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 مقدمه 

مهنة المحاماة تمثل جناحـا مـن أجنحـة العدالـة ومكانتهـا سـتظل منـارة مـن منـارات مصـر وحصـنا حصـينا 
المستشـــار ـفــاروق ســـيف النصـــر وزـيــر الـعــدل األســـبق ـفــي االحتفالـيــة األوـلــي بـيــوم "ـمــن حصـــون العداـلــة والحرـيــة 

 ٠" المحاماة 
 وان اســـتقاللية ٠٠ وبـــدون المحامـــاة ال تســـتقيم المحاكمـــة العادلـــة ٠٠المحامـــاة والقضـــاء جناحـــا العدالـــة  

 ). وزير العدل األسبق –المستشار محمود أبو الليل ( ًالمحامي في عمله تكون خير عونا لحسن سير العدالة 
 مجيــدة كالفضــيلة وضــرورية كالعدالــة وان المحــامي يكــرس حياتــه لخدـمــة ٠٠المحامــاة عريقــة كالقضــاء 

 غنيا بال ٠٠ وان المحاماة تجعل المرء نبيال عن غير طريق الوالدة والميراث ٠٠ أن يكون عبدا ألحد الناس دون
 رئـــيس مجـلــس القضـــاء األعلـــى –الفقيـــه روجيـــر "  ســـعيدا بغيـــر ثـــروة ٠٠ رفيعـــا دون حاجـــه إلـــي لقـــب ٠٠مـــال 

 ٠" الفرنسي 
قضــاء مشــقة ـفـي البحــث للمقارـنـة إن عـنـاء المحــامي اشــد ـفـي أحــوال كثـيـرة مــن القاضــي ألـنـه وـلـئن ـكـان ال

عـبـد العزيــز باشــا " والمفاضــلة والتــرجيح ـفـان عـلـي المحــامين مشــقة كبــري ـفـي البحــث لإلبــداع واإلـبـداء والتأســيس 
 ٠"  رئيس محكمة النقض سابقا –فهمي 

كــل هــذه الســطور ســطرها فقهــاء الـقـانون بسالســل مــن ذهــب فأصــبحت المـنـار اـلـذي ينـيـر الطرـيـق لجمـيـع 
 وان المحاـمـاة ٠٠ون ـبـل وللمهتـمـين ـبـه ، فـقـد اجمـعـوا وبحـق عـلـي أن المحاـمـاة والقضــاء جنحــا العداـلـة رجـال الـقـان

هي رسالة سامية قبل أن تكون مهنة وان مشقة العناء التـي قـد يجـدها المحـامي قـد تكـون أعظـم مـن المشـقة التـي 
 فقهـاء القـانون مـن عظمـة المحامـاة  ولعـل مـا اجمـع عليـه٠٠ وال تستقيم العدالـة إال بجناحيهـا ٠٠يجدها القاضي 

باعتبارهــا احــد جـنـاحي العداـلـة هــو مــا جعــل معــه حــاملين تـلـك الرســالة االهتمــام بالجواـنـب الـتـي ـقـد ـتـؤدي إـلـي مــا 
 ٠يناقض هذا المفهوم الراسخ 

وهو األمر الذي تؤكده نقابة المحامين بالجيزة وتحث فيه علي ضرورة تأكيد ما اجمع عليه فقهاء القانون 
 ٠ أن المحاماة والقضاء جناحا العدالة من

 فالدستور قد نظم حق الدفاع محددا بعض جوانبه مقررا كفالته كضمانة مبدئية أولية لعدم اإلخالل  
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بالحرـيـة الشخصــية وصــون الحـقـوق والحرـيـات وجميعهــا ســواء ـفـي تـلـك الـتـي ـنـص عليهــا الدســتور أو الـتـي قررتهــا 
 مــن ٦٩األوـلـي مــن المــادة التشــريعات المعمــول بهــا أورد فــي شــأن هــذا الحــق حكمــا قاطعــا حــين ـنـص فــي الفـقـرة 

 ثم خطـا الدسـتور خطـوة أبعـد بـإقراره بـالفقرة الثانيـة منهـا ٠٠الدستور علي أن حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفوله 
على أن تكفل الدولة لغير القادرين ماليا وسائل االلتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقـوقهم فخـول المشـرع بموجبهـا 

ي يـعـين بهـا المـعـوذين علـى صـون حـقـوقهم وحريـاتهم ـمـن خـالل ـتـأمين ضـمانه اـلـدفاع تقريـر الوسـائل المالئـمـة التـ
 كما كـان حضـور المحـامي فـي ذاتـه ضـروريا كـرادع لرجـال السـلطة العامـة ٠٠ وهي تعد ضمانه الزمة ٠٠عنها 

ه أن ضـمانة  بمـا مـؤدا٠٠إذا ما عمدوا إلى مخالفة القانون مطمئنـين إلـى انتفـاء الرقابـة علـى أعمـالهم أو غفوتهـا 
 بل تمتد كذلك مظلتها وما يتصل بها من أوجه ٠٠الدفاع ال تقتصر قيمتها العملية على مرحلة المحاكمة وحدها 

 ٠٠الحماية إلى المرحلة السابقة عليها التي يمكن أن تحدد نتيجتهـا المصـير النهـائي لمـن يقـبض عليـه أو يعتقـل 
 ٠ه ضررا ونجعل بعدئذ من محاكمته إطارا شكليا ال يرد عن

 أو تعـرض لوسـائل لحملـه علـي اإلدالء بـأقوال ٠٠وبوجه خاص كلما اقـر بالخـداع أو اإلغـواء بمـا يدينـه 
 وفــي ٠٠ بعــد انتزاعــه مــن محيطــه وتقييــد حريتــه علــي وجــه أو أخــر وتوكيــدا لهــذا االتجــاه ٠٠تنــاقض مصــلحته 

التصــال بغيـره إلبالغــه بـمـا وـقـع أو  مـنـه كـل ـمـن ـقـبض علـيـه أو اعتقـل حــق ا٧١إطـاره خــول الدســتور فـي الـمـادة 
 ٠االستعانة به علي الوجه الذي   ينظمه القانون 

 ٦٧فضمانة الدفاع هي التي اعتبرها الدستور ركنا جوهريا في المحاكمة المنصفة التي تطلبها في المادة  
لقواعـد التـي تقررهـا منه كإطار للفصل في كل اتهام جنائي تقديرا بأن صـون النظـام االجتمـاعي ينافيـه أن تكـون ا

الدولة في مجال الفصل في هذا االتهام مصادمة للمفهوم الصحيح إلدارة العدالة الجنائية إدارة فعاله وانطالقا من 
أن إنكار ضمانه الدفاع أو فرض قيود تحد منها إنما تخـل بالقواعـد المبدئيـة التـي تقـوم عليهـا المحاكمـة المنصـفة 

مـح يتـوخى صـون كرامـة وحمايـة حقوقـه األساسـية ويحـول بضـماناته دون أسـاءه والتي تعكس نظاما متكامـل المال
اســتخدام العقوـبـة بمــا يخرجهــا عــن أهــدافها كمــا يـنـال اإلخــالل بضــمانه اـلـدفاع مــن أصــل الـبـراءة ذـلـك أن افـتـراض 

وسـائل إجرائيـة  ب٠٠ ولضمان فعاليتـه ٠٠براءة المتهم من التهمة الموجهة إليه تقترن دائما من الناحية الدستورية 
 ٠إلزامية تعتبر كذلك ومن ناحية أخري وثيقة الصلة بالحق في الدفاع 

وتتمثـل ـفـي حــق المـتهم ـفـي مواجـهـة األدلـة الـتـي ـقـدمتها النيابـة العاـمـة إثباـتـا للجريمـة والحــق ـفـي دحضــها 
 ٠بأدلة النفي 

حـول دون اإلخـالل بحقـوق فحق الدفاع ضمانة أساسية يوفر الدستور من خاللها الفعالية ألحكامه التي ت
الفرد وحرياته بغير الوسائل القانونية التي يقرها الدستور سواء في جوانبهـا الوضـعية أو اإلجرائيـة وهـي بعـد تـؤمن 

 ٦٨لكل مواطن حماية متكافئة أمام القانون وتعززها األبعاد القانونية لحق التقاضي الذي قرره الدستور في المادة 
 مســقطا عوائـقـه وحــواجزه عـلـي اختالفـهـا وملقـيـا عـلـي الدوـلـة بمقتضــاه التزاـمـا أصــيال ـبـان انصــرافه إـلـي الـنـاس كاـفـة

تكفـل لـكـل متقاضــي نفـاذا ميســرا إـلـي محاكمـهـا للحصـول عـلـي الترضــية القضــائية التـي يقتضــيها رد الـعـدوان عـلـي 
ده وعلـي ضـوء األهميـة الحقوق التي يدعيها أو اإلخالل بالحرية التي يمارسها وكان حـق الـدفاع بـالنظر إلـي أبعـا

التــي يمثلهــا فــي بـلـورة الــدور االجتمــاعي للقضــاء كحــارس للحريــة والحقــوق علــي اختالفهــا انتقــاال بمبــدأ الخضــوع 
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للقانون من مجاالته النظرية إلي تطبيقاته العملية قد أضحي مستقرا كحقيقة مبدئيـة ال يمكـن التفـريط فيهـا منـدرجا 
 نطاق القيم التي غدا اإليمان بها راسخا في وجدان البشـرية ولـم تكـن ضـمانه في إطار المبادئ المنظمة واقعا في

الدفاع بالتالي ترفا يمكن التجاوز عنه فـان التعلـق بأهـدابها الشـكلية دون تعمـق لحقائقهـا الموضـوعية يعتبـر إنكـارا 
ة التشـريعية إهـدار هـذا لمضمونها الحق مصادما لمعني العدالة منافيا لمتطلباتها ومن ثـم لـم يجـر الدسـتور للسـلط

الحــق أو االنتقــاص منــه بمــا يعطــل فعاليتــه أو يحــد منهــا كاشــفا بــذلك عــن إنكــار ضــمانة الــدفاع أو تقييــدها بمــا 
يخرجـهــا مـــن األغـــراض المقصـــودة منـهــا إنمـــا يـئــول ـفــي اغـلــب صـــوره إـلــي إســـقاط الضـــمانة الـتــي كفلـهــا الدســـتور 

 ال يمكــن فصــلها أو عزلهــا عــن حــق التقاضــي ذـلـك انهمــا ٦٩وضــمانة اـلـدفاع التــي كفلهــا الدســتور بــنص المــادة 
يتكامالن ويعمالن معا في دائرة الترضية القضائية التي يعتبر اجتناؤها غاية نهائية للخصومة القضائية فال حجة 

 لحق التقاضي ما لم يكن متساندا لضمانه الدفاع مؤكدا ألبعادها عامال من اجل إنقاذ مقتضاها 
 الدفاع أو انتقاصها ال يعدو كذلك أن يكون إخالال بالحق المقرر دستوريا لكـل مـواطن وان إنكار ضمانة

 ٠في مجال اللجوء إلي قاضيه الطبيعي
والمحاماة باعتبارها رسالة الدفاع عن الحق وتعبيرا عن سيادة القانون وتأكيدا له فهي جناح العدالـة الـذي 

حاكمــة عادلــة وجــوب تمثيلهــا فــي المحاكمــات كالجنايــات ال غنــي عنــه وعلــي ذلــك فقــد اشــترط المشــرع لضــمان م
 . فالدور الذي تشغله المحاماة يتميز بااليجابية التي ال يمكن إغفالها ٠٠واألحداث 

من هنـا فقـد حـق القـول بضـرورة التأكيـد أن المحامـاة والقضـاء همـا جناحـا العدالـة وال تسـتقيم العدالـة دون 
 وان استقاللية المحـامي ٠٠ود األسرة القانونية والمكونة من محامين وقضاه المشاركة االيجابية التي يجب أن تس

 وان تأديتـه لرسـالته دون ضـغوط عصـبية تسـاعد علـي تحقيـق ٠٠في عمله تكون خير عونـا لحسـن سـير العدالـة 
م العظيمـة  ويكون لها األثر االيجـابي المباشـر فـي تأديـة القضـاة لرسـالته٠٠سير العدالة التي نصبوا إليها جميعا 

 ٠٠ والمحامون دائما يدركون كما يدرك بـاقي أفـراد الشـعب أن القضـاء هـو الحصـن الحصـين الـذي نلـوذ إليـه ٠٠
 منـه قـد ٤٧ وقـانون السـلطة القضـائية فـي المـادة ٠٠والقضاة يدركون أنهم اليوم قضاء جالس وغـدا قضـاء واقـف 
للتعـيــين % ١٠لتعـيــين بالمحـــاكم االبتدائـيــة و ل% ٢٥أوجـــب تعـيــين المحـــاميين بالقضـــاء مشـــترطا ـفــي ذـلــك نســـبة 

 مـن هنـا فقـد حـق القـول بضـرورة ٠٠بمحاكم االستئناف األمر الذي يؤكد التجـانس بـين القضـاء الجـالس والواقـف 
 ٠٠الحــث عـلـي الحـفـاظ عـلـي المـنـاخ اـلـذي يجــب أن يســود فيـمـا ـبـين أعضــاء األســرة القانونـيـة مــن تـعـاون مشــترك 

 ٠ ضمانا لحسن سير العدالة ٠٠ بأحكام القانون  والتزام٠٠وتقدير متبادل 

 حمدي خليفة     

     نقيب المحامين 

                                                                   رئيس اتحاد المحامين العرب 
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 حمتويات الكتاب 

 مذكرات بأسباب الطعن يف النقض اجلنائي 

 
  تاب علي مذكرات بأسباب الطعن بالنقض جنائي لكل منيحتوى هذا الك

 المحامي بالنقض   إبراهيم علي صالح / الدكتور السيد األستاذ  .١

 المحامي بالنقض      بهاء الدين أبو شقة /السيد األستاذ  .٢

 المحامي بالنقض    حسنين عبيد /  السيد األستاذ الدكتور .٣

 المحامي بالنقض   مرسيعبد المولي محمد/ السيد األستاذ الدكتور  .٤

 المحامي بالنقض     ة حمدي خليف/ السيد األستاذ  .٥

  نقيب المحامين       

                             رئيس اتحاد المحامين العرب 
 "السابق    "             
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  مذكرة 

 بأسباب الطعن بالنقض اجلنائي

 املقدمه 
 إبراهيم علي صاحل / الدكتور من السيد األستاذ 

 احملامي بالنقض 
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 الدكتور ابراهيم على صالـــــح                                                      
 النقــــضبالمحامى                                                                                                 

 
 " بسم هللا الرحمن الرحيم" 

 وبه نستعين
 محكمة النقض
 القسم الجنائى 

 مذكرة بأسباب الطعن بالنقض
 .....) ١ (-:مقدمة 

 .طاعنـان                 
)           ٢ (..... 

 ضــــــــــد
 طعون ضدھا م        ....... …النيابة العامة 

 ...القضــية رقــم   فــى٢١/٥/٢٠٠٨ن محكمــة جناـيـات بورســعيد بـتـاريخ وذـلـك ـفـى الحكــم الصــادر مــ
 جنايـات كلـى بـور سـعيد القاضـى حكمـت ٢٠٠٧ لسـنه ... جنايات العـرب المقيـدة بـرقم ٢٠٠٧لسنه

 -:المحكمة حضوريا 
بالســـجن المؤبـــد عمـــا أســـند ....  و....وشـــهرته ....  و....وشـــهرته ....  بمعاقبـــة كـــل مـــن -:أوال 

كــل مــنهم مبلــغ ماـئـة أـلـف جنـيـه ومصــادرة المــواد المخــدرة واألســلحة والــذخائر اـلـيهم وتغــريم 
 منطـقــة حـــرة ـبــور .... أجـــرة ـبــور ســـعيد و....المضـــبوطة وكـــذا األدوات والســـيارتين رقمـــى 

 .سعيد والزمتهم المصاريف الجنائية
المشـدد لمـدة بالسـجن .... وشـهرته .... و.... و.... وشهرته .... و....  بمعاقبة كل من  -:ثانيا 

عشــر ســنوات عمــا اســند الــيهم وتغــريم كــل مــنهم مائــة ألــف جنيــه ومصــادرة المــواد المخــدرة 
 .واألسلحة والذخائر المضبوطة والزمتهم المصاريف الجنائية

بالســجن المشــدد لمــدة عشــر ســنوات عمــا أســند .... وشــهرته  .... و....  بمعاقبــة كــل مــن -:ثالـثـا 
 ألـــف جنيـــه ومصـــادرة المـــواد المخـــدرة واألســـلحة والـــذخائر اليهمـــا وتغـــريم كـــل منهمـــا مائـــة

 .المضبوطة 
بالســجن لمــدة خمــس ســنوات وتغريمــه مبـلـغ خمســمائة جنـيـه ومصــادرة ....  بمعاقـبـة المــتهم -:رابعــا 

 .السالح والذخيرة المضبوطين والزمته المصاريف الجنائية
 و...  وشــهرته  ....و.... و.... و.... و.... وشــهرته ... و... و...  بمعاقـبـة كــل مــن -:خامســا 

 .بالحبس مع الشغل لمدة سنتين والزمتهم المصاريف الجنائية عدا الثانى عشر .... 
 -:اتهمت النيابة العامة كل من 
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 عالوقائ
 . محافظة بورسعيد-سم العرب  بدائرة ق٢٠٠٧ألنهم فى غضون شهر نوفمبر عام 

 -:المتهمون جميعا عدا الحادى عشر  -١
استعملوا القوة والعنف مع رجال الضبط لحملهم بغير حق علـى االمتنـاع عـن اداء عمـل مـن 
أعمــال وظيفــتهم وهــو تنفيــذ إذن النيابــة العامــة الصــادر بضــبطهم وتفتيشــهم لضــبط مــا يحــوزون أو 

 حــال ـكـونهم حــاملين األســلحة النارـيـة وبلـغـوا ـبـذلك مقصــدهم يحــرزون ـمـن ـمـواد مخــدرة وأســلحة نارـيـة
 . على النحو المبين بالتحقيقات

 -:المتهم األول -٢
 .فى غير االحوال المصرح بها قانونا" حشيش " حاز وأحرز بقصد االتجار جوهرا مخدرا  - أ



 

 

 ١١

  .مما ال يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه" بندقية آلية " أحرز سالحا ناريا مششخنا  - ب
مما تستعمل على السـالح النـارى سـالف الـذكر حـال كونـه ممـا ال " عدة طلقات " حرز ذخائر أ- ج 

 .يجوز الترخيص بحيازته أو احرازه
 .  أحرز بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية سالح أبيض مطواة قرن غزال –د 
 -:المتهم الثانى  -٣
 . االحوال المصرح بها قانونافى غير" حشيش " أحرز بقصد االتجار جوهرا مخدرا  - أ
 مما ال يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه" بندقية آلية " أحرز سالحا ناريا مششخنا  - ب
مما تستعمل على السالح النارى سالف الذكر حـال كونـه ممـا ال " عدة طلقات "  أحرز ذخائر –ج 

 .يجوز الترخيص بحيازته أو احرازه
 " . سكين " خصية أو الحرفية سالح أبيض  أحرز بغير مسوغ من الضرورة الش–د 
 -:المتهم الثالث  -٤

ـفــى غيــر االحـــوال " هيــروين و حشـــيش وبــانجو"حــاز وأحـــرز بقصــد االتجـــار جــواهر مخـــدرة 
 .المصرح بها قانونا

 -:المتهم الرابع  -٥
فـى غيـر االحـوال " حشـيش "أحرز بغيـر قصـد االتجـار أو التعـاطى أو االسـتعمال جـوهرا مخـدرا  - أ

 .قانوناالمصرح بها 
 .محلى الصنع " فرد خرطوش " أحرز بغير ترخيص سالحا ناريا غير مششخنا  - ب
ر دون أن كواحـــدة ممـــا تســـتعمل عـلــى الســـالح الـنــارى ســـالف اـلــذة  أحـــرز بغـيــر ـتــرخيص طلـقــ–ج 

 .يكون مرخصا له بحيازته أو احرازه
 -:المتهم الخامس -٦

لتعـــاطى أو االســـتعمال وهـــو مـــن الخاضـــعين لقـــانون الطفـــل أحـــرز بغـيــر قصـــد االتجـــار أو ا
 .فى غير احوال المصرح بها قانونا" هيروين " جوهرا مخدرا 

  -:المتهم السادس  -٧
ـفـــى غـيـــر " هـيـــروين"أحــــرز بغـيـــر قصــــد االتجــــار أو التعــــاطى أو االســــتعمال جــــوهرا مخــــدرا 

 .االحوال المصرح بها قانونا
 -:المتهم السابع  -٨

 " جوهرا مخدرا نبات الحشيش الجاف حاز بغير قصد االتجار أو التعاطى أو االستعمال 



 

 

 ١٢

 .فى غير االحوال المصرح بها قانونا"  البانجو
 -:المتهم الثامن  -٩
حــال كوـنـه ممــن ال " مســدس  " ً مششــخناً نارـيـاًوهــو مــن الخاضــعين لـقـانون الطفــل أحــرز ســالحا - أ

 ".إحدى وعشرين سنة " يجوز لهم الترخيص بحيازته أو احرازه لعدم بلوغ السن القانونية 
مما تستعمل علـى السـالح النـارى سـالف الـذكر حـال كونـه ممـا ال " أثنين طلقة " أحرز ذخائر  - ب

 .يجوز الترخيص بحيازته أو احرازه
فـــى غيـــر "  حشـــيش "  أحـــرز بغيـــر قصـــد االتجـــار أو التعـــاطى أو االســـتعمال جـــوهرا مخـــدرا -ج 

 .ًاالحوال المصرح بها قانونا
 -:المتهم التاسع  -١٠

 " .فرد خرطوش صناعة محلية " حا ناريا غير مششخن أحرز بغير ترخيص سال - أ
ممـــا تســـتعمل علـــى الســـالح النـــارى ســـالف الـــذكر حـــال كونـــه غيـــر " طلقتـــين " أحـــرز ذخيـــرة  - ب

 .مرخص له بحيازته أو إحرازه
 -:المتهم العاشر  -١١

فـى غيـر االحـوال " حشـيش "أحرز بغيـر قصـد االتجـار أو التعـاطى أو االسـتعمال جـوهرا مخـدرا  - أ
 .ها قانوناالمصرح ب

 " .مسدس " أحرز بغير ترخيص سالحا غير مششخن  - ب
ممـا تسـتعمل علـى السـالح النـارى سـالف الـذكر حـال كونـه ممـا "  عدة طلقات " حرز ذخائر  أ-ج

 .ال يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه
 -:المتهم الحادى عشر  -١٢

بـة العامـة بضـبطهم أخفى بنفسه المتهمان األول والثـانى بمسـكنه مـع علمـه بصـدور أمـر النيا
 . على النحو المبين بالتحقيقاتوارتكابهم للواقعة 
 رفعـــت النيابـــة العامـــة الـــدعوى الجنائيـــة باحالتهـــا الـــى محكمـــة ٢٢/١/٢٠٠٨بتـــاريخ 

ـإوطلـبـت  الجناـيـات ـةةداـن ـأمر االحاـل ـوارد ـب ـد والكـيـف اـل   المتهمــين ومعــاقبتهم طبـقـا للوصــف والقـي

 .يات الحكم السالف البيان أصدرت محكمة الجنا٢١/٥/٢٠٠٨بتاريخ 

طريـــق ب  قـــرر الطاعنـــان الطعـــن بـــالنقض فـــى هـــذا الحكـــم ٢٥،٢٦/٥/٢٠٠٨بتـــاريخ 

  .سل تتابع سجن بورسعيد العمومىعلى التوالى مسل) ...(، ...) (التقريرين رقمى

  أودع الطاعنان مذكرة بأسباب الطعن بالنقض اعدها ووقع عليها ٩/٧/٢٠٠٨بتاريخ 



 

 

 ١٣

 .على صالح المحامى  المقبول لدى المحكمة العليا ـ محكمة النقض  ابراهيم / الدكتور

    ولما كان الطاعـنان قد امتثال  للتنفيذ فور صدور الحكـم المطعون فيه ألنهما قدما للمحاكمـة 

محبوسين وقررا الطعن بالنقض وقدما مذكرة بأسبابه فـى الميعـاد موقعـا عليهـا مـن محـام مقبـول 

 .فأن الطعــن يكون مستوفيـا للشروط المقررة قانونا لقبوله شكاللدى المحكمة النقض  

 ب الطعناأسب

 السبب االول

 -: بطالنا ينحدر به الى درجة االنعدام بطالن الحكم المطعون فيه
لما كان المشرع يحرص حرصا جما على حماية الطفولة من التشرد والض2ياع وحماي2ة ل2ه 

م22ة فق22د أص22در ع22دة ق22وانين متعاقب22ة ومتتالي22ة أولھم22ا م22ن اCنح22راف أو الس22قوط ف22ى حم22أة الجري
 لس2نة ١٢٦ المعدل بالقانون رق2م ١٩٩٦ لسنة ١٢ ثم القانون رقم ١٩٧٤ لسنة ٣١القانون رقم 

 الخاص بتعديل قوانين الطفل والعقوب2ات لض2مان كفال2ة الدول2ة بحماي2ة الطفول2ة واPموم2ة ٢٠٠٨
ة لتنشئتھم التنشئة الصحيحة من كافة الن2واحى وبأن ترعى اPطفال وعلى تھيئة الظروف المناسب

  لس22نة ١٢ف22ى اط22ار م22ن الحري22ة والكرام22ة واCنس22انية وأوردت الم22ادة الثاني22ة م22ن الق22انون رق22م 
 أنه يقص2د بالطف2ل ف2ى مج2ال الرعاي2ة المنص2وص عليھ2ا ف2ى ھ2ذا الق2انون ك2ل م2ن ل2م يبل2غ ١٩٩٦

الق22انون م22ا يحق22ق غرض22ه ب22دءا م22ن ثم22انى عش22ره س22نه ميZدي22ة وأف22رد المش22رع ف22ى أب22واب ھ22ذا 
الرعاية الصحيحة للطفل وخص2ص الفص2ل اPول ف2ى مزاول2ة مھن2ة التولي2د ث2م اس2تن س2نه حمي2دة 
عل22ى امت22داد مراح22ل الطفول22ة من22ذ ال22وCدة وحت22ى  س22ن الس22ابعة المرحل22ة الثاني22ة م22ن الس22ابعة ال22ى 

ل م22ن ھ22ذه المراح22ل الرابع22ة عش22ر والخامس22ة عش22رة م22ن العم22ر ث22م ال22ى الثامن22ة عش22رة واف22رد ك22
الحقوق والواجبات على اPس2رة وواج2ه مقتض2يات ك2ل مرحل2ة ابتغ2اء حماي2ة الطف2ل م2ن ك2ل آف2ات 

 وبالنس22بة للمعامل22ة الجنائي22ة فق22د رص22د لك22ل مرحل22ة م22ا يتف22ق وتط22ور عم22ر الطف22ل ٠٠٠المجتم22ع 
 .سواء فى المعاملة الجنائية أو التدابير والعقوبات التى يجوز توقيعھا عليه

 -: من ھذا القانون ١١١،١١٢ذا المقام أورد الشارع المادتين وفى ھ
م2ن ھ2ذا الق2انون ،اذا ارتك2ب ) ١١٢(م2ع مراع2اة حك2م الفق2رة اPخي2رة م2ن الم2ادة  (( ١١١المادة 

الطفل الذى بلغت سنه خمس عش2رة س2نة ول2م تبل2ع س2ت عش2ر س2نة جريم2ة عقوبتھ2ا  اkع2دام أو 
حك22م علي22ه بالس22جن ، واذا كان22ت الجريم22ة عقوبتھ22ا الس22جن اPش22غال الش22اقة المؤب22دة أو المؤقت22ة ي

 .بس مدة C تقل عن ثZثة شھورحيحكم عليه بال
ويجــــوز للمحكمــــة بــــدال مــــن الحكــــم علــــى الطفــــل بعقوبــــة الحــــبس أن تحكــــم بايداعــــه احــــدى 

 .المؤسسات االجتماعية مدة ال تقل عن سنة طبقا ألحكام هذا القانون
ًز الحكــم فيهــا بــالحبس فالمحكمــة بــدال مــن الحكــم بالعقوبــة أمــا إذا أرتكــب الطفــل جنحــة يجــو

المقـــررة لـهـــا أن تحـكـــم عليـــه بأحــــد الـتـــدبيرين الخـــامس أو الســــادس المنصــــوص عليهمـــا ـفـــى الـمـــادة 
 " من هذا القانون ) ١٠١(

C يحكم باCعدام وC باCشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على الم2تھم ال2ذى  (( ١١٢المادة 
 ست عشره سنة ميZدية ، ولم يب2غ الثامن2ة عش2ر س2نة ميZدي2ة كامل2ة وق2ت ارتك2اب زاد سنه على

 .الجريمة



 

 

 ١٤

وفى ھذه الحالة اذا ارتكب المتھم جريمة عقوبتھا اCعدام يحكم عليه بالس2جن لم2دة C تق2ل 
عن عشر سنوات واذا كانت الجريمة عقوبتھا اPشغال الشاقة المؤبدة يحك2م علي2ه  بالس2جن ال2ذى 

مدت2ه ع2ن س2بع س2نوات واذا كان2ت الجريم2ة عقوبتھ2ا اPش2غال الش2اقة المؤقت2ة يحك2م علي2ه C تق2ل 
 .بالسجن

م22ن ق22انون ) ١٧(وC تخ22ل اPحك22ام الس22ابقة بس22لطة المحكم22ة ف22ى تطبي22ق احك22ام الم22ادة 
 ٠))العقوبات فى الحدود المسموح بتطبيقھا قانونا على الجريمة التى وقعت من المتھم 

يد جهة القضاء التى تختص بنظر األفعال الجنائية التى يتردى فيهـا الطفـل ثم عنى المشرع بتحد

تخـتص محكمـة االحـداث دون غيرهـا بـالنظر ((  من هذا القانون ١٢٢طبقا لما أورده فى المادة 

فى أمر  الطفل عند اتهامـه فـى احـدى الجـرائم أو تعرضـه لالنحـراف ، كمـا تخـتص بالفصـل  فـى 

 ٠.من هذا القانون١١٩ والمادة  ١١٦ الى ١١٣ المواد من الجرائم المنصوص عليها فى

واســتثناء ـمـن حـكـم الفـقـرة الســابقة يـكـون االختصــاص لمحكـمـة الجناـيـات أو محكـمـة أـمـن 

  بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفـل جـاوزت سـنة خمـس -الدولة العليا  بحسب االحوال 

يمة غير طفل واقتضـى األمـر رفـع الـدعوى عشرة سنة وقت  ارتكابه الجريمة متى اسهم فى الجر

وفى هذه الحالة يجب على  المحكمة قبل أن تصدر حكمهـا أن تبحـث  الجنائية عليه مع الطفل ، 

 ٠ ))ظروف الطفل من جميع الوجوه ، ولها أن تستعين فى ذلك بمن تراه من الخبراء
م2ره س2بعة عش2ر س2نة لما كان ذلك وكان أمر اCحالة قد أورد أن المتھمين الخامس يبلغ ع

 .وأن الثامن ستة عشرة سنة وأن الثانى عشر سبعة عشر سنة
بالس2جن المش2دد لم2دة عش2ر ) ...(قض2ى ب2ادانتھم ومعاقب2ة اPول  وكان الحكم المطعون فيه 

 .بالحبس مع الشغل لمدة سنتين) ...(بالسجن لمدة عشر سنوات والثالث ) ...(سنوات والثانى 
يج2ب عل2ى المحكم2ة ف2ى ح2اCت التع2رض (( ١٢٧مقرر ف2ى الم2ادة لما كان ذلك وكان من ال

لZنحراف وفى مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل ف2ى أم2ر الطف2ل أن تس2تمع ال2ى أق2وال المراق2ب 
اCجتماعى بعد تقديمه تقريرا بحالته يوضح  العوامل التى دفعت الطف2ل لZنح2راف أو التع2رض ل2ه 

     ٠))ة اCستعانة فى ذلك بأھل الخبرة ومقترحات اصZحه كما يجوز للمحكم
ق22د مض22ى وقض22ى ف22ى ال22دعوى دون س22ماع اق22وال المراق22ب  وك22ان الحك22م المطع22ون في22ه

اCجتماعى ودون أن يقدم اليھا تقريرا بحالته ومقترحات اصZحه ولم تستعمل حقھا فى اCستعانة 
 .فى ذلك بأھل الخبرة

أن22ه C يعت22د ف22ى تق22دير س22ن (( ت22نص عل22ى م22ن الق22انون ) ٩٥(ومم22ا يج22در ذك22ره أن الم22ادة 
 ٠))الطفل بغير وثيقة رسمية ، فإذا ثبت عدم وجودھا تقدر سنه بواسطة خبير

اعت22د واعتم22د عل22ى الس22ـن ال22وارد ف22ى محاض22ر جم22ع  ولم22ا ك22ان الحك22م المطع22ون في22ه
 أو اCستدCCت وتحقيقات النيابة ولم يقم بما يجب عليه من ضرورة اCعتم2اد عل2ى وثيق2ة رس2مية

 .تقرير خبير فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
حك22ام ال22واردة بق22انون الطف22ل تش22كل ف22ى مجموعھ22ا أن اPلم22ا ك22ان ذل22ك وك22ان م22ن المق22رر 

منظومة تندرج فى عداد النظام العام وأن مخالفتھا ترتب بطZن الفعل أو اCجراء ال2ذى اتخ2ذ قبل2ه 
 .لدفع بھا وCول مرة امام محكمة النقضومن ثم فإنه يحق لكل ذى شأن التمسك بھا وا

 وC يقدح فى ھذا النظر القول بأن ھذا العوار C يمس الطاعنين Pن ذلك مردود بأن 



 

 

 ١٥

البطZن الذى لحق بالحكم يعتبر بطZنا عينيا يستطيل الى الحكم بجمي2ع أجزائ2ه وPن2ه يعص2ف ف2ى 
 .الحكم برمته

نع22دام kبطZن ال22ذى ينح22در ب22ه ال22ى درج22ة الم22ا ك22ان ذل22ك ك22ذلك ف22إن الحك22م يك22ون معيب22ا ب22ال
 .ويستوجب نقضه

 السبب الثانى
مم22ا يعج22ز محكم22ة ال22نقض ع22ن  اض22طراب ص22ورة ال22دعوى وع22دم اس22تقرارھا ف22ى عقي22دة المحكم22ة

 :كما صار اثباتھا فى الحكم  مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة
 الش2ارع يوج2ب ف2ى الم2ادة  لم2ا ك2ان((لما م2ن ك2ان المق2رر ف2ى قض2اء محكم2ة ال2نقض أن2ه 

٣١٠ Zكان باط Cسباب التى بنى عليھا وإPجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على اkمن قانون ا ً
، والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير اPسانيد والحجج المبنى ھو عليھا والمنتجة ھى ل2ه س2واء م2ن 

 يك2ون ف2ى بي2ان جل2ى مفص2ل حيث الواقع أو من حيث الق2انون ولك2ى يحق2ق الغ2رض من2ه يج2ب أن
ف2ى عب2ارات عام2ة م أما تحرير م2دونات الحك2. بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به 

معم22اة أو وض22عه ف22ى ص22ورة مجھل22ه فZ22 يحق22ق الغ22رض ال22ذى قص22ده الش22ارع م22ن ايج22اب تس22بيب 
ثباتھ2ا اPحكام وC يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق الق2انون عل2ى الواقع2ة كم2ا ص2ار إ

