א%و�#�(�!�א�ط��ن��ذ�!���#�و������L-�א��(�دא�7 �ن�א�����-��"د���א���מ�..� N'

�و�(�د�������#����)��..�א�ط	�ن��Sو"�������"و��..�א�(4(��7ن�ذ�!�(�����و�מ�(و�د�����

�.א���طل��#�א�(����� ���ن�א.,�ل���ق�א�د��ع�

 ثانيا 

 ����R�Lن�א�"�������"���F"�1�4R�c��
ل�����	����������������kم�د��TUא���]7�>���$������	�c��	−/−/−�

����F^����]7�"���M�A��0��l..�"�������&א���Q>�k�	�7ن�"�a�אI$&�א���14R�S���..��hQא@ذن��و�

�������������c]ذن�א�����.���uLA^ن�א��14R�m�Aא���R�Lو7[�

 لذلك طلب 

�א����L-�א����3- –الطاعن من محكمة الموضوع   ��لهذه نها في حال عدم اطمئنا – �و

بوجود هذه الرسالة وتاريخ من شركة االتصاالت أن تصرح له باستخراج شهادة .. الرسالة 
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 .تأكيدا علي أحقيته في هذا الدفع .. إرسالها 

 إال أن حمكمة املوضوع 
�מ�(و�د�2ذא�א��ط���א��و�2?�א���زמ���دو������7)��و�מ�(�د������و�מ�(���א�ط��ن� 

����'� �א���מ��	�������"و��א���طل��#�א�(����،�� ���ن�א.,�ل�������ط���Eن�ذ�!..

�.��ق�א�د��ع�

 ثالثا  

���1��R��6���b��oو���[&���א������� F^����]���$��R�Lم�א�����T2�..��F^��uLA���$�
و<

J[��2����T2[�ل�..��Kא����Aא����TR��$�a&��و��\�������Aא�����T2�1Fز�MR:����א�
א����

���b��oذ�}�א������ذ2&F"�.�

 وهو ما كان يستوجب 
ذلك الضابط لمناقشته فيما تقدم إلثبات عدم إجرائه ثمة تحريات جدية حول استدعاء  

 .الطاعن وما هو منسوب إليه من وقائع مكذوبة 

 وبرغم متسك الطاعن بذلك 
 � �א�3��3- -Lא����� �����#�و ..�7 Rو� �א��و وع�א�(4(��7ن�ذ�!�(���� �ن�����-� N'

����7א�ط��ن���ط�����א�ط���1�و2و�..��������#2�و�د(���#��دو���7* �6)���و��د������7�و�

�מ����وق�א�د��ع���..א%���א�ذ?��و"מ�* �6)������"و��א���طل��#�א�(����وא.,�ل�א�

�د��א������ض�وא.�<�;����	������.�

 ملا كان ذلك 
بمـا يوجـب .. محكمـة الموضـوع من أن الدفاع المسطور دائما مطروحـا علـي وعلي الرغم �
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ـه عليهــا  ـرد علـي إذا رأت أو إجابتــه وتلبيتــه فــي حــال أنهــا ارتــأت عــدم أحقيــة الطــاعن فيــه ، أمــا اـل

األـمـر اـلـذي .. أـمـا وأن محكمـة الحـكـم المطعـون فـيـه لـم تفـعـل هـذا وال ذاك .. أحقيـة الطـاعن فيـه 

 .الدفاع يعيب حكمها بالقصور المبطل في التسبيب فضال عن اإلخالل بحق 

 وال ينال من ذلك 

�א���$� �����א�� �"ن 1�[� �46��$� K� �א@`�	� �$� �T2�Uא� ��4 � &�t�� �و	د �$��


אل�א��6
د�א��������KאIو	אق��^�����.وא������R�Lא�2[

 

 

 

 حيث أن ذلك ال يربئ ساحة حمكمة املوضوع من النعي

 علي حكمها بالقصور واإلخالل حبق الدفاع 

 وذلك أن 

 أوال الثابت 
محضر قد وردت في مستهل .. بأقوال شاهد اإلثبات الواردة باألوراق أن اإلشارة باالكتفاء  

أما حوافظ المستندات بما حوته من دفاع مسطور فقد قدمت في ) أي في بداية الجلسة(الجلسة 

 .ختام المرافعة وكانت أخر ما تم إثباته بمحضر الجلسة 

 وحيث أن العربة 

��������4L(�א_� $��..�	
Lد������/�ع�א��	א
���<&�אI$&�א���2���hQ"ن�א���4L(�א�
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��,t/� �6�4R� bi� �و�2ن 
ع:
�א� �TNl� 14R� Gو&L$� �R�Lא�� �$����א( ª/א
�

����	دא���#'��� 	�]o&א��4Rא�&د��c�4Aو����"����&>
.����[��R�Lو] ����א���,�tو�.�

 كما أن الثابت ثانيا
.. بظاهر حوافظ المستندات المقدمة من الطاعن وهرية المسطرة طلبات الجازمة والجأن ال 

علي بل تضمنت طلبات أخري كان يجب .. شاهد اإلثبات فقط لم تقتصر علي طلب استدعاء 

 .محكمة الموضوع بحثها وتمحيصها والرد عليها في حكمها 

 أما وأنها مل تفعل

 ���K�c��Lא���	
��,A����b����$��6#����^ن������u��LA��hQ���&�א��$Iא�b�����Qא�..�א����z�\����

��א����ن�]F"����و������N��c/��אIو  
�:وאIو ��א��������א�

�

 سادس الوجه ال

أن احلكم الطعني قد قصر يف األسباب حينما التفـت عـن دفـاع الطـاعن 

 ../التي مجعت الطـاعن مـع املـتهمالذي أكد فيه وحده واقعة الضبط 

وما يستفاد مـن الواقعـة ) .. جنايات .. لسنة ..ملتهم يف القضية رقم ا(

علي هذا النحو من بطالن القبض علي املتهم الختالف الزمان واملكـان 

فضال عما يستفاد من بطالن ألذن النيابة الذي صـدر .. املذكور باألوراق 

م وحـدة الواقعـة وهـو األمـر الـذي مـن رغبشأن كل متهم علي حده 

ني بعد أن أفرد لكل ن صحيح الواقعة وأدان املتهمعأجله احنرف احلكم 



 محدي خليفة
 المحامي بالنقض

 شريف محدي خليفة
 المحامي

 ماجستير في التحكيم الدولي 
 )نجلتراا(جامعة  ھارتفورد شاير 

  
Hamdy Khalifa  

Lawyer of the Supreme Courts 

Sherif Hamdy Khalifa  
Lawyer 

Master's degree in international  arbitration 
Hartford shire university (England) 

 

 ٦١ - -                  الجيزة                    - المھندسين- شارع سوريا  ٥٦ –مصر 
- - 

Egypt –  56 Syria Street - Giza 

 Mobile : 00201098122033 – 00201004355555 - 01099888777 ٠١٠٩٩٨٨٨٧٧٧ -٠٠٢٠١٠٠٤٣٥٥٥٥٥   -  ٠٠٢٠١٢٢٢١٩٣٢٢٢: موبايل 

٠١٢٠٢٩٨٧٥٩١ - ٠١٠٢٨٩٠٤٦٤٦ -٠١١٤٥٢٥١١٩٧ -٠١٠٦٤٧١٨٤٤٤    01064718444 - 01145251197 - 01028904646 - 01202987591   

 Tel : 0020233359996 – 0020233359970  ٣٣٣٥٩٩٧٠ – ٣٣٣٥٩٩٩٦: ت 

                        Hamdy_Khalifa _2007 @ yahoo.com الكتروني البريد www.HamdyKhalifa.com 

 

- ٦١ -

منهما عقوبة بناء علي تعديل وصف االتهام للطـاعن ووصـف االتهـام 

للمتهم الذي ضبط معه وهو األمـر الـذي يوصـم احلكـم بالقصـور يف 

 .التسبيب والفساد يف االستدالل 

 أحكام النقض علي أن  استقرت حيث
 المحاكمـةيعيب إجـراءات علي األوراق موضوع الدعوى عند نظرها إغفال المحكمة اإلطالع  

عـلـي بســاط البـحـث ـهـي ـمـن األدـلـة الـتـي ينبغـىـي عرضــها ألن تـلـك األوراق ويوـجـب نـقـض الحـكـم 

 .فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه واإلعادةوالمناقشة 

 )٢٠/١٢/٢٠١٢ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٠٩٦الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
 ثبت هي واقعة واحدةلمتهم األخر  واأن الواقعة التي ضبط فيها الطاعنوكان الثابت  

أو ..  منهما علي حده كالن سئال لذيل سواء بأقوال المتهمين وا في أكثر من موضعالدليل عليها

أو سواء في دفاعهما المشترك والذي استبان من محضر جلسة  .. سواء في محل إقامتهما

 .الواقعة بما يفيد وحدة ..  .. لسنة ..  في الدعوى رقم../ محاكمة المتهم 

 ورغم وضوح

�א��� �א���2���hQو����א�
א����]�8"ن�א�MNOא�����Y�Lא��[Q>��R�dא�Q>S��Lא

����i[���4"و�����4Rد�&��jא��/�ع���$��و.�

 وهو األمر 
بأن أسند لألول تهمه الحيازة  االتهام علي المتهمين قام بتعديل توصيفالذي من أجله  

رغم وحدة موقفهما ورغم وحده أقوالهما  .. التعاطيند للثاني  وأسبغير قصدي االتجار والتعاطي
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 .ورغم ظروف ضبطهما .. 

 وعلي أثر ذلك 
 .أصدر حكمه بإدانة الطاعن بالسجن لمدة ست سنوات والمتهم اآلخر بالحبس لمدة عام  

 وأن احلكم الطعني 
 قد اعتني ولو كان..  علي ما أبداه الطاعن والمدافع عنه من دفاع لو كان قد أطلع 

 من مستندات أكدت أن الجناية األخرى والرقيمة برقم سابق علي القضية محل بفحص ما قدم له

 وال يختلف فيها سوي كمية المخدر ومحل طاعنهي ذاتها التي يحاكم من أجلها الالطعن 

 . لكان قد تغير وجه الرأي في الدعوى الضبط

 وهو األمر الذي 

�b����Y�Lא��MNOא�MP
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 سابعالوجه ال

قصور احلكم الطعـني فيمـا تبنـاه مـن الـرد علـي الـدفع املبـدي مـن 

الطاعن ببطالن الدليل املستمد من تقرير املعمل اجلنائي معتصما يف 

ذلك بأن واقعة ضبط املخـدر إذا صـحت فـإن االخـتالف البـني يف احلـرز 

 احلرز األخـري هـو املضبوط واحلرز الذي مت عرضه علي النيابة يؤكد أن

.. أو أن يد العبـث قـد امتـدت إيل احلـرز األول .. حرز جمهول النسب 
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ومن ثم فإن كال احلرزين ال يشفع للحكـم الطعـني أن يعتصـم مبـا جـاء 

متمسكا بـالقول .. بتقرير املعمل اجلنائي بقاله أنه يطمئن هلذا احلرز 

قـصـور يف اـملـادي وـهـو األـمـر اـلـذي يوـصـم احلـكـم الطـعـني بالباخلـطـأ 

 .التسبيب والفساد يف االستدالل 

 حيث استقرت وتواترت أحكام النقض علي أن 
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�)١٩/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٤ لسنة ١٤٨٤٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
 المستمد من تقرير المعمل قد اعتصم في دفاعه ببطالن الدليلوكان الثابت أن الطاعن  

 فيما قرر به ضابط الواقعة أو فيما تم عرضه علي النيابة اختالف الحرزين سواءمؤكدا الجنائي 

 .يلقي بظالل الشك علي الواقعة واضح وأن هذا االختالف هو اختالف .. 

 ومؤكدا يف 

 لفافة ١٤٧ ضبط هذلك أيضا أن الضابط الذي قرر بأن 

 . لفافة ١٥٧والحرز الذي تم عرضه علي النيابة هو 
 وعندما



 محدي خليفة
 المحامي بالنقض

 شريف محدي خليفة
 المحامي

 ماجستير في التحكيم الدولي 
 )نجلتراا(جامعة  ھارتفورد شاير 

  
Hamdy Khalifa  

Lawyer of the Supreme Courts 

Sherif Hamdy Khalifa  
Lawyer 

Master's degree in international  arbitration 
Hartford shire university (England) 

 

 ٦٤ - -                  الجيزة                    - المھندسين- شارع سوريا  ٥٦ –مصر 
- - 

Egypt –  56 Syria Street - Giza 

 Mobile : 00201098122033 – 00201004355555 - 01099888777 ٠١٠٩٩٨٨٨٧٧٧ -٠٠٢٠١٠٠٤٣٥٥٥٥٥   -  ٠٠٢٠١٢٢٢١٩٣٢٢٢: موبايل 

٠١٢٠٢٩٨٧٥٩١ - ٠١٠٢٨٩٠٤٦٤٦ -٠١١٤٥٢٥١١٩٧ -٠١٠٦٤٧١٨٤٤٤    01064718444 - 01145251197 - 01028904646 - 01202987591   

 Tel : 0020233359996 – 0020233359970  ٣٣٣٥٩٩٧٠ – ٣٣٣٥٩٩٩٦: ت 

                        Hamdy_Khalifa _2007 @ yahoo.com الكتروني البريد www.HamdyKhalifa.com 

 

- ٦٤ -

 ١٥٧ف مغايرة هذا الحرز للحرز المعروض علي النيابة عاد في أقواله ليقرر أنها أكتش 

رغم أنه في بداية أقواله بتحقيقات النيابة أكد ما سبق وأن سطره لفافة معتصما بالخطأ المادي 

 .بمحضر الضبط بشأن الحرز 

 ملا كان ذلك 
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م املطعـون فيـه انطـوى علـي عيـوب متـس سـالمة االسـتنباط احلك: الثالث السبب 

واعتمد علي أدلة ليس هلا أصـل ثابـت بـاألوراق وعلـي أدلـة غـري صـاحلة مـن 

وهـذا كلـه .. الناحية املوضوعية لالقتناع بها ، هذا فضال عما شابه من تنـاقض 

 يعيبه بالفساد يف االستدالل الذي يستوجب نقضه واإلحالة 

 بادئ ذي بدء 
إذا انطوت علـي عيـب يمـس سـالمة  تعتبر مشوبة بالفساد في االسـتدالل ن أسباب الحكمفإ 

 أو غيـر مقبولـة ليس لها أصل ثابت باألوراقكأن تعتمد المحكمة في اقتناعها علي أدلـة االستنباط 

 أو ـفــي حاـلــة عـــدم فـهــم المحكمـــة أو غـيــر صـــالحة ـمــن الناحـيــة الموضـــوعية لالقتـنــاع بـهــاقانوـنــا 

فـإذا أقـام الحكـم قضـاؤه علـي واقعـة استخلصـها مـن اقعية التي ثبتت لديها وعلي ذلك للعناصر الو
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 أو غيـر متنـاقض ولكنـه مـن المسـتحيل عقـال ولكنه مناقض لما أثبته أو موجـود مصدر ال وجود له

  .كان هذا الحكم باطالاستخالص تلك الواقعة 

 )٢٣ ق ص ٥٩ لسنة ٥١٣٥١طعن رقم (

 وكذلك فإن 
ـر مشــوبة بالفســاد ـفـي االســتداللأســباب الحـكـم    إذا انطــوت عـلـي عيــب يمــس ســالمة تعتـب

ـر صــالحة الموضــوعية االســتنباط ويتحقــق ذلــك  ـة غـي ـي أدـل إذا اســتندت المحكمــة ـفـي اقتناعهــا إـل

كمـا فـي  أو إلـي عـدم فهـم الواقعـة التـي ثبتـت لـديها أو وقـع تنـاقض بـين هـذه العناصـر لالقتناع بهـا

  .نتيجة التي انتهت إليها بناء علي تلك العناصر التي ثبتت لديهاحالة عدم اللزوم المنطقي لل

 )٦٧٧ ق ص ٤٤ لسنة ٢١/٢/١٩٩٣نقض (

 )١١٢ ق رقم ٦٢ لسنة ٣٣٤٣الطعن رقم (

 

 ملا كان ذلك 
 الحكـم الطعـين وأسـبابه ومـا علـي مـدونات والمفاهيم القانونية سـالفة الـذكر وبتطبيق األصول 

 المبطــل ـفـي ء ـسـقوط ـهـذا القضــاء ـفـي بـئـر ـمـن أوـجـه الفـسـاديتضــح وبـجـالانتـهـي إلـيـه ـمـن نتيجــة 

عـيـوب تمــس ســالمة االســتنباط واســتناد المحكمــة ـفـي االســتدالل ذلــك أنـنـا ســنجد فــي هــذا الحكــم 

قضائها علي أدلة غير صالحة موضوعا لالقتناع بها وذلك كلـه بمـا ينبـئ عـن عـدم فهـم الواقعـة 