لم2ا ك2ان م2ا تق2دم  ف2إن الحك2م . فى الحكم وم2ن أن تق2ول كلمتھ2ا فيم2ا يثي2ره الط2اعن بوج2ه الطع2ن 
 )).يكون قد تعيب بالبطZن بما يوجب نقضه 

 ). ق   ٥٩ س٢٨٩٣ ط٧/٦/١٩٩٠نقض ( 

إبانــة الحكــم فــى مدوناتــه التــى أقــام عليهــا قضــاءه واقعــة الــدعوى علــى نحــو (( كــذلك أيضــا 
ل فكرتــه عــن عناصــرها التــى دان المحكــوم عليــه بهــا وعــدم اســتقرارها فــى عقيــدة  يكشــف عــن اخــتال

 )).المحكمة االستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة
 ).٣٤٤ ص٧٥ ق٢٥مجموعة أحكام محكمة النقص س( 

لمـــا كـــان ذـلــك وكـــان الـبــين مـــن مـــدونات الحكـــم المطعـــون فـيــه أن فاتحـتــه هـــى اـيــراد أســـماء 
ثمانـيـة عشــر ـثـم تطــرق اـلـى االســناد ورصــد مــا هــو مســند للمتهمــين األحــد عشــر فـقـط ـثـم المتهمــين ال

أنتهى فى خاتمته وقضى باالدانة على من وردت أسماؤهم فـى أمـر االحالـة وهـم ثمانيـة عشـرة حالـة 
أنه لم يورد سوى أحد عشر متهما فى صدر أسبابه مما يستعصى على الفهم هو ايـراد األحـد عشـر 

 .   ون باقى المتهمين ثم قضاء الحكم بادانتهم جميعا دون الحادى عشرمنهما األول د
لمـــا كـــان ذـلــك وكاـنــت مـــدونات الحكـــم المطعـــون فـيــه ران عليهـــا التـنــاقض واالضـــطراب ممـــا 

  . يستوجب نقض الحكم المطعون فيه
 

 

 

 



 

 

 ١٦

 لسبب الثالثا

مـن االحكـام المجيـدة القصور فى التسبيب واالخالل بحق الدفاع والفساد فـى االسـتدالل لمـا كـان 

والفريدة التى ارستها محكمة النقض أن االذن بالتفتيش هو اجراء من اجراءات التحقيق ال يصح 

 .اصداره اال لضبط جريمة وقعت  وترجح وقوعها بالفعل وقام من الدالئل ما يؤكد حدوثها

 وكذلك

 علـى ٠٠٠بوت  فإنه من المقرر أن االحكام الجنائية يجب أن تبنى على حجج قطعية الث 

 .الجزم واليقين وليس على الظن والحدس والتخمين

ولمــا كــان ذلــك فإنــه مــن المقــرر أن التحريــات ال تعــدو أن تكــون رأيــا لصــاحبها يحتمــل 

 وأنها ال تصلح وحدها إلقامة اإلدانة عليها ذلـك ألنهـا ال تعـدو مجـرد ضـمائم ٠٠صدق والكذب ال

أن القاضـى ال يقـيم رأيـه علـى رأى غيـره بـل علـى مـا  هـذا الـى ٠٠وقد تكون مؤيده الدلـة اخـرى 

 .يستظهره بنفسه من أوراق الدعوى

... / للعقيــد٢٢/١١/٢٠٠٧لمــا كــان ذلــك وكــان االذن الصــادر مــن النيابــة العامــة فــى  

 .بضبط وتفتيش شخص ومسكن وملحقات سكن المتحرى عنهم

م يشــتمل ســوى علــى ولمــا كــان الثابــت أن محضــر التحريــات الــذى صــدر االذن بمقتضــاه لــ
... ) ٣ (...) ٢(... ) ١(ثمانيــة أســماء الــذين اجريــت المراقبــة وجــرت التحريــات بالنســبة لهــم وهــم 

)٨(... ) ٧(... ) ٦(... ) ٥ ( ... )٤ ( .... 
وكان الثابت أن الطـاعنين لـم يكنـا مـن بـين االشـخاص الـذين شـملتهم التحريـات ولـم يـرد لهـم 

 .ذكر مع اآلخرين
وكـــان الثاـبــت أن كـــال مـــن الطـــاعنين حـــول الـــى المستشـــفى مـــن قســـم شـــرطة لمـــا كـــان ذـلــك 

المستشــفى وـلـيس بواســطة ضــباط الواقعــة أى أن كــال منهمــا هــو اـلـذى ـبـادر بالتوجــه اـلـى المستشــفى 
... /  وغادرهــــا فـــى الـيـــوم التـــالى وـمـــن ثـــم ـفـــأن مـــا ـقـــرره  العقـيـــد ٢٢/١١/٢٠٠٧فـــى ـيـــوم الواقعـــة 

 . يتعين اطراح الدليل المستمد من التحرياتدحضه األوراق الرسمية ومن ثم ت
والحاضــر ((ولمــا كــان الحكــم المطعــون فيــه قــد أورد فــى مدوناتــه أن الحاضــر مــع المتهمــين 

عن المتهمين الرابع والسابع طلب براءتهما تأسيسا على بطالن القبض والتفتيش النتفـاء حالـة تلـبس 
يش السـيارة لعـدم وجودهـا بحـوزة صـاحبهما أو وعدم وجود اذن مسبق مـن النيابـة العامـة وبطـالن تفتـ

تحت سيطرته وقت الضبط وانتفاء الركن المادى فى جريمة المقاومة لعـدم وجـود عمـل ايجـابى لهمـا 
 على مسرح الواقعة وأن تواجدهما كان عرضا وانتفاء صلة المتهمين بالواقعة واستحالة حدوث 



 

 

 ١٧

 .الواقعة
تفتـيش النتفـاء التلـبس وعـدم وجـود اذن مـن النيابـة وبما أنه عن الدفع على بطالن القبض وال

ولـمـا كــان هــذا اـلـدفع يخــالف الثاـبـت مــن األوراق آـيـة ذـلـك أن النياـبـة العامــة ـقـد اصــدرت اذـنـا بـتـاريخ 
 بضــبط وتفتــيش مــن شــملهم محضــر التحريــات ومــن يتواجــد معهــم فــى حالــة تلــبس ٢٢/١١/٢٠٠٧

مـين الرابـع والسـابع واللـذين كانـا متواجـدين علـى ولمـا كـان المته. وكذا ضـبط وتفتـيش وسـائل التنقـل 
 منطقــة ٤٧٣٩٤مســرح الحــادث مــع المــتهم األول وحــال محاولــة المــتهم الســابع الفــرار بالســيارة رقــم 

حرة بور سعيد من مسرح الحادث بعد تبادل اطـالق النـار بـين المتهمـين وقـوات الشـرطة وهـو األمـر 
يارة قــد جــاء علــى ســند صــحيح وأن المتهمــان ممــن الــذى يكــون معــه القــبض والتفتــيش وتفتــيش الســ

شملهم اذن النيابة العامة وكانت السيارة فى حيازة صاحبها وهو المتهم السابع والذى تم ضـبطه فـى 
حالة تلبس ومن ثم فإنه يجوز فـى تلـك الحالـة تفتـيش السـيارة الخاصـة بـه ومـن ثـم يكـون الـدفع غيـر 

 )).سديد 
  .لمطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضهلما كان ذلك كذلك فأن الحكم ا

 السبب الرابــع

 االخالل بدفاع جوهرى والفساد فى االستدالل

يشـترط فـى الـدفاع الجـوهرى كيمـا تلتـزم ( (لما كان من المقرر فى قضاء محكمـة الـنقض 

ن المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون مع جوهريته جديا يشهد لـه الواقـع ويسـانده فـإذا كـا

عارـيـا ـعـن دليـلـه وـكـان الواـقـع يدحضــه ـفـإن المحكـمـة تـكـون ـفـى ـحـل ـمـن االلتـفـات الـيـه دون أن 

 ٠))يتناوله حكمها وال يعتبر سكوتها عنه اخالال بحق الدفاع وال قصورا فى حكمها 

 ١٨٨ ق٢٦ س٢٢/١٢/١٩٧٥ ، ٥٧٣  ص١٥٤ ق٢٩ أحكــــام الــــنقض س٣٠/١٠/١٩٧٨(

 ٠ )٩٧٠ ص١٩٢ ق٢٠ س٣٠/٦/١٩٦٩ ، ٨٦١ص
يشترط فى الدفاع الج2وھرى كيم2ا تلت2زم المحكم2ة باCلتف2ات إلي2ه وال2رد علي2ه أن ( (لك وكذ

ًيكون مع جوھريته جديا وأن يشھد ل2ه الواق2ع ويس2انده ، أم2ا إذا ك2ان عاري2ا م2ن دليل2ه فZ2 تثري2ب  ً
 Cعلى المحكمة إن ھى التفتت عنه لما ارتأته من ع2دم جديت2ه وع2دم اس2تناده إل2ى واق2ع يظ2اھره و

ب حكمھ22ا خل22وه م22ن ال22رد علي22ه وحس22به أو ي22ورد اPدل22ة المنتج22ة الت22ى ص22حت لدي22ه عل22ى م22ا يعي22
 )) .استخلصه من وقوع الجريمة 

 ).٦١٢ ص١٢١ ق٣٤ أحكام النقض س٣/٥/١٩٨٣( 
 تغيير وجه الرأى فى - لو صح  -الدفاع الجوهرى هو الذى يترتب عليه ( (وكذلك أيضا 

غا إلى غاية االمر فيـه  دون أن تعلـق ذلـك علـى مـا يبديـه الدعوى فتلتزم المحكمة أن تحققه بلو

 ٠)) المتهم تأييدا لدفاعه  أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى اطراحه 



 

 

 ١٨

 ٠ )٢١٤ ص٥٣ ق٢٣ أحكام النقض س٢١/٢/١٩٧٢(
سكوت الحكـم عـن دفـاع جـوهرى ايـرادا لـه وردا عليـه يصـم بالقصـور ( (وفى هذا السياق 

 ٠))المبطل بما يوجب نقضه

 ٠ )١٥١ ص٣٢ ق٢٤ أحكام النقض س١١/٢/١٩٧٣( 

 ٢٢/١١/٢٠٠٧بتـاريخ ... / ولما كان الثابت من محضر ضـبط الواقعـة الـذى حـرره العقيـد 
أثـر االنتقـال الـى مسـرح األحـداث وتبـادل اطـالق النـار بـين القـوات الزاحفـة الـى موقـع الجريمـة " أنه 

د مــن المصــابين مــن بـيـنهم الطاعـنـان ونقلــوا وـبـين عــدد مــن المتهمــين ســقط خاللهــا اربعــة قتـلـى وعــد
 .جميعا الى المستشفى للعالج

وكــان الثابــت مــن التقريــرين الطبيــين األولــين  الصــادرين مــن مستشــفى بــور ســعيد العــام أنــه 
 -:بالنسبة للطاعنين فإن ظروف دخولهما وخروجهما من المستشفى كان على النحو التالى 

 خــــاص ٢٥/١١/٢٠٠٧ى بــــور ســــعيد العــــام بتــــاريخ تقريــــر طبــــى ابتــــدائى صــــادر مــــن مستشــــف
 ص ٣٠/٢والثابــت اـنــه حــول بخطــاب ـمــن قســم شــرطة المستشـــفى يــوم األحــد الســـاعة ... /بــالمتهم

إدعــاء اصــابة بطـلـق نــارى وبالكشــف الطبــى "  ووجــد أنــه يعــانى مــن ١٤٤٦١٥بـتـذكرة اســتقبال رقــم 
شــتباه قطــع بالعصـب والحاـلـة العاـمـة عليـه وجــد جـروح متهتـكـة بالفخــذ األيمـن واشــتباه كســر بالفخـذ وا

 ".متوسطة وادخل المستشفى للعالج
 والثابــت ١٦/١٢/٢٠٠٧خطــاب دخــول وخــروج مــريض صــادر مــن مستشــفى بورســعيد بتــاريخ " 

 وخـرج منهـا بـذات التـاريخ واالصـابة ٢٥/١١/٢٠٠٧دخـل المستشـفى بتـاريخ ... / فيه أن المـريض 
 دخــول وخــروج بالفخــذ األيمــن والتوصــية الطبيــة هــى هــى طلــق نــارى بالفخــذ األيمــن ادى الــى فتحــة

 " خرج للمتابعة والغيارات بالعيادة الخارجية
 خــــــاص ٢٥/١١/٢٠٠٧تقريـــــر طـبـــــى ابـتـــــدائى صــــــادر ـمـــــن مستشــــــفى بورســــــعيد الـعـــــام بـتـــــاريخ 

 يـوم االحـد السـاعة ٢٥/١١/٢٠٠٧والمحول بخطاب من قسـم شـرطة المستشـفى بتـاريخ ... /بالمتهم
انى مــن ادعــاء اصــابة بطلــق نــارى وبالكشــف الطبــى وجــد جــرح متهتــك وفتحــة  وتبــين أنــه يعــ٣٠/٢

دخــــول باســــفل الكـتـــف االيســــر مــــن الخـلـــف والحاـلـــة العامــــة متوســــطة وادخــــل المستشــــفى لمالحظــــة 
 .والعالج

 باسـم ١٦/١٢/٢٠٠٧خطاب دخول وخـروج مـريض صـادر مـن مستشـفى بـور سـعيد بتـاريخ 
طـلــق ـنــارى "  التشـــخيص ٢٧/١٢/٢٠٠٧الخـــروج  و٢٥/١١/٢٠٠٧ـتــاريخ اـلــدخول ... / المـــريض 

 .بالظهر من الناحية اليسرى وجود فتحة دخول اعلى عظمة اللوح
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 . خروج مع المتابعة بالعيادة الخارجية-:التوصية الطبية 
وكان الثابت من هاتين الورقتين الرسميتين أن كليهما محوالن من قسم شرطة المستشـفى أى 

ضــر ضــبط الواقعــة نقلهــم اليهــا وأنهمــا غــادرا المستشــفى فــى اليــوم ليســا مــن بــين الــذين ورد فــى مح
 .التالى 

 مـن – فـى خصـوص هـذه الـدعوى –لما كان ذلك وكان الدفاع المبدى مـن الطـاعنين يعتبـر 
قبـيـل أو مــن فصــيل اـلـدفاع الجــوهرى ممــا كــان الزمــه أن تقســطه المحكمــة حـقـه وتنزـلـه المنزـلـة الـتـى 

الى غاية األمر فيه ألنه لو صح المكـن أن يتغيـر بـه وجـه الـرأى فـى يستحقها وتعنى بتحقيقه بلوغا 
 .الدعوى

... /وكانـت جوهريـة هــذا الـدفاع تتمـثـل فـى اـلـروايتين المتضـادتين ـبـين مـا ذهــب اليـه الضــابط
عــن مكــان وزمــان ومالبســات ضـــبط الطــاعنين مــع مــا ثبــت ـمــن التقريــرين الطبيــين الصــادرين ـمــن 

 الـلـذان توجـهـا وحــوال اليـهـا ـمـن قســم شــرطة المستشــفى وأن اصــابتهما المستشــفى ومفادهـمـا أنهـمـا همــا
 .هى ثمرة الطالق النار العشوائى

والحاضــر ((ولمــا كــان الحكــم المطعــون فيــه قــد أورد فــى مدوناتــه أن الحاضــر مــع المتهمــين 
بس عن المتهمين الرابع والسابع طلب براءتهما تأسيسا على بطالن القبض والتفتيش النتفـاء حالـة تلـ

وعدم وجود اذن مسبق مـن النيابـة العامـة وبطـالن تفتـيش السـيارة لعـدم وجودهـا بحـوزة صـاحبهما أو 
تحت سيطرته وقت الضبط وانتفاء الركن المادى فى جريمة المقاومة لعـدم وجـود عمـل ايجـابى لهمـا 

وث عـلــى مســـرح الواقعـــة وأن تواجـــدهما كـــان عرضـــا وانتـفــاء صـــلة المتهمـــين بالواقعـــة واســـتحالة حـــد
 .الواقعة

ولما أنه عن الدفع على بطالن القبض والتفتـيش النتفـاء التلـبس وعـدم وجـود اذن مـن النيابـة 
ولـمـا كــان هــذا اـلـدفع يخــالف الثاـبـت مــن األوراق آـيـة ذـلـك أن النياـبـة العامــة ـقـد اصــدرت اذـنـا بـتـاريخ 

لــبس  بضــبط وتفتــيش مــن شــملهم محضــر التحريــات ومــن يتواجــد معهــم فــى حالــة ت٢٢/١١/٢٠٠٧
ولمـا كـان المتهمـين الرابـع والسـابع واللـذين كانـا متواجـدين علـى . وكذا ضـبط وتفتـيش وسـائل التنقـل 

منطقــة حــرة ... مســرح الحــادث مــع المــتهم األول وحــال محاولــة المــتهم الســابع الفــرار بالســيارة رقــم 
 األمـر الـذى بورسعيد من مسرح الحادث بعد تبـادل اطـالق النـار بـين المتهمـين وقـوات الشـرطة وهـو

يكــون معــه الـقـبض والتفـتـيش وتفـتـيش الســيارة ـقـد جــاء عـلـى ســند صــحيح وأن المتهمــان ممــن شــملهم 
اذن النيابة العامة وكانت السيارة فى حيـازة صـاحبها وهـو المـتهم السـابع والـذى تـم ضـبطه فـى حالـة 

 لدفع غير تلبس ومن ثم فإنه يجوز فى تلك الحالة تفتيش السيارة الخاصة به ومن ثم يكون ا
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 )).سديد
على هذا النحو يشوبه الخطأ فى االسناد ومخالفة الثابـت  وكان ما أورده الحكم المطعون فيه

فى األوراق والذى يتمثل فى قوله بأن الطـاعنين ممـن شـملهم اذن النيابـة العامـة حالـة أن هـذا االذن 
 .جاء خلوا من اسم الطاعن الرابع والسابع

كـم المطعـون فيـه اذ اطـرح هـذا الـدفاع وقعـد عـن تحقيقـه أو الـرد لما كـان ذلـك كـذلك فـأن الح
  .عليه بتسبيب معتبر يكفى الطراحه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه

 لسبب الخامسا

 -:الخطأ فى االسناد ومخالفة الثابت فى األوراق 

اـنـة  ـفـى اد– ـمـن ـبـين ـمـا ـعـول علـيـه –لـمـا ـكـان يـبـين ـمـن الحـكـم المطـعـون فـيـه اـنـه ـعـول      

بالتحقيـقــات وبالجلـســة وحصـــل ٠٠٠٠٠الـطــاعنين عـلــى ـمــا  ـشــهدت ـبــه زوـجــة المجـنــى علـيــه 

 " ٠٠٠٠٠ بالتحقيقات والجلسة أنها ٠٠٠٠٠٠فقد شهدت " شهادتها فى قوله 

لـمـا ـكـان ذـلـك ، وـكـان الثاـبـت ـمـن االـطـالع عـلـى محضــر جلســة المحاكـمـة أن تـلـك الشــاهدة      

يد موضع اعتداء الطاعن الثانى مـن جسـم المجنـى عليـه قررت فى شهادتها انها ال تستطيع تحد

وخلت تلك الشهادة من تقرير رؤيتها للطاعن الثانى يضرب المجنى عليه على رأسه وكان الحكـم 

ـه قــد نقــل ـك  فــإن الحكــم المطعــون فيــه اذ اســتخلص مقارفــة ٠٠٠٠٠المطعــون فـي  لمــا كــان ذـل

 بجلســة المحاكمــة مــن أن ٠٠٠٠٠٠٠الطــاعنين للجريمــة مســتدال علــى ذلــك بــأقوال الشــاهدة 

الطاعنين ضربا المجنى عليه على رأسه  يكون قد اقام قضاءه  على ما ال اصل  له فـى األوراق 

وال يغـيـر ـمـن االـمـر أن يـكـون  الحـكـم ـقـد اـخـذ ـبـأقوال تـلـك الـشـاهدة بالتحقيـقـات ـمـادام أـنـه اـسـتدل 

اق وال يرفـع هـذا العـوار مـا أورده على جديتها بأقوالها بجلسة المحاكمة بما ال اصـل لـه فـى األور

الحكم من أدلة أخرى اذ ان االدلة فى المـواد  الجنائيـة متسـاندة والمحكمـة تكـون  عقيـدتها منهـا 

مجتمعة بحيث اذا سقط احدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ االثر الـذى كـان للـدليل الباطـل 

 ٠))فى الرأى الذى انتهت إليه

 ٠)٥٣٤ص١١٤ ق٣٠نقض سمجموعة أحكام محكمة ال(

بجريمـة خطـف طـفـل ( اذا كـان الحكـم المطعـون فيـه قـد ـعـول فـى ادانـة الطاعنـة (( وكـذلك      

عـلـى ـمـا شــهدت ـبـه الشــاهدة بالتحقيـقـات وبالجلـسـة ـمـن أنـهـا كاـنـت ـمـن ) ـحـديث العـهـد ـبـالوالدة 

وأنهـا ) لـة أنـا ناز( نزيالت المستشفى وفى يوم الحادث سمعت صوت الطاعنة االولى تردد عبارة 

فى فجر ذلك اليوم رأتها تحمل الطفل المجنى عليه وتخرج به مـن أحـد عنـابر المستشـفى وتهـبط 
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به الى الطابق الثانى وكانت الثابت من االطـالع علـى محضـر جلسـة المحاكمـة أن تلـك الشـاهدة 

) أنهـا نازلـة ( قد اقتصـرت شـهادتها علـى القـول بأنهـا سـمعت صـوت الطاعنـة وهـى تـردد عبـارة 

وخلت تلك الشهادة من تقرير رؤيتها لهـا وهـى تحمـل الطفـل المجنـى عليـه فـإن الحكـم المطعـون 

اذا استخلص مقارفة الطاعنة للجريمـة مسـتدال علـى ذلـك بـأقوال الشـاهدة بجلسـة المحاكمـة   فيه

يـكـون ـقـد أـقـام قضــاءه عـلـى ـمـا ال أصــل ـلـه ـفـى االوراق وال يغـيـر ـمـن األـمـر ـكـون الحـكـم ـقـد أـخـذ 

ـأقوال ـى جــديتها بأقوالهــا بجلســة ـب ـد اســتدل عـل ـه ـق ـة مــادام أـن ـات االبتدائـي ـك الشــاهدة بالتحقيـق  تـل

 ٠))المحاكمة بما ال اصل له فى االوراق 

 ٠)١٠١٢ ص٢٢٤ ق٢٣س مجموعة أحكام محكمة النقض ( 

لمـــــا كـــــان البـــــين مـــــن مطالعـــــة المفـــــردات أن مـــــا قررتـــــه الـــــدكتورة (( وكـــــذلك أيضـــــا      

 ـهـو أن عالمـات اـبـتالع ـشـىء غرـيـب كانـت بادـيـة عـلـى المطـعـون فـى التحقـيـق٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

لـدبوس ولـم يـرد بأقوالهـا أنهـا اضده مما الحظته من أن حدقة عينه كانت ضيقة فى حجـم رأس  

ـشـاهدت جـسـما غريـبـا ـفـى فـمـه أغفـلـت اـسـتخراجه بـمـا يفصــح ـعـن أن ـمـا اـسـنده الحـكـم إليـهـا ـقـد 

 ٠))فساد التدليلانطوى على خطأ فى التحصيل أسلسه بالتالى الى 

 ٠ )٦١٠ ص١١٨ ق٢٩مجموعة أحكام محكمة النقض س( 

لما كان ذلك وكان الثابت من االطـالع علـى محضـر جلسـة المحاكمـة أن هـؤالء الشـهود قـد      

اقتصرت شهادتهم  على القول باصابة  المجنى عليه أثناء جلوسهم معه بالمقهى ونفـوا رؤيـتهم 

أو يفر من محل الحادث فور وقوعه حامال سـكينا  أو مطـواة الطاعن  يعتدى على المجنى عليه 

، ـفـإن الحـكـم المطـعـون فـيـه اذا اـسـتخلص مقارـفـه  الـطـاعن للجريـمـة  مـسـتدال  عـلـى ذـلـك ـبـاقوال 

هؤالء الشهود بجلسة المحاكمة يكون قد اقام قضاءه علـى مـا ال اصـل  لـه فـى األوراق وال يغيـر 

ـأقوال ـد أخــذ ـب ـى جــديتها مــن االمــر أن يكــون الحكــم ـق ـه اســتدل عـل ـة مــادام أـن ـات النياـب هم بتحقيـق

 وال يرفع هذا العوار ما أورده الحكـم مـن -أصل له فى األوراق بأقوالهم  بجلسة المحاكمة بما ال 

أدلـة أخـرى اذ أن االدـلـة  فـى المـواد الجنائـيـة متسـاندة والمحكمـة تـكـون عقيـدتها منهـا  مجتمـعـة 

 استبعد تعذر التعرف على مبلغ األثر الذى كان الدليل الباطل فـى الـرأى بحيث اذا سقط احدها أو

 ٠))الذى انتهت إليه 

 ٠ )١٩٨ ص٤٤ ق٢٨مجموعة أحكام محكمة النقض س( 

الخطأ فى االسناد الذى يعيب الحكم هو الـذى يقـع فيمـا " وكذلك فى شأن الخطأ فى االسناد      

 ٠"هو مؤثر فى عقيدة المحكمة 



 

 

 ٢٢

 ٠ )٥٠٧ ص٩٥ ق٣١كام محكمة النقض سمجموعة أح( 

لـمــا ـكــان ذـلــك وـكــان الحـكــم ـقــد اســـتند فيـمــا اســـتند الـيــه وعـــول فيـمــا عـــول علـيــه اـلــى أن اســـمى      
الطاعنين كان من بين االسماء الـذين وردت فـى محضـر التحريـات وشـملهما اذن النيابـة العامـة فـى 

 األمـرين ذلـك أن محضـر التحريـات حين أن الثابت وعلى وجه الجزم واليقـين أنـه أخطـأ فـى كـل مـن
الذى أذنت النيابة العامة بمقتضاه بالضبط والقبض والتفتيش لم يرد بـه هـذان االسـمان وفضـال عمـا 
تقــدم فقــد ذهــب الحكــم الــى أن الطــاعنين كانــا مــن بــين الــذين نقلهــم ضــباط الشــرطة الــى مستشــفى 

لبيان انهما هما اللذان توجها بشخصـيهما بورسعيد العام حالة أن الثابت من األوراق الرسمية سالفة ا
 . وهو اليوم التالى ٢٣/١١/٢٠٠٧ وغادراها يوم ٢٢/١١/٢٠٠٧الى المستشفى يوم 

لما كان ذلك وكان ما تردى فيه الحكم يجسد الخطأ فى االسناد الذى يؤثر فى عقيدة المحكمـة      
ناد ومخالفة الثابـت فـى األوراق وهـو وفى  اقتناعها ووجدانها فإن الحكم يكون معيبا بالخطأ فى االس

 .ما يعيبه ويستوجب نقضه
 السبب السادس

 -:القصور فى التسبيب والفساد فى االستدالل 

 من قانون االجراءات الجنائية وتواتر فى شروح ٣١٠أنه ولئن كان من المقرر طبقا المادة      

ا ـمـالك األـمـر فـيـه مـتـروك أن تحصــيل صــورة اـلـدعوى وفـهـم تصــويره(( الفقـهـاء وأحـكـام القضــاء 

لمحكمة الموضوع تحصله مما يطمئن له ضميرها ويرتـاح إليـه  وجـدانها وال سـلطان الحـد عليهـا 

 .فيه النه من اطالقاتها 

أن تكون المحكمة قد أحاطت بالدعوى عن بصـر وبصـيرة ووازنـت بـين االدلـة  أال أن حد ذلك    

ها ما يقطع أن ما تورده له أصـله الثابـت فـى األوراق القائمة فيها إثباتا ونفيا وأن تورد فى أسباب

ومعينه القائم فيها وأن يكـون الحكـم مبـرءا مـن التعسـف فـى االسـتنتاج ومخالفـة العقـل والمنطـق 

وطبائع األمور وكذلك فإن حقها فى االستنتاج واالستنباط مشروط  بأن يكون ما تسـتنتجه يمكـن 

 تقـرر أن لمحكمـة الـنقض أن تراقـب صـحة االسـتنتاج رده الى اصله ومؤد اليه ومن اجل هذا قـد

 .اذا كان استقراء الدليل واستظهار جوهرة ال يتفق مع مصدره

لما كان ذلك وكان أسـاس االتهـام المسـند للطـاعنين مصـدره ومبنـاه قـائم علـى مـا سـطره وحـرره      
جــاء ... ا قــرره العقيــد  مــ-:ثالثــا (( وكــان الثابــت علــى وجــه الجــزم واليقــين ... / وشــهد بــه العقيــد 

 -:مناقضا لما هو ثابت فى االوراق 
 أن الطاعنين الرابع والسابع هم اللذان توجها الى المستشفى وحسبما سلف البيان واعتذارا      
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 وانهمـا قـد حـوال ٢٣/١١/٢٠٠٧ تاريخ الواقعة وكان الخـروج يـوم ٢٢/١١/٢٠٠٧ فى يوم –للتكرار 
 .ستشفى وليس بواسطة أى من ضباط الواقعةالى المستشفى من قسم شرطة الم

ولمـــا كـــان الثابـــت مـــن اســـتقراء أقـــوال جميـــع المتهمـــين فـــى الواقعـــة لـــم يـــذكر المتحـــرى عـــنهم      
والصادر بخصوصهم اذن الضبط والقبض لتفتيش لـم يـرد علـى لسـان أحـدهم ووجـود أى عالقـة مـن 

 علـى مسـرح الحـادث وكانـت األوراق قـد قريب أو بعيد بكل مـن المتهمـين الرابـع والسـابع أو تواجـدهم
خلــت مــن وجــود عالقــة أو اتفــاق أو ثمــة نشــاط بينهمــا وكــل مــن المتهمــين اآلخــرين فضــال عــن أن 

 . التحريات لم تسفر عن ثمة دليل على ذلك
ورد بـهـا ... /  الخاصـة بـالمتهم ٤٧٣٩٤لمـا كـان ذـلـك فإنـه ولـئن أســفرت المعاينـة للسـيارة رـقـم      

 مالكـى بورسـعيد ...لسيارة تبين أنها سيارة ماركة هوندا سيتك حمـراء اللـون تحمـل رقـم  اةأنه بمناظر
وقـــد تالحـــظ وجـــود أثـــار طلـــق نـــارى باالكصـــدام األمـــامى بالجانـــب األيســـر والزجـــاج األمـــامى مـــن 
الجانـــب األيســـر وكـــذا أثـــار طلـــق نـــارى بـــالرفرف األيمـــن  مـــن أســـفل وطلقتـــين نـــاريتين باالكصـــدام 

 .هة اليمنى وكذلك طلق نارى أعلى منتصف الزجاج بالسقفالخلفى من الج
وأـنـــه  وـقـــد تالحــــظ تهشــــم الزجــــاج الخلـفـــى تماـمـــا وأـثـــار طـلـــق أعـلـــى الـفـــانوس األيـمـــن األمــــامى     

بشماسـة السـيارة " دفتر المنطقة الحرة " وبمناظرة السيارة من الداخل عثر على دفتر خاص بالسيارة 
ولـــم يتـبــين بهـــا ثمـــة أـثــار لـــدماء حيـــث طلبـنــا مـــن مرافقنـــا ومجموعـــة أغـــراض شخصـــية ... / باســـم 

 ٠المفتاح الخاص بالسيارة فقرر بأنه فقد أثناء عملية الضبط ولم نتمكن من فتح حقيقة السيارة
ومـفـاد ذـلـك عــدم ـتـوافر حاـلـة تـلـبس بالنســبة للمــتهم الراـبـع والســابع وأن الســيارة ـلـم تضــبط بحــوزة      

لو أن المتهم السابع كان متواجد بالسيارة وتمت اصابته فإنه كـان لزامـا هذا الى أنه . المتهم السابع 
بالعقــل والمنطــق وجــود أثــار لــدماء داخــل الســيارة وهــو مــا لــم يــرد فــى المعاينــة التــى أجرتهــا النيابــة 

 .العامة 
وال يقــدح فــى هــذا النظــر وجــود آثــار طلقــات ناريــة علــى بعــض اجــزاء الســيارة ألنهــا تصــادف      

خــالل اطــالق الـنـار اـلـذى اســتمر لمــدة طويـلـة ممــا دعــا الطــاعن الـثـانى لتركهــا ومــن ـثـم ـفـإن مرورهــا 
مجرد وجود تلك اآلثار ال يكفى بـأى حـال للقـول بانخراطـه فـى هـذا الحـدث وأن الصـدفة البحتـة هـى 

 .التى قادته ولو حتى الستطالع آفاق تلك المعركة الحربية التى جمعت قوات شتى
اذ دان الطـاعن وصـب عليـه العـذاب ووقـع عليـه عقوبـة   إن الحكم المطعون فيهلما كان ذلك ف     

قاسية يكون معيبا بالفسـاد فـى االسـتدالل والقصـور فـى التسـبيب الـذى يصـم قضـاء الحكـم بـالبطالن 
 .بطالنا ينحدر الى درجة االنعدام مما يستوجب نقضه
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 السبب السابع

 -:ل الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى االستدال

تـكـون (( ـمـن ـقـانون االـجـراءات الجنائـيـة عـلـى أـنـه ٣٠لـمـا ـكـان المـشـرع اذ ـنـص ـفـى الـمـادة      

 اوتعتبر الجريمة متلبسا بهـا اذ٠الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة 

وجـد مرتكبهـا تبع المجنى عليها مرتكبها ، أو إذا تبعته العامة مـع الصـياح أثـر وقوعهـا ، أو إذا 

بعد وقوعها بوقت قريب حامال آالت أو أسـلحة أو أمتعـة أو أوراقـا أو أشـياء أخـرى يسـتدل منهـا 

فقـد ٠))على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو عالمات تفيد ذلـك

تلـبس  علـى أن القـانون قـد ذكـر حـاالت ال(( ما تواترت عليه أحكام محكمـة الـنقض  وعلى – دل 

سبيل الحصر ال على سبيل البيان والتمثيل ، فال يصح التوسـع فيهـا بطريـق القيـاس أو التقريـب 

 ـمـادام الـمـتهم ـلـم يـكـن ـفـى اـحـدى ـحـاالت التـلـبس -ذن فـال يـجـوز لرـجـال الضــبطية القضــائية ٕاو. 