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

 وهو األمر الذي جيعل 
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 املطعون فيه باستدالله علي ثبوت الواقعة املسندة للطاعن فساد احلكم: ول الوجه األ

 من مثة سند – وبإقرار احلكم املطعون فيه ذاته –بتحريات املباحث التي خلت 

 .ميكن التعويل عليه

 بداية 
 ١٠ الساعة -/-/-المزعوم إجرائها والمسطرة في المحضر المؤرخ إنه باستقراء التحريات  

 وهذه  المعلومات كالتالي  .. ال غير ثالثة معلومات قطفتبين أنها تضمنت صباحا 

 املعلومة األويل 

��.../��א��Mא���M6"ن�

 املعلومة الثانية 

�F"�M�A���...�

 املعلومة الثالثة 
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 وضوع مصدرة احلكم املطعون فيه وحيث قررت حمكمة امل.. هذا 

 ذاتها ويف صلب قضائها وحتديدا مبستهل صفحته األخرية بأنها 
إلي ) الطاعن(النيابة العامة إلي انصراف قصد المتهم ال تساير 
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محمد / االتجار في المخدر ، وال تعتد بما دلت عليه تحريات المالزم 

في هذا ة في تحقيقات النيابوال بما شهد به .. طارق أنور 

 .لخلو األوراق مما ينبئ عن توافر هذا القصد الخصوص 

 وبذلك تكون حمكمة احلكم الطعني ذاتها قد أهدرت 

 وأكدت علي عدم صحة املعلومة الثالثة الواردة بالتحريات 

��{�Qو�����"��..��R�Lא��X�N7	�14אR�c�4�$
$��"و�د��h"��$�����f�)��&t7,���א��

� �%& � �T��� ..�j�a��� ��$��[� clو��R�Lא�� M�"�h
�� �6�$�S���� و<��N%�c"ن�..

��$&�bN7.&%��؟F"��Fא
�Rو���!.�����T$��א¨

��ط�����N�Eنو���

) الخاوية(ومن ثم وبرغم ما تقدم تأتي محكمة الموضوع لتزعم بأنها تتخذ من التحريات  

ل والخطأ الجسيم في وهو ما يمثل عين الفساد في االستدال!! سند ودليال علي إدانة الطاعن 

 .ٕبما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه والغائه واإلعادة .. االستنباط 

تناقض وتضارب احلكم املطعون فيه وختبطه علي حنو أسقطت بعض  : ثانيالوجه ال

حبيث مل .. أسبابه البعض األخر وذلك يف شأن إيراد األدلة علي إدانة الطاعن 

ل احلكم الطعني وهو ما يقطع بفساد هذا احلكم يف يتبق منها ما يستطيع مح

 .استدالله مبا يستوجب نقضه 

 فإن املقرر واملستقر عليه يف قضاء النقض أن 


ن� N�7���T����6�$،�و�������6����cTN����F���$�M#�T:���אIد����Kא�
אد�א.��#
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 )١/١٢/٢٠١٣ ق جلسة ٨٢ لسنة ٥٧٦الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
ر أن التنـــاقض الـــذي يعيـــب الحكـــم مـــن المقـــر

ويبطله هـو الـذي يقـع بـين أسـبابه بحيـث نيفـي 

الـبعض األخـر ، وال يعـرف أي بعضها مـا أثبتـه 

  .من األمرين قصدته المحكمة 

 )١٠/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٣٢٣الطعن رقم (

 وكذلك قضت حمكمة النقض بأن 
هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته الذي يعيب الحكم ويبطله التناقض  

الذي من شأنه أن يجعل الدليل والبعض األخر وال يعرف أي من األمرين قصدته المحكمة ، 

 .متهادما متساقطا ال شيء فيه باقيا يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح االعتماد عليها 

 )١٠/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٥٧٠٨الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
.. وبتطبيق جملة المفاهيم والثوابت أنفة البيان علي مدونات الحكم المطعون فيه وأسبابه  

المالزم (لما أورده ضابط الواقعة بمقوله أنها تطمئن ضح أن محكمة الموضوع استهلت حكمها يت

، كما أنها تطمئن لما أجرته النيابة العامة من بمحضر تحرياته وفي محضر الضبط ) ../ أول 

بهذه المقولة من المدافع عن الطاعن بل أنها رفضت بعض الدفوع الجوهرية المبداة .. تحقيقات 
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 !.وهي االطمئنان للتحريات وأقوال محررها؟.. اهية والغامضة والمجملة الو

 إال أنها يف ختام حكمها املطعون فيه عادت وقررت

 بأنها ال تساير النيابة العامة يف وصفها للطاعن 

 بأنه يتاجر يف املواد املخدرة وقررت صراحة

شهد  وال بما ../ بأنها ال تعتد بما دلت عليه تحريات المالزم  

في هذا الخصوص لخلو األوراق مما .. به في تحقيقات النيابة 

 .ينبئ عن توافر هذا القصد لديه 
 

 

 

 وهنا يكون احلكم الطعني 

 قد ارتكب خطأين جسيمني هما 

 اخلطأ األول 

 �l��$�Q+��� �F^�� ����Sو�&	� �$�u$�m���7� �F"����:� ��/� ����"� �א��t&��(�و$� &

��1��<Qא�א������$��"�
אل�"$�م�א�������א���$��א�
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 ثم يعود ليقرر بشكل مبهم وجممل 
في شأن الزعم بأن ضر التحريات وبما شهد به ضابط الواقعة بما ورد بمحأنه ال يعتد  
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 .قصد الطاعن هو االتجار في المواد المخدرة 

 ا تناقض واضح وجلي السيما ذوه
بالطاعن من وصف  –بهتانا  –تم استبعاد ما ألصقه ذ إ.. وأن التحريات المزعومة  

وذلك .. قواما لثمة نتيجة سليمة ما يمكن اعتباره  يتبق منها فلم.. في المواد المخدرة االتجار 

وهو ما يقطع بتخبط الواقعة في ذهن محكمة الموضوع بما .. كله علي نحو ما سلف بيانه 

 .أسلس بها إلي حد التناقض المعيب لحكمها 

 ثانياخلطأ ال 


ع�����:
���א���TNlאل��..�"ن�
�����(�"و�"����&tא�������$��������c"و���������h"�&6د����7�j
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د�,Aא���$��,��D'���	�+א�.�

 فعلي الفرض اجلديل 
بعد استبعاد وصف االتجار منها .. شيء اقعة من التحريات وأقوال ضابط الوانه قد تبقي  

من البقية (فإن الحكم المطعون فيه لم يستظهر أي دليل يكون قد استمده .. وعدم االعتداد به 

واستند عليه في الزعم بحيازة الطاعن للمواد المخدرة حيازة مجردة من ) الباقية إذا وجدت

 .القصود

 من ثم و

4�������1t<&א��Rم����م�א�MNOא��TO�1]N���������14R���
ن�/�L�..���������
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احلكم املطعون فيه أفسد يف استدالله علي ثبوت الواقعة يف حق  : ثالثالوجه ال

وهو ما ميس ..  ال وجود له باألوراق ومل يسبق مساع أقواله الطاعن بأقوال شاهد

 سالمة استنباط احلكم الطعني بتعويله علي أدلة ليس هلا أصل ثابت باألوراق 

 فقد تواترت أحكم النقض علي أن 

 i�8����14ط�R�G&L��jو� �6�4Rض�&���j�c���Kد� �6�"	�h��7אن���TNtT4�� 
ز

��6$�$"�atא���

 ) ق٣٢ لسنة ٣٠٦٥الطعن رقم  ٤/٢/١٩٩٣نقص (

 )ق١٩ لسنة ١٩٠٦ الطعن رقم ١٧/١/١٩٥٠نقض (

 كما قضي بأن 
التي يترك تقديرها إلي محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادام األمور الموضوعية  

 .يجب أن تكون مستنده إلي أصل ثابت باألوراق تقديرها سائغا 

 )١٩/١١/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٢ لسنة ٤٩٤٣٨الطعن رقم (

 وكذلك قضي بأن 
 بحقه وقف عند حد القول بثبوت الفعل المسند إلي المتهمالمطعون فيه الحكم لما كان  

ويورد الدليل علي ه الخطأ المنسوب إلي المتهم دون أن تبين وقائع الحادث وكيفية حصوله ركن

يكون قاصرا وهو ما يلزم قانونا لصحة الحكم ، فإن الحكم كل ذك مردودا إلي أصل ثابت باألوراق 

 .قصورا يعيبه ويوجب نقضه واإلعادة بغير حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن 

 )٢٧/٢/٢٠٠٦ ق جلسة ٦٧ لسنة ٢٠٨٦٠الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
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إلي عدة .. بحقه للطاعن استند في القول بثبوت التهمة المنسوبة قد وكان الحكم الطعين  

الضابط باإلدارة ) إيهاب مصطفي عبد الحليم رزق/ د الرائ(منها أقوال الشاهد الثاني .. أدلة 

 !.ذات أقوال الشاهد األول ؟والذي زعم الحكم الطعين أنه ردد .. العامة لمكافحة المخدرات 

 وحيث أنه باستقراء كافة أوراق االتهام .. هذا 

 املاثل سيتبني أنه 

 ال وجود علي اإلطالق لهذا الشاهد
في واقعة الضبط المزعوم ولم يشترك حريات المزعوم إجرائها ، اشتراكه في التفهو لم يثبت  

لم يرد اسمه كشاهد بقائمة أدلة .. وأخيرا .. أمام النيابة العامة ولم يدل بثمة أقوال إجرائها ، 

 .الثبوت المقدم الطاعن للمحاكمة علي سندها 

 والسؤال هنا 

 F^����]Pو�hQא�א���<��א�Q6ع��
:
	�MJ"��<����ن�`"���$��"���"��TNl�d7א�


�א�Zزم�"ول�>��A/���وא��>�`�h
���T��7�j�)
�!؟../�"ن���#��Tא���

 ومن ثم فقد جتلي واضحا 
إلي أدلة ليس لها أي أصل أو وجود باألوراق قد استند في أسبابه أن الحكم المطعون فيه  

 االستدالل بما يستوجب ويعيبه بالفساد المبطل فيللواقعة وأوراقها سالمة استنباطه وهو ما يمس 

 .نقضه واإلعادة 

احلكم املطعون فيه أفسد يف استدالله بأقوال ضابط الواقعة رغم أنه : رابع الوجه ال

ورغم ) علي حنو ما سلف بيانه(القائم بإجراءات القبض والتفتيش الباطلة 
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وقوعه يف العديد من األخطاء اجلسيمة مبا يقطع بعدم صحة الواقعة برمتها 

 – بهتانا –لواقعة الصحيحة صورة مغايرة متاما ملا أثبته هذا الضابط وأن ل

 .باألوراق 

 فإن املستقر عليه يف قضاء النقض أن .. بداية 

 ���$��T��$�c��ZLن�א�A�$�m�A�����Rم�א���
��K�cא���MNO@دא�h"�14R��Fد�

�rא�א@ &אQ6�6د��$����م��`������Z/�1و������.�

 )١٠/٤/٢٠١٣ ق جلسة ٧٥سنة  ل٨٦٧٤٣الطعن رقم (

 وكما قضي بأن 
من المقرر أن بطالن القبض مقتضاه قانونا عدم التعويل في حكم اإلدانة علي أي دليل  

 كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم  ولماوبالتالي فال يعتد بشهادة من قام به ،مستمد منه 

 . الحكم ببراءة الطاعن المطعون فيه ال يوجد فيها دليل سوي تلك الشهادة فإنه يتعين

 )٢٥/٩/٢٠١٢ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٢٣الطعن رقم (

 

 ملا كان ذلك 

�و��@:�/��� ���A�� �T6FZL��d������¡�2�1
ن�] &א�hrא��m�Aوא��[��[�..��T6#א& @

�Z�,]7��F����!4���$�
��14R��$א��������
ل��14R]ذن�א��,Oא�c��.�

 راءين إال أنه علي الفرض اجلديل بأن هذين اإلج

 متا بعد احلصول علي اإلذن
بطالن لإلذن الصادر عن  من – يقينا أيضا –لما أثبتناه فإنهما يكونا أيضا باطلين تبعا  
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هذا .. علي نحو ما سلف بيانه النيابة العامة لعدم إبتناؤه علي ثمة تحريات أو دالئل كافية 

وال لقبض والتفتيش يكونا باطلين فإن إجراءي ا.. ٕواعماال لقاعدة ما بني علي باطل فهو باطل 

 .طاعن يستمد منهما ثمة دليل علي إدانة ال

 باإلضافة إيل ما أحاط بواقعة الضبط من شكوك.. هذا كله 

 تقطع بأن لواقعة الضبط صورة مغايرة متاما ملا مت إثباته يف األوراق 

 مظهر الشك األول 
 أنهما اأقر) .. جنايات .. لسنة ..رقم في القضية المتهم  (../ والمدعوطاعن أن كال من ال 

 مساءا ومن ١١الساعة  وفي ذات التوقيت -/-/- بذات التاريخقد تم القبض عليهما سويا 

  " .." ذات المكان أمام 

  .. لسنة ..واألوراق احلالية مع أوراق القضية رقم 

  تنطقان بذلك ..جنايات 

�,]�$�����$�cN��14R�M6����و	�MJذ�}������T:����א�
א����]/&אد��� �$����4�..


ن�F�Aو�א�"�uא�
و<
�אI$&�א�Z���1A4��hQل�א��}�وא�&������tP�K..�دون�$ 	��Kא�

�.א�
א�����&��6�$

ومظهر الشك الثاني 
 – علي خالف الحقيقة –الواقعة في محاولة منه لجعل الواقعة الواحدة واقعتين أن ضابط  

 ../ وانه قبض علي المدعو" مول أمريكانا التجاري" في   الحاليطاعنقبض علي الزعم بأنه 

) دون علم منهما بأثر ذلك علي األوراق(وهذا أمر أكد المتهمان " ٢٠٠٠سنتر الجزيرة " بجوار 

  .." علي أنهما تم القبض عليهما أمام واتحدا في أقوالهما عفويا وتلقائيا .. عدم صحته 
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ومظهر الشك الثالث 
مول " قرر علي نحو يفتقر للمعقولية والمنطقية أنه ما أن دلف إلي ة أن ضابط الواقع 

وقام بالقبض ..  الحالي طاعنشاهد الحتى .. مدي ازدحامه الذي من المعلوم " أمريكانا التجاري

أن الموالت التجارية تعج بالمواطنين وهو أمر ال يقبله العقل ذلك أنه من المعلوم .. عليه 

 بهذه السهولة وذلك اليسر طاعنيف يتصور أن يصل الضابط للفك.. ومزدحمة للغاية 

  !.المريب؟

 ومظهر الشك الرابع
تدل علي سذاجة وعدم حيطة  حسبما وردت علي لسان الضابط الضبطأن تصوير واقعة  

علي نحو يتعارض مع وصفه بأنه تاجر مخدرات يفترض فيه الذكاء .. طاعن أو حذر من ال

  .وهو ما يؤكد أن للواقعة صورة أخري تماما.. رجات الحيطة والحذر والدهاء ومراعاة أعلي د

 ومظهر الشك اخلامس
مما يسهل الهرب ..  فيه طاعنالشديد بالمول التجاري المزعوم ضبط الأنه رغم الزحام  

 لم يحاول طاعنإال أن ضابط الواقعة قرر بأن ال.. وسط هذا الزحام والذوبان في ثواني معدودة 

 !.م يفكر فيه ؟الهرب ول

 بل أنه مل حياول التخلص من الكيس 

 !املزعوم ضبطه معه واحملتوى علي املواد املخدرة ؟
وهذا أمر غير اعتيادي وغير متصور الحدوث بما يؤكد أن للواقعة صورة مغايرة تماما لما  

  .هو ثابت باألوراق

 ومظهر الشك السادس
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في إثبات واقعة الضبط وما أسفرت اقعة ضابط الوواضحين لدي أن ثمة ارتباك وتخبط  

فقد وقع في العديد من األخطاء الجوهرية التي تؤكد أن للواقعة صورة مغايرة لما تم .. عنه 

 :ومن هذه األخطاء ما يلي .. في محضر الضبط  – بالمخالفة للحقيقة –تسطيره 

�א�,ط��א%ول

 ��F^�����א��&�l�&�&§�k�	�7�)���sم������F"−/−/−K����tPن�"�Y��−/−/−�

�`�����אI$&�א���2���hQ"ن�<����א	��7..����"و���Qz�bא�א_L^���7و$�R�uم�و 
د����

�	
2Qא��&�tT4���&�&§ل���������14א�R�&L��.�

�#��3א�,ط��א�

 ���:�¦��F^د��	و"��F"د��R١٤٧�/�]����D'P����������و"	��
ن��[�/�(�و	�#�$� � (�u$

��R�Lא���Z$�)��o�Y��� �"���و ��.. ��(�و"�c]Jذ2&o�Kא����§�)�o
�47}�א���

��Z$�R�L\�א� ��Kذא���.. ��TNא�� �Q>�14R� 	
�א��� ���
A�$� �"و �tP�h�$�Y��F�v��

�!.א��Nن�א�6
ل�؟

�

���3+א�,ط��א�

ـــة العامــــة � ـــت أمــــام النياـب ـــات مواجهــــة ال.. أن هــــذا الضــــابط اثـب ـــل إثـب ـــه أغـف  طــــاعن أـن