 ٠))تبارى  اجراء التفتيش استنادا إلى أن حالته أقرب ما تكون إلى حالة التلبس االع–المذكورة 

 ٠ )٢٦٨ ص٢٤٢ ق٤ مجموعة القواعد القانونية ج٢٠/٦/١٩٣٨( 

التلـبس وصـف يـالزم  الجريمـة ذاتهـا بغـض النظـر عـن شـخص مرتكبهـا وال يلـزم (( وكذلك      

للكـشـف  ـعـن ـهـذه الحاـلـة أن تـكـون الرؤـيـة ـبـذاتها ـهـى وـسـيلة  ـهـذا الكـشـف ـبـل يكـفـى ان يـكـون 

 وقوعهـا بـأى حاسـة تسـتوى فـى ذلـك حاسـة البصـر أو شاهدها قـد حضـر ارتكابهـا بنفسـه وأدرك

السمع أو الشم متى كان هذا االدراك بطريقـة يقينيـة ال تحتمـل شـكا ولـيس فـى القـانون مـا يمنـع 

 ٠))المحكمة فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى

 ٠)٩٤٠ ص١٨٧ ق٣٤مجموعة أحكام محكمة النقض س( 
 م2ن ق2انون تحقي2ق الجناي2ات عل2ى س2بيل ٨ردة فى الم2ادة إن حاCت التلبس وا(( وكذلك ايضا      

. الحصر ، فالقاضى C يملك خل2ق ح2اCت تل2بس جدي2دة غي2ر الح2اCت الت2ى ذكرھ2ا الق2انون ب2النص 
ولك22ى يمك22ن الق22ول بت22وفر ش22رط التل22بس ال22ذى يفس22ح لم22أمورى الض22بطية القض22ائية ف22ى س22لطات 

 ومنھ22ا دخ22ول -ل م22ن ق22انون تحقي22ق الجناي22ات التحقي22ق الت22ى فص22لھا الب22اب الث22انى م22ن الكت22اب اPو
 يجب أن يك2ون م2أمور الض2بطية القض2ائية -منزل المتھم وتفتيشه بغير حاجة إلى استئذان النيابة 

ف2إذا ل2م .  س2الفة ال2ذكر ٨قد شاھد بنفسه الجانى وھو فى إحدى حاCت التلبس التى عددتھا المادة 
ًعZ ، فيج2ب عل2ى اPق2ل أن يك2ون ق2د حض2ر إل2ى مح2ل يكن قد شاھد الجانى أثناء ارتكاب الجريمة ف

الواقعة عقب ارتكاب الجريمة ببرھة يسيرة و ش2اھد آث2ار الجريم2ة وھ2ى C ت2زال قائم2ة ومعالمھ2ا 
فإذا لم يكن C ھذا وC ذاك ، فZ أق2ل م2ن أن يك2ون ش2اھد المجن2ى علي2ه . بادية تنبىء عن وقوعھا 

خل2ف الج2انى لمZحقت2ه و الق2بض علي2ه ، أو ش2اھد عقب وق2وع الجريم2ة ب2زمن قري2ب وھ2و يع2دو 
عامة الناس وھم يشيعون الجانى بصياحھم ، أو رأى الج2انى عق2ب وق2وع الجناي2ة ب2زمن قري2ب و 
ھ22و حام22ل �Cت أو أس22لحة أو أمتع22ة أو أوراق أو أش22ياء أخ22رى يس22تدل منھ22ا عل22ى أن22ه مرتك22ب 

الة التلبس قائمة تب2يح لم2أمور الض2بطية و ليس يكفى Cعتبار ح. للجريمة أو مشارك فى إرتكابھا 
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القضائية اCستمتاع بتلك السلطات الواسعة السابقة اkشارة إليھا ، أن يكون ذلك المأمور قد تلقى 
نبأ التلبس من طريق الرواية ممن شاھده ، على حين أن C يكون ھو نفس2ه ق2د ش2اھد ص2ورة م2ن 

 وھ2ى - شاھد الم2تھم ف2ى حال2ة التل2بس بالجريم2ة فإذا كان الثابت أن الذى. صوره المتقدمة الذكر 
 ھو المرشد الذى أرسله ضابط البوليس لش2راء الم2ادة المخ2درة ف2إذا -جريمة بيع المواد المخدرة 

حضر الضابط إلى المنزل لم يكن به من ا�ثار الظاھرة لتلك الجريم2ة م2ا يس2تطيع ض2ابط الب2وليس 
بس ، فZ22 يمك22ن ، عن22د حض22ور الض22ابط اعتب22ار ھ22ذا مش22اھدته واCس22تدCل ب22ه عل22ى قي22ام حال22ة التل22

وC يمكن اعتب2ار ورق2ة الم2ادة المخ2درة الت2ى حملھ2ا المرش2د إل2ى الض2ابط . المتھم فى حالة تلبس 
ًعقب البيع أثرا من آثار الجريم2ة يكف2ى لجع2ل حال2ة التل2بس قائم2ة فعZ2 وق2ت انتق2ال الض2ابط  Pن . ً

يام حالة التلبس إنما ھى ا�ثار التى تنبىء بنفسھا ع2ن أنھ2ا ا�ثار التى يمكن اتخاذھا أمارة على ق
 )).من مخلفات الجريمة والتى C تحتاج فى اkنباء عن ذلك إلى شھادة شاھد

 ).٢٣٧ ص٢٢٦ ق ٤ ج ٢٣/٥/١٩٣٨ ، ٤٨٣ ص٣٨١ ق٣ مجموعة القواعد القانونية ج ٢٧/٥/١٩٣٥(( 

 الجريمــة كــان أشــبه بمعركــة حربـيـة تـبـادل لمــا كــان ذـلـك وكــان الثاـبـت مــن التحقيـقـات أن مســرح     
الطرفان فيها إطالق النار مما يتصور معه أن يكون عمديا أو عشوائيا وآية ذلك سقوط أربعـة قتلـى 
ممـن كـانوا مشـتبكين مـع القـوات فـى تبـادل اطـالق النـار وهـو مـا يـرجح اصـابة هـذه السـيارة بـاألعيرة 

قـرع ســمع المحكـمـة بـبطالن الضــبط والـقـبض لتفـتـيش لـمـا ـكـان  ذلـك وـكـان دـفـاع الطــاعنين . الناريـة 
 .النتفاء حالة التلبس أو وجود اذن من النيابة العامة بها

وبمـا (( الـدفع اأنه أورد فى سياق الرد على هذ ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه     
ولمـا كـان . مـن النيابـة أنه عن الدفع على بطالن القـبض والتفتـيش النتفـاء التلـبس وعـدم وجـود اذن 

بتـــــاريخ نـــــا هـــــذا الـــــدفع يخـــــالف الثابـــــت مـــــن األوراق آيـــــة ذلـــــك أن النيابـــــة العامـــــة قـــــد اصـــــدرت اذ
 بضــبط وتفتــيش مــن شــملهم محضــر التحريــات ومــن يتواجــد معهــم فــى حالــة تلــبس ٢٢/١١/٢٠٠٧

 ٠وكذا ضبط وتفتيش وسائل التنقل 
انا متواجـدين علـى مسـرح الحـادث مـع المـتهم األول ولما كان المتهمين الرابع والسابع واللذين ك     

منطقــة حــرة بورســعيد عــن مســرح الحــادث بعــد ... وحــال محاوـلـة المــتهم الســابع الفــرار بالســيارة رقــم 
اـلــذى يكـــون معـــه الـقــبض والتفـتــيش  تـبــادل اطـــالق الـنــار ـبــين المتهمـــين وـقــوات الشـــرطة وهـــو األمـــر

متهمـان ممـن شـملهم اذن النيابـة وكانـت السـيارة فـى وتفتيش السيارة قد جاء على سند صـحيح وأن ال
حـيـازة صــاحبها وهــو المــتهم الســابع واـلـذى ـتـم ضــبطه ـفـى حاـلـة تـلـبس ومــن  ـثـم فإـنـه يجــوز ـفـى تـلـك 

 )).الحالة تفتيش السيارة الخاصة به ومن ثم يكون الدفع غير سديد 
ولكـن بمـا يكـون لـه اصـل لما كان ذلك وأنه ولئن كان من المقرر أن القاضى ال يقضى بعلمـه      

كمــا أن لــه أن يســتظهر الحقيقــة مــن مظــان ومصــادر تــؤدى الــى . صــحيح ومعــين ثابــت بــاألوراق 
 أنه مـن ناحيـة أخـرى فلـيس هنـاك مـا يحـول دون اسـتناده علـى المعلومـات العامـة إالقضائه وتحمله 
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اضـى يعـيش بـين النـاس وال يقدح فى هذا النظـر أن الق. التى يعرفها الكافة ألنه يعيش فى المجتمع 
ولكنــه مقضــى عليــه بــأن ال يعــيش معهــم ومــن ثــم فــإن  لــه أن يســتعين بالمعرفــة التــى يســتقيها مــن 

 .الواقع الذى نعيشه 
لما كان ذلك وكانت الحقائق الثابتة عن صورة الواقعة حسبما سلف البيان تدفع الرجـل العـادى      

ى فــ... / لخطــر وهــو وأنــه ولــئن قــرر المقــدم الــى النــأى بنفســه عــن المهالــك بالنــأى عــن مصــادر ا
تحقيقــات النيابــة العامــة أنــه عقــب الســيطرة علــى الموقــف توجــه ناحـيـة شــخص مصــاب بطلــق نــارى 

 ماركــة ...بــالكتف األيســر وأنــه تمكــن مــن ضــبطه وذلــك حــال محاولتــه الهــرب بالســيارة قيادتــه رقــم 
أقواله بأنه عند تفتيش شـخص المـتهم لـم كما قرر فى .  منطقة حرة بور سعيد حمراء اللون –هوندا 

 .يعثر معه على ثمة ممنوعات
اال أنـــه عنـــد تفتـــيش الســـيارة عثـــر بالحقيبـــة الخلفيـــة علـــى عـــدد اثنـــين لفافـــة كبيـــرة الحجـــم مـــن      

البالســتيك األســود محــزم علــى كــل منهــا بالصــق شــفاف  تحــوى كــل منهــا علــى كمـيـة لعشــب جــاف 
 ..………يشبه نبات البانجو المخدر  

محاولـتـه  اـنـه ضــبطه داخــل الســيارة واثـنـاء " وعـنـد ســؤاله عــن مكــان ضــبط المــتهم تحدـيـدا ـقـرر      
  ."الهرب بها 

ومـفـاد ذـلـك أن المــتهم ـقـد ضــبط داخــل الســيارة وهــو مصــاب اال أن معايـنـة النياـبـة للســيارة ســالفة     
 . الذكر لم تذكر وجود ألى اثار دماء داخل أو خارج محل الضبط

 .ا قرر بأن المتهم محمد طه حامد الباشا لم يكن برفقته ثمة أشخاص آخرينكم     
ولما كان الثابت من رواية الطاعن السابع بأنه وقت الحـادث كـان متوجهـا بسـيارته الهونـدا رقـم      
  الـى أحـد التجـار - الطاعن الرابع –... / وكان برفقته صديقه المتهم . منطقة حرة بور سعيد ... 

عــن حاجـتـه لبضــاعة أم ال وذـلـك بمنقطــة الســالم وتحصــيل بعــض األمــوال مـنـه الناشــئة عــن لســؤاله 
التجارة بينهمـا اال أنـه لـم يجـده وأثنـاء عودتـه فـوجئ هـو وصـديقه الـذى كـان برفقتـه بالطلقـات الناريـة 
 .تنهال عليهم  من كل جانب فحاول الهرب فرارا بالسيارة خوفا من االصابة باحدى الطلقـات الناريـة

ـفـى ... /اال أن احــدى هــذه الطلـقـات اصــابت اطــار الســيارة قيادـتـه وأصــيب ـفـى كتـفـه وأصــيب الـمـتهم
 .استقل سيارة أجرة بمفرده ... رجليه برصاصة وهبطا من السيارة وفر هو جريا وأن 

 توجـــه الـــى مستشـــفى الجـــوهر عـــن طريـــق ســـيارة اجـــرة ثـــم توجـــه الـــى –... /  المـــتهم –وأنـــه      
ثمـة اسـلحة أو ادوات تـدل علـى مقاومتـه ... / ولم يضـبط مـع المـتهم .  ببور سعيدمستشفى األميرى
 ".ضباط الشرطة 
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 بتحقيقــــات النيابــــة بتــــاريخ – الطــــاعن الرابــــع –.... لمــــا كــــان ذلــــك وكــــان الثابــــت ممــــا قــــرره      
بـدون تـرخيص "  فـرد خرطـوش "  أنه أنكر ما هو مسند اليه من حيازة سالح نـارى ٢٦/١١/٢٠٠٧
كمـــا أنكـــر اســـتعمال القـــوة باالشـــتراك مـــع آخـــرين وقـــرر بشـــأن . راز طلقـــة واحـــراز مـــواد مخـــدرة واحـــ

ثـم عقـب . صديقه وانصرفا سـويا .... ظروف ضبطه واحضاره أنه يعمل بمحل كاسيت وحضر له 
تحصـيل مالـه مـن أمـوال لـدى بعـض التجـار وعنـدما انهـى ذلـك التحصـيل ل... ذلك توجه مع المتهم 

بالســــيارة بطرـيـــق مســــاكن الســــالم تملـيـــك وفوجـئـــا ـبـــاطالق ـنـــار صــــوب الســــيارة الـتـــى وكاـنـــا يســــيران 
يستقالنها ثم أسرعا بالسيارة ثم تركاها بعد ما اصابها عطل وتوجه عقـب ذلـك الـى المستشـفى لتلقـى 

 صــــباحا ـيــــوم ٢كمــــا توجــــه الطــــاعن الرابــــع بمفــــرده للـعــــالج وكــــان ذلــــك حــــوالى الســــاعة . العــــالج
نــه أصــيب بفخــذه األيمــن وال يعلــم مــن محــدث اصــابته وأنــه شــاهد واقعــة وقــرر أ . ٢٥/١١/٢٠٠٧

اصــابة الطــاعن الســابع وال يعــرف محــدثها وعــن كيفـيـة حــدوث اصــابته قــرر أـنـه فــوجئ بطلقــة ناريــة 
اخترقت باب السيارة واصابته واضاف أنه توجه للمستشفى بمفرده بعد أصابته ولم يـتم القـاء القـبض 

كمــا أنكــر صــلته بالمضــبوطات  . ٢٥/١١/٢٠٠٧خولــه المستشــفى يــوم عليــه وذلــك ثابــت بتــذكرة د
 ".... / المنسوبة اليه وأنكر جميع ما قرره العقيد 

أن الثابـت أن ومما يجدر ذكره فى هذا السياق أنه لم توجد قطرة مـن الـدماء بارضـية السـيارة بـل      

عـام لمعاينتهـا وطلـب مفتـاح حقيبتهـا أبلغـه الضـابط وكيـل النائـب ال/ السيارة لم يوجد بهـا أحـد وعنـدما انتقـل السـيد 
 .بعدم العثور عليه

لما كان ذلك وكانت التحقيقـات قـد خلـت تمامـا مـن اسـمى الطـاعنين ولـم يـرد ذكـر لهمـا علـى لسـان أحـد مـن      
  مكما خلت التحريات حسبما سلف البيان من اسميهما فإن الدعوى تكون خالية على عروشها وهو مال. المتهمين 

 . يفطن اليه الحكم المطعون فيه
جــنح اـلـى االســتناد اـلـى روايــة ضــباط الشــرطة وأذرى بــدفاع  ه قــد لمــا كــان  ذـلـك وكــان الحكــم المطعــون فيــ     

الطاعنين رغم ثبوته بأوراق رسمية  فإنه يكون معيبا بالخطـأ فـى تطبيـق القـانون والفسـاد فـى االسـتدالل بمـا يعيبـه 
 .ويستوجب نقضه

 لتنفيذ طلب وقف ا

 ٣٦ بتعـديل المـادة ١٩٩٢ لسـنه ٢٣لما كان المشرع قد استحدث فى المـادة التاسـعة مـن القـانون رقـم       

  -:مكررا من اجراءات الطعن امام محكمة النقض بأنه 

 يجوز للطاعن فى حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبـة مقيـدة أو سـالبه للحريـة أن يطلـب فـى مـذكرة – ١

قف تنفيذ الحكم الصادر ضـده مؤقتـا لحـين الفصـل فـى الطعـن ويحـدد رئـيس المحكمـة أسباب الطعن و

 ٠))٠٠٠٠٠٠على وجه السرعة جلسة لنظر هذا الطلب تعلن بها النيابة 

 وكان المشرع ولئن لم يورد معيارا يستهدى به فى وقف تنفيذ الحكم أال أنه استمدادا من القواعد الواردة      
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ذا كان الحكم يرجح نقضه أو لـدرء خطـر إ هلمدنية والتجارية فان هذا االيقاف يجد مسوغفى قانون المرافعات ا

 ومن ثم يتعين وقف تنفيذ الحكـم  المطعـون فيـه ٠أو ضرر ال يمكن  تداركه وهو ما يتحقق فى الطلب الماثل 

   ٠لحين الفصل فى موضوع الطعن 

 فلهذه االسبـــــاب
 -:يلتمس الطاعن القضاء 

 ٠ال  ن شكالطعقبول ب  -:اوال 

  ٠ل محكمة النقض كلمتها فى الطعن و بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا حتى تق-:ثانيا 

 القضـية الـى محكمـة جنايـات بورسـعيد للحكـم ةعـادٕا وفى موضوع الطعن بنقض الحكـم المطعـون فيـه و-:ثالثا

 ٠فيها مجددا مشكلة من هيئه اخرى 
 الوكيل عن الطاعنيـن                                                                         

                                     المحامى لدى محكمة النقــــض                                   
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 باسم الشعب
 محكمة النقض
 الدائرة الجنائية

 )أ ( ا�حد 
 

 نائب رئيس المحكمة   محمد طلعت الرفاعي / ة السيد المستشار المؤلفة برئاس
 حسين الصعيدي   و  فرغلي زناتي / وعضوية السادة المستشارين 

 حسين حجازي و   وعزمي الشافعي     
 واب رئيس المحكمة                   ن

 .معتصم مھني / وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد 
 .ھشام عبد القادر / السر السيد وأمين 

 .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاھرة  
 . م٢٠١١ من فبراير سنة ٢٠ ھـ الموافق ١٤٣٢ من ربيع ا�ول سنة ١٧في يوم 

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

 لمرفوع منا
 ..................... 
 محكوم عليھما        ..................... 

 ضــد
 النيابة العامة 

 الوقائع

 ـبـدائرة قســم العــرب ٢٠٠٧لســنة .... اتهـمـت النياـبـة العامــة الطــاعنين وأخــر ـفـي الجناـيـة رـقـم 
 بـدائرة ٢٠٠٧نة ألنهـم فـي غضـون شـهر نـوفمبر سـ) ٢٠٠٧لسـنة ... المقيدة بالجدول الكلـي بـرقم (

اسـتعملوا القـوة والعنـف مـع رجـال الضـبط وهـم  :المتهمـون جميعـا :  محافظة بورسعيد –قسم العرب 
داء عمـل مـن أعمـال وظيفـتهم أضباط مديرية أمن بـور سـعيد لحملهـم بغيـر حـق علـى االمتنـاع عـن 

د مخدرة وأسـلحة وهو تنفيذ إذن النيابة العامة الصادر بضبطهم وتفتيشهم لضبط ما يحوزون من موا
) ٢ (.نارية حال كونهم حاملين األسلحة النارية وبلغوا بذلك مقصدهم على النحـو المبـين بالتحقيقـات

المصـرح ألحـوال  غيـر ايفـ" حشـيش "  حاز وأحـرز بقصـد االتجـار جـوهرا مخـدرا -١ :المتهم األول
 ٕاحــرازهولـتـرخيص بحيازـتـه ممــا ال يجــوز ا" بندقـيـة آلـيـة " ســالحا نارـيـا مششــخنا  أحــرز-٢ .بـهـا قانوـنـا

 سـالف الـذكر حـال كونـه ممـا ال يمما تستعمل علـى السـالح النـار" عدة طلقات " حرز ذخائر  أ-٣
أحـــرز بغـيــر مســـوغ مـــن الضـــرورة الشخصـــية أو الحرفـيــة  -٤ .إحـــرازه يجـــوز الـتــرخيص بحيازـتــه أو 

" ار جــوهرا مخــدرا حــرز بقصــد االتجــ أ-١ :الـثـانيالمــتهم ) ٣( .  "مطــواة ـقـرن غــزال" ســالح أـبـيض 
ممـا " بندقيـة آليـة " أحرز سالحا ناريا مششـخنا  -٢ .المصرح بها قانوناألحوال  غير ايف" حشيش 
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علـى السـالح تستعمل مما " عدة طلقات " أحرز ذخائر  -٣ . ازهأو إحرال يجوز الترخيص بحيازته 
أحـرز بغيـر مسـوغ  -٤ .إحـرازه  سالف الـذكر حـال كونـه ممـا ال يجـوز التـرخيص بحيازتـه أو يالنار

حـــاز وأحـــرز : المـــتهم الثاـلــث ) ٤(" . ســـكين " مـــن الضـــرورة الشخصـــية أو الحرفـيــة ســـالح أـبــيض 
 . المصـرح بهـا قانونـاألحـوال غيـر ايفـ" بانجو -حشيش  -هيروين  "ة تعددبقصد االتجار جواهر م

 المصــرح حــوالأل غـيـر ايفــ" حشــيش" جــوهرا مخــدرا أحــرز بقصــد االتجــار  -١ :المــتهم الراـبـع ) ٥(
 .محـلـى الصــنع " ـفـرد خرطــوش "  بغـيـر ـتـرخيص ســالحا نارـيـا غـيـر مششــخن  أحــرز-٢ .بـهـا قانوـنـا

 سـالف الـذكر دون أن يكـون يأحرز بغير ترخيص طلقة واحدة مما تسـتعمل علـى السـالح النـار -٣
قصـد بوهو من الخاضعين لقانون الطفل أحـرز  :المتهم الخامس) ٦ (.إحرازهمرخصا له بحيازته أو 
أحـرز  :المـتهم السـادس ) ٧ (.المصرح بها قانونـااألحوال  غير يف" ين هيرو"االتجار جوهرا مخدرا 

 :تهم الســابع الـمـ) ٨ (.المصــرح بـهـا قانوـنـاألحــوال  غـيـر ايـفـ" هـيـروين"بقصــد االتجــار جــوهرا مخــدرا 
 .ـهـا قانوـنـاالمصــرح بألحــوال  غـيـر ايـفـ"  الـبـانجو" حــاز بغـيـر قصــد االتجــار نـبـات الحشــيش الجــاف 

" مسـدس " هو من الخاضعين لقانون الطفل أحـرز سـالحا ناريـا مششـخنا  و-١ :المتهم الثامن ) ٩(
إحــــدى " لـعـــدم بـلـــوغ الســــن القانونـيـــة إحــــرازه حــــال كوـنـــه ممــــن ال يجــــوز لـهـــم الـتـــرخيص بحيازـتـــه أو 

 اـلـذكر  ســالفيمـمـا تســتعمل عـلـى الســالح الـنـار" أثـنـين طلـقـة " حــرز ذخــائر  أ-٢  ".عاـمـاوعشــرين 
" أحـرز بقصـد االتجـار جـوهرا مخـدرا  -٣ .هإحـرازالترخيص بحيازته أو لهم حال كونه مما ال يجوز 

ز بغيـر تـرخيص  أحـر-١   :المـتهم التاسـع ) ١٠ (. المصرح بها قانونـااألحوال غير يف"  حشيش 
 " طلقــة ٢عــدد " أحــرز ذخيــرة  -٢ " .فــرد خرطــوش صــناعة محليــة " ســالحا ناريــا غيــر مششــخن 

) ١١ (. له بحيازتـه أو إحـرازها سالف الذكر حال كونه غير مرخصيمما تستعمل على السالح النار
 المصـرح األحـوال غيـر يفـ" حشـيش "حرز بغيـر قصـد االتجـار جـوهرا مخـدرا  أ-١ :المتهم العاشر 

عــدة " أحــرز ذخــائر  -٣ " .مســدس " أحــرز بغيــر ـتـرخيص ســالحا غيــر مششــخن  -٢ .بهــا قانونــا
 سالف الذكر حال كونه مما ال يجوز التـرخيص بحيازتـه ي مما تستعمل على السالح النار" طلقات 

 بمســـكنه مـــع علمـــه والـثــانين األول يأخـفــى بنفســـه المتهـمــ : عشـــر يالمـــتهم الحـــاد) ١٢ (.أو إحـــرازه
 .. على النحو المبين بالتحقيقاتبصدور أمر النيابة العامة بضبطهم وارتكابهم للواقعة 

 ١٣٧ عـمـال ـبـالمواد ٢٠٠٨ مــن ـمـايو ســنة ٢١مــذكورة قضــت حضــوريا بجلســة والمحكـمـة ال 
 ٣٠ ، ١/ مكـرر٢٥ ، ٧/١ ، ٦ ، ٢ ، ١/١ من قانون العقوبات والمـواد ١٤٥ ، ١٤٤ ،  ١/مكررا

 ١٩٨١ لســــنة ١٦٥ ، ١٩٧٨ لســــنة ٢٦ المعــــدل ـبـــالقوانين رقمــــي ١٩٥٤ لســــنة ٣٩٤مــــن الـقـــانون 
 ، ٣٨/١ ، ٦ بـنــد ٢ بـنــد أ ، ٣٤/١ ، ١٧/١ ، ٢ ، ١اد  المعـــدل والـمــو٣ ، ٢ ، ١والجـــداول أرـقــام 
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 ١٢٢ ، ١٩٧٧ لسـنة ٦١ المعـدل بالقـانونين رقمـي ١٩٦٠ لسـنة ١٨٢ من القـانون ٤٢ ، ٢و٤٠/١
 مــن القســم الثــاني مــن الجــدول األول ٥٦مــن القســم األول والبنــد رقــم ) ١( والبنــد رقــم ١٩٨٩لســنة 

األول بمعاقبـــــة :  أوال ١٩٩٦ لســـــنة ١٢قـــــم  مـــــن قـــــانون الطفـــــل ر١٢٢ ، ١١١ ، ٩٥ ، ٢والمـــــواد 
أـلــف جنـيــه ومصـــادرة المـــواد المخـــدرة ماـئــه لســـجن المؤـبــد وتغـــريم كـــل مـــنهم مبـلــغ والـثــاني والثاـلــث با

منطـقــة ...  ـبــور ســـعيد وأجـــرة ... ى واألســلحة واـلــذخائر المضـــبوطة وـكــذا األدوات والســـيارتين رقـمــ
بالســجن المشــدد لمــدة والســادس والســابع والعاشــر المتهمــين الرابــع بمعاقبــة : ثانيــا  .حــرة بــور ســعيد

 ألــــف جنيــــه ومصــــادرة المــــواد المخــــدرة واألســــلحة والــــذخائر مائــــهعشــــر ســــنوات وتغــــريم كــــل مــــنهم 
بالســجن المشــدد لـمـدة عشــر ســنوات وتـغـريم المتهـمـين الخــامس والـثـامن بمعاقـبـة :  ثالـثـا .المضــبوطة 

بمعاقبـة : رابعـا  . واألسلحة والذخائر المضبوطة مخدرةمواد ال ألف جنيه ومصادرة المائه منهما كال
المخـدر واألسـلحة بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيـه ومصـادرة التاسع المتهم 

المتهمـــين العاشـــر والحـــادي عشـــر والـثــاني عشـــر والثاـلــث بمعاقـبــة : خامســـا  .ة المضـــبوطواـلــذخائر 
 مـع الشـغل والسابع عشر والثـامن عشـر بـالحبسعشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر 

 .لمدة سنتين 
 مــن ٢٢فطـعـن المحكــوم عـلـيهم ـفـي هــذا الحكــم بطرـيـق اـلـنقض األول والـثـامن عشــر ـفـي ـيـوم  

 ٢٠٠٨ مــن مــايو ســنة ٢٥ والخــامس والســابع والحــادي عشــر والثــاني عشــر فــي ٢٠٠٨مــايو ســنة 
 والرابـع عشـر والخـامس عشـر ٢٠٠٨سـنة  مـن مـايو ٢٦والرابع والتاسع والعاشر والثالـث عشـر فـي 

 والـثـاني والثاـلـث ٢٠٠٨ والســادس والـثـامن فــي األول مــن يونـيـه ســنة ٢٠٠٨ مــن مــايو ســنة ٢٧ـفـي 
 مـن يونيـه ٢٩ وأودعت عـدد سـت مـذكرات بأسـباب الطعـن األولـي فـي ٢٠٠٨ من يونيه سنة ٢في 

عنين الراـبـــع عشــــر أيمــــن حامــــد إمــــام المحــــامي عــــن الطــــا/ موقعــــا عليهــــا مــــن األســــتاذ٢٠٠٨ســــنة 
/  موقعــا عليهــا مــن األســتاذ ٢٠٠٨ مــن يوليــه ســنة ٧والخــامس عشــر والســادس عشــر والثانيــة فــي 

 ٢٠٠٨ مــن يوليــه ســنة ٧مصــطفي مصــطفي المغلــوب المحــامي عــن الطــاعن الثالــث والثالثــة فــي 
 محمــد إســماعيل شــطا المحــامي عــن الطــاعنين الســادس والثــامن والعاشــر/موقعــا عليهــا مــن األســتاذ

عصـام سـعد سـالمة المحـامي عـن /  موقعـا عليهـا مـن األسـتاذ ٢٠٠٨ من يوليه سـنة ٨والرابعة في 
عصــام /  موقعــا عليهــا مــن األســتاذ٢٠٠٨ مــن يولـيـه ســنة ٨الطــاعنين األول والـثـاني والخامســة فــي 

 موقعــا عليهــا مــن ٢٠٠٨ يوليــه ســنة ٩ســعد ســالمة المحــامي عــن الطــاعن الخــامس والسادســة فــي 
 . إبراهيم علي صالح المحامي عن الطاعنين الرابع والسابع /األستاذ 
 .وبجلسة اليوم سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة  
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 المحكمة
بعد اإلطالع علي األوراق وسماع التقرير الذي تـاله السـيد المستشـار المقـرر والمرافعـة وبعـد  

 .المداولة 
 نين وحيث إن بالنسبة للطعن المقدم من الطاع 

 التاسع   ..................... -
 الحادي عشر   ..................... -
 الثاني عشر   ..................... -
 الثالث عشر   ..................... -
 الرابع عشر   ..................... -
 السادس عشر   ..................... -

لطعن فــي الميعــاد القــانوني إال أنهــم لــم يقــدموا أســبابا ٕومــن حيــث إن الطــاعنين وان قــرروا بــا 
ٕوان قــدم األســباب ـفــي الميعــاد إال أـنــه لــم يقــرر ـبــالطعن ومــن ـثــم ......... لطعــنهم وكــان الطـــاعن 

 . يكون الطعن المقدم من كل منهم غير مقبول شكال 
 :بالنسبة للطعن المقدم من كل من الطاعنين : ثانيا 

 األول  .......................... -
 الثاني  .......................... -
 الثالث  .......................... -
 الرابع  .......................... -
 الخامس  .......................... -
 السادس  .......................... -

 السابع  .......................... -

 الثامن  .......................... -

 العاشر  .......................... -

 الرابع عشر  .......................... -
 الخامس عشر  .......................... -

 .فإنه استوفي الشكل المقرر في القانون 
 وحيث إن مما ينعاه الطاعنون الرابع والخامس والسادس الثامن والعاشر والخامس عشر 
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ة لحملهـم بغيـر طذ دانهم بجرائم استعمال القوة والعنف مع رجال الشـرعلي الحكم المطعون فيه أنه إ
ٕحق علي االمتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفـتهم واحـراز جـوهر مخـدرة بقصـد االتجـار وأسـلحة 

وذخـائر بـدون تـرخيص قـد شـابه القصـور فـي التسـبيب واإلخـالل بحـق " بنـادق آليـة "نارية مششـخنة 
انون واـلـــبطالن فـــي اإلجـــراءات ذـلـــك أنـــه أطـــرح اـلـــدفع المبـــدي ـمـــن الـــدفاع والخطـــأ ـفـــي تطبيـــق القـــ

الطاعنين الرابع والخامس والسادس والسابع والعاشر بـبطالن القـبض علـيهم وتفتيشـهم بـرد قاصـر إذ 
لم يبين حالة التلبس التي تبـيح القـبض علـيهم خاصـة وأنهـم لـم يـذكروا بالتحريـات ولـم يشـملهم اإلذن 

مة رغم أن مدونات الحكم تدل علي أن ما ضبط معهم من مواد مخـدرة كـان الصادر من النيابة العا
نتيجة تفتيشهم ولم يبين الحكم الحالة التي كـانوا عليهـا أو أعمـال المقاومـة التـي قارفوهـا حتـى يصـح 
القــول بــأنهم كــانوا فــي حالــة تلــبس بالجريمــة األخيــرة إذ أن المســتفاد ممــا حصــله الحكــم بيانــا لواقعــة 

 أعمـــال المقاومـــة كاـنــت ـمــن الطـــاعن األول ومـــن قتـلــوا أثـنــاء عملـيــة الضـــبط كمـــا أخطـــأ اـلــدعوى أن
الحكم في الرد علي الدفع ببطالن القبض علي الطاعن العاشر واعتبره حامال لسالح رغم أن أقـوال 

هـذا فضـال عـن عـدم بيـان . الشهود تفصح عن أن ضبط السالح كان نتيجة تفتـيش الخـامس عشـر 
التي حدثت من الطاعن الخامس عشر وخال الحكم من بيان نـوع المخـدر المضـبوط أفعال المقاومة 

مع الطاعن السادس وأخيرا فـإن المحكمـة لـم تعـن ببحـث أمـر الطـاعن الثـامن رغـم مـا أفصـح الحكـم 
 .مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . في مدوناته وبيانه لوصف التهمة أنه من األحداث 

فـي أن التحريـات السـرية التـي (حصل واقعة الدعوى في قولـه وحيث إن الحكم المطعون فيه 
......... والشـــــهير بــــــ ............. دلـــــت علـــــي أن الشـــــخص حظـــــر /........... أجراهـــــا العقيـــــد

 قضــية والـهــارب مــن تنفيــذ أحـكــام ٢٥والســابق الحكــم علـيــه فــي ......... والمســجل جنائيــا والمـقــيم 
ي االتجار العلني في المواد المخدرة علي نطـاق واسـع ومحـرزا قضائية قد اتجه في اآلونة األخيرة إل

لسالح ناري عبارة عن بندقية آلية وطبنجة وأنه يتخـذ مـن منطقـة الكويـت والسـاللم تمليـك دائـرة قسـم 
العرب مركزا لمزاولـة نشـاطه وأنـه يسـتعين فـي نشـاطه اإلجرامـي بمجموعـة مـن األشـخاص الخطـرين 

... وشـــهرته ) .... ٢(وشـــقق األول والمـقــيم ـبــذات العـنــوان .. ير ـبـــ الشـــه) .... ١(والمســـجلين وهـــم 
والمقـــيم مـــع .... وشـــهرته ) .... ٤(والمقـــيم مـــع شـــقيقة الـثــاني .... وشـــهرته ) .... ٣.... (والمـقــيم 

) .... ٧.... (والمقــــيم ... وشــــهرته ) ... ٦.... (والمقــــيم .... وشــــهرته ) .... ٥(الثــــاني والثالــــث 
كمـــا أســـفرت التحرـيــات أنهـــم يحـــوزون ويحـــرزون .... وشـــهرته ) .... ٨.... (مـقــيم وال.... وشـــهرته 

أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وأنهم يستخدمون سيارات مـؤجرة ودراجـات بخاريـة فـي تحركـاتهم 
وأنهـــم يحتفظـــون ـبــالمواد المخـــدرة مـــع شخصـــهم وأمـــاكن تواجـــدهم ووســـائل ـتــنقالتهم ومســـاكنهم ولمـــا 
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 واـلــذي عرضـــه عـلــي نياـبــة ٢٢/١١/٢٠٠٧حرـيــات ســـطره ـفــي محضـــره المـــؤرخ التوـثــق مـــن هـــذه الت
بورسعيد الكلية والتي أمرت فـي السـاعة العاشـرة صـباحا ذات اليـوم بضـبط وتفتـيش شـخص ومسـكن 
المتحري عنهم وضبط من يتواجد معهم في حالـة تلـبس وكـذا ضـبط وتفتـيش وسـائل تـنقالتهم لضـبط 

وذخائر حال تواجدهم بدائرة بورسعيد الكلية ونفـاذا . ة وأسلحة ما يجوزنه أو يحرزونه من مواد مخدر
لهـــذا اإلذن وبعـــد أن أكـــدت المراقبـــة تواجـــد المـــأذون بضـــبطهم وتفتيشـــهم بمنطقـــة ممارســـة نشـــاطهم 
سالفة الذكر توجه المـأذون لـه بـالتفتيش بمرافقـة مجموعـة مـن ضـباط إدارة البحـث الجنـائي ومكافحـة 

ن قطــاع األـمــن المرـكــزي ومــا أن وصـــلوا حتــى فوجـئــوا ـبــالمتهم األول المخــدرات ومجموعـــة قتاليــة ـمــ
ومعـــه شخصـــان آخـــرين قـــاموا بـــإطالق النـــار صـــوبهم مـــن بنـــادق آليـــة والتـــي تبادلـــت معهـــم عمليـــة 

متـأثرين ... و .... اإلطالق حتى تمكنت من السـيطرة علـي مسـرح الحـادث وقـد تبـين وفـاة كـال مـن 
 ناريـا عبـارة عـن بندقيـة آليـة وذخـائر ناريـة وتـم ضـبط كـل مـن بإصاباتهما وبحـوزة كـل منهمـا سـالحا

 كمــا عثــر معــه علــي ثالثــين قطعــة لمــادة ١٦محــرزا فــرد خرطــوش وبــه فــارغ طلقــة عيــار ) ... ١(
منطقــة حــرة بورســعيد .... حــال هروـبـه بالســيارة رـقـم ) .... ٢(داكـنـة تشــبه جــوهر الحشــيش المخــدر 

حقيبــة الخلفيــة للســيارة علــي لفــافتين كبيــرتين تحتويــان علــي ماركــة هونــدا ســيفك والتــي تــم العثــور بال
 وطلقـتـين مــن ١٦محــرزا فــرد خرطــوش عيــار ) ... ٣(كمـيـة مــن نبــات أخضــر جــاف يشــبه الـبـانجو 

 خمســة وتســعون لفافــة مــن الــورق األبــيض تحتــوى علــي مســحوق ٩٥محــرزا ) .... ٤(ذات العيــار 
 اثنين وتسعون لفافـة مـن ٩٢محرزا .... وشهرته ) .... ٥(بيج اللون يشبه جوهر الهيروين المخدر 

وشــهرته ) .... ٦(الــورق األبــيض تحتــوي علــي مســحوق بــيج اللــون يشــبه جــوهر الهيــروين المخــدر 
 مائــه وثالثــة عشــر لفافــة مــن الــوراق أبــيض تحتــوى علــي مســحوق بــيج ١١٣وعثــر معــه علــي .... 

أربعون قطعة لمادة داكنة تشـبه جـوهر  اثنين و٤٢اللون يشبه جوهر الهيروين المخدر كما تم ضبط 
الحشيش المخدر ولفافة كبيرة الحجـم مـن البالسـتيك متعـدد األلـوان تحتـوى علـي نبـات اخضـر جـاف 

ولــم يعثــر معــه علــي ثمــة ممنوعــات والذ المــتهم األول ومعــه ) .... ٧(يشــبه نبــات البــانجو المخــدر 
ات لتنفيـذ إذن النيابـة اقتحمـت السـيارة رقـم باقي المتهمين بالفرار من مسرح الحادث وحال تواجد القو

ٕأجرة بورسعيد الحصار األمني واطالق النار علـي القـوات والتـي بادلتهـا إطـالق األعيـرة الناريـة .... 
والــذي كــان يجلــس بجــواره علــي المقعــد األمــامي وبتفتــيش .... و .... ممــا ترتــب عليــه وفــاة قائــدها 

 مــم طويـلـة ٩دس حـلـوان مطمــوس األرـقـام وـبـه طلـقـة عـيـار الســيارة عـثـر بالدواســة األمامـيـة عـلـي مســ
وخمس فوارغ من ذات العيار وبتفتيش حقيبـة السـيارة تـم العثـور علـي حقيبـة سـفر سـوداء كبيـرة وبهـا 
قطعتين مستطيلة الشكل لمادة داكنـة تشـبه جـوهر الحشـيش المخـدر وعـدد أربـع لفافـات كبيـرة الحجـم 
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وبـتـــاريخ . أخضــــر جــــاف يشــــبه نـبـــات الـبـــانجو المخــــدر مــــن البالســــتيك تحـتـــوى عـلـــي كمـيـــة لبـنـــات 
رـئـيس مباحــث قســم شــرطة الزهــور محضــر التحرـيـات أوري فيــه / ...  ســطر الراـئـد ٢٦/١١/٢٠٠٧

بإخفـاء / ... أسـفرت علـي قيـام المـتهم / ... أن تحرياته السرية والتـي قـام بهـا باالشـتراك مـع العقيـد 
واستصدر إذنا مـن النيابـة العامـة بضـبطهما وتفتيشـهما . ....المتهمين األول والثاني بمسكنه الكائن 

رئـيس قسـم .... مفـتش مباحـث الزهـور و / .... ونفاذا لهذا اإلذن توجه مجري التحريات والمقـدمان 
رئيس المباحث الجنائيـة وقـوة مـن الشـرطة السـريين يـرافقهم مجموعـة / .... المخدرات برئاسة العقيد 

زي صوب السكن سالف البيان وما أن دلفوا بالشقة حتى وجدوا المـتهم متتالية من قوات األمن المرك
 تســع قطــع لمــادة داكـنـة اللــون ٩بضــبطه وتفتيشــه عـثـر معــه عـلـي / ... الـثـاني بالصــالة فقــام الراـئـد 

تشـــبه جـــوهر الحشـــيش المخـــدر وبعـــض المشـــغوالت الذهبيـــة وبملـــغ نقـــدي وقـــد أقـــر المـــتهم بـــإحرازه 
والشـــهير ـبـــ / .... بالشـــقة عـلــي الـمــتهم / .... ر كـمــا عـثــر المـقــدم للمخــدر المضـــبوط بقصـــد االتجـــا

 مـــم قصـــير مطموســـة ٩والمطلـــوب ضـــبطه وبتفتيشـــه عثـــر معـــه علـــي طبنجـــة ترويرتـــا عيـــار .... 
األرقام وبهـا طلقتـين مـن ذات العيـار كمـا عثـر معـه علـي أربـع قطـع لمـادة داكنـة اللـون تشـبه جـوهر 

ٕازه للســالح بقصــد اـلـدفاع عــن اـلـنفس واحــرازه للمخــدر بقصــد الحشــيش المخــدر وقــد أقــر المــتهم ـبـإحر
 وبهـا خمسـة ٣٩ × ٧٠٦٢االتجار وبتفتيش المسكن عثر علـي سـالح عبـارة عـن بندقيـة آليـة عيـار 

بملكيتـــه .... عشـــر طلقـــة مـــن ذات العيـــار تـــم العثـــور عليهـــا علـــي ســـرير بغرفـــة النـــوم أقـــر المـــتهم 
مالكـــي جيـــزة ماركـــة ... ان إخفائهمـــا للســـيارة رقـــم للســـالح المضـــبوط كمـــا أرشـــد المتهمـــان عـــن مكـــ

ميتسوبيشـي النســر والمســتأجرة ـمـن أحـد مكاـتـب ـتـأجير الســيارات وبـهـا أثـار لطلـقـات نارـيـة وعـثـر بـهـا 
والــذي أقــر .... بضــبط المــتهم ... علــي ســكين كبيــر الحجــم ونفــاذا إلذن النيابــة العامــة قــام المقــدم 

 ٢٩/١١/٢٠٠٧قصـد إبعادهمـا عـن أعـين الشـرطة وبتـاريخ بإخفائه للمتهمين المضـبوطين بمسـكنه ب
وبـعــد أن وردت معلوـمــات ـمــن أحـــد .... الشـــهير ـبـــ ... ٕونـفــاذ اإلذن بضـــبط واحضـــار الـمــتهم األول 

المصــادر الســرية والـتـي أكــدتها التحرـيـات مـفـاده تواجــد الـمـتهم بإحــدى الجــزر بمنطـقـة البشــتير ببحـيـرة 
/ .... يقه للهرب إلي سيناء عبر بحيرة المنزلة فقد قـام العقيـد المنزلة دائرة قسم الجنوب وأنه في طر

يرافـقـه مجموعــة مــن ضــباط إدارة البحــث الجـنـائي وـقـوة مــن الشــرطة الســريين مـتـوجهين إـلـي المنطقــة 
سالفة الذكر وما أن وصلوا حتى شاهد المتهم حال سيره بأحد المراحات حامال سـالحا ناريـا وبرفقتـه 

كمـــا تبـــين أن ... وشـــهرته .... ومـــن يرافقـــه والـــذي تبـــين أنـــه يـــدعي شـــخص أخـــر فقـــاموا بضـــبطه 
 وبهــا اثـنـين وعشــرين طلـقـة مــن ٣٩ × ٧٠٦٢عـيـار .... الســالح الـنـاري عـبـارة عــن بندقـيـة آلـيـة رـقـم 

بتفتيش المـتهم األول فعثـر علـي أثنـي عشـر قطعـة لمـادة داكنـة تشـبه / .... ذات العيار وقام العقيد 
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مالـكـي ... ـلـغ نـقـدي ومفـتـاح ســيارة والـتـي تـبـين أـنـه خــاص بالســيارة رـقـم جـوهر الحشــيش المخــدر ومب
القـاهرة والمســتأجرة مـن أحــد مكاتـب ـتـأجير السـيارات وبتفـتـيش المـتهم الـثـاني عثـر مـعـه علـي مســدس 

وـبـه خـمـس طلـقـات ـمـن ذات العـيـار كـمـا ـتـم العـثـور ...  ـمـم طوـيـل مارـكـة وولـتـر ألـمـاني رـقـم ٩عـيـار 
حجـــم لمـــادة داكـنــة تشـــبه جـــوهر الحشـــيش المخـــدر وـقــد أـقــر المتهمـــان عـلــي ثمـــاني قطـــع متوســـطة ال

ٕبملكية كل منهما للسالح المضـبوط معـه واحرازهمـا للمخـدر المضـبوط معهمـا بقصـد االتجـار وأرشـد 
عــن مكــان تواجــد الســيارة ســالفة الــذكر والتــي عثــر بهــا علــي كــيس بالســتيك وبــه أربعــة عشــر لفافــة 

تشبه جوهر الحشيش المخدر وسالح أبيض عبارة عن مطواة قـرن سلوفانية تحتوى علي مادة داكنة 
غـــــزال أقـــــر المـــــتهم األول بملكيـتــــه للســـــالح وحيازـتــــه للمخـــــدر المضـــــبوط بقصـــــد االتجـــــار وبـتــــاريخ 

علــــي رأس قــــوة ـمــــن / ... والراـئــــد / ....  ونفــــاذا إلذن النيابــــة العاـمــــة قــــام المقــــدم ٣٠/١١/٢٠٠٧
وبتفتيشهما لم يعثر معهما علـي ثمـة ممنوعـات ... وشقيقه / .... الشرطة السريين بضبط المتهمين 

 وبتفتيشـه ١/١٢/٢٠٠٧نفـاذا إلذن النيابـة العامـة الصـادر فـي / .... كما قاما أيضا بضـبط المـتهم 
لمـا كـان ذلـك ، وكـان قضـاء محكمـة الـنقض مسـتقرا علـي أن الحكـم .. لم يعثر علي ثمة ممنوعات 

واقعـــة المســـتوجبة للعقوبـــة بيانـــا تتحقـــق فـــه أركـــان الجريمـــة باإلدانـــة يجـــب أن يشـــتمل علـــي بيـــان ال
والظــروف الـتـي وقـعـت فيـهـا واألدـلـة الـتـي استخلصــت منـهـا المحكـمـة ثـبـوت وقوعـهـا ـمـن الـمـتهم وـكـان 
مــن المقــرر أنــه ينبغــي أال يكــون الحكــم مشــوبا بإجمــال أو إبهــام ممــا يتعــذر معــه تبــين مــدي صــحة 

وهــو يكــون ـكـذلك كلمــا جــاءت أســبابه . عـلـي واقـعـة اـلـدعوى الحـكـم ـمـن فســاده ـفـي التطبـيـق الـقـانوني 
مجملة أو غامضة فيمـا أثبتتـه أو نفتـه مـن وقـائع سـواء كانـت متعلقـة ببيـان تـوافر أركـان الجريمـة أو 
ظروفها أو كانت بصدد الرد علي أوجـه الـدفاع الهامـة أو كانـت متصـلة بعناصـر اإلدانـة علـي وجـه 

ضــطراب الــذي ينبــئ عــن اخــتالل فكرتــه مــن حيــث تركيزهــا فــي العمــوم أو كانــت أســبابه يشــوبها اال
موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما ال يمكن معه استخالص مقوماته سواء ما يتعلق منهـا بواقعـة 
اـلـــدعوى أو ـبـــالتطبيق القــــانوني ويعجــــز بالـتـــالي محكمــــة اـلـــنقض عــــن إعمــــال رقابتهــــا عـلـــي الوجــــه 

 الحكـم المطعـون فيـه وعـن صـورة الواقعـة وأدلـة الثبـوت لما كان ذلك ، وكان ال يبين مـن. الصحيح 
والــذين لــم يشــملهم إذن النيابــة العامــة ...... فيهــا تفصــيل الوقــائع واألفعــال التــي قارفهــا الطــاعنون 

بالضــبط والتفتــيش والمثبتــة الرتكــابهم الجــرائم التــي دانهــم بهــا وكيفيــة حصــولها ودور كــل مــنهم فــي 
اق عبارات عامة مجملة استقاها من أقوال الشهود ال يبين منها  تـوافر إحداثها بل أورد في هذا السي

حاـلـة التـلـبس التــي تـبـيح القــبض والتفـتـيش وبــذلك ـلـم يكشــف عــن وجــه استشــهاده بهــذه األدـلـة ومــدي 
لمـــا كـــان مـــا تـقــدم ، ـفــإن الحكـــم . تأيـيــدها ـفــي هـــذا الخصـــوص للواقعـــة الـتــي اقتنعـــت بهـــا المحكمـــة 
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. ـبـالغموض واإلبهــام والقصــور ممــا يعيـبـه بـمـا يســتوجب نقضــه واإلعــادة المطـعـون فـيـه يكــون مشــوبا 
لمــا كــان ذلــك ، وكــان البــين مــن األوراق أن النيابــة العامــة أقامــت الــدعوى الجنائيــة ضــد الطــاعنين 

فـي غيـر األحـوال المصـرح )  حشـيش–هيـروين (بوصف أنهم حـازوا وأحـرزوا جـواهر مخـدرة ...... 
ين بتقريـر المعـمـل الكيمـاوي ومحكـمـة الجنايـات قضــت بمعـاقبتهم باعتـبـار بهـا قانونـا عـلـي النحـو المـبـ

لمــا كــان ذلــك ، وكــان يشــترط لصــحة الحكــم . أن اإلحــراز والحيــازة مجــردين مــن القصــود المســماة 
باإلداـنــة فـــي جريمـــة إحـــراز مـــادة مخـــدرة أو حيازتهـــا أن تكـــون المـــادة المضـــبوطة مـــن عـــداد المـــواد 

الجدول الملحـق بالقـانون المجـرم وأن الكشـف عـن كنـه المـادة المضـبوطة المخدرة المبينة حصرا في 
فــإذا خــال الحكــم مــن الــدليل الفنــي الــذي يســتقيم بــه . والقطــع بحقيقتهــا ال يصــلح فيــه غيــر التحليــل 

كمـا أنـه مـن المقـرر أنـه يجــب إيـراد األدلـة التـي تسـتند إليـهـا . قضـاؤه فإنـه يتعيـب بمـا يوجـب نقضــه 
داها في الحكـم بيانـا كافيـا فـال يكفـي مجـرد اإلشـارة إليهـا بـل ينبغـي سـرد مضـمون المحكمة وبيان مؤ

كـل دلـيـل وذـكـر ـمـؤداه بطريـقـة وافـيـه يـبـين منـهـا ـمـدي تأيـيـده للواقـعـة كـمـا اقتنـعـت بـهـا المحكـمـة ومبـلـغ 
لمــا كــان ذلــك ، وكــان . اتفاقــه مــع بــاقي األدلــة التــي أقرهــا الحكــم حتــى يتضــح وجــه اســتدالله بهــا 

لمطعــون فـيـه قــد خــال كلـيـة مــن بـيـان ـنـوع المــواد المخــدرة إذ أورد مــؤدي تقرـيـر التحلـيـل عـلـي الحكــم ا
نحــو ال يقطــع بكـنـه المــواد المضــبوطة وهــو اـلـدليل الفـنـي اـلـذي يســتقيم ـبـه قضــاؤه فإـنـه يكــون مشــوبا 

وكــان يبــين مــن مــدونات الحكــم المطعــون فيــه أنــه أورد أن . بالقصــور بمــا يوجــب نقضــه واإلعــادة 
كمــا خـلـت محاضــر . خاضــعين لـقـانون الطـفـل وـلـم يـبـين ســنده ـفـي تـقـدير هــذه الســن .... نين الطــاع

 إصـدار قـانون الطفـل ١٩٩٦ لسـنة ١٢لما كان ذلك ، وكان القانون رقم . الجلسات من هذا البيان 
ـقــد ـنــص ـفــي مادـتــه الثانـيــة عـلــي أـنــه يقصـــد الطـفــل ـفــي مجـــال الرعاـيــة المنصـــوص عليهـــا ـفــي هـــذا 

ـلـم يبـلـغ ثمــاني عشــر ســنة ميالدـيـة كامـلـة ويكــون إثـبـات ســن الطـفـل بموجــب شــهادة الـقـانون كــل مــن 
ـمـيالده أو بطاقـتـه الشخصــية أو أي مســتند رســمي أخــر ممــا مـفـاده أن ـكـل مــن ـلـم يبـلـغ ثـمـاني عشــرة 
سنة ميالدية كاملة كان طفال تراعـي فـي حالتـه كافـة الضـوابط التـي وضـعها الشـارع سـياجا لحمايتـه 

وبا وتنصيصا أن يثبت بأسبابها المستند الرسمي الذي ارتكنت فيه في تحديـد سـن ويلزم المحكمة وج
 منـــه علـــي أنـــه ال يحكـــم باإلعـــدام أو باألشـــغال الشـــاقة المؤبـــدة أو ١١٢الطفـــل كمـــا نصـــت المـــادة 

المؤقتة علي المتهم الذي زاد سنه علي ست عشرة سنة ميالدية ولم يبلغ الثامنة عشـرة سـنة ميالديـة 
ارتكـاب الجريمـة وفـي هـذه الحالـة إذا ارتكـب المـتهم جريمـة عقوبتهـا اإلعـدام يحكـم عليـه كاملة وقت 

ٕبالســجن لمــدة ال تـقـل عــن عشــر ســنوات واذا كاـنـت الجريمــة عقوبتهــا األشــغال الشــاقة المؤـبـدة يحكــم 
ٕعلـيــه بالســـجن اـلــذي ال تـقــل مدـتــه عـلــي ســـبع ســـنوات واذا كاـنــت الجريمـــة عقوبتـهــا األشـــغال الشـــاقة 
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 مــن ١٧ يحكــم عليــه بالســجن وال تخــل األحكــام الســابقة بســلطة المحكمــة فــي تطبيــق المــادة المؤقتــة
قــانون العقوبــات فــي الحــدود المســموح بهــا قانونــا علــي الجريمــة التــي وقعــت مــن المــتهم وكــان مــن 

ٕ مــن القــانون المــار ذكــره أنــه وان كــان األصــل عمــال بــالفقرة األولــي مــن ١٢٢المقــرر بــنص المــادة 
مشار إليها أن تختص محكمة األحداث دون غيرها بـالنظر فـي أمـر الطفـل عنـد اتهامـه فـي المادة ال

إحـــدى الجـــرائم أو تعرضـــه لالنحـــراف إال أن الفقـــرة الثانيـــة مـــن هـــذه المـــادة نصـــت علـــي أن يكـــون 
االختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولـة العليـا بحسـب األحـوال بنظـر قضـايا الجنايـات 

يـهـا طـفـل جــاوزت ســنه خـمـس عشــرة سـنة وـقـت ارتـكـاب الجريـمـة مـتـي أســهم ـفـي الجريـمـة التـي ـيـتهم ف
غـيــر طـفــل واقتضـــي األمـــر رـفــع اـلــدعوى الجنائـيــة علـيــه مـــع الطـفــل وأوجـبــت تـلــك المـــادة ـفــي الفـقــرة 
األخيرة منها علي أي من هاتين المحكمتين بحث ظروف الطفـل مـن جميـع الوجـوه وأجـازت لهـا فـي 

لمــا كــان ذلــك ، وكــان الحكــم المطعــون فيــه قــد خلــت أســبابه مــن . مــن تــراه ســبيل ذلــك االســتعانة ب
اإلشــارة إـلـي الوثيـقـة أو المســتند الرســمي اـلـذي ارتـكـن إلـيـه ـفـي تحدـيـد أن الطــاعنين خاضــعين لـقـانون 
الطفـل وكـان ال يعتـد بمـا أورده الحكـم فـي ديباجتـه مـن أنهمـا خاضـعان لقـانون الطفـل لمـا هـو مـقـرر 

ـفــإذا تعـــذر عـلــي المحكمـــة ذـلــك لعـــدم . ي تـقــدير ســـن الطـفــل بغـيــر وثيـقــة رســـمية مـــن أـنــه ال يقـيــد ـفــ
وجودهــا كــان تقــدير ســنه بواســطة خبـيـر ومــن ـثـم فإنــه لكــي تقضــي المحكمــة بتقــدير العقوـبـة المقــررة 
يجب عليها أن تستظهر السن ليكون حكمها وفق صحيح القانون ولمـا كـان األصـل أن تقـدير السـن 

وى ال يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إال أن تكون محكمـة الموضـوع أمر متعلق بموضوع الدع
لمــا . قــد تناولتــه بالبحــث والتقــدير وأتاحــت للمــتهم والنياـبـة العامــة إـبـداء مالحظاتهمــا فــي خصوصــه 

كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعـن البتـة فـي مدوناتـه باسـتظهار سـن الطـاعنين وخـال مـن 
ا أوجبه القانون من بحـث ظروفـه مـن جميـع الوجـوه فإنـه يكـون معيبـا بالقصـور اإلشارة إلي مراعاة م

ـفــي البـيــان وعـــدم مراعـــاة إجـــراءات المحاكمـــة وفـقــا للـقــانون ممـــا يعجـــز محكمـــة اـلــنقض مـــن إعمـــال 
فإنـه يتعـين نقـض الحكـم المطعـون . رقابتها علي تطبيق القانون تطبيقا صحيحا علي واقعة الدعوى 

ة للطـاعنين جميعـا وبـاقي المحكـوم علـيهم وكـذا مـن لـم يقبـل طعـنهم شـكال عمـال فيـه واإلعـادة بالنسـب
ٕ فـــي شـــأن حـــاالت واجـــراءات الطعـــن أمـــام محكمـــة ١٩٥٩ لســـنة ٥٧ مـــن القـــانون رقـــم ٤٢بالمـــادة 

لكـون التهمـة المسـندة إليـه هـي / ... عدا المحكوم عليه . النقض لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة 
 .هم األخرى المسندة إلي المحكوم عليهم اآلخرين واقعة مستقلة عن الت

 فلهذه األسباب
 شكال ................. بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين : أوال : حكمت المحكمة 



 

 

 ٣٩

بقـبـول الطعــن المقــدم مــن ـبـاقي الطــاعنين شــكال وفــي الموضــوع بــنقض الحكــم المطعــون فيــه : ثانـيـا 
يد لــتحكم فيهــا مــن جديــد دائــرة أخــري بالنســبة لجميــع المحكــوم واإلعــادة إلــي محكمــة جنايــات بورســع

 ......... .عليهم بما فيهم من لم يقبل طعنه شكال أو لم يقرر بالطعن عدا المحكوم عليه 
 نائب رئيس المحكمة     أمين السر 
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  بهاء الدين أبو شقةبهاء الدين أبو شقة                                                                                                                                                                                              
 المحامى بالنقض                                                                 
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 كل��ى ش��مال ٢٠٠١لس��نة ... المقي��دة تح��ت رق��م ( ال��دقى ٢٠٠١لس��نة ... ف��ى الجناي��ة رق��م 

 ).الجيزة
 .بالسجن المؤبد عما اسند اليه...  بمعاقبة ١٩/٧/٢٠١٠م فيھا حضوريا بجلسة والمحكو

 الوقائـــع
 :أحالت النيابة العامة ك. من المتھمين

١ (  .... 
 )الطاعن(   ...   ) ٢

 . بدائرة قسم الدقى محافظة الجيزة٢٠٠١ يناير ١٠إلى المحاكمة بوصف أنھما بتاريخ 
 بيتا النية وعقدا العزم المصمم عليه واعدا ل�ذلك قت. عمدا مع سبق ا9صرار والترصد بأن

وترصداه حتى ايقنا من تواج�ده بمكتب�ه بمف�رده ف�دلفاه وم�ا أن ظف�را )  سكين–س.ح أبيض (ا<مر 
فاح�دثا ب�ه ا9ص�ابات الموص�وفة بتقري�ر ) الس�كين(به حت�ى انھ�ا9 علي�ه طعن�ا بس�.حيھما ا9ب�يض 

 .الصفة التشريحية والتى أودت بحياته
 ارتكب��ت تل��ك الجناي��ة بقص��د تس��ھيل ارتك��اب جنح��ة أخ��رى ھ��ى أن��ه ف��ى ذات الزم��ان وق��د

 .والمكان سالفى الذكر سرقا ا9شياء المثبته وصفا وقيمة با<وراق والمملوكة للمجنى عليه ذاته
 . عقوبات٢٣٤/٢، ٢٣٢، ٢٣١، ٢٣٠ا<مر المعاقب عليه بالمواد 

المق�دم م�ن المتھم�ين بقبول�ه ش�ك.  قضت محكمة ال�نقض ف�ى الطع�ن ٣/١٠/٢٠٠٩وبجلسة 
 .وفى موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه وا9عادة

 قضت محكمة ا9عادة حض�وريا بمعاقب�ة ك�ل م�ن ١٩/٧/٢٠١٠وأعيدت المحاكمة وبتاريخ 
 . المتھمين المذكورين بالسجن المؤبد عما اسند اليھما

 بطريق النقض للمرة الثانية ... ولما كان الحكم ا<خير باط. فقد طعن عليه المحكوم ضده 
تت�ابع س�جن ط�ره (...)  بشخصه من السجن وقيد طعنه تحت رقم ٢٠١٠ أغسطس ٢وذلك بتاريخ 

 .العمومى
 .ونورد فيما يلى أسباب الطعن بالنقض

 الوجه األول



 

 

 ٤٢

 القصور فى البيان
بمطالعة مدونات أسباب الحكم المطعون فيه تبين ان محكمة الموضوع تساندت فى قضائھا 

 ١٣/١٠/٢٠٠١بادانة المتھمين إلى الدليل المستمد من اعترافھما أمام قاض�ى المعارض�ات بجلس�ة 
 .عند النظر فى أمر حبسھما با9تھام المسند اليھما

دون أن تبين المحكمة فى حكمھا عناصر ا9تھام المذكور الذى اعترف به الطاعن والم�تھم 
مش�وبا بالتجھي�ل والتعم�يم فض�. ع�ن الغم�وض  وق�د ج�اء بيانھ�ا ف�ى تحص�يل ذل�ك ال�دليل –اPخر 

 اج�راءات جنائي�ة م�ن ض�رورة اش�تمال ك�ل حك�م ٣١٠ بما 9 يتفق مع ما أوجبته المادة –وا9بھام 
صادر با9دانة على بيان مفصل وواضح لمضمون كل دليل من ا<دل�ة الت�ى تتس�اند اليھ�ا المحكم�ة 

يل وذلك حت�ى تس�تطيع محكم�ة ال�نقض بس�ط فى قضائھا بحيث 9 يشوبه ثمة تعميم أو اجمال وتجھ
رقابتھا على الحكم لبيان مدى صحة تطبيق القانون على الواقعة كما ص�ار اثباتھ�ا ب�الحكم وس�.مة 

 .المأخذ
و<ن��ه 9 يكف��ى ان يفص��ح الم��تھم ع��ن اعتراف��ه بم��ا اس��ند الي��ه ب��ل يتع��ين بي��ان ن��ص ھ��ذا 

رف ب�ه ف�ى الق�انون ھ�و م�ا ك�ان نص�ا ا9عتراف ومضمونه ومؤداه و<ن ا9عتراف وفق ما ھو مع
فى ارتكاب الجريمة بكافة عناصرھا وأركانھا القانونية المختلفة ولھذا يتعين ب�داءة ان يب�ين الم�تھم 
المعترف ا9فعال المادي�ة المكون�ة للجريم�ة الت�ى اعت�رف بارتكابھ�ا ودوره فيھ�ا وقص�ده م�ن فعلھ�ا 

جريم�ة واركانھ�ا ث�م يطل�ق بع�د ذل�ك عل�ى ق�ول ومطابقة ذلك على أحكام القانون الذى عرف تلك ال
 .المتھم بأنه اعترف بما نسب اليه من جرائم وجھتھا له سلطة التحقيق

فا9عتراف وصف قانونى يرد على موصوف و9بد م�ن بي�ان ذل�ك الموص�وف حت�ى يمك�ن 
 .القطع بأنه يعد اعترافا وفق ما ھو معرف به فى القانون

ف بم�ا اس�ند الي�ه دون بي�ان م�ا ارتكب�ه م�ن أفع�ال ينطب�ق أما مج�رد الق�ول ب�أن الم�تھم اعت�ر
عليھا وصف ا9عتراف القانونى فيعتبر تجھي. لذلك الدليل تأباه أصول التسبيب الص�حيح لUحك�ام 
الجنائية والتى وضع الش�ارع لھ�ا قواع�د وض�وابط تحكمھ�ا يتع�ين عل�ى الحك�م بيانھ�ا بك�ل وض�وح 

ذا التجھي��ل ف��ى بي��ان ال��دليل يعج��ز محكم��ة ال��نقض ع��ن دون تعم��يم أو تجھي��ل با9ض��افة إل��ى ان ھ��
مراقب�ة ص�حة تطبي�ق الق�انون عل�ى ا<حك��ام 9نھ�ا 9 تس�تعين ف�ى أداء مھمتھ�ا الرقابي�ة بأي��ة أوراق 
أخرى خ.ف ورقة الحكم وحدھا ولو كانت مرفقة بأوراق الدعوى ومن ثم بات م�ن المتع�ين عل�ى 

ن ا<دل�ة الت�ى تتس�اند اليھ�ا ف�ى قض�ائھا عل�ى نح�و المحكمة ان تبين فى حكمھا مضمون كل دليل م
مفصل وواضح وإ9 كان حكمھ�ا معيب�ا لقص�وره وھ�و الع�وار ال�ذى ش�اب الحك�م مح�ل ھ�ذا الطع�ن 

 .واستوجب نقضه
ولو تساندت المحكمة فى حكمھ�ا إل�ى أدل�ة أخ�رى 9نھ�ا ف�ى الم�واد الجنائي�ة متس�اندة ومنھ�ا 

ھا أو اس�تبعد تع�ذر التع�رف عل�ى اث�ر ذل�ك ف�ى تق�ديرھا مجتمعة تتكون عقيدتھا بحيث اذا سقط أحد
 .لسائر ا<دلة ا<خرى

وخ.ص��ة م��ا تق��دم ان تحص��يل محكم��ة الموض��وع لل��دليل المس��تمد م��ن اعت��راف المتھم��ين 
 9 يع�د بيان�ا مفص�. لمض�مون –بمحضر جلسة المعارضة فى حكمھا بأنھما أقرا بما نس�ب اليھم�ا 

سندا لقضائھا بادانتھما رغم انه كان من ب�ين ا9دل�ة ا<خ�رى الت�ى ھذا الدليل الذى اتخذته المحكمة 
 .أقامت عليھا اقتناعھا بادانتھما

ولم��ا ك��ان ا9تھ��ام المس��ند للمتھم��ين الم��ذكورين ھ��و قت��ل المجن��ى علي��ه عم��دا وم��ع س��بق 
 ومن ثم فق�د ك�ان يتع�ين عل�ى المحكم�ة –ا9صرار والترصد وكان ذلك بقصد تسھيل سرقة امواله 

ين فى حكمھا مضمون وتفصيل لذلك ا9عتراف والدور الذى قام به ك�ل م�ن المتھم�ين س�الفى ان تب
الذكر وبيان الوقائع التى أقر كل منھما بھا والتى يستخلص منھا ثبوت نية القتل لدى كل منھما ف�ى 



 

 

 ٤٣

وقت معاصر ومتزامن لUفعال المادية التى قاما بھا فض�. ع�ن مظ�اھر س�بق ا9ص�رار والترص�د 
ى يمكن ان يس�تخلص منھ�ا ت�وافر ھ�ذين الظ�رفين المش�ددين با9ض�افة إل�ى بي�ان كيفي�ة ح�دوث والت

 .واقعة السرقة وصلة واقعة القتل بھا وبأن ا9خيرة وقعت لتسھيل وقوعھا
تلك ھى العناصر الجوھرية التى كان يتعين عل�ى المحكم�ة بيانھ�ا ف�ى حكمھ�ا عن�دما أخ�ذت 

المعارض��ة ف��ى أم��ر حبس��ھما ولكنھ��ا ب��ادرت ب��القول ب��أن ب��اعتراف المتھم��ين بمحض��ر جلس��ة تل��ك 
المتھمين اعترفا بما اسند اليھما دون ان تبين المحكمة فى حكمھا كيفية استد9لھا عل�ى تل�ك النتيج�ة 
م��ن خ��.ل وق��ائع أق��ر بھ��ا المتھم��ان وم��ن ش��أنھا ان ت��ؤدى اليھ��ا ف��ى منط��ق س��ائغ واس��تد9ل مقب��ول 

رة سلطتھا الرقابية عل�ى ذل�ك المنط�ق والقط�ع بص�حته أو وبذلك استحال على محكمة النقض مباش
 .فساده ا<مر  الذى عاب الحكم واستوجب نقضه كما سبق البيان

  ان تبين فى حكمھا مضمون ك�ل دلي�لبأن المحكمة عليھا: واستقر قضاء النقض على ذلك وقضت
جھي�ل وذل�ك حت�ى يتساند اليه فى قضائھا با9دانة بحيث 9 يش�وبه ثم�ة اجم�ال أو تعم�يم أو ت

تستطيع محكمة النقض مباشرة سلطتھا ف�ى مراقب�ة المنط�ق الق�انونى للحك�م وص�حة تطبي�ق 
القانون وا9 كان الحكم معيبا لقصوره واجب�ا نقض�ه ول�و تس�اندت المحكم�ة ف�ى حكمھ�ا إل�ى 

 .أدلة أخرى لما بينھا من تساند
 )٥ق٥٩ لسنة٦١٧٨٤ طعن ٢٠٠ رقم ١١٠٩ ص ٤١ السنة ١٩٩٠نقض أول فبراير سنة (

 )ق٥٥ لسنة٤٩٨٢ طعن ٢٥ رقم ١١٤ ص ٣٧ السنة ١٤/٣/١٩٨٦نقض (
 بأن ا9عتراف وفق مدلوله كدليل من ا9دلة الجنائية ھو ما كان نصا ف�ى ارتك�اب :كما قضت كذلك

 .الجريمة بكافة ظروفھا وأركانھا القانونية المختلفة
 )١٤ رقم ١٦ ص ٢٥ السنة ١٣/١/١٩٧٤نقض (

 الوجه الثانى

 قصور فى التسبيبال

 والفساد فى اإلستدالل
بالرجوع إلى مدونات أسباب الحك�م المطع�ون في�ه تب�ين ان محكم�ة الموض�وع تس�اندت ف�ى 

 و... و... قض�ائھا بادان�ة الط�اعن والم�تھم ا<ول إل�ى ا<دل��ة المس�تمدة م�ن ش�ھادة ك�ل م�ن الش��ھود 
ھود الم�ذكورين ومؤداھ�ا ان وحصلت المحكمة فى أسباب حكمھا مضمون شھادة كل من الش�.. ...