 ـمــن ـقــانون اإلجـــراءات ٣٦وهـــذا الخطـــأ ـفــادح ومخـــالف للمـــادة .. ا وبتبرـيــره لحملهـــبالمضـــبوطات 

يرسـله .. وأن لـم يـأت بمـا يبرئـه فـور ضـبطه بوجوب أن يسـمع أقـوال المـتهم التي تقطع  الجنائية

 .إلي النيابة العامة 

 .هو ما لم يفعله ضابط الواقعة وخالفه مخالفة جسيمة  
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��א��Eא�,ط��א�

مائه ( لفافة ١٤٧عدد المخدرة المضبوطة عبارة عن أن المواد اثبت محرر المحضر �

مائه وسبعة وخمسون ( لفافة ١٥٧ ثم تبين للنيابة العامة أن عددها )وسبعة وأربعون لفافة

 ).لفافة

 وهذا إن دل فإمنا يدل 

7��و"ن�<��Qא���
�14R�..�3��8�)�o"ن��4
א�����&��6�$ ���[�¦�����&��'$��	
P

�.�א8	�R�K����7د�א�Q��)�/�]4א�و ��<Qא..���R�Lא�

�,��سא�,ط��א�

 مائتي(  جنيه٢٨٠مالي قدره محرر محضر الضبط زعمه بضبط مبلغ بعدما أثبت  

  .طاعنمع ال) وثمانون جنيه

 عاد وقرر حال حتريز املبلغ 

 � �١٨٠"ن���	� ��� �)� ��
ن� �Fو��� �#�$� �/��A؟) ���8	����7א����2!! uLA�� و<Qא

�.$������6م���tPא�
א�����&

 أما عن مظهر الشك السابع 
في عدم إثبات محرر المحضر ألسماء رجال الشرطة الذين اشتركوا معه في فهو يتلخص �

حتى يضمن عدم اكتشاف أوجه البطالن .. وانفرد سيادته بالشهادة .. واقعة الضبط المزعومة 

 .التي عابت إجراءاته 

 ملا كان ذلك 

א�"ن��ZLن�] &א�hrא��m�Aوא��[��¡���&,�A��j����1t<&..�و$��¬�A7��$��4م� 
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�b 
�� ���¡��א��m�Aوא��[� hrא& [� �/&ض�"ن 14�/� �א@ذن ��ZLن 14R� ���"� &,�A�
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 مما كان يستوجب علي حمكمة املوضوع 
وعدم التعويل عليها لعدم ) د في هذا االتهامالدليل األوح(إطراح أقوال ضابط الواقعة  

وهو ما يجعل الدليل المستمد منها غير صالح من الناحية .. صحتها وأحاطه الشك والربية بها 

وحيث خالفت محكمة الموضوع هذا النظر األمر الذي يعيب حكمها .. الموضوعية لالستدالل به 

 .بما يستوجب نقضه 

 

 

 

 املطعون فيه يف االستدالل باألحراز املرسلة من الشرطة فساد احلكم: الوجه اخلامس 

رغم ثبوت اختالف تلك االحراز .. إيل النيابة العامة يف الزعم بإدانة الطاعن 

 ١٤٧من حيث عدد اللفافات املزعوم ضبطها مع الطاعن املثبتة باحلرز بأنها 

عوم ضبطه مع  لفافة ، ومن حيث املبلغ املز١٥٧ثم تبني للنيابة أنها .. لفافة 

..  جنيه ٢٨٠ جنيه يف حني تبني للنيابة بأنه ١٨٠الطاعن املثبت باحلرز أنه 

ذلك كله يؤكد انتفاء صلة الطاعن باملضبوطات املزعومة أو بالقليل حدوث عبث 
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وهو ما خالفه احلكم الطعني مبا .. يف االحراز ينفي التهمة برمتها عن الطاعن 

 .يستوجب نقضه 

 كمة النقض بأن ذلك قالت حمويف 
أن الحكم يكون معيبا لقصوره إذا ما تساند في قضائه بإدانة المتهم إلي الدليل المستمد �

ولم تحصل المحكمة من ذلك التقرير إال نتيجته الصفة التشريحية لجثة المجني عليه من تقرير 

وعلي ل فحسب دون أسبابه ومقدماته التي تحمل تلك النتيجة في منطق سائغ واستدالل مقبو

لم تمحص ألن في ذلك ما ينبئ عن أنها ٕإجمال أو تعميم أو تجهيل وابهام نحو ال يشوبه ثمة 

ويعجز محكمة النقض الذي يمكنها من التعرف علي وجه الحقيقة ذلك الدليل التمحيص الكافي 

يه المطعون فاألمر الذي يعيب الحكم عن مباشرة سلطتها علي الحكم لمراقبة صحة تطبيق القانون 

إلي أدلة أخري ألنها في المواد الجنائية متساندة في قضائها باإلدانة ولو تساندت المحكمة 

ومنها مجتمعه تكون عقيدتها بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف علي أثر ذلك 

 .بالنسبة لتقديرها لسائر األدلة األخرى

 ) ق٥٢ لسنة ٦٠٤٧ الطعن رقم ١٠٠٠ ص ٣٣ سنة ١٤/١٢/١٩٨٢نقض (

 ) ق٥١ لسنة ٢٣٦٥ طعن رقم ١١ ص ٣٣ سنة ٣/١/١٩٨٢نقض (

 كما قضي بأن 
من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة  

مادام حكمها يشتمل علي ما يفيد أنها محصت إسناد التهمة إلي المتهم لكي تقضي بالبراءة 

ووازنت بينها التي قام االتهام عليها عن بصر وبصيرة ت وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوالدعوى 

أو داخلتها الريبة في صحة عناصر االتهام وكانت وبين أدلة النفي ورجحت دفاع المتهم 
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ورأت أنها غير ولم تقتنع بها التي قدمتها النيابة في الدعوى  تطمئن إلي أدلة الثبوت لمالمحكمة 

ام وخلصت في أسباب سائغة إلي ارتيابها في أقوال الشهود صالحه لالستدالل بها علي ثبوت االته

 .وعدم االطمئنان إليها 

 )١/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٩٨٥٩عن رقم الط(

 ملا كان ذلك 
.. بالمواد المخدرة المزعوم ضبطها تقطع بانعدام صلة الطاعن وكانت أوراق االتهام الماثل  

 .از أو علي أقل تقدير ثبوت حدوث تالعب في االحر

 فالثابت أن ضابط الواقعة قد زعم 

�)ول(أنه بتفتيش الطاعن عثر معه بمحضر الضبط  �� ����ن علي كيس بالستيك ) �#

قام بتحريز هذه ومن ثم ..  لفافة ورقيه صغيرة ١٤٧تبين أنه يحتوي علي عدد أسود اللون 

 . وأرسلها مع األوراق إلي النيابة العامة اللفافات

 لنيابة العامةإال أن ما تسلمته ا
بل تسلمت حرز أخر يحتوى علي عدد ..  لفافة ١٤٧ليس ذات الحرز المحتوي علي  

.. ما زعمه ضابط الواقعة أن ذلك يعد من قبيل األخطاء المادية  وال ينال من ذلك..  لفافة ١٥٧

ات عشرة لفافٕوانما يكون الخطأ في .. في لفافة أو اثنتان ذلك أن الخطأ علي فرض وجوده يكون 

ذلك أنه من غير المتصور .. فإن ذلك غير مقبول عقال ومنطقا ..  ويقال أنه خطأ مادي كاملة

 .الخطأ في عشرة لفافات كاملة 

�2ذא������ن�����-�

اللفافات تمهيدا أقر حينما كان يقوم بتحريز فإن ضابط الواقعة .. ومن ناحية أخري  
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 مقررا .. إلرسالها إلي النيابة العامة 