ومض��مونھا انھ��ا أبص��رت الم��تھم ا<ول ال��ذى تعرف��ت علي��ه عن��د عرض��ه عليھ��ا بالنياب��ة ... ا9ول 
العامة وآخر لم تقطع التعرف عليه وھما يفران من مكان الحادث ثم علمت بعد ذلك بمقتل المجن�ى 

 .عليه
لسابقة وأضاف ان الم�تھم الث�انى الذى أيد أقوال والدته ا... وأخذت المحكمة بشھادة الشاھد 

كان ممسكا بكيس ب.ستيك وان ذلك الش�اھد تع�رف عل�ى المتھم�ين عن�د عرض�ھما علي�ه ) الطاعن(
 .أمام النيابة العامة

بقولھ��ا ان��ه ش��اھد شخص��ين وك��ان أح��دھما ... وحص��لت المحكم��ة مض��مون ش��ھادة الش��اھد 
للح�اق بھم�ا دون ج�دوى ث�م تب�ين يحمل كيسا وخارجين من مبنى الحادث ويفران بس�رعة وح�اول ا

اثر ذلك مقتل المجن�ى علي�ه وأض�اف ان�ه تع�رف عل�ى المتھم�ين عن�د عرض�ھما علي�ه أثن�اء تحقي�ق 
 .النيابة العامة

تب���ين ان الش���ھود ) ١٩، ص٨٣، ص٩٣ص(ود الم���ذكورين ھوب���الرجوع إل���ى اق���وال الش���
 لك�ل م�ن المتھم�ين حت�ى المذكورين عند سؤالھم بالتحقيقات لم ي�دل أى منھم�ا بأي�ة أوص�اف ممي�زة

وم�ع ذل�ك .. يمكن التأكد من مشاھدتھم لمن قالوا بمشاھدته اثناء الواقعة الت�ى ش�ھد ك�ل م�نھم عليھ�ا



 

 

 ٤٤

فقد قامت النيابة العامة بعرض المتھمين المذكورين عل�ى الش�ھود س�الفى ال�ذكر لمناس�بة وجودھم�ا 
 وتع��رف الث��انى والثال��ث عل��ى لتجدي��د حبس��ھما بمبن��ى النياب��ة العام��ة فتعرف��ت ا<ول��ى عل��ى ا<ول

 الذى اشترى الھاتف المحم�ول المس�روق م�ن الم�تھم ...المتھمين معا وكذلك الحال بالنسبة للشاھد 
ا<ول وكان بصحبته الطاعن وان�ه تع�رف عليھم�ا بالنياب�ة العام�ة ب�ذات ا9س�لوب ال�ذى ت�م بالنس�بة 

ين وعل�ى النح�و الس�الف بيان�ه ق�د  و9ش�ك ان عملي�ة التع�رف عل�ى المتھم�–للشھود السالفى الذكر 
شابه بط.ن ظ�اھر 9ن ا9ص�ل وف�ق المنط�ق والمج�رى الع�ادى لUم�ور وس�يرھا المعت�اد ان ي�دلى 
الشاھد أو9 بأوص�اف الج�انى ال�ذى ي�دعى رؤيت�ه وھ�و يرتك�ب الجريم�ة أو بمناس�بة وف�ى ظ�روف 

ان 9 يسمح برؤيت�ه في�ه ث�م ارتكابه لھا ثم تقضى أصول التحقيق ان يكون المتھم بعيدا عنه وفى مك
 .يعرض عليه بين آخرين لبيان ما اذا كان يمكنه التعرف عليه من عدمه

وھذا لم يحدث بالنسبة للشھود جميعا سالفى الذكر حيث تم عرض المتھمين وحدھما عل�يھم 
وھما محبوسان احتياطيا وبمناسبة تجديد أمر حبس�ھما فتعرف�ت الش�اھدة ا<ول�ى عل�ى الم�تھم ا<ول 

تعرف الباقون على المتھمين معا رغم ان احدا من ھؤ9ء الشھود لم يكن قد ذكر أوصاف مح�ددة و
يمكن من خ.لھا التعرف على شخص الجانى وبذلك تكون سلطة التحقي�ق وق�د أخط�أت ف�ى اج�راء 

<نھا عرضت المتھمين على الشھود دون ان يبين أى منھم العناص�ر .. عملية العرض سالفة الذكر
ف ال.زم مشاھدته لھا والتى يمك�ن م�ن خ.لھ�ا اج�راء عملي�ة التع�رف عل�ى نح�و ص�حيح وا<وصا

<ن الشخص 9 يستطيع التعرف على آخر إ9 من خ.ل أوص�اف وع.م�ات وش�كل مع�ين ويتع�ين 
عليه بداءة ان يدلى بتلك ا<وصاف بدقة حتى يمكن ان تكون عملية التع�رف مثم�رة اذا م�ا ع�رض 

 يمكن الشاھد من اخراج�ه م�ن بي�نھم ويك�ون ب�ذلك وق�د امكن�ه التع�رف علي�ه الجانى بين آخرين بما
 .على نحو سليم وسديد

كما أخطأت المحكمة اذ أخذت بعملية ا9س�تعراف س�الفة ال�ذكر وعول�ت عليھ�ا ف�ى قض�ائھا 
بادانة الطاعن والم�تھم ا<ول واق�رت ص�حتھا واتخ�ذتھا ركي�زة جوھري�ة ودعام�ة ھام�ة م�ن دع�ائم 

9بتنائ�ه عل�ى أدل�ة .. ر با9دان�ة مم�ا يع�د تعس�فا منھ�ا يفس�د قض�ائھا ويس�توجب نقض�هحكمھا الص�اد
 و9 مح�ل للق�ول ف�ى ھ�ذا الص�دد ب�أن –شابھا عوار الفساد فى ا9س�تد9ل والتعس�ف ف�ى ا9س�تنتاج 

المحكمة استعملت س�لطتھا التقديري�ة ف�ى وزن تل�ك ا9دل�ة المس�تمدة م�ن أق�وال الش�ھود الم�ذكورين 
 <ن تلك السلطة تحكمھا ضوابط وحدود وتخ�وم –ى من تم التعرف عليه من المتھمين وتعرفھم عل

تنظم حركتھا وتضبط مس�يرتھا و9 يج�وز للمحكم�ة تجاوزھ�ا وت�دور جميعھ�ا ح�ول ح�دود المنط�ق 
والعق��ل والمج��رى الع��ادى لUم��ور وس��يرھا المعت��اد وا9 أص��بحت س��لطة مس��تبدة ومتس��لطة تأباھ��ا 

 تس�عى إل�ى تطبي�ق الق�انون وتحقي�ق العدال�ة ف�ى أبھ�ى وأكم�ل ص�ورھا دون السلطة القض�ائية الت�ى
 .تعسف أو اساءة

وبذلك تكون المحكمة وقد أقامت حكمھا على أدلة يشوبھا الفساد المبط�ل والتعس�ف الظ�اھر 
وتمردت على قواعد التقدير الس�ليم ھ�ذا وتراق�ب محكم�ة ال�نقض م�دى اس�تعمال المحكم�ة لس�لطتھا 

دير ووزن ا9دلة التى يقيم الحكم قضاءه عليھا فاذا وجدت أن المحكم�ة أس�رفت ف�ى التقديرية فى تق
استعمال سلطتھا التقديرية فى وزن تلك ا9دل�ة وأخ�ذت بأدل�ة غي�ر س�ائغة يش�وبھا التعس�ف واس�اءة 

 وھ�و الع�وار ال�ذى –استعمال السلطة فانھا تتدخل وتبطل الحكم لما ش�اب منطق�ه م�ن خط�أ وفس�اد 
كم محل ھذا الطعن ا<مر الذى يعيبه بما يس�توجب نقض�ه ول�و تس�اندت المحكم�ة ف�ى تردى فيه الح

 .حكمھا إلى أدلة أخرى لما بينھا من تساند
 ب�أن اس�باب الحك�م تعتب�ر مش�وبة بالفس�اد ف�ى ا9س�تد9ل اذا انط�وت عل�ى :وقضت محكم/ة ال/نقض

ھ�ا إل�ى أدل�ة غي�ر عيب يمس س.مة ا9ستنباط ويتحقق ذل�ك اذا اس�تندت المحكم�ة ف�ى اقتناع



 

 

 ٤٥

ص��الحة م��ن الناحي��ة الموض��وعية لZقتن��اع بھ��ا أو ف��ى حال��ة ع��دم الل��زوم العقل��ى والمنطق��ى 
 .ت لديھاتللنتيجة التى انتھت اليھا بناء على تلك العناصر التى ثب

 )ق٦٢ لسنة٣٣٣٤٣ طعن ١١٢ رقم ٦٧٧ ص ٤٤ السنة ٢١/٢/١٩٩٣نقض (
لش��اھد لھ��ا ض��وابط وقواع��د محكم��ة يتع��ين  ان اج��راءات ع��رض الم��تھم عل��ى اوخ2ص//ة م//ا تق//دم

اتباعھ��ا نظ��را 9ھمي��ة ال��دليل المس��تمد منھ��ا وبالت��الى فإنھ��ا 9 ت��تم عل��ى نح��و عش��وائى ف��اذا 
وموجز تل�ك .. خرجت عن تلك القواعد كانت باطلة وتبطل شھادة الشاھد التى اقيمت عليھا

 التعرف على الج�انى بع�د القواعد أنه يكون الشاھد قد أوضح بأقواله عند سؤاله انه يستطيع
أن يحدد أوصافه وم.محه تحديدا دقيقا فإذا لم يكن قد أوض�ح ھ�ذا التحدي�د لتل�ك ا9وص�اف 
التى تميز الشخصية ف. يجوز عرض المتھم عليه <ن عملية العرض تكون فى ھذه الحال�ة 

 .عديمة الجدوى وغير منتجة كدليل من أدلة ا9ثبات
دم افصاح الشاھد عن ا<وصاف التى تمكنه من التعرف واذ أجريت عملية العرض رغم ع
 .على الجانى فإنھا تكون باطلة و9 يعتد بھا

وبالرجوع إلى أقوال شھود ا9ثبات سالفى الذكر تبين ان أح�دا م�نھم ل�م ي�ذكر ثم�ة أوص�اف 
 كم�ا ل�م يع�رض الط�اعن عل�يھم ب�ين –للطاعن يمك�ن م�ن خ.لھ�ا التع�رف علي�ه ف�ى حال�ة عرض�ه 

ى يمكن القطع بأنه الشخص الذى شاھدته وقت الحادث بحواسه وبالتالى فما كان لس�لطة آخرين حت
التحقيق ان تبادر بعرض المتھمين على الشھود الم�ذكورين لمناس�بة وجودھم�ا بمق�ر النياب�ة العام�ة 

 با9ض��افة إل��ى أن الحال��ة الت��ى كان��ا عليھ��ا وھ��م مك��ب.ن ب��ا9غ.ل ف��ى س��بيل م��د –لتجدي��د حبس��ھما 
ا كافية 9قتناع الشھود بأنھما الجناة ولو لم يكن كل منھم على يقين بأنھما بذاتھما ھما اللذان حبسھم

 وتك��ون المحكم��ة عل��ى ھ��ذا النح��و وق��د أس��رفت ف��ى اطمئنانھ��ا لعملي��ة –ش��اھدھما وق��ت الح��ادث 
العرض سالفة الذكر لما شابھا من قصور وتعس�ف بم�ا يفس�د قض�اء الحك�م ال�ذى ع�ول ف�ى قض�ائه 

نة على ما اسفرت عنه نتيجة عملية العرض سالفة الذكر والتى شابھا القصور والفساد ا<م�ر با9دا
 .الذى عابه واستوجب نقضه كما سبق البيان

 الوجه الثالث

 قصور آخر فى التسبيب
كان الدفع بحصول ضبط الطاعن والم�تھم ا<ول قب�ل ص�دور اذن النياب�ة العام�ة بض�بطھما 

زوال كافة آثارھا من بين أوجه الدفاع الجوھرية التى تمسك بھ�ا ال�دفاع وبعد تماحى حالة التلبس و
 وقال شرحا لذلك ان رجال الشرطة أجروا الق�بض عل�ى ع�دد م�ن المش�تبه ف�يھم وم�نھم الط�اعن –

دون وجه حق نظرا <ن المجنى عليه سودانى الجنسية وھذا القبض العشوائى لم يكن له م�ا يب�رره 
لدليل المس�تمد من�ه خاص�ة ال�دليل المس�تمد م�ن اعت�راف الط�اعن والم�تھم ولھذا كان باط. ويبطل ا

ا<ول سواء بمحض�ر الض�بط أو بتحقيق�ات النياب�ة العام�ة باعتب�ار ان ال�دليل الم�ذكور وثي�ق الص�لة 
ولم�ا ھ�و مق�رر م�ن أن الق�بض الباط�ل يمت�د أث�ر .. بالضبط المشوب بالبط.ن ولم يكن ليوجد لو9ه

 كم�ا 9 تس�مع ش�ھادة – اج�راءات جنائي�ة ٣٣٦لة المترتبة علي�ه عم�. بالم�ادة بط.نه إلى كافة ا9د
من أجراه <نه إنما يشھد بصحة ا9جراء الذى قام به وعلى نحو مخالف للقانون ومثله 9 يسمع ل�ه 

 .قول و9 تقبل منه شھادة
ض�ابط . ..ولم تأخذ محكمة الموضوع بھذا الدفاع والتفت�ت عن�ه ثق�ة منھ�ا ف�ى أق�وال الرائ�د 

المباحث بأن الضبط كان 9حقا لصدور اذن النيابة العامة ولم يكن سابقا عليه وفق م�ا زع�م ال�دفاع 
 وھو استد9ل معيب م�ن المحكم�ة 9ن تل�ك ا<ق�وال الت�ى أدل�ى بھ�ا ذل�ك الش�اھد ھ�ى ب�ذاتھا الت�ى –

ض�ابط الم�ذكور رماھا الدفاع بالكذب وعدم مطابقتھا للواقع فض�. عم�ا تمس�ك ب�ه ال�دفاع م�ن ان ال
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تعمد اخفاء أفراد القوة المرافقة ل�ه اثن�اء تنفي�ذ ق�رار النياب�ة العام�ة بالض�بط حت�ى 9 ي�دلى أى م�نھم 
 ا<مر الذى كان يس�تلزم م�ن المحكم�ة اج�راء تحقي�ق –بثمة أقوال تظھر كذبه وعدم صحة شھادته 

لمختص�ة بع�د ا9ط�.ع فى ھذا الصدد وذل�ك با9س�تع.م ع�ن اس�ماء اف�راد تل�ك الق�وة م�ن الجھ�ات ا
على دفتر أحوال قسم ال�دقى وتكلي�ف النياب�ة العام�ة ب�اع.نھم للحض�ور بالجلس�ة ولس�ماع ش�ھادتھم 
9نھم ليسوا من شھود النفى حتى يكلف المتھم باع.نھم ب�ل ھ�م م�ن ش�ھود الواقع�ة ال�ذين عاص�روا 

س�ماعھا <ول م�رة إل�ى وعاينوا احداثھا ويمك�ن ان يك�ون ل�ديھم ثم�ة معلوم�ات ت�دفع المحكم�ة بع�د 
تغيير وجھة نظرھا التى كونتھا ف�ى عقي�دتھا قب�ل س�ماعھم اذ 9 يج�وز للمحكم�ة ان تب�دى رأي�ا ف�ى 

 .دليل لم يعرض عليھا على بساط البحث أمامھا اثناء المحاكمة فى حضور المتھمين ودفاعھم
س مس�تحي. واذ لم تجر المحكمة ذلك التحقيق رغم انه ظ�اھر التعل�ق بال�دعوى وممك�ن ول�ي

 و9زم للفص��ل فيھ��ا ف��إن حكمھ��ا يك��ون فض��. ع��ن قص��وره وفس��اد اس��تد9له مش��وبا ب��ا9خ.ل بح��ق
 .دفاع بما يستوجب نقضهال

و9 محل للقول فى ھذا الصدد ان دفاع الطاعن لم يطلب من المحكم�ة اج�راء ذل�ك التحقي�ق 
الفة ال�ذكر تنط�وى عل�ى  9ن منازع�ة ال�دفاع س�–وانھا غير ملزمة ب�اجراء تحقي�ق ل�م يطل�ب منھ�ا 

طلب جازم باجراء ذلك التحقيق اذ 9 يفھم منھا إ9 ھذا المعنى و9 يستدل منھا إ9 تلك الد9لة ولم�ا 
ھو مقرر بأن تحقيق ا9دلة فى المواد الجنائية ھو واجب المحكمة فى المقام ا<ول و9 يجوز بح�ال 

 .ان يكون رھن مشيئة المتھم أو دفاعه
س�لطة التحقي�ق  ضبط المتھم قب�ل ص�دور ا9ذن ب�ه م�ن بأن الدفع بحصول :ضوقضت محكمة النق

جوھرى قصد به الدفاع تكذيب شھود ا9ثبات ويترتب عليه ل�و ص�ح ان يتغي�ر وج�ه ال�رأى 
فى الدعوى ولھ�ذا فق�د ك�ان لزام�ا عل�ى المحكم�ة ان تمحص�ه وتقس�طه حق�ه بتحقي�ق تجري�ه 

 أما وق�د أمس�كت –يدحضه ان ھى رأت اطراحه بلوغا لغاية ا<مر فيه أو أن ترد عليه بما 
ع�ن تحقيق�ه وك��ان م�ا أوردت�ه ردا علي��ه بقال�ة ا9طمئن�ان إل��ى أق�وال الش�ھود غي��ر س�ائغ لم��ا 
ينطوى عليه من مصادرة للدفاع قبل ان ينحسم أمره ف�إن الحك�م يك�ون فض�. ع�ن قص�وره 

 .مخ. بحق الدفاع مشوبا بالفساد المبطل الموجب للنقض
 )ق٥٩ لسنة ٣٠٢٣ طعن ١٢٤ رقم ٧١٤ ص ٤١ السنة ١٠/٥/٩٩١١نقض (

 )ق٦٠ لسنة ١٦٠ طعن ٤٤ رقم ٣٣٢ ص ٤٢ السنة ١٤/٢/١٩٩١نقض (
كم��ا تمس��ك ال��دفاع ك��ذلك بع��دم جدي��ة التحري��ات الت��ى ص��در ا9ذن بض��بط المتھم��ين عل��ى 

 9 تع��دو مج��رد ش��ائعات وارھاص��ات رددھ��ا.... أساس��ھا وأن تل��ك التحري��ات الت��ى أجراھ��ا الرائ��د 
خص���وم المتھم���ين فرص���دھا بمحض���ره وس���عى بھ���ا للنياب���ة العام���ة واستص���در بن���اء عليھ���ا ا9ذن 

صدر ذلك ا9ذن ولھذا ك�ان إبضبطھما دون ان يجرى تحريات عنھا تتسم بالجدية والكفاية لتسويغ 
باط. وتبطل كافة ا9دلة المترتبة عليه وعلى تنفي�ذه ومنھ�ا ض�بط المس�روقات واعت�راف المتھم�ين 

قاب ضبطھما وبتحقيقات النيابة العامة 9ن ھذه ا9دلة مترتبة على الق�بض ال�ذى ش�ابه ع�وار فى اع
ال��بط.ن ول��م تك��ن لتوج��د ل��و9ه ول��م تأخ��ذ المحكم��ة ب��ذلك ال��دفاع وأوض��حت انھ��ا تتف��ق ف��ى تل��ك 
التحريات وتشارك النيابة العامة ا9طمئنان اليھا ولھذا رفضت الدفع السالف الذكر وقضت بص�حة 

 . وما ترتب عليه من أدلةا9ذن
وھ��و اس��تد9ل معي��ب 9ن التحري��ات الت��ى وثق��ت بھ��ا المحكم��ة واطمأن��ت اليھ��ا ھ��ى ب��ذاتھا 

 ولھذا فإنھا 9 تصلح 9ن تتخ�ذ دل�ي. 9ط�راح –المنعى عليھا بعدم الجدية وبالقصور وعدم الكفاية 
 –ة عل�ى المطل�وب ذلك الدفع الج�وھرى وا9لتف�ات عن�ه ولم�ا ينط�وى علي�ه ھ�ذا ال�رد م�ن مص�ادر

وكان يتعين على المحكمة حتى يسلم ردھا من ھ�ذا الع�وار ان تب�ين ف�ى حكمھ�ا عناص�ر التحري�ات 
التى وثقت بھا واطمأنت اليھا متضمنة بيان واف عن المتھم�ين ومح�ال اقامتھم�ا وعم�ر ك�ل منھم�ا 
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 وك�ذا –لمجنى عليه وسوابقه واتھاماته وكيفية حدوث الواقعة منھما وصلة المتھم ا<ول وع.قته با
صلة الطاعن به وعما اذا كان على ع.قة به من قبل وتلك ھى الحدود الدنيا للتحريات حتى يمك�ن 

 ولھذا ك�ان ب�اط. وينس�حب ال�بط.ن إل�ى –وصفھا بالجدية والكفاية لتسويغ اصدار ا9ذن بالضبط 
 ا9ذن الص�ادر بن�اء عل�ى ما اسفر عنه من أدلة كما سبق البيان و9 محل للقول فى ھذا الصدد ب�أن

تلك التحريات سالفة الذكر قد أسفر ع�ن ض�بط المس�روقات وان المتھم�ين اعترف�ا بم�ا نس�ب اليھم�ا 
 . <ن تلك ا9دلة 9حقة لصدور ا9ذن وتنفيذه–بارتكاب الواقعة 

و<ن العبرة بالتحريات السابقة على ص�دور ا9ذن ب�القبض ول�يس با9دل�ة الت�ى يس�فر عنھ�ا 
يتعين ان تكون التحري�ات الت�ى بن�ى عليھ�ا ا9ذن ب�التفتيش والض�بط كافي�ة لتس�ويغ اص�داره تنفيذه و

 وھو الع�وار ال�ذى ت�ردى في�ه الحك�م مح�ل ھ�ذا الطع�ن ولھ�ذا ك�ان ب�اط. وتبط�ل –وإ9 كان باط. 
 .كافة ا9دلة المترتبة عليه

طالم�ا ان المحكم�ة واذ خالف الحكم المطعون فيه ھذا النظر فإنه يكون باط. واجبا النقض 
 .اتخذت من ا9دلة التى اسفر عنھا تنفيذ ذلك ا9ذن سندا لقضائھا بادانة الطاعن والمتھم ا<ول

 )ق٥٥ لسنة ٧٠٧٩ طعن ٨٥ ص ٣٧ السنة ١٣/٣/١٩٨٦نقض (-
 )ق٤٧ لسنة٧٢٠ طعن٢٠٦ رقم٥٥٥ ص٣٦ السنة ٩/٤/١٩٨٥نقض (

 الوجه الرابع

 قصور آخر فى التسبيب
اقوال واعترافات المتھمين لصدورھا تح�ت ت�أثير ا9ك�راه والتع�ذيب م�ن كان الدفع ببط.ن 

بين أوجه الدفاع الجوھرية التى تمسك بھ�ا الط�اعن والم�تھم ا<ول حي�ث تع�رض ك�ل منھم�ا لش�تى 
انواع ا9كراه الم�ادى لحملھم�ا عل�ى ا9عت�راف خاص�ة وان اح�دا ل�م يش�ھد برؤيتھم�ا ح�ال ارتك�اب 

 وحيدا بمكتبه حيث وقع الحادث وخل�ص ال�دفاع م�ن ذل�ك إل�ى ان ك�ل الجريمة اذ كان المجنى عليه
قول صدر أو اعتراف أدلى ب�ه ك�ل منھم�ا ك�ان ب�اط. و9 يج�وز ا9س�تد9ل ب�ه ض�دھما 9ن ش�رط 
ا9عتراف الذى يصلح اتخاذه دلي. ضد المتھم سواء فى حق نفس�ه أو غي�ره ان يك�ون ص�ادرا ع�ن 

ر ا9ك��راه أي��ا ك��ان ق��دره ك��ان ب��اط. ول��و ك��ان ص��حيحا ارادةح��رة ومخت��ارة ف��اذا ص��در تح��ت ت��أثي
ومطابق��ا للحقيق��ة واض��اف ال��دفاع ان المتھم��ين وقع��ا تح��ت ت��أثير الوع��د ب��أن مس��ئوليتھما س��تكون 
مختلفة اذا ما القى كل منھما ارتكاب أفعال القتل على اPخر وھذا ما حدث بالفع�ل ولھ�ذا ل�م يت�ردد 

 وأوض�ح –الذى ق�ام بطع�ن المجن�ى علي�ه وا9جھ�از علي�ه كل منھما فى ا9عتراف ضد اPخر بأنه 
الدفاع أھمية ھذا الدفع 9نه م�ع بط�.ن اعتراف�ات المتھم�ين واس�تبعادھا م�ن ب�ين أدل�ة ال�دعوى ف�. 
يبق��ى منھ��ا م��ا يكف��ى للقط��ع بمس��ئوليتھما ع��ن الج��رائم الت��ى ح��دثت اذ ان ذل��ك ا9عت��راف المش��وب 

دھما وال�ذى يكف�ى 9دانتھم�ا ول�م تأخ�ذ محكم�ة الموض�وع بالبط.ن ھو الدليل الج�وھرى ا لق�ائم ض�
بھذا الدفع بقولھا ان المتھمين فور مثولھما امام النيابة العامة 9ستجوابھما انف�رد وكي�ل النياب�ة بك�ل 
منھم�ا عل��ى ح��ده واحاط��ه علم��ا بشخص��يته والتھم��ة المس��ندة الي��ه وعقوبتھ��ا وأج��رى فح��ص جس��مه 

 والبنصر لليد اليمن�ى للم�تھم ا<ول وج�رح س�طحى با9ص�بع وم.بسه ووجود جرح باصبع السبابه
ا9بھام لليد اليمنى للمتھم الثانى وأوضح كل منھم�ا ان اص�ابته ح�دثت اثن�اء ا9عت�داء عل�ى المجن�ى 
عليه ولم ينسب أيھما 9حد من رجال الشرطة التعدى عليه ثم وردت بعد ذل�ك اعتراف�ات المتھم�ين 

خطوات التى ق�ام بھ�ا ك�ل منھم�ا دون اجب�ار وب�ارادة ح�رة ومخت�ارة التفصيلية بارتكاب الحادث وال
ومدركه لما تشھد به على نفسھا وعلى اPخر كما كررا ھذه ا9عترافات ام�ام قاض�ى المعارض�ات 

 عند النظر فى أمر تجديد حبسھما ولم يذكر أيھما أمامه أن إكراھا وق�ع علي�ه ١٣/١/٢٠٠١بجلسة 
 .فع و9 دليل عليه جديرا برفضهدفعه لZعتراف وبذلك يكون الد
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وما أوردته المحكم�ة فيم�ا تق�دم 9 يص�لح ردا عل�ى ال�دفع ب�اكراه المتھم�ين عل�ى ا9عت�راف 
9ن المحكمة استعانت فى رفض�ه بم�ا ادل�ى ب�ه ك�ل منھم�ا م�ن اعتراف�ات بمحض�ر تحقيق�ات النياب�ة 

 . والتعذيبالعامة رغم انھا المنعى عليھا بالبط.ن لصدورھا تحت تأثير ا9كراه
و9ن علمھا بالعقوبة المق�ررة لجريمتھ�ا 9 يكف�ى ك�ذلك 9ط�راح ذل�ك ال�دفاع أو الق�ول بع�دم 
جديته خاصة وان�ه 9 يش�ترط ف�ى ا9ك�راه المبط�ل 9عت�راف الم�تھم ان يك�ون جس�يما بحي�ث يت�رك 

الوع�د  بل ان أى قدر من ا9كراه ولو فى ص�ورة التھدي�د أو –اثرا فى جسمه يدل عليه وينبئ عنه 
والوعي��د يكف��ى 9بط��ال ا9عت��راف م��ادام ص��ادر حري��ة ا9رادة واختيارھ��ا با9ض��افة إل��ى ان اتف��اق 
اعت�راف المتھم��ين م��ع مادي��ات ال��دعوى 9 ي��دل بيق��ين عل��ى ان ا9عت��راف ص��حيح مب��رأ م��ن ش��بھة 

 –ا9كراه 9ن ا9عتراف يبطل اذا شابه عيب من عيوب ا9رادة ولو ك�ان ص�ادقا متفق�ا م�ع الواق�ع 
فالعبرة ليست بصدق ا9عتراف وحده بل ينبغ�ى ان يك�ون ص�ادرا ك�ذلك ع�ن ارادة ح�رة ومخت�ارة 
وإ9 كان باط. ويبطل الدليل المستمد من�ه با9ض�افة إل�ى ان ورود ا9عت�راف ف�ى تحقيق�ات النياب�ة 
العامة أو بمحضر جلسة المعارضة فى أمر حبسھما امام القاض�ى المخ�تص ل�يس م�ن ش�أنه القط�ع 

ته وصدوره طواعية واختيارا اذ ليس ھناك ما يحول دون ان يك�ون المتھم�ين مك�رھين عل�ى بصح
ا9عت��راف أم��ام س��لطة التحقي��ق اثن��اء ا9د9ء بأقوالھم��ا ام��ام تل��ك الجھ��ات ول��و ف��ى ص��ورة التھدي��د 

 .والوعد والوعيد
ا كم��ا ان افص��احھما ام��ام تل��ك الس��لطات بأنھم��ا غي��ر مك��رھين عل��ى ا9عت��راف وان اقوالھم��

 .صادرة عن ارادة حرة ومختارة ليس معناه حتما ان ارادتھما كانت حرة
ا<مر الذى كان يتعين معه على المحكمة تحقيق ھذا الدفع الجوھرى بلوغا لغاية ا9م�ر في�ه 

 .ثم تقول كلمتھا فى ضوء ما يسفر عنه من نتائج فى حضور الخصوم فى الدعوى
 مع انه ظ�اھر التعل�ق بال�دعوى و9زم للفص�ل واذ أمسكت المحكمة عن اجراء ذلك التحقيق

فيھ��ا وممك��ن ول��يس مس��تحي. وج��اءت ا9س��باب الت��ى س��اقتھا لرفض��ه مش��وبه بالقص��ور ف��إن الحك��م 
المطعون فيه يكون معيبا لقصوره بما يتعين معه نقضه ولو كانت ھناك أدل�ة أخ�رى 9نھ�ا متس�اندة 

 .كما سلف  البيان
 يعول عليه ولو كان صادقا متى كان وليد اكراه كائنا م�ا  بأن ا9عتراف 9:وقضت محكمة النقض

ق��ل والبداھ��ة ان ي��رد الحك��م عل��ى ال��دفع ب��بط.ن ع وان��ه 9 يص��ح ف��ى منط��ق ال–ك��ان ق��دره 
ا9عت��راف ام��ام جھ��ة م��ن جھ��ات التحقي��ق 9ن��ه ولي��د ا9ك��راه باطمئن��ان المحكم��ة إل��ى ھ��ذا 

 الي�ه ا9عت�راف امامھ�ا ان�ه ك�ان ا9عتراف لحصوله امام تلك الجھة أو لعدم ذك�ر م�ن نس�ب
مكرھا علي�ه أو انھ�ا ناظرت�ه فل�م تلح�ظ آث�ار تفي�د التحقي�ق م�ادام ان�ه ين�ازع ف�ى ص�حة ذل�ك 

 كم�ا ان س�كوت الم�تھم ع�ن ا9فض�اء بواقع�ة ا9ك�راه ف�ى أي�ة –ا9عتراف ام�ام تل�ك الجھ�ة 
ص�ورة م�ن مرحلة من مراحل التحقيق ليس من شأنه أن ينفى حتم�ا وق�وع ا9ك�راه ف�ى أي�ة 

 .صوره المادية أو ا<دبية
 )ق٥٢ لسنة ٦٤٥٣ طعن ٥٣ رقم ٢٧٤ ص ٣٤ السنة ٢٣/٢/١٩٨٣نقض (

وان الوعد أو ا9غراء قرين ا9كراه والتھدي�د <ن ل�ه ت�أثير عل�ى حري�ة الم�تھم ب�ين ا9نك�ار 
 وا9عتراف ويؤدى إلى حمله على ا9عتقاد بأنه يجنى م�ن وراء ا9عت�راف فائ�دة أو يتجن�ب ض�رر

مما كان يتعين معه على المحكمة وق�د دف�ع أمامھ�ا ب�أن ا9عت�راف ك�ان نتيج�ة الوع�د وا9غ�راء ان 
 ف�إن أمس�كت ع�ن –يتولى تحقيق ھذا الدفع وتبحث الصلة بين ا9عتراف وسببه وع.قة الوع�د ب�ه 

 .ذلك فإن حكمھا يكون معيبا لقصوره
 )ق٥٣ لسنة ٩٥١ طعن ١٤٦ رقم ٧٣٠ ص ٣٤ السنة ٢/٦/١٩٨٣نقض (



 

 

 ٤٩

 ف�إن محكم�ة الموض�وع ل�م تتع�رض 9ص�ابات ك�ل م�ن المتھم�ين واثب�ات اس�بابھا ومن جان/ب آخ/ر
بدليل فنى يبين كيفية حدوثھا وا9لة المستعملة فى احداثھا واكتفت فى ذلك ب�أقوال المتھم�ين 

 مع ان تل�ك ا<م�ور فني�ة 9 يؤخ�ذ منھ�ا –يه بسكين بحدوثھا اثناء اعتدائھما على المجنى عل
بأقوالھما بل يتعين ان يكون ابداء الرأى بشأنھا من ذوى العل�م وأھ�ل الخب�رة وعل�ى رأس�ھم 
الطبي�ب الش�رعى وك�ان عل�ى المحكم��ة اس�تط.ع رأي�ه ف�ى ھ��ذا ا<م�ر وت�دارك م�ا قص��رت 

ي��ر ال��ذى يل��وذ ب��ه الم��تھم س��لطة التحقي��ق ف��ى اجرائ��ه باعتبارھ��ا س��لطة الحك��م والم��.ذ ا9خ
.. ل�ة أش�د ا9ي�ذاءالتحقيق دفاعه الجوھرى ولكنھا اغلقت بابھا فى وجھه مما تتأذى من�ه العد

 .ولھذا كان الحكم معيبا بقصور آخر يستوجب نقضه

 الوجه اخلامس

 قصور آخر فى التسبيب
رة الت�ى تمسك دفاع الطاعن أثناء المحاكمة بأن لواقعة الدعوى صورة أخرى مخالفة للصو

 وأنه توجد ع.قة آثمة بين المجنى علي�ه وخطيب�ة –وردت بتحريات الشرطة واعترافات المتھمين 
وقد أقرت ا9خيرة بھ�ذه الع.ق�ة وان المجن�ى علي�ه ك�ان يھت�ك عرض�ھا برض�اھا .... المتھم ا<ول 

لقت�ل أو وقد حضر المتھمان إلى مكتبه لوقف ع.قته بھا وثارت منازعة بينھم وش�جار دون قص�د ا
السرقة وھو ما ينفى ا9تفاق بين المتھمين على ارتك�اب تل�ك الج�رائم وك�ذلك ينف�ى س�بق ا9ص�رار 

 .والترصد المشددين لجناية القتل العمد
ول��م تع��رض المحكم��ة لھ��ذا ال��دفاع الج��وھرى وقض��ت بمس��اءلة المتھم��ين مع��ا ع��ن الج��رائم 

 .فقا على القتل والسرقةالمسندة اليھما على سبيل التضامن على تقدير بأنھما ات
وھذا ا9تفاق المزعوم 9 دليل عليه و9 سند له من ا9وراق سوى تحريات الشرطة وحدھا الت�ى 9 
تصلح دلي. أو قرينة يمكن ان يقام عليھا دليل با9دان�ة باعتب�ار انھ�ا مج�رد رأى شخص�ى لجامعھ�ا 

 .مادامت مجھلة المصدر
فعل��ه الشخص��ى ع��ن متھم��ين 9 يك��ون مس��ئو9 إ9 وم��ع انع��دام ھ��ذا ا9تف��اق ف��إن ك��. م��ن ال

 .ونشاطه الخاص و9 يسأل عن افعال غيره من المتھمين ولو تواجد على مسرح الجريمة
9ن ھ��ذا التواج��د 9 يكف��ى 9عتب��ار الط��اعن مس��اھما ف��ى الجريم��ة س��واء بطري��ق ا9تف��اق أو 

ورد المحكم�ة ثم�ة أدل�ة قاطع�ة  ول�م ت�–المساعدة مادام بريئا منزھا من ش�بھة التواط�ؤ م�ع الج�انى 
على ثبوت ھذا التواط�ؤ وذل�ك ا9تف�اق المزع�وم ب�ين المتھم�ين وبالت�الى ف�. مح�ل لمس�اءلتھما مع�ا 

 كما انھا لم تحقق ا<سباب الت�ى دفع�ت المتھم�ين إل�ى التوج�ه –متضامنين عن الجرائم التى وقعت 
ب�ة الم�تھم ا<ول وع.قتھ�ا اPثم�ة لمكتب المجنى عليه واسقطت من اعتبارھ�ا وتق�ديرھا أق�وال خطي

بالمجنى عليه وان الطاعن 9 ع.قة له بھذه الفضائح ا<مر الذى يدل على ان المحكمة ل�م تمح�ص 
 ك�ل –وقائع الدعوى التمحيص الدقيق والكافى الذى يھيئ لھا الفرصة للتعرف عل�ى وج�ه الحقيق�ة 

 .ذلك مما يعيب الحكم بالقصور بما يستوجب نقضه
للقول فى ھذا الص�دد ب�أن المحكم�ة ليس�ت ملزم�ة بتعق�ب ال�دفاع ف�ى كاف�ة مناحي�ه و9 محل 

 <ن دف�اع الط�اعن الس�الف ال�ذكر ج�وھرى –المختلفة والرد عل�ى ك�ل جزئي�ة منھ�ا عل�ى اس�تق.ل 
يتعلق بمسئولية كل من المتھمين عن الجرائم المسندة اليه ويترتب عليه لو صح تغيير وج�ه ال�رأى 

لمحكمة عليھا قبل الفصل فى الدعوى ان تحيط بكافة عناصرھا وتب�ين ذل�ك ف�ى فى الدعوى و9ن ا
 فاذا كانت قد غابت عنھ�ا كلي�ة ول�م تفط�ن –حكمھا على نحو يدل على أنھا فطنت اليھا والمت بھا 

اليھا ولم تلم بھا فإن ذلك ي�دل عل�ى أنھ�ا ل�م تح�ط بال�دعوى وعناص�رھا احاط�ة تام�ة بم�ا يھي�ئ لھ�ا 



 

 

 ٥٠

 ا<م�ر ال�ذى يعي�ب الحك�م ويوج�ب –ى الدعوى عن بصر كام�ل وبص�يرة ش�املة الفرصة للفصل ف
 .نقضه

 )ق٥٥ لسنة ١٧٢٥ طعن ١٤٢ رقم ٨٤٠ ص ٣٦ السنة ١٠/١٠/١٩٨٥نقض (
كم��ا ل��م تع��رض المحكم��ة ل��دفاع الط��اعن باس��تحالة حص��ول الواقع��ة وف��ق تص��وير ش��ھود 

لخ��اص ب��المجنى علي��ه واخفائ��ه ا9ثب��ات اذ 9 يتص��ور ان يس��تطيع المتھم��ان س��رقة جھ��از الفي��ديو ا
بجاكت للمتھم ا<ول <ن ذلك الجھ�از ض�خم الحج�م وثقي�ل ال�وزن و9 يس�ھل اخفائ�ه بھ�ذه الطريق�ة 
والف��رار ب��ه ف��ى الطري��ق الع��ام ا<م��ر ال��ذى ك��ان يقتض��ى م��ن المحكم��ة اج��راء معاين��ة ھ��ذا الجھ��از 

قصور ال�ذى ش�اب التحقي�ق واثبات حالته واستظھار وجه الحق فى ھذا الدفاع الجوھرى وتدارك ال
ا9بتدائى فى ھذا الصدد والذى لم يواجه ماديات ال�دعوى والت�ى تن�ال م�ن اق�وال تحري�ات الش�رطة 
وب��اقى ا9دل��ة الت��ى س��اقتھا س��لطة ا9تھ��ام ض��د المتھم��ين ا<م��ر ال��ذى يعي��ب الحك��م بقص��ور آخ��ر 

 .يستوجب نقضه فض. عن اخ.له بحق الدفاع

 الوجه السادس

 تسبيبقصور آخر فى ال
ذلك ان محكم�ة الموض�وع قص�رت ف�ى بي�ان ني�ة القت�ل ل�دى المتھم�ين حي�ث اكتف�ت بتردي�د 

إ9 أنھ�ا ) سكين(ا9فعال المادية التى قام بھا كل منھما وھذه ا9فعال مھما تعددت ولو كانت بس.ح 
س�بيل 9 تدل على توافر نية القتل ل�ديھما <ن تل�ك الني�ة أم�ر داخل�ى يض�مره الج�انى ف�ى نفس�ه و9 

للكشف عنھا إ9 من خ.ل الظروف والم.بسات المحيطة بالواقعة والتى ت�دل عل�ى اس�تقرارھا ف�ى 
 .النفس فى وقت معاصر ومتزامن مع الواقعة

كم��ا قص��رت المحكم��ة ف��ى بي��ان ظرف��ى س��بق ا9ص��رار والترص��د المش��ددين لجريم��ة القت��ل 
م��ين والمجن��ى علي��ه قب��ل الح��ادث العم��د ول��م ت��دخل ف��ى اعتبارھ��ا المش��اجرة الت��ى ح��دثت ب��ين المتھ

وھ�و ا<م�ر ال�ذى ينف�ى ھ�ذين الظ�رفين اذ يس�تحيل .... مباشرة لع.قته اPثمة بخطيبة المتھم ا<ول 
مع ھذه المشاجرة القول بأن المتھمين فكرا فى قتل المجنى عليه تفكي�را ھادئ�ا ومس�تمرا بعي�دا ع�ن 

ى ظف��را ب��ه عل��ى ح��د م��ا ج��اء بوص��ف ث��ورة الغض��ب وا9نفع��ال أو انھم��ا رص��دا المجن��ى علي��ه حت��
 .ا9تھام بأمر ا9حالة

و9 محل للقول فى ھذا الصدد بأن العقوبة المقضى بھا ضد المتھمين مب�ررة لجريم�ة القت�ل 
 9نھما ينازعان فى ص�ورة الواقع�ة بأكملھ�ا وم�ن المق�رر ان�ه –العمد دون سبق اصرار أو ترصد 

 .ادام المتھمان ينازعان فى تلك الصورة9 جدوى من تطبيق نظرية العقوبة المبررة م
 )ق٥٥ لسن٣٦٠٣ طعن١٨٨ رقم٩٨٥ ص٣٧السنة٣٠/١١/١٩٨٦نقض(

كما شاب الحكم قصور آخر فى بيان ظرف ا9قتران المشدد باعتبار ان القت�ل وق�ع لتس�ھيل 
 ف�إن وقوعھ�ا ك�ان عرض�ا –ارتكاب جريمة الس�رقة م�ع ان الجريم�ة ا9خي�رة ان كان�ت ق�د وقع�ت 

صادفة ولم يكن فى تخطيط المتھمين أو فى ذھنھما ارتكاب الس�رقة أص�. حت�ى يمك�ن وبطريق الم
 .كما أوضح الدفاع فى مرافعته.. القول بأن القتل كان بقصد تسھيل وقوعھا

وتكون المحكمة بذلك وقد افترضت ھذا الظ�رف المش�دد ك�ذلك عل�ى غي�ر س�ند س�ديد ودون 
 .اساس واقعى سليم

ى المحكم��ة ف��ى حال��ة ارتب��اط القت��ل العم��د بجنح��ة س��رقة ان تب��ين  ب��أن عل��:وقض//ت محكم//ة ال//نقض
 .غرض المتھم من القتل وان تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة

 )ق٣٦ لسنة١١٩٣ طعن ٩٢٥ ص١٧ السنة٤/١٠/١٩٦٦نقض (
 قعة كما نازع الدفاع فى زمان الحادث وقرر انه لم يقع فى الوقت الذى ذكره شھود الوا
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ريح وھ��ى مظ��اھر رمي��ه 9 ش��وبتحري��ات المباح��ث <ن المظ��اھر الت��ى وج��دت عل��ى الجث��ة وق��ت الت
 .تتكون إ9 اذا كان قد مضى على القتل وقت أبعد من الوقت الذى حدده الشھود والمتھمان

وتل��ك منازع��ة جوھري��ة ك��ان يتع��ين احالتھ��ا للطبي��ب الش��رعى 9ب��داء رأي��ه النھ��ائى فيھ��ا 
 . فنيا بابداء الرأى فى مثل ھذه ا<مور الفنية الخالصةباعتباره المختص

ولم تحقق محكمة الموض�وع ال�دفاع الج�وھرى الس�الف ال�ذكر اكتف�اء بثقتھ�ا ب�أقوال الش�ھود 
 .وھو أمر غير سائغ <ن اقوالھم ھى بذاتھا محل النعى بالمخالفة للواقع والحقيقة

الت��ى وج��دت بمك��ان الح��ادث كم��ا طال��ب ال��دفاع ك��ذلك بض��م تقري��ر المض��اھاة للبص��مات 
وبصمات المتھمين وھو طلب جوھرى 9نه متى ثبت ان ذلك المكان كان خالي�ا م�ن بص�مات لھم�ا 
فإنه من المؤكد ان تكون لصورة الواقعة تصوير آخر خ.ف ال�واردة ب�ا9قوال وان الجن�اة آخ�رون 

تا ول�م تفط�ن الي�ه كلي�ة خ.ف المتھمان ورغم اھمية ھذا الطلب فإن محكمة الموضوع لم تعره التفا
مع انه طلب جوھرى يمكن ان يتغير به وجه الرأى فى ال�دعوى ل�و أن المحكم�ة افس�حت ص�درھا 

 وھذا ھو واجبھا باعتبارھا جھة الحكم –لتحقيقه وتداركت بذلك وجه القصور فى تحقيق ا9بتدائى 
ھا المحكمة بالجلسة وتحق�ق ولما ھو مقرر بأن العبرة فى المحاكمات الجنائية بالتحقيقات التى تجري

 .فيھا ا9دلة سواء 9ثبات التھمة ضد المتھمين أو نفيھا عنھم
واذ ل��م تحق��ق محكم��ة الموض��وع ھ��ذا الطل��ب وج��اء حكمھ��ا خالي��ا مم��ا يس��وغ اطراح��ه ف��إن 

 .حكمھا يكون معيبا لقصوره واجبا نقضه
س�وغ ا9ع�راض عن�ه  بأن الدفاع الذى قص�د ب�ه تك�ذيب أق�وال الش�ھود 9 ي:وقضت محكمة النقض

بقالة ا9طمئنان إلى ما شھدوا به لما يمثله ذلك الرد من مصادرة للدفاع قبل ان ينحسم أمره 
بتحقيق تجريه المحكمة و9 يقدح ف�ى ھ�ذا أن يس�كت ال�دفاع ع�ن طل�ب اج�راء ھ�ذا التحقي�ق 

 .مادام دفاعه ينطوى على المطالبة باجرائه
 )٢١٩ رقم ١٢٢٠ ص ٣٢ طعن ٣٠/١٢/١٩٨١نقض (

 بأن مجرد استعمال الم�تھم لس�.ح قات�ل بطبيعت�ه واحداث�ه ع�دة اص�ابات بجس�م المجن�ى :كما قضت
 9ن تلك ا9فعال مھما تع�ددت عل�ى ھ�ذا النح�و –عليه أودت بحياته 9 يكفى لبيان نية القتل 

 ويتع��ين اثب��ات ت��وافر تل��ك الني��ة م��ن خ��.ل –9 تقط��ع و9 تج��زم بت��وافر ني��ة القت��ل لدي��ه 
 .لم.بسات المحيطة بالواقعة وإ9 كان الحكم معيبا لقصورهالظروف وا

 )ق٦٦ لسنة ٢٥٠٦٣ طعن ١٨/١١/١٩٩٨نقض (
وحيث إنه لما تقدم جميعه فإن الحكم المطعون فيه يكون وق�در ان علي�ه ع�وار ال�بط.ن بم�ا  

قض  ولما كان ھذا النقض للمرة الثانية فإن�ه يتع�ين تحدي�د جلس�ة أم�ام محكم�ة ال�ن–يستوجب نقضه 
 .لنظر الموضوع مجددا طبقا للقانون

 وعن طلب وقف التنفيذ
فإنه لما كان ا<ستمرار فى تنفيذ الحكم المطعون فيه ضد الط/اعن م/ن ش/أنه أن يرت/ب ل/ه   

أض/رارا جس/يمة < يمك/ن م//داركتھا بم/ا يح/ق ل/ه طل//ب وق/ف تنفي/ذه مؤقت/ا ريثم//ا يفص/ل ف/ى ھ//ذا 
 .الطعن

 فلهـذه األســباب
 محكم/ة ال/نقض اIم/ر بوق/ف تنفي/ذ الحك/م المطع/ون في/ه مؤقت/ا ريثم/ا يلتمس الطاعن م/ن

 .يفصل فى ھذا الطعن
 .قبول الطعن شك2 :أو<والحكم 
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وف//ى الموض//وع نق//ض الحك//م المطع//ون في//ه وتحدي//د جلس//ة أم//ام محكم//ة ال//نقض لنظ//ر  :ثانيا
 .الدعوى مجددا أمامھا

 لطاعنيل ا   وك                                          

  بهاء الدين أبو شقةبهاء الدين أبو شقة                                                                                      
 امى بالنقض                                   المح
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 باسم الشعب
 محكمة النقض

 ائرة الجنائيةدال
 نائب رئيس المحكمة   إبراهيم عبد المطلب / المؤلفة برئاسة السيد المستشار 

 محمود خضر   و   النجار توفيق / وية السادة المستشارين وعض
 بدر خليفة   و   ورضا بسيوني     
 نواب رئيس المحكمة        

 .ممدوح فزاع / وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد 
 .رمضان عوف / وأمين السر السيد 

 .اء العالي بمدينة القاهرة في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القض
 . م ٢٠٠٩ من أكتوبر سنة ٣ هـ الموافق ١٤٣٠ من شوال سنة ١٤في يوم السبت 

 أصدرت الحكم اآلتي
 . القضائية ٧٢لسنة ... في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 

 المرفوع من 
١- ................. 
 محكوم عليه        ................. -٢

 ضــد
 ة النيابة العام -١
 المدعين بالحقوق المدنية  -٢

 الوقائع
والمقيـدة ( قسـم الـدقي ٢٠٠١لسـنة ... اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 

 - بـدائرة قسـم الـدقى ٢٠٠١ ينـاير ١٠بوسـف أنهمـا فـي يـوم ) ٢٠٠١لسنة ... بالجدول الكلي برقم 
 .محافظة الجيزة 

ترصد بـأن بيتـا النيـة وعقـدا العـزم المصـمم عليـه واعـدا لـذلك عمدا مع سبق االصرار وال...  قتال -أ
وترصداه حتى تيقنا من تواجده بمكتبه بمفرده فدلفاه وما أن ظفرا بـه "  سكين–سالح أبيض " األمر 

حتى إنهـاال عليـه طعنـا بسـالحيهما االبـيض السـكين فاحـدثا بـه االصـابات الموصـوفة بتقريـر الصـفة 
 ته وقد ارتكبت تلك التشريحية والتى أودت بحيا
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الجناـيـة بقصــد تســهيل ارتكــاب جنحــة أخــرى هــى أنهمــا ـفـى ذات الزمــان والمكــان ســالفى اـلـذكر ســرقا 
االشـــياء المثبـتــه وصـــفا وقيمـــة ـبــاألوراق والمملوكـــة للمجـنــى علـيــه ذاـتــه األمـــر المنطـبــق علـيــه المـــادة 

 .بدون ترخيص " سكين"  حازا وأحرزا سالحا أبيض –ب . ثانيا من قانون العقوبات / ٣١٧
 د والوصف الواردين بأمر اإلحالة واحالتهما إلي محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهما طبقا للقي 

ٕوادعي ورثة المجني عليه قبل المتهمين مدنيا بمبلغ ألفين وواحـد جنيـه علـي سـبيل التعـويض 
 .المؤقت 

، ٢٣٠واد  عمــال بــالم٢٠٠١ مــن أكتــوبر ســنة ٣١والمحكمــة المــذكورة قضــت حضــوريا فــي 
 لســـنة ٣٩٤ مـــن القـــانون ١/ مكـــرر٢٥ ، ١/١ مـــن قـــانون العقوـبــات والمـــواد ٢٣٤/٢، ٢٣٢، ٢٣١

 مــن الجــدول األول والملحــق بالقــانون األول ١١ والبنــد ١٩٨١ لســنة ١٦٥ المعــدل بالقــانون ١٩٥٤
همـا  مـن قـانون العقوبـات بمعاقبتهمـا باألشـعال الشـاقة المؤبـدة لكـل من٣٢ ، ١٧مع إعمـال المـادتين 

ٕومصادرة السالح األبيض المضبوط والزامهما بأن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ ألفين وواحـد 
 .جنيه علي سبيل التعويض المؤقت 

 ٢٠٠١ من نوفمبر سـنة ٢٦فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض األول في  
 ديســـمبر ســـنة ٢٦ الطعـــن ـفــي  ، وأودعـــت مـــذكرة بأســـباب٢٠٠١ مـــن ديســـمبر ســـنة ٤والـثــاني ـفــي 

 .بهاء الدين أبو شقة المحامي /  موقعا عليها من األستاذ٢٠٠١
 .وبجلسة اليوم سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمجضر الجلسة  

 المحكمة
بعد اإلطالع علي األوراق وسماع التقرير الذي تـاله السـيد المستشـار المقـرر والمرافعـه وبعـد  

 .المداولة قانونا 
 .حيث إن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون من  
وحـيـث إن مـمـا ينعــاه الطاعـنـان عـلـي الحـكـم المطعــون فـيـه أـنـه إذ دانهـمـا بجريمــة القـتـل العمــد  

ٕمــع ســبق اإلصــرار والترصــد واحــراز ســالح أـبـيض المــرتبط بجريمــة الســرقة قــد ران علـيـه اـلـبطالن ، 
ق المدنيـــة وصـــفتهم كمـــا خلـــت محاضـــر جلســـات ذلـــك أنـــه خـــال مـــن بيـــان أســـماء المـــدعين بـــالحقو

 .المحاكمة من هذا البيان ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه 
 كمـا خلـت –وحيث إن البـين مـن الحكـم أنـه خـال مـن بيـان أسـماء المـدعين بـالحقوق المدنيـة  

 ٕ واذ كــان ذلــك ، وكــان الــنص فــي الفقــرة األخيــرة مــن–محاضــر جلســات المحاكمــة مــن هــذا البيــان 
 علـي أن ١٩٦٨ لسـنة ١٣ من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقـانون رقـم ١٧٨المادة 
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يــدل علــي أن " . الــنقص أو الخطــأ فــي أســماء الخصــوم وصــفاتهم يترتــب عليــه الــبطالن " ....... 
 مراد الشارع من ترتيب البطالن في حالة الخطأ الجسيم في أسماء الخصـوم وصـفاتهم أن يكـون مـن
شأن هذا الخطأ التجهيل بالخصم أو إيقاع اللبس في تعريف شخصيته فـإن لـم يكـن خطـأ جسـيما ال 
يتيهم به وجه الحق في التعريف بشخص الخصم فال تثريب عليه بـالبطالن وكـان قـانون اإلجـراءات 

ائي في مثل هذه الحالة ، وكـان نـص قـانون نالجنائية قد خال من نص يعرض لما يشوب الحكم الج
مرافعات أنـف الـذكر يضـع قاعـدة عامـة ال تتـأبي علـي التطبيـق فـي األحكـام الجنائيـة ، فإنـه يكـون ال

 يعـد علـي السـياق –واجب اإلعمال علي هذه األحكام ولما كان بيان أسم المدعين بالحقوق المدنيـة 
 بـه ومـن ثـم  بيانا جوهريا فإنه يتعين ذكره في الحكم باعتبار أن إغفاله يؤدي إلـي التجهيـل–المتقدم 

يكون الحكم المطعون فيه قاصر البيان في شقه الخاص بالدعوى المدنيـة بمـا يبطلـه ويوجـب نقضـه 
واإلعادة في هذا الخصوص ومتى تقرر ذلـك فـإن حسـن سـير العدالـة ووحـدة األسـاس فـي الـدعويين 
يقتضـــي نقضـــه واإلعـــادة فـــي شـــقه الخـــاص بالـــدعوى الجنائيـــة حتـــى تعيـــد محكمـــة الموضـــوع نظـــر 

 .لدعوى برمتها وذلك بالنسبة للطاعنين ا
 فلهذه األسباب

ٕبقبــول الطعــن شــكال وفــي الموضــوع بــنقض الحكــم المطعــون فيــه واعــادة : حكمــت المحكمــة  
 .القضية إلي محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيه من جديد دائرة أخري 

   رئيس الدائرة    أمين السر 
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  مذكرة 

 طعن بالنقض اجلنائيبأسباب ال

 املقدمه 
 حسنني عبيد / الدكتور من السيد األستاذ 

 احملامي بالنقض 
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  حســنين عبيــــد / كتور د   ال                                                                            
 بالنقض المحامـى                                                                              

   
 

 محكمـــة استئناف القاھرة
 دائرة نقض الجنح

--- 
 مـذكــــرة

--- 
 :بأسباب الطعن بالنقض المقدم من 

 )متھم أول طاعن (          ...........
 ضـــــد

 )سلطة أتھام  (               النيابة العامة 
 مRRRن محكمRRRة الجيRRRزة اYبتدائيRRRة ، دائRRRرة الجRRRنح المسRRRتأنفة ، بتRRRاريخ وذلRRRـك عRRRـن الحكRRRـم الصRRRادر

 ٢٠١٠لسRنة ...  جنح الدقRـى ، والمقيRدة تحRت رقRم ٢٠١٠لسنة ...  ، فى القضية رقم ٢١/٤/٢٠١١
جنح مستأنف شمال الجيزة ، وذلك بتعRديل العقوبRة السRابق الحكRم بھRا عليRه ، وھRى ثR[ث سRنوات ، 

ً ، فضRR[ عRRن المصRRاريف تحدي22د م22ا إذا كان22ت م22ع النف22اذ أو اPيق22افدون  –إلRRى الحRRبس لمRRدة سRRنة 
 .الجنائية  

  RRطة وكيلRRالنقض بواسRRه بRRوم عليRRرر المحكRRتاذ هقRRسYمى .................  اRRل رسRRب توكيRRبموج
  ٠ًمودع ، وفقا لgوضاع المقررة قانونا 

ً عارضRا فيھRا ا�سRباب  ، بھRذه المRذكرة ،حسنين عبي2د/ واليوم يتقدم محاميه ا�ستاذ الدكتور
 ٠التى يستند إليھا ، فى طلب نقض الحكم ، وإعادة المحاكمة  

 : وھى تنحصر فيما يلـى 
 Cجرائى لعدم وجود تقرير مفصل بتلخيص الواقعة : ًأوkالخطأ فى تطبيق القانون ا: 

Rة ، فيسRفحته الثانيRطور صRى ًيبدأ الحكم الطعين فى توثيق مدوناته ، أعتبارا من أول سRجل ف
 بعد تZ2وة تقري2ر التلخ2يص ، وس2ماع المرافع2ة ، واCطZ2ع عل2ى : "  سطرھا ا�ول العبارة اIتية 

 وت[حRRظ �ول وھلRRة عRRدم تحديRRده لواضRRع ھRRذا التقريRRر مRRن بRRين أعضRRاء ٠" اPوراق والمداول22ة 
 ٠الدائرة 

د اYشRارة وبمراجعة أوراق الدعوى ، لم نعثر على مثل ھRذا التقريRر ، ومRن المقRررأن مجRر
 ٠إليه Yتكفى ، حيث ھو ورقة من أوراق الدعوى 

 فRRإن اشRRارة الحكRRم فRRى مطلRRع سRRطوره إلRRى أنRRه اطلRRع علRRى ا�وراق ، YتكفRRى ٠٠٠وعلي22ه  
اج2راء " تؤكRـد علRى  " وثيقة منفصلة" للدYلة على كون ھذا التقرير من بين ھذه ا�وراق ، إذ ھو 

دية ، فإن قنRع الحكRم بمجRرد اrشRارة إليRه ، فھRو أمRر يجب التحقق من توافره بصورة ما " جوھرى
Cًحتمال أن يكون شفويا ، وليس كتابياغير كاف ،  ً ٠  

  اجRRراءات ، التRRى ٤١١/١ويجRRد ھRRذا اYجRRراء الجRRوھرى سRRنده التشRRريعى فRRى نRRص المRRادة  
ًيضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بھا الحكم فى اYسRتئناف تقريRرا موقعRا منRه" تقضى بأن   ، ويجRب ً

أن يشRRمل ھRRذا التقريRRر ملخRRص وقRRائع الRRدعوى وظروفھRRا وأدلRRة الثبRRوت والنفRRى، وجميRRع المسRRائل 
الفرعيRRة التRRى دفعRRت ، واYجRRراءات التRRى تمRRت ، وبعRRد تRR[وة ھRRذا التقريRRر ، وقبRRل ابRRداء رأى فRRى 

 الدعوى ، من واضع التقرير 
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Rى اسRه التRتأنف ، وا�وجRوال المسRد أو بقية ا�عضـاء ، تسمع أقRتكلم بعRم يRتئنافه ، ثRى اسRا فRتند إليھ
ذلك الخصوم ، ويكون المتھم آخر من يتكلم ، ثم تصدر المحكمة حكمھا بعد اط[عھRا علRى ا�وراق 

  "٠  
وقد أستقرت أحكام النقض منذ زمن بعيد ، على أنه إذا اشترط القانون أن يقRدم أحRد أعضRاء الRدائرة 

ًيا ، بحيث يدل دCلة واض2حة عل2ى أن2ه موض2وع بالكتاب2ة ، وجب أن يكون ھذا التقرير جدًتقريرا ، 
 ، ومRRؤدى ھRRذا أن عRRدم وضRRع  التقريRRر وأن22ه ورق22ة م22ن أوراق ال22دعوى الواج22ب أدراجھ22ا بملفھ22ا

ًبالكتابة يكون تقصيرا فى اجراء جوھرى يعيب الحكRم ويبطلRه ، وYيغنRى عRن ھRذا التقريRر أن يقRرأ 
Yوب فإن ھذا عمل غير ج2دىبتدائى ، أحد ا�عضاء صيغة التھمة ونص الحكم اRن وجRى عRيغنY ، 

  ٠تنفيذ القانون بوضع تقرير تال يصح أن يعول عليه القاضيان اIخران فى تفھم الدعوى
  ١٧٤ ص ١٣٧ رقم ٢ مجموعة القواعد القانونية ج١٩٣٠ ديسمبر سنة ٢٥نقض  -
  ٠ ٦٠٧ ص ١١٧ رقم ٢٩ مجموعة احكام النقض س١٩٧٨ يونيو سنة ١٢نقض  -
 ٠ ١٩٣٨ ص ١٦١ رقم ٣٢ س١٩٨١ نوفمبر سنة ١٨قض ن -

، بطRR[ن الحكRRم ، ال22تZوة ، والكتاب22ة: ويترتRRب علRRى أغفRRال ھRRذا اYجRRراء الجRRوھرى بشRRقيه 
 مRن اYجRراءات الجوھريRة المتعلقRة بالنظRام العRام YرتباطھRا بكفRاءة – فى شقيه أيضRا –بأعتبار أنه 

Yدعوى اRه وقدرة المحكمة على الفصل فى موضوع الRن اتباعRت عRإن غفلRتئنافية ، فRقيه –سRى شRف 
  ٠ً كان سببا لبط[ن حكمھا بغير شبھة –كذلك 

  ٠ ٢١٧ ص ٤٨ رقم ٢٦ س١٩٧٥ مارس سنة ٩نقض  -
  : وقد أكدت محكمتنا العليا

ًعلى وجوب أن يكون التقرير مكتوبا ، ومودعRا بملRف الRدعوى ، بحيRث يعتبRر ورقRة مRن "   ً
 اIخRران فRى تفھRم الRدعوى ، وعRدم وجRود ھRذه الورقRة يبطRل الحكRم أوراقھا يعول عليھRا القاضRيان

 لسRRنة ٥٧أخيRRرة مRRن القRRانون رقRRم / ٢٠ وYيصRRح فRRى ھRRذا المقRRام ا�عتRRراض بمفھRRوم المRRادة ٠٠٠
ً قوY بأن الحكم مادام ثابتا فيRه أن ھRذا ا�جRراء قRد اسRتوفى ، فR[ سRبيل لجحRده ، إY بRالطعن ١٩٥٩

  ٠ًة غير موجودة فع[ بالتزوير ، مادام أن الورق
  ق ٥٩ لسنة ٦٦٩١ الطعن رقم ١٩٩١ نوفمبر سنة ٢٨نقض  -

وYتكفى اشRارة الحكRم ًوبتطبيق ما سبق Cنجد فى أوراق ھذه الدعوى وجودا لھذا التقرير، 
 ، ال22تZوة والكتاب22ة:ًإليRRه ، حيRRث سRRبق القRRول مRRرارا ، بRRأن ھRRذا ا�جRRراء الجRRوھرى ذو شRRقين ھمRRا

اIخر، فإن قنع الحكم الطعين باYشارة فRى أول سRـطوره الRى شRقه ا�ول وھRو وYيغنى أحدھما عن 
الت[وة ، فقد خلت ا�وراق من الوعاء المادى لمضRمونھا ، وھRو التقريRر ، وھRو مRا يحتمRل معRه أن 

ً ، خ[فRا لصRريح نRص ًول2و ك2ان مكتوب2اْ◌ عل2ى غZ2ف مل2ف ال2دعوىًيكـون شفويا ، ولRيس كتابيRا ،
  ٠فة البيان سال) ٤١١(المادة 

 ٠وعليه نخلص إلى تعييب الحكم بھذا العيب اYجرائى الذى يستوجب نقضه
  :القصور فى تحصيل الواقعة على نحو يغاير الثابت فى اPوراق  :ثانيا 

ًيبدأ الحكم الطعين تحصيل واقعات ھذه الدعوى اعتبRارا مRن مطلRع صRفحته الثانيRة ، نحRاول  
 : ول الطاعن ، وذلك على النحو اIتى تلخيصھا ، فيما يخص المتھم ا�

 ورد لقسRRRم مباحRRRث المتRRRاحف بRRRاYدارة العامRRRة لشRRRرطة السRRRياحة ٢٠/٨/٢٠١٠بتRRRاريخ  ) ١(
وذلRك مRن متحRف " ف2ـان ج2وخ " واYثار ، ب[غ بسRرقة لوحRة زھRرة الخشRخاش للفنRان 

انRت ، لمكان الواقعة ، حيث تبين له أنھRا ك... محمد محمود خليل وحرمه ، وأنتقل المقدم 
معروضRRة بأحRRدى الحجRRرات بالطRRابق ا�ول فRRوق ا�رضRRى ، وأنھRRا كانRRت داخRRل اطRRار 

 . خشبى مدھب ، تم فصلھا عنه ، وخروج السارق بھا دون تفتيش 



 

 

 ٥٩

فتح المتحف صباح ذات اليRوم فRى السRاعة التاسRعة والنصRف بمعرفRة المتھمRة السRابعة ،  ) ٢(
ك اليRوم ، وھRو المRتھم السRادس ، ط به الفتح فى ذلRوًنظرا لتأخر مسئول أمن المتحف المن

ًحيRRث حضRRر متRRأخرا ، وظRRل فRRى صRRالة اYنتظRRار دون تفقRRد المتحRRف ، وتصRRادف وجRRود 
 Yارات ، وRدفتر الزيRياتھم بRات شخصRتم أثبRم يRد ، لRرى واحRسـبعة زوار أجانب ، ومص
أثبRRات واقعRRRة أمRRRين المتحRRف لھRRRم أثنRRRاء الزيRRRارة ، وY أثبRRات خRRRروجھم مRRRن المتحRRRف ، 

، وأن اللوحة كانت موجودة يوم اYربعاء السابق على ھRذا التRاريخ ، وھRو يRوم وتفتيشھم 
١٨/٨/٢٠١٠ 

قلة عدد مسئولى ا�من ، حيث كRان عRددھم عشRرة مRوزعين علRى أيRام اYسRبوع ، وكRان  ) ٣(
 ، ثبRت الث2امن حت2ى الح2ادى عش2رالمنوط بھم التواجد فى يوم الواقعة ھRم المتھمRون مRن 

 المعروضات ا�ثرية ، حتRى لحظRة غلRق المتحRف ، حيRث عدم تواجد أغلبھم فى صاYت
 .أكتشف المتھم السادس سرقة اللوحة 

ًسوء حالة المتحف أمنيا ، وذلك لعدم إدراجه ضمن برامج تطوير المتRاحف ، ولقلRة عRدد  ) ٤(
وھRRو رئيسRRھم المباشRRر ، بوضRRع خطRRة تأمينيRRة ، أفRRراد ا�مRRن ، وعRRدم قيRRام المRRتھم الثالRRث 

م قيRRام المRRتھم اYول الطRRاعن  ، وھRRو رئRRيس القطRRاع ، بممارسRRة ًسRRليمة ، فضRR[ عRRن عRRد
أختصاصRRات الRRوزير الممنوحRRة لRRه بRRالتفويض ، فRRى اجRRراءات ھRRذا التطRRوير والتRRأمين ، 

 ، بل أنه قد ثبRت أرجRاع ٢٠٠٧حيث لم يتم أدراجه ضمن موازنات ھذا التطور منذ سنة 
 وذلRك حسRبما ٠لنصف مليون جنيه مبالغ كبيرة من الميزانية الى خزانة الدولة ، تجاوز ا

 جاء بصفحته الرابعـة
سوء توزيع العمالة المؤقته ، ومنھا أفراد ا�من ، على مختلRف المتRاحف محRل الواقعRة ،  ) ٥(