 حداها فقط حتوي مسحوق اهلريوين املخدربأن أ

 إال أن الثابت من خالل تقرير املعمل اجلنائي 

 أن كافة اللفافات يف كل منها مسحوق اهلريوين املخدر

��&�l�K� �א������ )�o
���Yא��� �T�/� �Z�fא� ��� �"ن �2��� hQא�� &$Iא� 
و<

و<
���2����$..�א���cTא.���1#א�����و�47�Y}�א�&���4]��1א�������א���$��وא�&���4]��1

��6��M6��4א��Pع��LAFא.�

�و�ن�����-�3��3-�..�2ذא�

فقد عاب تقرير المعمل الجنائي أنه لم يزن المادة المخدرة المرسلة له علي وجه الدقة  

في ..  جرام ٤٢ر٩منتهيا إلي أنها تزن بكل متعلقاتها بالكيس واألوراق بل قام بوزنها .. والتحديد 

حيث أن وزن .. ميزان المادة المخدرة علي استقالل دون كيس أو أوراق عليه أنه كان يجب حين 

فتصبح كمية المخدر ال تزيد عن عشرة من الوزن القائم % ٧٥الكيس واألوراق كان سيمثل 

 !!. لفافة ؟١٥٧جرامات بما ال يتصور معه أن تقسم علي 

 

�����س�2ذא���

 جنيه ١٨٠قد تضمنت مبلغ قدره رطة إلي النيابة العامة من الشبل أن االحراز المرسلة  

 جنيه ٢٨٠تبينت أن المبلغ المرسل قدره في حين أن النيابة العامة ) .. مائه وثمانون جنيه(

 ١٠٠لم يكن لديه سوي في الوقت الذي قرر فيه الطاعن شخصيا أنه ) مائتين وثمانون جنيه(

ال تخص أن االحراز المرسلة إلي النيابة العامة وهذا كله يقطع ب.. فقط ) مائه جنيه(جنيه 
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 .الطاعن الماثل وقد تكون تخص قضية أخري تماما 

 أو بالقليل 

 �cא�678م����)���[�K��z�����"و�د�8���h"�	�>"א8�&אز��K�a�R����>ن�
N�

��R�Lא�.�

 ورغم ذلك كله ورغم متسك املدافع عن الطاعن 

 نها أ مبا تقدم لدي حمكمة املوضوع إال

 � �א8�&אز {4��� �א8���8ل )�T�7و� ��4]J"و� ��R� 
��X−?�وز(��א�� {47� MJ	

� �6��[� �6 
�א� �R�L�14א�R� �א�&د �و��ون ��&>
�אI$&��–א. 
�و< �R�Lא�� �Fدא@� ���2

������6TN��b[��د��Kא���K�cLא8���8ل����hQא�.�

�

�

�

�

�

ه التفتت وغضت الطرف حمكمة املوضوع مصدرة احلكم املطعون في: السبب الرابع 

عن العديد من الطلبات اجلوهرية اجلازمة املبداة من املدافع عن الطاعن يف 

مرافعته الشفوية أو دفاعه املسطور باملذكرة واحلوافظ املقدمة منه ، وكذا 

وذلك كله علي حنو يعيب حكمها .. ع والرد عليها اأغفلت إيراد بعض أوجه الدف
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 . باإلخالل حبقوق الدفاع مبا يستوجب نقضه فضال عن القصور يف التسبيب

 ففي هذا اخلصوص تواترت أحكام النقض علي أن 
 ما يدل علي مواجهتها عناصـر الـدعوى ال يقدح في التزام المحكمة بوجوب تضمين حكمها 

واإللمام بها أن يكون الطاعن قد تمسك عن إثارة دفاعه المشار إليه من قبـل أمـام المحكمـة لمـا هـو 

مادام منتجا ومـن شـأنه أن من أن التأخير في اإلدالء بالدفاع ال يدل حتما علي عدم جديتـه مقرر 

 كمـا أن اسـتعمال المـتهم حقـه المشـروع فـي تندفع به التهمـة أو يتغيـر بـه وجـه الـرأي فـي الـدعوى

الدفاع عن نفسه في مجلس القضـاء ال يصـح البتـة أن ينعـت بعـدم الجديـة وال أن يوصـف بأنـه جـاء 

ألن المحاكمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكـل مـتهم حقـه فـي أن يـدلي مـا را  متأخ

ٕيعن له من طلبات التحقيـق وأوجـه الـدفاع والـزام المحكمـة النظـر فيـه وتحقيقـه مـادام فيـه تجليـة 

  .للتحقيق وهداية إلي الصواب

 )٤٤٢ ص ٨٤ ق ٢٩ أحكام النقض س ٢٤/٤/١٩٧٨(

 )٢٧٧ص  ٦٠ ق ٢٨ س ٢٠/٢/١٩٧٧(

 )٤٧٤ ص ١٠١٠ ق ٢٥ س ١٩/٥/١٩٧٤(

 وقضي أيضا بأن 
يعـد إخـالال بحـق الـدفاع وقصـور ذلـك  للمـتهم أو إيـراده عدم تعرض الحكم للدفاع الجـوهري 

 أو دـفـوع أـنـه يتـعـين عـلـي المحكـمـة أن ـتـرد عـلـي ـمـا أثـيـر ـمـن الـطـاعن ومدافـعـه ـمـن أوـجـه دـفـاع

ومخالفـة ذلـك يعـد دفاع وسـالمة تسـبيب األحكـام وطلبات ورأيها في ذلك مستمد من احترام حقوق ال

 .إخالال من المحكمة بحق الدفاع 

 )٣٦٤ ص ٢٦ و س ٧٠٢ ص ٣٥ س ٥٧٩ و ٢٤٢ ص ٢٩نقض جنائي س (
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 )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 

�¬�S����Lو�������TNl��6����	"�W���2Q&�وא�����[��א����M�>�����م�وא�[�N�Iل�وא
��PIא����4

��Y���Lא��M��NOא�)�Fو�����cو$���م�א������(�و"و	אق�א678���1وא���4R�mA����Qא�..�א�����"ن�<����


ق�א��/�ع��������Aeل�Zf@א�b�R����`����r��Aא��..�����������M�NOא�K�b���Qא�א��>�	
�P�)و�����7د


�א�����1t��14א�R�{وذ��Y�Lא�:��

�

�

�

�

�

�

�

�

 ه األول الوج

الدفاع احلاضر مع الطاعن وذلك ستجيب لطلب مل ياحلكم املطعون فيه 

بعدم استدعائه لشاهد اإلثبات ملناقشته ومواجهته باملطـاعن املوجهـة 
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وذلك برغم متسك املـدافع عـن .. إيل أقواله وإجراءاته يف االتهام املاثل 

ملسـتندات يف طلباته اخلتامية املسطورة بظـاهر حـوافظ االطاعن بذلك 

املقدمة منه حملكمة املوضوع يف ختام مرافعته ، وهو ما يؤكد أن احلكم 

 .الطعني وصم باإلخالل حبقوق الدفاع 

 فقد قضت حمكمة النقض بأن 
ـقـد قصــد ـبـه تـكـذيب ـشـاهد اإلثـبـات وـمـن ـشـأنه ـلـو صــح أن يغـيـر ـبـه وـجـه إذا كـان اـلـدفاع  

ه وتقسـطه حقـه بتحقيـق تجريـه بلوغـا إلـي لزامـا علـي المحكمـة أن تمحصـ في الدعوى كان الرأي

أما وقد أمسكت عن تحقيقه وكـان مـا  ترد عليه بما يدحضه أن هي رأت طرحه و فيه أغاية األمر

أوردته ردا عليه بقالة االطمئنان إلي أقوال الشاهد فهو غير سائغ لما ينطوي عليـه مـن مصـادرة 

 .الدفاع فإن حكمها يكون معيبا 

 )٧١٤ – ١٢٤ – ٤١ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض (

 كما قضي بأن 
 في المحكمةتجريها التي على التحقيقات نما تبني  أنها إةالمحاكمات الجنائيألصل في ا 

ن أوعليها  مواجهه الخصوم يوتسمع من خاللها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك فالجلسة 

 الشهادة ألداء بالقوة  ولوٕواحضاره بالبحث عن الشاهد تأمروان  همأموريتداء أ يتعاون الدفاع ف

 تمسكه بوجوب في الدفاع أحقيه قد بنت المحكمة مجلس القضاء مادامت في يدلي بشهادته حتى

 مناقشته 

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

 ذلك املبدأ اهلام أيضا تأكيدا إلرساء وقضى 
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  )١٧٦-١٨٦ - ٢ عمر ج ة مجموعه القواعد القانوني٢٨/٣/٣٨نقض ( 

 ملا كان ما تقدم
وكان المدافع عن الطاعن قد أسهب في الطعن علي أقوال شاهد اإلثبات األوحد  

بدءا من إلقائه .. علي بطالن اإلجراءات التي قام بها ل تلو األخر وأقام الدلي .. ../المالزم