وذلRRك علRRى النحRRو الRRوارد رقميRRا . حيRRث كRRان عRRددھم YيتناسRRب مRRع ظRRروف كRRل متحRRف 
  ٠بصفحته الخامسة 

، بمفRRرده ، بتخصRRيص مبلRRغ خمسRRمائة ألRRف مخاطبRRة مRRدير الشRRئون الماليRRة للمRRتھم اYول  ) ٦(
جنيه rجراء بعض اYص[حات فى بعض المتاحف ، دون متحف محمد محمRود خليRل ، 
وذلك بنRاء علRى مRذكرة صRادرة مRن مRدير اYدارة المركزيRة للخRدمات الفنيRة للمتRاحف ، 

 . حيث أفاد بارجاء ا�مر فيما يخص متحف محمد محمود خليل الى وقت Yحق 
 ، ٢٥/٤/٢٠٠٩ار بأسRناد علميRRة تطRوير متحRف محمRRد محمRود خليRل بتRRاريخ صRدور قRر ) ٧(

الى شركة المقاولين العرب ، دون البدء فى التنفيRذ ، بسRبب تRأخر المRتھم ا�ول ، حسRبما 
 . يقول الحكم فى نھاية صفحته السادسة ، فى نقل محتوياته إلى موقع آخر 

 : وترد على ھذا التحصيل المZحظات ا�تيـة 
Pة – أنه غفل عن ذكر ما جاء بأقوال المتھم العاشر :ولـى اRد اللوحRوھو المختص بالتأكيد من تواج 

 بفRRتح - وھRRى المتھمRRة السRRابعة –... / المسRRروقة بRRالمتحف ، مRRن أنRRه قRRام بصRRحبة اYسRRتاذه 
المتحف ، وكانت اللوحة موجودة ، وأن ك[ من مدير المتحف ، ومدير ا�من ، مسRئول عRن 

RRغ ع]RRبYدعواRRف المRRن المتحRRى أمRRئول علRRا المسRRة ، وأيضRRائل الرقابRRوافر وسRRدم تRRن ع / ...
، على رغم مما قرره مRن أنھRا ... المتھم السادس ، الذى ألقى بھا بدوره ، على المتھم اYول 

   ...عھدة أمن المتحف 
مRRن انحسRRار  أنRRه غفRRل عRRن ذكRRر مRRا جRRاء بRRأقوال المRRتھم اYول الطRRاعن بتحقيقRRات النيابRRة ، : الثاني22ة 

مسئوليته عن تلRك الواقعRة ، وأن نقRل المتحRف إلRى متحRف الجزيRرة ، لRم يفعRل بسRبب اعRداد 
المتحRRف ا�خيRRر ، YسRRتقبال مقتنيRRات اYول ، وأن مسRRئولية الحفRRظ والمراقبRRة تقRRع علRRى أمRRن 

 المتحف ، ومسئولى ا�من الداخلى ، وأنه خاطب الجھات ا�منية لزيادة عدد العاملين فى 



 

 

 ٦٠

  أفراد ١٠ : ٦من من ا� 
ً أنRRه غفRRل عRRن ذكRRر مRRا جRRاء بRRأقوال المRRتھم الطRRاعن فRRى محضRRر YحRRق ، ردا علRRى أقRRوال :الثالث22ـة 

 أى المRتھم الطRاعن –ً، مدعما قوله بالمستندات الدالة ، علRى أنRه .. ./مستشار الوزير المدعو
لمتRاحف ، وأنRه   قام بطلب تدعيمه بمبلغ أربعRين مليRون جنيRه  لتفعيRل مشRروعات تطRوير ا-

ًذھب بھذه المذكرة الى وزارة التخطRيط ، ومجلRس الشRعب ، وأن ھRذا المبلRغ كRان مخصصRا 
 . لتطوير الكاميرات ، وأجھزة المراقبة ، وكل مكونات المتاحف التكنولوجية 

 رئيس اYدارة المركزية للشRئون – .../  عن ا�شارة إلى أقوال السيدة– كذلك –  أنه غفل :الرابعـة 
 حيث أسندت عدم ادراج متحف محمد محمود خليل ضRمن بRرامج التطRوير الRى كRل -لمالية ا

 والغريRRب أنھRRا تختRRتم أقوالھRRا فRRى شRRأن ھRRذا ...  و... و .../ والRRدكتور، ... / الRRدكتور: مRRن 
ا�خير ، بأنھا ترى مسئوليتھا ، على الرغم من وصول مكاتبRات عديRدة منRه تحRذر مRن عRدم 

 ة ، فأين الخطأ من جانبه ؟؟وجود أجھزة للمراقب
 عن سقوط الحكم الطعين فى ھاوية القصور فRى – وغيرھا كثير –وتكشف ھذه الم[حظات  

تحصيل واقعات الدعـوى ، عن بصر وبصيرة ، مما أو صله إلى معتقد خاطىء فى شRأنھا ، أسلسRه 
 ًفا لما تكشف عنه أوراق الدعوى إلى ادانة المتھم الطاعن ، خ[

 :  حسبما تقول محكمة النقض - إن لمحكمة الموضوع : "حقيقة 
أن تشRRكل الوقRRائع التRRى استخلصRRتھا لتكRRون متمشRRية مRRع التحقيقRRات وشRRھادة الشRRھود كلھRRا أو 
بعضھا ، بحيث اذا كان Y أثر لھا فى شىء فيھا ، فإن غير القاضى فى ھذه الصRورة  يكRون ابتRداعا 

  ٠" للواقع وانتزاعا من الخيال 
  ٠ ٤١٦ ص ٣٦ رقم ١ ج١٩٣٠اير سنة  ين٩ نقض -
 ٠ ١٠٤ ص ٥٦ رقم ٢٩ س ١٩٧٨ يناير سنة ٦ نقض -

 : أC أن ذلك مشروط  
بأن تكون مدونات الحكم كافيـة بذاتھا حين قضت فRى الRدعوى باrدانRة ، بRأن المحكمRة قRد " 

يه شھادة كRل شRاھد ًألمت الماما صحيحا بكافة ا�دلة القائمة فيھا ، وأنھا تبنيت ا�ساس الذى تقوم عل
، أما وضع الحكم فRى صRيغة عامRة ، غامضRة مجھلRة ومبھمRة ، فإنRه YيحقRق الغRرض الRذى قصRده 

  ٠" الشارع من تسبيب ا�حكام ، ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون 
 ٠ ٥٧٦ ص ١٧٥ رقم ٧ س١٩٥٦ يونيو سنة ١٤  نقض -
  ٠ ٣٣٧ ص ٧١ رقم ٢٧ س ١٩٧٦مارس سنة ٢٢نقض  -
  ٠ ٨٨٥ ص ١٨٣ رقم ٢٨ س ١٩٧٧ أكتوبر سنة ٣٠نقض  -

 يجRRب أن تبنRRى علRRى أسRRس -أس22تقر قض22اء ال22نقض  وحسRRبما -ذلRRك أن ا�حكRRام الجنائيRRة "  
صRحيحة مRRن أوراق الRRدعوى ، فRإذا أقRRيم الحكRRم علRى سRRند أو قRRول Y أصRل لRRه بتلRRك ا�وراق ، كRRان 

  ٠" ة فى استدYلھا إلى أدلة أخرى ًباط[ Yبتنائه على أساس فاسد ، ولو تساندت المحكم
  ٠ ٥٣٤ ص ١١٤ رقم ٣٠ س١٩٧٩ مايو سنة ٦ نقض -
  ٠ ١١٤ ص ٢٥ رقم ٣٧ س ١٩٨٦ يناير سنة ٢٢ نقض -
 ٠ ٨٠٦ ص ٤٠٠ رقم ٤٢ س ١٩٩٠ يوليو سنة ٧ نقض -

 : القصور العام فى التسبيب وذكر الدليل دون ذكر مؤداه : ثانيا 
 الى مرحلRة حصRر ا�دلRة التRى أعتمRد عليھRا لتسRويغ معتقRده - من بعد –ينتقل الحكم الطعين  

ًفى الدعوى ، وذلك اعتبارا من عجز صفحته السادسRة عشRرة ، وحتRى صRفحته الثانيRة والعشRرين ، 
ًحيث حصرھا فى أثنى عشر دلي[ ، نستطيع  تأصيلھا إلى قولية ، وأسRتدYلية ، وفنيRة ، وذلRك علRى 

 : التفصيل اIتـى 



 

 

 ٦١

 :   فھى تشمل أقوال سته ھم : اPولـى أما عن)  ١(
   )  أ(
   )ب(
   )ج(
   ) د(
 )   ھـ(
 )    و(
 .... /   فھى تنحصر فقط فى أقوال الضابط :وبالنسبة للثانية )  ٢(
 أقوال خمسة أشخاص من العاملين باrدارة الثقافية المعنية ، والذين أدلوا بھRا  :وتشمل الثالثة ) ٣(

 ، وھRRى تسRRتند فRRى مجموعھRRا الRRى مسRRتندات صRRادرة عRRن اYدارات التRRى Cداري22ةالنياب22ة ابتحقيقRRات 
 :يعملون فيھا وھم 

 )  أ(
 )  ب(
 ) ج(
 )   د(
 )  ھـ(

وترد على ھذا السرد اYستدYلى ، من جانب الحكم المطعون فيه ، لھذه ا�دلة ، الم[حظRات  
 : اYتية 

 كان مسبوقا بمحض حديث أخبارى عRن مبRادىء  أن حديث الحكم الطعين عن ھذه ا�دلة ،:اPولـى 
 .قانونية عامة ، ذات طبيعة تشريعية وفقھيه وقضائية ، ليس أكثر 

 أن حديثه عن ا�دلة سRالفة البيRان ، كRان محRض سRرد لمضRمون مRا جRاء بكRل منھRا ، دون : الثانية 
 . ثمة محاولة لتطبيقھا على واقعات الدعوى 

لقصور العام فى التسبيب ، المتمثل فى ذكر الدليل دون ذكر وبذلك يكون قد سقط فى ھاوية ا 
 اجراءات من ناحية ، ومRا أسRتقر عليRه قضRاء الRنقض ٣١٠ًمؤداه ، مخالفا بذلك صريح نص المادة 

 من ناحية أخرى ، من وجوب بيان ا�دلة 
 : وفى ذلك تؤكد محكمتنا العليا على وجوب  

 "Rا المحكمRتند إليھRى تسRة التRى بيـان ا�دلRتكفYا ، وRا كافيRم ، بيانRى الحكRا فRان مؤداھRًة ، وبي ً
مجرد اYشارة إليھا ، بل ينبغى سRرد مضRمون الRدليل ، وذكRر مRؤداه ، بطريقRة وافيRة ، يبRين منھRا ، 
مدى تأييده للواقعة ، كما أقتنعت بھا المحكمة ، ومبلغ اتفاقه مع باقى ا�دلة التى أقرھا الحكم ، حتRى 

  ٠بھا يتضح وجه استدYله 
 ٠ ٦١٨ ص ١٣١ رقم ٣٠ س ١٩٧٩ يونيو سنة ٤نقض  -
  ٢٢٨ ص ٣١/٢ رقم ٤٨ س١٩٩٧ فبراير سنة ٢٤نقض  -
 ٠ ٢٨٥ ص ٤١/٣ رقم ٤٨ س ١٩٩٧ مارس سنة ٥نقض  -

  :كما تؤكد على أن 
المقصود بعبارة بيان الواقعة أن يثبت قاضى الموضوع فRى حكمRه كRل ا�فعRال والمقاصRد " 

 السRلوك والنتيجRة وع[قRة السRببية –، أي ركنيھا المادى بعناصره الث[ثRة التى تتكون منھا الجريمة 
 . العمدية وغير العمدية – والمعنوى بصورتيه –
  .٤٠ ص١١ رقم٢٣ س١٩٧٢ يناير سنة ١٠نقض  -
  .٩٧٥ ص٢٠٩ رقم٢٧ س١٩٧٦ ديسمبر سنة ٢٠نقض  -



 

 

 ٦٢

  .١٣٠٣ ص١٦٨ رقم٣٩ س١٩٨٨ديسمبر سنة ١١نقض  -
 : ذلك أنه لكى  

 التسRبيب الغRرض منRه يجRب أن يكRون فRى بيRان جلRى واضRح ، بحيRث يسRتطاع معRه يحقق"   
الوقRوف علRى مبلRغ مRRا قضRى بRه ، أمRRا إفRراغ الحكRم فRRى عبRارة عامRة معمRRاه أو وضRعه فRى صRRورة 
مجھلة ، فإنه Yيحقق الغرض الRذى قصRده الشRارع مRن اسRتيجاب تسRبيب ا�حكRام ، ويعجRز محكمRة 

 ٠قانون على الواقعة كما صار إثباتھا فى الحكم النقض عن مراقبة صحة تطبيق ال
  ٠ ٣٣٧ ص ٧١ رقم ٢٧ س ١٩٧٦مارس سنة ٢٢نقض  -
  ٠ ٢٥٥ ص ٢٠٢ رقم ٤٠ س ١٩٨٩ ديسمبر سنة ٢٠نقض  -

أن تكون اسباب الحكم واضحة إلى الحد الRذى تتحقRق بRه أركRان : ويعنى كل ماسبق وجوب 
استخلصRRت منھRRا ا�دانRRة ، حتRRى يتضRRح وجRRه الجريمRRة ، والواقعRRة التRRى وقعRRت بھRRا ، وا�دلRRة التRRى 

  ٠اYستدYل بھا وس[مة المأخذ 
  ٠ ٦٥٨ ص ١٢٠ رقم ١٤ س ١٩٦٣ أكتوبر سنة ٢١  نقض -
 ٠ ٦١٤ ص ١١٩ رقم ٢٩ س ١٩٧٨ يونيو سنة ١٢  نقض -

ً أن ثمة عيبا مشتركا يشوب ھذه ا�دلRة فRى مجموعھRا ، إY وھRو :الثالثة  حيRث اCجم2ال والغم2وض ً
ديثه ، بعد أفراغه من استعراضھا على ھذا النحو المعيب ، بقولRه فRى مطلRع صRفحته الثالثRة أختتم ح

اPمر الذى تتوافر به أركان جريمة اCضرار واCھمال فى حق المتھمين ، دون تحديد والعشرين ، 
 وبRذلك تصRدق عليRه Pشخاصھم ، أو لما ص2در ع2ن ك2ل م2نھم م2ن س2لوك خ2اطىء ، وإرادة آثم2ة ،

 .Yجمال المعيب ، الذى يعيبه ، ويستوجب نقضهشائبة ا
 : وفى ذلك تقول محكمة النقض 

إن اYجمال فى ذكRر الوقRائع واYسRباب التRى إعتمRدت عليھRا محكمRة الموضRوع فRى اسRناد " 
التھمة الى المتھم ، Yيمكن أن يفھم فى تھمة خطيرة كRالتى بصRدد البحRث ، وYيكفRى YقنRاع محكمRة 

 قRRد تبينRRت وقRRائع التھمRRة –الموضRRوع ، إذ حكمRRت فRRى موضRRوع الجريمRRة الRRنقض ، بRRأن محكمRRة 
المنسوبة الى المتھم ، وقام لديھا الRدليل الكRافى علRى صRحتھا ، وعلRى تRوافر أركRان الجريمRة فيھRا ، 

  ٠وانطباقھا على المادة التى طبقتھا ، وY يمكن لمحكمة النقض ، أن تتھيأ لھا أسباب ھذا اYقتناع  
  ٠ ٢١٤ ص ٥٣ رقم ٢ مجموعة ج١٩٣١ر سنة  يناي١٨نقض  -
 ٠ ٥٨٠ ص ١٦٨ رقم ٧ س ١٩٥٦ ابريل سنة ١٧نقض -
 ٠ ٥٢٩ ص ١٠٧ رقم ٣٣ س١٩٨٢ ابريل سنة ٢٥نقض  -

 : القصور الخاص فى شأن تحديد العقوبة المحكوم بھا : رابعـا 
�دانRRة  يRبن مRـن مطالعRRة الحكRم المطعRون فيRRه فRى صRRفحته الخامسRة والعشRرين ، أنRRه يخطRط 

المتھم ا�ول الطRاعن ، وا�ربعRة التRاليين لRه فRى ترتيRب أمRر اYحالRة ، عRن جريمRة اYضRرار غيRر 
 .عقوبات ) ج( مكرر ١١٦العمدى المنصوص عليھا فى المادة 

ًكما يبين من مطالعة ذات الصفحة ، حديثRه عRن سRلطته التقديريRة فRى شRأن العقوبRة ، مRدعما  
قضRRاء بھRRا ، إY أنRRه يRRردف ھRRذا الحRRديث بعبRRارة مفادھRRا أن إيRRاه بحكRRم قضRRائى مسRRتقر فRRى الفقRRه وال

عل2ى النح2و ال2ذى س2يرد ف2ى منطوق2ه حكمھ2ا ، وب2الرجوع ال2ى ھ2ذا المحكمة تقضى بتعديل العقوبة 
نرى أن المحكمة ترى تعديل العقوبة إلى حبس المتھم الطاعن سنة ، دون بي2ان ) ٣٠ص (اPخير 

Cبا Cيقاف ، أو النفاذ ًما اذا كان ھذا التعديل ، مشمو.  
 .ونفس ا�مر نجده بالنسبة للمتھمين اIخرين الذين عدلت عقوبتھم إلى ستة أشھر  
ونرى تعييب الحكRم علRى ھRذا النحRو ، بعيRب الغمRوض واYبھRام ، حيRث YيعRرف منRه قصRد  

يھRا المحكمة التى أصدرته فى ھذا الصدد ، وYيجوز تكليف القارىء ، بأسRتنطاق ا�وراق بمRاليس ف
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، أو بأفتراض مقصد القاضى فى شأن اYيقاف أو النفاذ ، �ن كل ذلك يعيب الحكRم بعيRب الغمRوض 
 . خاصة إن كانت با�دانة –، الذى يتعارض مع أدنى درجات التسبيب ، فى شأن ا�حكام الجنائية 

 : بل وفي شأن التسبيب المعتبر الذى عرفته محكمة النقض بأنه 
الحجج المبنى ھو عليھا والمنتجة ھى ل2ه ، س2واء م2ن حي2ث الواق2ع ، أو م2ن  تحرير اPسانيد و  "

  ٠ ١١٤ ص ٢٧ رقم ٢٤ س ١٩٧٣ يناير سنة ٢٩نقض " حيث القانون
 : مؤكدة بذلك على أنه 

لكى يحقق التسبيب الغرض المقصود منRه ، بحيRث أن يكRون فRى بيRان جلRى مفصRل ، بحيRث 
 ٠يستطاع الوقوف معه على مبلغ ما قضى به 

  ٠ ٤٦ ص ٧ رقم ٣٣ س ١٩٨٢ يناير سنة ١٩نقض  -
  ٠ ٣٧١ ص ٧٥ رقم ٣٤ س ١٩٨٣ مارس سنة ١٦نقض  -

أما أفراغ الحكم فى عبارات عام2ة ، أو وض2عه ف2ى ص2يغة مجھل2ة ، فإن2ه C يحق2ق الغ2رض 
اب تس2بيب اPحك2ام ، وC يمك2ن محكم2ة ال2نقض م2ن مراقب2ة ص2حة يجالذى قصده الش2ارع م2ن اس2ت

  ٠ "  الواقعة كما صار أثباتھا فى الحكمتطبيق القانون على
  ٣٣٧ ص ٧١ رقم ٢٧ س ١٩٧٦ مارس سنة ٢٢نقض  -
  ٠ ٢٢٥ ص ٢٠٢ رقم ٤٠ س ١٩٨٩ ديسمبر سنة ٢٠نقض  -

 : منذ زمن بعيد من قضاء محكمة النقض ومخالفـا بذلك ما أستقر عليـه 
اذ ھ2و ، قض2ـاة ان تسـبيب اkحـكام ھو من أعظم الضمانات التى فرضھا القانـون على ال" 

مظھر قيامھم عما ھو عليه من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر ، لتعرف الحقيقة التى يعلنونھ2ا 
فيم2ا يرتأون2ه ، وبه وحده يسلمون م2ن مظن2ة ال2تحكم واCس2تبداد ، ن أقضية ملون فيه ص، فيما يف

م22ن الش22كوك وب22ه يرفع22ون م22ا ق22د ي22رين عل22ى اPذھ22ان ، ويقدمون22ه ب22ين ي22دى الخص22وم والجمھ22ور 
  "والريب ، فيدعون الجميع الى عدلھم مطمأنين 

القص2ور ف2ى التس2بيب والفس2اد ف2ى اCس2تدCل المقترن2ان ب2اPخZل بح2ق ال2دفاع ف2ى ش22أن : خامس2ا 
    : أركان الجريمة المنسوبة للمتھم الطاعن 

ھا يبين من مطالعة الحكم الطعRين ، أنRه يRوجز دفRاع المRتھم الطRاعن فRى بضRعة أسRطر ضRمن 
ًصRRفحته السRRابعة ، مشRRيرا الRRى مRRا قدمRRه مRRن مRRذكرات ، وحRRوافظ مسRRتندات ، دون أن يعبRRأ بRRذكر 

 .مضمونه ، والرد على ما جاء بھا ، وھو ما ينطوى مبدئيا على اYخ[ل بحق الدفاع 
وفى شأن ھذا السبب من اسباب الطعن بالنقض ، نقرر أن الدفاع قد فصل الحRديث فRى شRأن  

مة فى حRق المRتھم الطRاعن شRفاھة ، حسRبما جRاء بمحضRر الجلسRة ، وكتابRه حسRبما أنتفاء ھذه الجري
جاء بمذكرته المودعة ، حيث أكد على أنتفاء السلوك اYجرامى فى حقه ، بصوره الث[ثة ، المتمثلRة 

 .فى ا�ھمال فى اداء الوظيفة ، وا�خ[ل بواجباتھا ، واساءة استعمال السلطة 
 :  دون مناقشة موضوعيه ، نقرر مايلى –غية اYيضاح  ب–ولمزيد من التفصيل  

 :  بالنسبة للسلوك ) ١(
 : أكد الدفاع على تخلفه ، فى صوره الث[ثة ، وھى  

الطبيعRRة اYشRRرافية لوظيفتRRه ، وھRRو مRRا أكدتRRه : ًا�ھمRRال فRRى اداء الوظيفRRة ، اسRRتنادا الRRى  )  أ(
 مRن التعليمRات بقصRد ً من ملف الدعوى فض[ عن أصداره العديRد١٨١ ص –التحريات 

تكثيف الحراسة والتواجد ا�منى ، وتقصير مدير وأعضRاء ا�مRن الRداخلى ، ناھيRك عRن 
، ... / جھوده فى تحديد متحف الجزيRرة ، وتطRوير كافRة المتRاحف ، وعمRا قررتRه السRيدة

  .... ، و.... : لمسئولية تقع على كل من امن أن 
 ًى تخلفه استنادا الى اتخاذه العديد من التدابير  حيث أكدنا عل:اPخZل بوجبات الوظيفة  )  ب(
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  الخ ٠٠٠وأصداره العديد من التوجيھات من أجل شراء النواقص المطلوبة من ا�جھزة 
ًأنتفاء ع[قة السببية بين سلوكه وبين النتيجة الحاصلة ، نظرا لسوء حالRة المتحRف ، قبRل  )  ج(

بتشRديد الحراسRة ، وأن كRان ثمRة توليه اYشراف عليه ، مما دفعRه إلRى تكليRف مرءوسRيه 
 ... خطأ ، فھو يقع على عاتق أمين المتحف ومديره 

أملRRRين التفضRRRل  ) ٢٤: ١٥ص ( وقRRRد فصRRRل الدفRRRـاع ھRRRذه ا�مRRRور فRRRى مذكرتRRRه المودعRRRه 
بمراجعتھا تصويبا للحكم الطعين ، الذى لRم يقسRطھا أدنRى درجRة مRن درجRات البحRث والتمحRيص ، 

 .حق الدفـاع بما ينطوى على أھدار صارخ ل
 : وتقول محكمة النقض 

إن الدفاع المكتوب فى مذكرة تتمة للدفاع الشفوى المبRدى بالجلسRة ، أو ھRو بRديل عنRه إن لRم 
يكن قد أبدى فيھا ، ومن ثم يكون للمتھم أن يضمنھا ما يشاء من أوجRه الRدفاع ، وأي دفRاع يRرد فيھRا 

Rدعوى ، فإنRأوراق الRًيعتبر دفاعا واقعا مسطورا ب ً ًه يكRون مطروحRا علRى المحكمRة ، مسRتوجبا للRرد ً ً
 ٠عليه فى الحكم 

  ٠ ١١٣٠ ص ٢٠٦ رقم ٣٤ س ١٩٨٣نقض أول ديسمبر سنة  -
   ٠ ٩٢٦ ص ١٣٩ رقم ٣٩ س ١٩٨٨ أكتوبر سنة ٢٠نقض  -
  ق٦٠ س ١٧٢٧ الطعن رقم ٥٣ س ١٩٩٢ يناير سنة ١٦نقض  -

 : كما تقول 
باب المرافعة ، أو تلك الثابتة بمحضر الجلسRة إن الطلبات الواردة بمذكرة مكتوبة قبل قفل " 

، إنما تحتل ذات ا�ھمية فى وجوب تمحيص المحكمة لمحتواھا ، منسحبة على ھذا الدفاع ، خاصRة 
ًإن كانRRت تسRRتطيل إلRRى تقRRويض أحRRـد أو بعRRض أو كRRل أركRRان الجريمRRـة تمامRRا ، وحينئRRذ يتعRRين علRRى 

ا�مRر فيRه ، أو تRرد عليRه بأسRباب سRائغة ، تRؤدى إلRى ًالمحكمة أن تحقق ھذا الدفاع بلوغا إلى غايRة 
ًاطراحه ، فإن سكتت عن مثل ھذا الدفاع الجوھرى ، ايرادا له أوردا عليRه ، بRات حكمھRا موصRوما  ً ً

 ٠ًبالقصور الذى يعيبه ويستوجب نقضه ، فض[ عن أخ[له الصارخ بحق الدفاع 
 ١٥١ ص٣٢ رقم ٢٤ س ١٩٧٣ يناير سنة ١٢نقض  -
 ٠ ٤٢٠ ص ٨٤ رقم ٢٩ س ١٩٧٨يل سنة  ابر٢٤نقض  -
 ٠ ٢٧٤ ص ٥٣ رقم ٣٤ س١٩٨٣ فبراير سنة ٢٣نقض  -
 ٠ ٨٩٨ ص ٦١ رقم ٣٦ س ١٩٨٥ أكتوبر سنة ٢٠نقض  -

 : كما تقول فى حكم جامع شامل إنه 
ًينبغى أY يكRون الحكRم مشRوبا بأجمRال أو أبھRام ، ممRا قRد يتعRذر معRه تبRين مRدى صRحته أو " 

ونى على واقعة الدعوى ، وھو يكون كذلك ، كلمRا جRاءت أسRبابه مجملRة أو فساده ، فى التطبيق القان
غامضRة ، فيمRRا أثبتRRه أو نفRRاه مRن وقRRائع ، سRRواء كانRRت متعلقRة ببيRRان أركRRان الجريمRRة وظروفھRRا ، أو 
كانت بصدد الرد على أوجه العمRوم ، أو كانRت أسRبابه يشRوبھا اYضRطراب الRذى ينبRئ عRن اخRت[ل 

ا فى موضوع الRدعوى ، وعناصRر الواقعRة ، ممRا Y يمكRن معRه اسRتخ[ص فكرته من حيث تركيزھ
مقوماتRه ، سRواء فيمRRا يتعلRق منھRRا بواقعRة الRدعوى ، أو بRRالتطبيق القRانونى ، ويعجRRز بالتRالى محكمRRة 

  ٠النقض عن أعمال رقابتھا على الوجه الصحيح 
 ٠ ٦١٢ ص ١٤٦ رقم ٢١ س ١٩٧٠ ابريل سنة ١٩نقض 
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 بنــاء عليـــه
--- 

 ٠ًالحكم بقبول الطعن شك[ ، وفى الموضوع بالنقض واYحالة ... / يلتمس المتھم الطاعن
 وهللا الموفـق ،،،

 وكيل المتھم الطاعن                                                                                  
 )  حســنين عبيــــد ٠د(                                                                                 

 المحامـى          
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 عبد المولي محمد مرسي       
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 محكمة إستئناف القاھرة

 "دائرة جنح النقض " 
 مذكرة

 
 بأسباب الطعن بالنقض

  بإيقاف تنفيذ العقوبةوشق مستعجل
 مقدم من

 طـاعن/ .... ....... السيد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٥/١٢/٢٠١٠والصادر بتاريخ 
 الـوقـائـع

م ب�دائرة ١٩٩٩م حت�ي م�ارس ١٩٩٨     إتھمت النيابة العامة المتھم <ن�ه خ�.ل الفت�رة م�ن ين�اير 
  .هقسم البساتين محافظة القاھرة وبوصف

ً      بص��فته مس��ج. خاض��عا < حك��ام ق��انون الض��ريبة العام��ة عل��ى المبيع��ات تھ��رب م��ن أداء تل��ك ً
ًالض��ريبة المق��ررة قانون��ا والمس��تحقة عل��ى مبيعات��ه المبين��ة ق��درا ب��ا<وراق ع��ن نش��اطة ف��ي تص��نيع  ً

م ١٩٩٨منتج��ات الب.س��تيك ، وذل��ك بتقديم��ه اdق��رارات الض��ريبية الش��ھرية ع��ن الفت��رة م��ن ين��اير 
عم�ا ورد % ١٠طئ�ة ع�ن مبيعات�ه إذ ظھ�رت فيھ�ا تج�اوز  متض�من بيان�ات خا١٩٩٩حتى م�ارس 

 .باdقرارات عن النحو المبين با<وراق 
 لس���نة ١١ م���ن الق���انون ٤٤/٦ ، ٤٣/١ ، ٣ -٣٢/١ ، ٣/١ ، ٢/١وطلب���ت عقاب���ة بم���واد  
م ١٩٩٧ لس��نة ٢م و ١٩٩٦ لس��نة ٩١ بش��أن الض��رائب عل��ى المبيع��ات المع��دل بالق��انونين ١٩٩١

 .و9ئحته التنفيذية 
 حضوري إعتباري بحبس الم�تھم ١٨/٤/٢٠١٠حيث أن محكمة أول درجة قضت بجلسة و 

ج��م <يق��اف التنفي��ذ وإلزام��ه ب��أداء الض��ريبة المس��تحقة ١٠٠٠٠ث��.ث س��نوات م��ع الش��غل وكفال��ة 
ًوق��درھا خمس��مائة وس��تة وثم��انون أل��ف و مائتن��ان وتس��عة وس��تون جني��ه وثماني��ة وس��تون قرش��ا 

في المائة أو ك�ل أس�بوع ت�أخير أو ج�زء من�ه وحت�ى تم�ام الس�داد والضريبة اdضافية بواقع نصف 
 والمصاريف 

 ًوحيث إستأنف المتھم الحكم وقضت المحكمة بعدم قبول اdستئناف شك.  للتقرير به بعد  
 .الميعاد والمصاريف 

 على الحكم الصادر من محكمة شمال القاھرة ا	بتدائية

  " الشئون المالية والتھرب الضريبيجنح مستأنف " 

 ٢٠١٠لسنة ... والمقيدة برقم 

 جنح مستأنف التھرب الضريبي

  " تھرب ضريبيجنح  " ٢٠٠٦لسنة ... والمقيدة برقم 
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ًوحيث أن الحكم السالف ل�م يص�ادف قب�و9 ل�دي الم�تھم فطع�ن علي�ه بالمعارض�ة المطعون�ه  
م وحددت جلسة لنظر الدعوى أم�ام ١٤/١١/٢٠١٠ بموجب تقرير إستئناف مؤرخ في على حكمھا

المحكمة اdستئنافية وبتلك الجلسة حضر المتھم وقدم دليل عذر فقررت المحكمة بحكمھا المطع�ون 
عليه ، وذلك على ما أوردته من أن الحك�م المس�تأنف ف�ي محل�ه لUس�باب الس�ائغة الت�ي بن�ي عليھ�ا 

ذه المحكمة وأن المتھم لم يأت بجديد يؤثر على صحة  الواقعة حيث أن المحكمة لم يدھا ھؤوالتي ت
تطمئن للشھادة الطبية المقدمة من المتھم كدليل عذر ومن ثم يضحي طعن المتھم على غي�ر أس�اس 
ًمتعين رفضة ويك�ون الحك�م المس�تأنف ق�د ص�ادف ص�حيح الق�انون وتقض�ي المحكم�ة بتأي�ده عم�. 