أي قبل تحرير محضر  مساءا ١١الساعة  -/-/-يخ ربتا ../ علي الطاعن وصديقه القبض 

 .التحريات المزعوم وقبل صدور اإلذن من النيابة العامة 

 مرورا علي قيامه 
تم في  رغم أن القبض عليهما )منفصلة تماما(بتحرير قضية لكل من الطاعن وصديقه  

وصوال إلي تحريره محضري تحريات مخالفين للحقيقة والواقع واستصدار .. نفس الزمان والمكان 

 .إذني نيابة باطلين غير قائمين علي دالئل كافية 

 هذا باإلضافة 
    بدءا من تحريره بتاريخ محضر الضبط حال تحريره إلي ارتكابه العديد من األخطاء  

في حين .. لفافة مع الطاعن  ١٤٧وكذا إثباته ضبط عدد  -/-/-في حين أن صحت  -/-/-

ثم ..  جنيه لدي الطاعن ١٨٠مبلغ وكذلك إثباته ضبط !  لفافة ؟١٥٧أن عددها قررت النيابة 

عن مواجهة الطاعن بما أسفرت عنه وأيضا قعوده وتقاعسه  جنيه ، ٢٨٠أن المبلغ تبين للنيابة 

) بفرض صحة ذلك(وعدم سؤاله عن سبب حيازته ت القبض والتفتيش المزعومة ٕواجراءاتحرياته 

 .للمواد المخدرة 
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 قات اوإزاء مجاع هذه املخالفات واألخطاء واإلخف


ع�א���Q>�r�Rא�..�א��Wא	��6�N7:����א�
א���� :
/�2��Aن������TNl�14R�Yא�

�وא��[&س� �א���<� �
א��^�� r8ل�א@د��� ���Kو 6 ..�� 8
Pو���و] &אrא7 �
א��"� �tP� ��م


ن�F�Aوא���A�At4���]��+ذ�}�..��א���R�)ع����
:
�.]�8"ن���TNlא�

 وذلك علي الرغم 
وذلك من خالل دفاعه هذا الشاهد ومناقشته باستدعاء عن الطاعن من تمسك المدافع  

د أن هذه وهو ما يؤك.. المقدمة منه بختام مرافعته الشفوية علي حوافظ المستندات المسطور 

 .بمثابة الطلبات الختامية للطاعن الطلبات 

 إال أن حمكمة املوضوع 
الطاعن بل تمسك الجوهرية الجازمة التي لم ينفك عنها عن تلك الطلبات طرف غضت ال 

حيث أن الحوافظ التي تضمنت هذا الطلب كانت أخر ما قدم من .. بها بعد ختام مرافعته الشفوية 

 .المدافع عن الطاعن 

 يف هذا املقام قضت حمكمة النقض بأنه و

���������������
ل�$��A��	א&L���وא:�
�gدون�] ���R����K�Mא�NOد�א
6���ع�`¨�b�4L��{�Tא��

��]Zfل��Seא��/�ع�و�D'��8$��ذ�}����������������
�D'��g¨�ع�`6
د�/Rא���&�F��$��TNUא��7"	

������������R����R�u/א��
ل�א����M6"و�א���7�Q	��"و����������Kد�
6���ع�א��¨���R�r��'��8אز�א
�م� 

�M6R�¨.�

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

 ومن ثم 
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للطاعن علي مطلبه وقعودها عن إيراده محكمة الموضوع عدم إجابة يتجلى ظاهرا أن  

بما .. بحقوق الدفاع ومصادرة علي المطلوب يمثل إخالل جسيم بمدونات حكمها والرد عليه 

 .اإلعادة يعيب الحكم الطعين ويجعله جديرا بالنقض و

 ثاني الوجه ال

حمكمة املوضوع أغفلـت الـرد علـي املطـاعن املوجهـة مـن املـدافع عـن 

الطاعن إيل أقوال وإجراءات ضـابط الواقعـة واعتصـمت يف هـذا الشـأن 

برد غري سائغ وجممل وجمهل وغـامض بـالقول بأنهـا تطمـئن ألقـوال 

 وـمـع ذـلـك مل توـضـح أو تـسـتظهر ـسـببا واـحـدا ـهلـذا! ـهـذا الـشـاهد ؟

 .االطمئنان الغامض 

 سبق وأوضحنا أن حمكمة النقض قررت بأن فقد 
مقتضاه قانونا عدم التعويل في الحكم باإلدانة علي أي دليل من المقرر أن بطالن القبض  

وبالتالي فال يعتد بشهادة من قام به ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم مستمد منه 

 .سوي تلك الشهادة فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن المطعون فيه ال يوجد فيها دليل 

 )٢٥/٩/٢٠١٢ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٢٣الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
ـت   ـوال المــالزم أول مــن خــالل أوراق االتهــام الماثــل وكــان الثاـب ال .. محمــد طــارق / أن أـق

ومـن بعـدها عامـة فقد اتخـذت النيابـة ال .. ورغم ذلك.. يمكن التعويل علي ثمة دليل يستمد منها 

ت إليـه فـي إثبـات هـذا اسـتنددلـيال وحيـدا مـن أقـوال هـذا الضـابط محكمة الموضوع الطعـين حكمهـا 

قائم علي سند غير صـالح الحكم المطعون فيه وهو األمر الذي يجعل هذا .. طاعن االتهام قبل ال
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 :ما يلي وذلك كله ل ..لالستدالل به من الناحية الموضوعية 

 ../وزميلـهطـاعن ٕالمذكور هو القائم بإلقاء القـبض واجـراء التفتـيش فـي حـق الط أن الضاب :أوال 

وذـلـك قـبـل الحصــول عـلـي إذن النياـبـة العامــة ..  مســاءا ١١ الســاعة -/-/-بـتـاريخ ..  ..

ـاريخ  هــو األمــر الــذي يقطــع بــبطالن إجــراءي و..  مســاءا ١١ الســاعة -/-/-الصــادر بـت

 يعتـد تعويل علي ثمة دليل قد يستمد منهما وكذا البما مقتضاه عدم ال.. القبض والتفتيش 

ورغم جوهرية ذلك لم تـورده محكمـة الموضـوع فـي حكمهـا .. بشهادة الضابط القائم بهما 

 .ولم ترد عليه إخالال بحق الدفاع

فـي ذات الواقعـة وفـي وزميلـه طـاعن بـالقبض علـي القيـام الضـابط المـذكور أنه رغم ثبوت  :ثانيا 

وأفرد لكل مـن المتهمـين .. إال أنه تعمد مخالفة القانون ..  ذات التاريخ ذات التوقيت وفي

محــاوال .. دونمــا ثمــة ســبب قــانوني صــحيح  .. قضــية منفصــلة عــن األخــرى.. الـمـذكورين 

وهو ما يثبت عكسه علـي الزعم بالمخالفة لألوراق أن كلتا الواقعتين منفصلتين عن األخـرى 

 :النحو التالي

تـم القـبض  .. ..../ أن زميلـه وجـاره للوهلـة األولـي  يتضح أنه أقر ..طاعن  التقراء أقوال باس-١

 .في ذات التوقيت وبمعرفة نفس الضابط عليه 

 وباستقراء أقوال 
يتضح أنه لدي  .. لسنة .. لسنة .. في القضية الخاصة به التي قيدت برقم ../ المدعو 

 .سؤاله أقر بذات األمر من الوهلة األولي 

ورقم القضية الحالية  .. .. جنايات .. لسنة ..هو رقم .. ../  الخاصة بالمدعو القضيةرقم  -٢

وهذا يقطع بأن المتهمان تم القبض عليهما في ذات  .. .. جنايات .. لسنة ٢٥٢٣هو 
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 .)وأغفلت محكمة الموضوع الرد علي ذلك(التوقيت 

كانا سويا ا وحده دليال علي أنهما وهذ..  القاهرة – ..إقامة المتهمان هو ذات العنوان محل  -٣

وتم القبض عليهما وفق التصوير الوارد علي لسان كال منهما وليس كما يزعم ضابط 

 .)وأغفلت محكمة الموضوع الرد علي ذلك(الواقعة 

 صباحا ، ومحضر ٩ر٣٠ الساعة -/-/-مؤرخ  .. ../ باسم المحرر محضر التحريات  -٤

أي ( صباحا ١٠الساعة ) ذات التاريخ ( -/-/-مؤرخ المحرر للمتهم الحالي التحريات 

 .وهذا أغفلته محكمة الموضوع  )بعد األول بنصف ساعة فقط

 صباحا ١١ الساعة  -/-/-بتاريخ الصادر في القضية الماثلة صدر إذن النيابة العامة  -٥

وهو ما أغفلته محكمة  )أي بعد أكثر من أربعة وعشرون ساعة من محضر التحريات(

 . ضوع المو

علي ذات وكيل النائب سالفي الذكر عدم عرض محضري التحريات .. تعمد الضابط المذكور  -٦

الساعة الحادية عشرة صباحا علي السيد فعرض األول .. حتى ال ينكشف مسعاه .. العام 

الساعة الثانية ظهرا علي السيد وعرض الثاني أحمد عبد الحكيم البطران ، / المستشار 

 . )هو ما أغفلته محكمة الموضوعو(أحمد الترساوي / المستشار 

وهو ما يؤكد عدم .. تام تطابقها حرفيا يتضح وبجالء اء عبارات محضري التحريات باستقر -٧

والزعم .. وأن األمر ال يعدو أن يكون نموذج يتم إفراغه .. وحقيقة فعليه إجراء تحريات 

فضال عن تماثل المحضرين في ذات المأخذ هذا .. بالمخالفة للحقيقة أنه نتاج تحري قد تم 

 .)وهو أيضا ما أغفلته محكمة الموضوع(والعيوب التي سبق إيضاحها تفصيال 

.. هو االتجار في مخدر الهيروين ) ../وصاحبه طاعن ال(االتهام الموجه لكال المتهمين ن أ -٨

تهمين وخلت األوراق في كلتا القضيتين من ثمة دليل علي صحة ما هو منسوب للم
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 .)!وهو ما أقرت به محكمة الموضوع ومع ذلك أدانت الطاعن ؟(

متحدتين في تفصيال في ذات النهج يتضح أنهما سارا جملة أوراق القضيتين وباستقراء  -٩

العيوب وأوجه البطالن ال يفرق أحداهما عن األخرى سوي اسم المتهم وبعض التواريخ 

في محاولة منه لجعل كال منهما مختلفة عن ة أن تكون مختلف  ضابط الواقعتينالتي تعمد

 .بالمخالفة للحقيقية األخرى 

الذي تعمد في كلتاهما .. هو ذات الضابط في كلتا القضيتين شاهد اإلثبات األوحد أن  -١٠

 .االنفراد بالشهادة حتى ال تنكشف أوجه البطالن في كافة إجراءات هذا االتهام 

 مما تقدم مجيعه 
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:
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واستحصل علي إذن النيابة عن إجراء تحريات جدية أن هذا الضابط هو من تقاعس  :ثالثا 

بما يبطله ويبطل القبض والتفتيش .. الغير مبني علي أي دالئل كافية العامة الباطل 

 ) .بفرض أنهما أجريا بموجب اإلذن(

 وحيث أن ذات الضابط املذكور 
األمر الذي يقطع ببطالن .. بض بناء علي ذلك اإلذن الباطل القائم بالقهو الزاعم بأنه  

 .ومن ثم ال يمكن االعتداد بأقواله سندا لهذا االتهام .. إجرائه 

وتحرـيــز تحرـيــر محضـــر الضـــبط ـفــي ارتـكــاب الضـــابط العدـيــد ـمــن األخـطــاء الجســـيمة : رابـعــا 
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 بمعرفـــة األخطـــاءولـــدي مواجهتـــه بهـــذه .. المضـــبوطات المزعـــوم ضـــبطها مـــع المتهمـــان 

 .علل كال منها بأنه خطأ مادي .. النيابة العامة 

 والسؤال هو 
�א� �ط�  � ���#��-����א� �א��מ��ن�א%,ط�; �א�(��ع�2ذא �2ل����ن��ن��("و� 3מ�..
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 ا كان ذلكمل
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 ثالث الوجه ال
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 ..أغفلت حمكمة املوضوع أن تورد أو ترد علي داللة صورة اجلناية رقـم 

يف إثبـات أنـه قـد ) اعنصديق الطـ (.../  املتهم فيها ..جنايات  ..لسنة 

ـري  ـر حمـض ـل حترـي ـان وقـب ـان واملـك ـا يف ذات الزـم ـبض عليهـم مت الـق

وهـو مـا يعـد .. التحريات الباطلني وإذني النيابة املعيبـني بـالبطالن 

 .إخالل حبق الدفاع ومصادرة علي املطلوب 

 فقد استقرت أحكام النقض علي أن 
ة بتحقيق دفاعه أو الرد عليه بما يفنده المطالبة الجازممنازعة الطاعن تتضمن في ذاتها  

دون أن تعرض بالرد علي ما قدم لها من  واكتفت بما قالته لم تفعلأما وأن محكمة الموضوع 

بأنها تظاهر دفعه ، فإن حكمها يكون مشوبا بعيب القصور في قول الطاعن بأنها يمستندات 

لمطعون فيه واإلعادة دون حاجه نقض الحكم امما يتعين معه  التسبيب اإلخالل بحق الدفاع ،

 .لبحث باقي أوجه الطعن 

 )٧/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٤٨١١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
حوافظ بتقديم عدد ثالث الشفوية اختتم مرافعته  المدافع عن الطاعن قدوكان الثابت أن  

 ..جناية رقم من القد تضمنت صورة وحيث أن احدي الحوافظ .. مستندات ، ومذكرة بالدفاع 

والتي يتضح من خاللها .. صديق وزميل وجار الطاعن ) ..(المتهم فيها  .. جنايات ..لسنة

 :الحقائق اآلتية 

 

 احلقيقة األويل 
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بما يقطع بأنهما كانا برفقة بعضهما البعض حال  ..أنهما يسكنان في ذات العقار  

وقد تم  ../ يارة الخاصة بالمدعو للتنزه بالس ..وكانا متوجهين سويا إلي .. القبض عليهما 

وهو ما يجعله يعمل علي تلفيق اتهام .. استيقافهما وحدوث خالف بينهما وبين ضابط الواقعة 

 .لكل منهما علي حده 

 احلقيقة الثانية 
أنهما قد ) كال منهما علي انفراد في قضية(قد أجمعا في أقوالهما .. أن الطاعن وصديقه  

أي قبل تحرير محضري التحريات ..  مساءا ١١ الساعة -/-/-خ تم القبض عليهما بتاري

وهو ما يقطع ببطالن القبض عليهما وتفتيشهما .. الباطلة جميعها .. ٕواصدار إذني النيابة 

 .إلجرائها قبل الحصول علي إذن من النيابة العامة 

 احلقيقة الثالثة 
..  تماثال في ذات الظروف قدطي الحافظة المذكورة أن الدعوى الراهنة وكذا الدعوى  

وهو األمر الذي يقطع .. الواقعة التي ارتكبها ضابط حتى في األخطاء واإلخفاقات والمخالفات 

 السيما وأنهما أدليا عن سواهمابصحة دفاع وأقوال المتهمين وأنهما األقرب إلي المصداقية 

 .بأقوالهما وهما ال يعلمان مدي أثرها علي صحة اإلجراءات من عدمه 

 ملا كان ذلك 
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 ملا كان ذلك 

 وحيث أنه عن الشق العاجل 

 � ����6F`&���و]�������K����6�"و��>�����"�X���"��$م��A7��$و$��¬�ع��..�����
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 هذا 
 وبرغم عيوبه الطعين علي الطاعن وهو علي هذا الحال وحيث أن في تنفيذ الحكم 

 .ليمثل شديد الضرر والخطر علي الطاعن وهو ما يبرر االستعجالالمتعددة التي أوضحناها سلفا 

 وحيث توافرت اجلدية واالستعجال 

 O�MNOא�אQ>�Q�]�7���A�s��c א����Sل�א��
�A��uLA��hQא��&$Iא�K�c,]א��Y

��R
:
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 بناء عليه

 :يلتمس الطاعن من عدالة اهليئة املوقرة احلكم 
 .بقبول الطعن شكال : أوال 

بتحديد أقرب جلسة للنظر في الطلب العاجل والقضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم : ثانيا 

 .المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن الماثل 

لسنة ..  والمقيد برقم .. جنايات .. لسنة ..في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه رقم و: ثالثا 

 .-/-/- كلي الجيزة الصادر بجلسة ..

 والقضاء جمددا 
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 .بنقض الحكم وبراءة الطاعن مما هو منسوب إليه : أصليا 

ها مجددا ٕالحكم واحالة القضية إلي محكمة جنايات الجيزة للفصل في موضوعبنقض   :احتياطيا

 .أمام هيئة معايرة 

  وكيل الطاعن             

 

                                                                        المحامي بالنقض 