 . من قانون اdجراءات الجنائية ٤١٧ ، ٤١١بالمادتين 
 -:ًوإذ لم يرتض الطاعن ذلك الحكم فقام بالطعن عليه أمام محكمة النقض وفقا لUسباب ا<تية 

 أسباب الطعن بالنقض
 السبب اIول

 ٠الخطأ في تطبيق القانون
 -: لما كان من المقرر وعلى ما إستقرت عليه محكمة النقض 

م الذي صدر فيه الحك�م ١٩٩٥ من فبراير ٢٠محضر جلسة وحيث إنه يبين من مراجعه ( 
المطعون في�ه أن الحاض�ر م�ع الط�اعن ق�دم ص�ورة ض�وئية م�ن ش�ھادة طبي�ة للت�دليل عل�ى م�رض 

لما كان ذلك ، وكان من المق�رر إن�ه يتع�ين . الطاعن الذي منعه من التقرير باdستئناف في الميعاد 
دليله ويقول كلمته فيه ، وكان الحكم المطع�ون في�ه على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض ب

ًقد قضي بعدم قبول اdستئناف شك. للتقرير به بعد الميعاد بما أن يعرض بعذر المرض ال�ذي أداه 
ًالطاعن تبريرا لتأخره في التقرير باdستئناف و9 الشھادة المرضية التي قدمھا dثب�ات ص�حة ذل�ك 

 بتمحيصة بل إلتفت عنه وأغفل ال�رد علي�ه  ف�أن الحك�م المطع�ون العذر ولم يحق ھذا الدفاع ويعني
ًفيه يكون معيبا بالقصور في البيان ومنطوي�ا عل�ى إخ�.ل بح�ق ال�دفاع بم�ا يوج�ب نقض�ه واdع�ادة  ً

 )بغير حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن 
 )م٢٠٠٤ يوليو سنة ٢٦ ق  جلسة ٦٥ لسنة ١٩٢٩٢طعن  رقم (
ًا<حكام الصادرة في غيبة المتھم والمعتب�ره حض�وريا طبق�ا (  أ ج ٤٠٧ المادة : ( ًوإستقرت أيضا ً
 )  يبدأ ميعاد إستئنافھا بالنسبة للمتھم من تاريخ إع.نه بھا ٢٤١ إلي ٢٣٨للمواد 

إذا ك�ان الحك�م المطع�ون في�ه إذا ( وكان من المقرر وعلى ما إستقرت عليه محكمة النقض 
 اdس��تئناف م��ن ت��اريخ ص��دور الحك��م ءدب��ًس��با بًقض��ي بع��دم قب��ول اdس��تئناف ش��ك. محت

  يكون قد أخط�أ ف�ي التطبي�ق الص�حيح للق�انون مم�ا يعيب�ه -المستأنف  الحضور اdعتباري 
ً والقضاء بقبول اdستئناف شك. واdحالة ، و9 يق�دح ف�ي ھ�ذا أن هويوجب نقضه وتصحيح

dس�تئناف ف�ي ك�ل مواعي�د يكون الطاعن لم يثر ا<مر أمام محكم�ة الموض�وع إذ أن ميع�اد ا
 )الطعن في ا<حكام من النظام العام ويجوز التمسك به <ول مرة أمام محكمة النقض 

  )١٠٣٦ ص ٢٣٠ ق ٢٣ أحكام النقض س ١٩٧٢ /١٠ /١٥( 
فرق قانون اdجراءات الجنائية بين ا<حكام بشأن بدأ سريان ميع�اد اdس�تئناف ( : ًوإستقرت أيضا 

ل��ى ب��دء س��ريان إس��تئناف ا<حك��ام الحض��ورية وا<حك��ام الغيابي��ة  منھ��ا ع٤٠٦ف��نص الم��ادة 
الت��ي يج��وز المعارض��ة فيھ��ا وإعتب��ر الميع��اد بت��اريخ النط��ق ب��الحكم حض��وري أو الحك��م 
الص��ادر ف��ي المعارض��ة أو الحك��م بإعتب��ار المعارض��ة ك��أن ل��م تك��ن أو م��ن ت��اريخ إنقض��اء 

 على ا<حكام الص�ادرة ٤٠٧مادة الميعاد المقرر في المعارضة في الحكم الغيابي ونصت ال
ًفي الغيبه والمعتبره حضوريا وإعتبر بدء ميعاد إستئنافھا بالنس�بة للم�تھم م�ن ت�اريخ إع.ن�ه 
بھا ، ذلك بأن ھذه ا<حكام على ما يبين من التقارير البرمانية والم�ذكرة اdيض�احية غيابي�ة 
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القانون أن يكون ب�دء ميعادھ�ا في حقيقتھا وغاية ما ھناك إنھا غير قابلة للمعارضة فأوجب 
 )من تاريخ إع.ن المتھم بھا 

  )٨٢٩ ص ١٦٣ ق ١٥ أحكام النقض س ١٥/١٢/١٩٦٤( 
ميعاد اdستئناف من النظام العام ، تجوز إثارة أي دفع في ش�أنه ف�ي أي  ( - :ًكان من المقرر أيضا

 إل��ي وق��ائع ًحال��ة كان��ت عليھ��ا ال��دعوى ول��و أم��ام محكم��ة ال��نقض ، بش��رط أن يك��ون مس��تندا
ًأثبتھا الحكم وإ9 يقتضي تحقيقا موضوعيا  ً( 

  )٨٢٤ ص ١٤٦ ق ٣٦ أحكام النقض س ٨/١٠/١٩٨٥( 
 إ< أن

ًولما كان ما تقدم وكانت محكمة أول درجة قد قض�ت بحكمھ�ا حكم�ت المحكم�ة حض�وريا◌  ً
 أخط��أ ف��ي ًإعتباري��ا ا<م��ر ال��ذي مع��ه يك��ون الحك��م المطع��ون علي��ه وم��ن قبل��ه الحك��م اdس��تنئافي ق��د

تطبي��ق الق��انون وذل��ك لع��دم إي��راده ا<س��باب الت��ي دعت��ه إل��ي ع��دم اdطمئن��ان إل��ي دلي��ل الع��ذر ول��م 
يتحدث عن الحكم الصادر من محكم�ة أول درج�ة م�ن أن�ه حض�وري إعتب�اري ، ا<م�ر ال�ذي مع�ه 

 .يضحي ذلك الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون 
 السبب الثاني

  :ًالخطأ في تطبيق القانون أيضا
جري قضاء محكمة النقض على أن ورق�ة الحك�م ھ�ي م�ن ا<وراق الرس�مية  ( لما كان من المقرر

ًالتي يجب أن تحمل تاريخ إصدارھا وإ9 بطلت لفقدھا عنصرا من مقومات وجودھ�ا قانون�ا  ً
dنھا السند الذي يشھد بوجود الحكم بكامل أجزائ�ه عل�ى الوج�ه ال�ذي ص�در ب�ه وبن�اء عل�ى 

 )أقيم عليھا وإذا ما بطلبت بطل الحكم ذاته ا<سباب التي 
  )٥٧٠ ص ١٠٨ ق ٢٩٠ أحكام النقض س ٥/٦/١٩٧٨( 

أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الدباجة عدا التاريخ و9 يعي�ب  (- :من المقرر
الحكم ورود تاريخ إصداره في عجزه ذلك أن القانون أن يشترط إثبات ھذا البيان في مكان 

 )ن الحكم معين م
  )٢٨٤ ص ٦٢ ق ٢٤ أحكام النقض س ٤/٣/١٩٧٣( 

 إ< أن
محكم��ة الحك��م الطع��ين ق��د أوردت ف��ي حكمھ��ا بجلس��ة الج��نح والمخالف��ات الش��ئون المالي��ة 
ًوالتھ����رب الض����ريبي المس����تأنفة المنعق����دة علن����ا بس����راي المحكم����ة ف����ي ي����وم الس����بت المواف����ق 

ه يعتب�ر غي�ر م�دون لت�اريخ  الجلس�ة الت�ي م ولما كان ذل�ك وك�ان الحك�م بھ�ذه المثاب�٢٥/١٢/٢٠١١
صدر فيھا و9 يمكن أن يكون محضر الجلسة مكمل بخصوص بيانات الدباج�ه ع�دا الت�اريخ ا<م�ر 

 الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون الذي معه يكون ذلك 
 السبب الثالث

  الفساد في اWستد<ل -أ 
م�ن ق�انون اdج�راءات الجنائي�ة   ( ١٥ن/ص الم/ادة  :لما كان من المقرر وعلى م/ا إس/تقرت علي/ه

 ) تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ث.ث سنين
تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو اdتھام أو المحاكم�ة وك�ذلك ب�ا<مر الجن�ائي  ( ١٧وتقرر المادة 

 أو بإجراءات اdستد9ل إذ إتخذت في مواجه المتھم أو إذا إخطر بھا بوجه رس�مي وتس�ري
 )المدة من جديد إبتداء من يوم اdنقطاع 

 أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء صحيح يتم في  (وإستقرت محكمة النقض
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الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بھا القيام به سواء كان من إج�راءات التحقي�ق أو اdتھ�ام أو  
ى لم�تھم أو إل�ي غي�ر الم�تھم الحقيق�المحاكمة ، حت�ى إذا إتخ�ذت تل�ك اdج�راءات ف�ي غيب�ه ا

ذلك أن إنقض�اء ال�دعوى الجنائي�ة بمض�ي الم�دة بن�ي عل�ى إفت�راض نس�يانھا بم�رور ال�زمن 
بدون إتخاذ اdجراءات فيھا فمت�ي ت�م إتخ�اذ اي إج�راء ص�حيح ف�ي ال�دعوى بم�ا يجعلھ�ا م�ا 

 ) تزال في ا<ذھان ولم تندرج في حيز النسيان إنتفت عله اdنقضاء 
  )٢٢٤ ص ٤١ ق ٢٩ أحكام النقض س ٥/٣/١٩٧٨( 

 إ< أن
محكمة الحكم الطعين و محكمة أول درجة قد قررتا أن طلب وزير المالية قد صدر بت�اريخ  

 جنح تھرب ض�ريبي أي أن الجنح�ة ق�د قي�دت ٢٠٠٦لسنة / ...  وقيد الجنحة برقم ٢٣/١٢/٢٠٠١
 ا<م�ر ال�ذي ١٨/٤/٢٠١٠في بعد خمس سنوات ثم صدر فيھا الحكم بعد أربع سنوات حيث صدر 

معه لم تعن المحكمة بذلك مم�ا يض�حي أن الحك�م ق�د إعت�ورة الفس�اد ف�ي اdس�تد9ل متع�ين القض�اء 
 .بنقضه واdعادة

  الفساد في اWستد<ل -ب 

 )١٧(لما كان من المقرر وعلى ما أوردته المادة 
ع إخط�ار المس�جل م� ) ١٦( حق المصلحة في تعديل اdقرار المنصوص عليه في المادة ( 

بذلك بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول خ.ل ث.ث سنوات من ت�اريخ تس�ليمه اdق�رار 
 .)للمصلحة 

 ، ١٦( مف�اد ن�ص الم�ادتين  ) ١٧، ١٦(ًوقد أوضحت محكمة النقض شرحا لنص المادتين 
ن 9ئحت�ة م� ) ١٢( بشأن الضريبة العامة على المبيع�ات والم�ادة ١٩٩١ لسنة ١١من القانون ) ١٧

 أن الشارع ألزم المسجل ب�أن يق�دم ١٩٩١لسنة  ) ١٦١( التنفيذية الصادر بقرار وزير المالية رقم 
ًلمصلحة الضرائب على المبيعات إقرارا شھريا عن الضريبة المستحقة ع�ن مبيعات�ه م�ن الس�لع أو  ً

التالي�ة dنتھ�اء الخدمات الخاضعة لھ�ا عل�ى النم�وذج المع�د لھ�ذا الغ�رض خ�.ل فت�رة الث.ث�ين ي�وم 
المنش�ور بالوق�ائع  ... ١٩٩١ لس�نة ١٩٠/  الت�ي م�دت بق�رار وزي�ر المالي�ة رق�م –شھر المحاس�بة 
 المرافق ١/  إلي شھرين عدا سلع الجدول رقم ١٩٩١ من يونية سنة ٢٠ في ١٤٠المصرية العدد 

  –للقانون 
 . ًولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدي خدمات خاضعة للضريبة في خ.لھا 

وأج��از للمص��لحة تع��ديل ھ��ذا اdق��رار عل��ى أن تخط��ر المس��جل بالتع��دي.ت الت��ي أجرتھ��ا 
 ال�ذي –ًبخطاب موصي عليه بعلم الوصول خ.ل ستين يوما من تاريخ تس�ليمه اdق�رار للمص�لحة 

 ٣١ المنشور في الوق�ائع المص�رية ف�ي ١٩٩١ لسنة ٢٣١/ إلي سنة بقرار وزير المالية رقم عدل 
 المنش�ور ف�ي ١٩٩٢ لس�نة ١٤٣/ ث�م ث�.ث س�نوات بق�رار وزي�ر المالي�ة رق�م١٩٩١ من يوليو سنة

 وذل���ك رغب��ة م���ن الش���ارع ف��ي ع���دم اdعت���داد ١٩٩٢ م���ن يوني���ة لس��نة ٩الوق��ائع المص���رية ف��ي 
بالتع��دي.ت الت��ي تجريھ��ا المص��لحة عل��ى إق��رارات المس��جل بع��د الميع��اد ال��ذي ح��دده الق��انون حت��ى 

 ) وضه عليه خ.لھا يستقر موقفه من الضريبة المفر
 ) غير منشور ٢٠٠٣ يوليو ٢٤ ق جلسة ٧٢ لسنة ٧٨طعن رقم ( 

  نحو ما سلف ٢٠٠٥ لسنة ٩ثم تعديل المادة بالقانون رقم  
  -:وكانت محكمة النقض قد قضت 

 بش�أن الض�ريبة العام�ة عل�ى ١٩٩١ لس�نة ١١من الق�انون ) ١٧ ، ١٦( مفاد نص المادتين 
لس��نة  ) ١٦١( ن 9ئحت��ة التنفيذي��ة الص��ادر بق��رار وزي��ر المالي��ة رق��م م�� ) ١٢(المبيع��ات والم��ادة 

ً أن الشارع أل�زم المس�جل ب�أن يق�دم لمص�لحة الض�رائب عل�ى المبيع�ات إق�رارا ش�ھريا ع�ن ١٩٩١ ً
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الض��ريبة المس��تحقة ع��ن مبيع��ات م��ن الس��لع أو الخ��دمات الخاض��عة لھ��ا عل��ى النم��وذج المع��د لھ��ذا 
 الت�ي م�دت بق�رار وزي�ر المالي�ة –لتالي�ة dنتھ�اء ش�ھر المحاس�بة الغرض خ.ل فترة الث.ثين ي�وم ا

 ١٩٩١ من يونية س�نة ٢٠ في ١٤٠المنشور بالوقائع المصرية العدد  ... ١٩٩١ لسنة ١٩٠/ رقم 
ً ول��و ل��م يك��ن ق��د حق��ق بيوع��ا أو أدي – المراف��ق للق��انون ١/ إل��ي ش��ھرين ع��دا س��لع الج��دول رق��م 
 . خدمات خاضعة للضريبة في خ.لھا 

وأج��از للمص��لحة تع��ديل ھ��ذا اdق��رار عل��ى أن تخط��ر المس��جل بالتع��دي.ت الت��ي أجرتھ��ا 
 ال�ذي –ًبخطاب موصي عليه بعلم الوصول خ.ل ستين يوما من تاريخ تس�ليمه اdق�رار للمص�لحة 

 ٣١ المنشور في الوق�ائع المص�رية ف�ي ١٩٩١ لسنة ٢٣١/ عدل إلي سنة بقرار وزير المالية رقم 
 المنش�ور ف�ي ١٩٩٢ لس�نة ١٤٣/ ثم ث.ث س�نوات بق�رار وزي�ر المالي�ة رق�م ١٩٩١من يوليو سنة 

 وذل���ك رغب��ة م���ن الش���ارع ف��ي ع���دم اdعت���داد ١٩٩٢ م���ن يوني���ة لس��نة ٩الوق��ائع المص���رية ف��ي 
بالتع��دي.ت الت��ي تجريھ��ا المص��لحة عل��ى إق��رارات المس��جل بع��د الميع��اد ال��ذي ح��دده الق��انون حت��ى 

ًضه عليه خ.له وكان من المقرر أيض�ا ف�ي قض�اء ھ�ذه المحكم�ة يستقر موقفه من الضريبة المفرو
ًأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بط.ن الحكم إذا كان ال�دفاع جوھري�ا وم�ؤثرا  ً
ًفي النتيجة التي إنتھي إليھا إذ يعتبر ذلك اdغفال وصو9 في ا<سباب الواقعية يقتضي بط.ن�ه بم�ا 

ًعلى المحكمة دفاع فأن عليھا أن تنظ�ر ف�ي أث�اره ف�ي ال�دعوى ف�إن ك�ان منتج�ا مؤداه إنه إذا طرح 
ًفعليھا أن تقدر م�دي جديت�ه حت�ى إذا م�ا رأت�ه متس�ما بالجدي�ة مض�ت ف�ي فحص�ه لتق�ف عل�ى أث�ارة    

 ًفي قضائھا فإن ھي لم تفعل كان حكمھا قاصرا 
  )٢٠٠٧ فبراير ١٢ ق جلسة ٧٥ لسنة ١٢١٩٩نقض ( 

حسبما إستقرت عليه محكمة ال�نقض أن المش�رع ق�د أج�از للمص�لحة تع�ديل ولما كان ذلك و
ھذا اdقرار على أن تخطر المسجل بالتعدي.ت التي أجرتھ�ا بخط�اب موص�ي علي�ه بعل�م الوص�ول 
خ.ل ث.ث سنوات وذلك رغبة من الش�ارع ف�ي ع�دم اdعت�داد بالتع�دي.ت الت�ي تجريھ�ا المص�لحة 

د الذي حدده القانون حتى يس�تقر موقف�ة م�ن الض�ريبة المفروض�ة على إقرارات المسجل بعد الميعا
م��ن ع��دم ج��واز التع��ديل للمص��لحة إ9 خ��.ل  ) ١٧(ًعلي��ه خ.ل��ه وطبق��ا للفق��رة ا<ول��ي م��ن الم��ادة 

ًال��ث.ث س��نوات تب��دأ م��ن ت��اريخ إنتھ��اء الم��ددة المح��ددة قانون��ا بتق��ديم اdق��رار ع��ن فت��رة المحاس��بة 
 ال�نقض م�ن أن التق�ادم ف�ي الض�رائب والرس�وم 9 يق�وم عل�ى قرين�ة ًمتماشيا م�ع م�ا قررت�ه محكم�ة

ًالوفاء وإنما على عدم إرھاق المدين وإثق�ال كاھل�ه بت�راكم  ال�ديون علي�ه إذا ول�يس ف�ي الق�انون م�ا 
 )يمنع من التمسك بتقادم الرسوم المطالب بھا رغم المنازعة في اdلتزام بھا واdمتناع عن دفعھا 

 )٧٢٢٩ صـ ١٠ س ٢٥/١٢/١٩٥٩نقض ( 
 )تقادم دين الضريبة يبدأ كقاعدة عامة من اليوم التالي dنتھاء ا<جل المحدد لتديم اdقرار(

 )٢٦/٤/١٩٩٣ ق جلسة ٥٦ لسنة ٤٢٧/ طعن رقم (
 -:أثر عدم اdخطار بالتعديل خ.ل المدة المحددة 

 )قاتيترتب على سقوط الحق بالتقادم أن تسقط معه الفوائد وغيرھا من الملح(
 )١٥٧٩ ص ٢٧ س ١٤/١١/١٩٧٦نقض ( 

المقرر أن اdجراءات المنظمة ل�ربط الض�ريبة م�ن القواع�د اPم�رة المتعلق�ة بالنظ�ام الع�ام (
 مما يدل على أن عدم اdخطار بنموذج                              ) وأن المشرع رتب على مخالفتھا البط.ن 

 )١/١٠/١٩٩١ ق ٦٠ لسنة ١٠٧( 
ًيرتب القانون عليھا عدم اdعتداد ب�ه وفق�ا لم�ا قررت�ه محكم�ة ال�نقض ع�دم  )  ض ع م١٥(

 .اdعتداد بالتعدي.ت التي تجريھا المصلحة على إقرارات المسجل بعد الميعاد الذي حدده القانون
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 إ< أن
محكمة الحكم الطعين ومن قبلھا محكمة الدرجة ا<ولي قد حاكمت المتھم عن تھمة ال�واردة 

 وھ�ي زي�ادة تج�اوز ٦ فق�رة ٤٤ً وفقا لنص المادة ١٩٩٩م حتى مارس ١٩٩٨رة من يناير عن الفت
ًعما ورد باdقرار مخالفا ما سلف بيانه ا<مر الذي مع�ه تك�ون المحكم�ة ق�د أخط�أت تطبي�ق % ١٠

 .ًالقانون وإتسم حكمھا بالفساد في اdستد9ل متعينا إلغائه 
 السبب الرابع

 القصور في التسبيب
لم�ا ك�ان ذل�ك وكان�ت الم�ادة (  من المقرر وعلى م�ا إس�تقرت علي�ه محكم�ة ال�نقض لما كان

 م��ن ق��انون اdج��راءات الجنائي��ة ق��د أوجب��ت أن يش��تمل ك��ل حك��م باdدان��ه عل��ى بي��ان الواقع��ة ٣١٠
 الت��ي وقع��ت فيھ��ا وا<دل��ة الت��ي فًالمس��توجبه للعقوب��ة بيان��ا تتح��ق ب��ه أرك��ان الجريم��ة والظ��رو

 ثبوت وقوعھا من المتھم وأن ي�ورد م�ؤدي تل�ك ا<دل�ة حت�ى يتض�ح وج�ه إستخلصت منھا المحكمة
ًإستد9له بھا وس.مة المأخذ وإ9 كان قاصرا ، وأيضا يجب أن يشير إل�ي ن�ص الق�انون ال�ذي حك�م  ً

لم�ا ك�ان ذل�ك ، وك�ان الحك�م . بموجبه وھو بيان جوھري إقتضته قاعدة ش�رعية الج�رائم والعق�اب 
 قد خلي م�ن بي�ان – على السياق المتقدم –بة والمكمل بالحكم المطعون فيه اdبتدائي والمؤيد <سبا

الواقع��ة وإكتف��ي ف��ي بي��ان ا<دل��ة باdحال��ة ف��ي محض��ر ض��بط الواقع��ة وأق��وال مح��رره دون بي��ان 
ًمضونھا وبيان وجه إستد9له بھا على ثب�وت التھم�ة بعناص�رھا كاف�ة ، فأن�ه يك�ون معيب�ا بالقص�ور 

ذكر نص القانون الذي أن�زل بموجب�ه العق�اب عل�ى الط�اعن  dغفاله بط.نه ًفي التسبيب فض. عن 
 بش��أن ١٩٩١ لس��نة ١١اجت��ه م��ن اdش��ارة إل��ي الق��انون يبو9 يعص��مة م��ن ھ��ذا العي��ب م��ا ورد بد

لما كان ما تقدم . عات ، ما دام إنه لم يبين مؤداه بما يفصح عن أخذه بھا يالضريبة العامة على المب
 .لحكم المطعون فيه واdعادة وإنه يتعين نقض ا

  )٢٠٠٦ يونيو ٦ ق جلسة ٦٧ لسنة ٦٥٠٠طعن رقم  (
 لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم باdدانه أن يشتمل على بيان - :وإستقرت أيضا

ًالواقع��ة المس��توجبه للعقوب��ة بيان��ا تتحق��ق ب��ه أرك��ان الجريم��ة والظ��روف الت��ي وقع��ت فيھ��ا 
خلصت منھا المحكمة ثبوت وقوعھا من الم�تھم ، ف�أن الحك�م المطع�ون في�ه وا<دلة التي إست

 )ًقد خلى من ذلك يكون معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه واdعادة 
  )٢٠٠٤ يناير ٢٦ ق جلسة ٦٨ لسنة ١٢٢٠طعن رقم ( 

 إ< أن
الحك��م المطع��ون في��ه إن��ه إذ دان��ه بجريم��ة التھ��رب م��ن س��داد ض��ريبة المبيع��ات ، ق��د ش��ابة 

ل��بط.ن والقص��ور ف��ي التس��بيب ، إذ خل��ى م��ن بي��ان الواقع��ة وأدلتھ��ا ون��ص الق��انون ال��ذي حك��م ا
 . ، مما يعيبة ويستوجب نقضه اهبمقتض

 الشق المستعجل
لما كان المتھم يعاني من تغير صمام في القلب وطريح الفراش وكان من المقرر وعل�ى م�ا 

 م��ن ح��ا9ت الت��ي أوجبتھ��ا تحدي��د ش��ق إس��تقرت علي��ه محكم��ة ال��نقض م��ن إن��ه إذا ك��ان ھن��اك حال��ة
مستعجل في حالة وجود خطر يتعذر تدارك�ه ، وحي�ث أن الم�تھم م�ريض ، ا<م�ر ال�ذي مع�ه يح�ق 

 التقدم بطلب تحديد أقرب جلسة ممكنه لنظر طلب وقف التنفيذ 
 لــذلك

 يلتمس الطاعن 
  وبصفة مستعجلة تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن-:ًأو< 
 .ًلطعن شك2 قبول ا_ : ًثانيا 
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  وفي الموضوع نقض الحكم واWعادة أو القضاء ببراءة المتھم -:ًثالثا 
 وكيل الطاعن                                                                       

 دكتور                                                                  
 عبد المولي محمد مرسي                                                       

 المحامي بالنقض             
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 طعنا على الحكم 

 الدائرة جنح مستانف النزهه فى القضيه - شمال القـاهره الكليه ةالصادر من محكم 

ستانف النزهه بجلسه  جنح م٢٠٠٣ لسنه .... جنح النزهه والمقيده تحت رقم ٢٠٠٢لسنه ... رقم 

٢١/٦/٢٠٠٣  

 والقـاضى فى منطوقه

 حكمت المحكمه حضوريا 

بقبــول المعارضــه شــكال وفــى الموضــوع برفضــه وتاييــد الحكــم المعــارض وايقـــاف عقوبــه  

 الحبس لمده ثالث سنوات

 وكان الحكم االبتدائى 

  ١٨/٢/٢٠٠٢سبابه والصادر بجلسه ًا ألالصادر من محكمه جنح النزهه ومؤيد 
 د قضي فى منطوقه ق

  حضوري بتوكيل ةحكمت المحكم 
 شهرين مع الشغل وكفاله خمسون جنيه اليقاف التنفيذ - الطاعن -بحبس المتهم  
 جنيه ٢٠٠١ مبلغ - المطعون ضده االول -والزامه بان يؤدي للمدعي بالحق المدني  
قابل اتعاب على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصاريف الجنائيه وخمسون جنيه م 
 المحاماه 

 الوقائع 
ي  فًتزويراالنزهة ارتكب  بدائرة قسم ٢٥/٩/٢٠٠٢ يوم ألنه في المتهم ةلعامالنيابة ااتهمت  

  واستعمل محرر مزور مع علمه بذلك باألوراق على النحو المبين يمحرر عرف
 وعليه 

 . التهام المسطرة األوراق فقد طلبت بمعاقبته وفقا لمواد ا 
 وحيث 

صدرت أ ١٨/١٢/٢٠٠٢بجلسة ول درجه وأ ةمحكمأمام  ة الجنائيةم الطاعن للمحاكمقد
 ةوقه من بطالن لعدم التصدي لدالل ط يبين من مطالعته مدي ماالذيحكمها المتقدم ذكره سلفا و

 .بهام وغموض غير مبررين إمن  عاره األوراق وما
  ألمروهو ا

  قضاء الحكم الطعين ساق وأمامئناف  الطعن عليه بطريق االستإلى حدا بالطاعن يالذ
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 .ليه إالموجه االتهام من إبراءه  في ةالعديد من الدالئل القاطع
 ن قضاء الحكم الطعين إال أ

التي  مجمل الحقائق تراحإ الطاعن بةدانإ ليإ ًول درجه منتهياأ ةقد ساير قضاء محكم
 دون ثمة ألول المطعون ضده اأقوال ة نالت من صحالتي ةالمطاعن الجديألوراق انطوت عليها ا

 .و الوقوف على مسبباتهأتبرير لهذا االطراح 
 شاب الحكم الطعينألمر الذي ا

 ٠٠ االستدالل ي التسبيب فضال عما اعتراه من فساد مبطل ففيبعيب القصور المبطل 
لم يجد معه الطاعن بدا سوي الطعن عليه بطريق النقض   وهو ما٠٠خالل بين بحق الدفاع ٕاو

 بتاريخ   تحت رقم ةودع قلم كتاب المحكمأجب تقرير بمو
 ألسباب اآلتية  ذلك ليوهو يركن ف

 سباب الطعن أ

   التسبيبيالقصور ف: ألول السبب ا
 ألول الوجه ا

 ن أاستقر قضاء النقض على 

يشتمل الحكم على إلجراءات الجنائية أن  من قانون ا٣١٠ ة الماديوجب فأالشارع قد  
والحجج المبني عليها ألسانيد ي عليها باطال والمراد بالتسبيب المقيد هو تحرير ابنألسباب التي ا

ن أو من حيث القانون ولكي يتحقق الغرض منه يجب أ هي له سواء من حيث الواقع ةوالمنتج
 قضى به   مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ماجليى بيان فيكون 

 فال يتحقق مجهلة صوره مجمله فيو وضعه أ معماة عبارات عامه في الحكم إفراغما أ 
يمكن محكمه النقض من مراقبه   والاألحكامتسبيب استيجاب  قصده الشارع من الذيالغرض 

 ثباتها بالحكم إ كما صار ة تطبيق القانون على الواقعةصح
  )٣٥٨ ص ٨٣ ق ٢٦حكام النقض س أ ٢٧/٤/١٩٧٥نقض ( 
  )١١٤ص  ٢٧ ق ٢٤حكام النقض س أ ٢٩/١/١٩٧٣نقض ( 

ن يشتمل الحكم على اإلجراءات الجنائية أ من قانون ٣١٠ ة المادفييوجب الشارع  
 ال كان باطال ٕابنى عليها واألسباب التي 

 فيما والمنتجةوالحجج المبني عليها الحكم األسانيد والمراد بالتسبيب المقيد قانونا هو تحديد  
 ون  من حيث القانأو سواء من حيث الواقع إليهانتهي 
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  )٧٢ص ١٧ ق ٢٤ النقض س أحكام ٨/١/١٩٧٣ جلسةنقض ( 
 من ٣١٠ المادة في افترضه المشرع الذي األصل أن قضاء النقض في من المقرر أن 
 الثبوت ةدلأن يورد مضمون كل دليل من إلدانة أاب لتسبيب كل حكم الجنائية اإلجراءاتقانون 

ه تمكينا لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق خذأعلى حده حتى يتبين وجه االستدالل به وسالمه م
 المواد الجنائية ألدلة في الحكم باعتبار اإثباتها في كما صار ةالقانون تطبيقا صحيحا على الواقع

  ةقسائم متساند
  )١٢٩٠ ص ٤٩ س ١٦/١١/١٩٩٨ ةنقض جلس( 

 كان ذلك  لما

 فيارها القصور ل عليه من مدونات عأشتموكان البين من مطالعه الحكم الطعين فيما  
  بنى عليها التي األسبابكافه جزئياتها لعدم اشتمالها على 

 حيث 

 مفصل مما يعجز معه الوقوف على جلي بيان ذلك بشكل في ة مجهلمبهمةجاءت  
 ٠٠ألحكام قصده الشارع من استيجاب تسبيب اه وينحدر الغرض الذي قضى ب مسوغات ما

 كما صار ة تطبيق القانون على الواقعةبه صح غير مكنه من مراقفيوتكون محكمه النقض 
 ثباتها بالحكم إ

 فالثابت 

من مطالعه مدونات قضاء الحكم الطعين انه قد جاء موجزا بصوره تؤكد عدم التصدي لما  
براءه من االتهام المسند إليه تدليال على إيركن   ماةساقه دفاع الطاعن من دالئل تقطع بمصداقي

 ليه إ
  يوالت

ول درجه على الرغم من المطاعن أتها الحكم الطعين منساقا خلف قضاء محكمه طرح دالل 
إليها في  استند التي الثبوت إيضاح ألدلة ة دون ثم٠٠ليه ونالت منه ومن حجيته إوجهت التي 

 صدرته الهيئة التي أ ذهن فياستقرت التي  ة الواقعةلصورإيضاح ذلك القضاء ودون 
اشتمال كل إجراءات جنائية من ضرورة  ٣١٠ ةيه المادنصت عل يتنافى مع ما وهو ما 

إليه في استند التي الثبوت أدلة على بيان مفصل وواضح لكل دليل من باإلدانة حكم صادر 
 ة ذهن المحكمي استقرت فالتي ةكذلك لصوره الواقعجلي بيان مفصل باإلضافة إلي قضاءه 
بسط رقابتها على الحكم لبيان مدي بناء عليها حتى تستطيع محكمه النقض باإلدانة وقضت 
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ال كان الحكم معيبا ٕاخذ وأ المةثباتها بالحكم وسالمإ كما صار ة تطبيق القانون على الواقعةصح
 وجب نقضه أ تردي فيه الحكم الطعين بما الذيلقصوره وهو العيب 

 ) ق ٥٩ لسنه ١٧٨٤٦ طعن ٢٠٠ رقم ١١٠٩ ص ٤١ لسنه ١٧/١٢/١٩٩٠نقض ( 
 وذات المعني 

  )٣٥ ص ٨٣ رقم ٢٦حكام النقض س أ مجموعه ٢٧/٢/١٩٧٥نقض ( 
  أيضا ةوتضيف محكمه النقض الموقر

 وضوح وان يورد فين يبينها أبل عليه الدعوى ى فالثبوت أدلة يحمل الحكم  الأيجب  
 مقام الرد على الدفوع الجوهرية فين يستفاد منها أيمكن   بيان مفصل للوقوف على مافيمؤداها 
األحكام قصده الشارع من تسبيب الذي ن يتحقق الغرض أيمكن وحتى ى بها المتهم يدلالتي 

 عمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا أويمكن محكمه النقض من 
  )١٢١١ ص ٢٧٣ رقم ٢٤حكام النقض س أ مجموعه ١٩/١١/١٩٧٢نقض ( 

 كان  ولما

ذ هو مظهر قيامهم إ القضاةن على فرضها القانوالتي عظم الضمانات أمن األحكام تسبيب  
 يعلنونها فيما يفصلون فيه التي ةمكان النظر لتعرف الحقيقٕابما عليهم من واجب تدقيق البحث و

األذهان قد يرد على   التحكم واالستبداد وبه يرفعون مامظنةوبه وحده يسلمون من ألقضيه من ا
 كانت عبارتها مجمله األسباب إذاتنفع   عدلهم مطمئنين والإليمن الشكوك والريب فيذعن الجميع 

  الحكم من فساده ةجد محكمه النقض مجاال لتسبيب صح توالأحدا تقنع  ال
  )١٧٨ ص ١٧٠ رقم ١ جة مجموعه القواعد القانوني٢١/٢/١٩٢٩نقض ( 

 اذل

 التسبيب مما يستوجب فييكون الحكم الطعين قد جاء موصوما بعيب القصور المبطل  
 واإلحالة نقضه 

 لوجه الثاني ا

 ن أحكام محكمه النقض على أفقد استقرت 

 بتهمه االشتراك فيها إلدانته تكفى بمفردها   التزوير الين مصلحه المتهم فأمن المقرر  
  )١٢٧ص ٢٧ ق ٣٧حكام النقض س أ ٢٢/١/١٩٨٦( 

ذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بتهمه تزوير شيك واستعماله استنادا على إ 
 تزوير التوقيع في الوحيد ة حرر بياناته وهو صاحب المصلحالذيك الطاعن بالشيك وانه هو تمس



 

 

 ٨٠

ن الطاعن أالتزوير ويورد الدليل على جريمة كان أريستظهر أن  المدعي المدني دون إليالمنسوب 
ن انه مالمضاهاة غيره مادام انه ينكر ارتكابه له وقد خال تقرير أو بواسطة زور هذا التوقيع بنفسه 

اشترك فيه فان الحكم يكون  وأمحرر بخطه كما لم يقم الحكم باستظهار علم الطاعن بالتزوير 
 مشوبا بالقصور 

 ) ق ٢٦ لسنه ٥١٤طعن رقم ( 
 جريمة في ثبوت علم الطاعن بالتزوير فييكفى  البالورقة المزورة ن مجرد التمسك أ 

و أ قارف التزوير الذين الطاعن هو أعلى استعمال المحرر المزور مادام الحكم لم يقم الدليل 
 ى ارتكابه فاشترك 

  )٨/١١/١٩٧١ ة ق جلس٤١ لسنه ٧٧٦طعن رقم ( 
استعمال محرر مزور جريمة المتهم عن إلدانة  قضاء النقض انه يشترط فيومن المقرر  

وت  ثبفييكفى بمجرده   الة تزوير الورقفيه بالتزوير وان مجرد وجود مصلحه للمتهم مثبوت عل
أو  اجري التزوير بنفسه الذي على انه هو أدلةلم تقم  شريك ما وأ تزويرها كفاعل فيسهامه إ

  غيره بواسطة
  )١٠٠١ ص ٣٩ لسنه ١نقض ( 

  ذلك كانلما

 واستعماله - الشيك - فيدانته للطاعن بتزويره محرر عرإ فيوكان الحكم الطعين ذهب  
 لذلك المحرر 

 وذلك

استمده الذي هو سنده  ماأو ه على ارتكاب الطاعن لذلك الفعل ن يوضح ادني داللأدون  
 ليه إذلك االتهام إسناده  في ومستنداتها الدعوىوراق أمن 

 وذلك 

 نتيجةبحاث التزييف والتزوير قد وضع أن تقرير مصلحه الطب الشرعي قسم أحيث  
ن أد ذلك التقرير كأ مؤكدا انتفاء صله الطاعن عن تزويره حيث ٠٠فحصه للشيك محل االتهام 

ما عن مبلغ الشيك فقد تم أسفل الشيك أ هو كاتب بخط يده توقيعه المزيل به األولالمطعون ضده 
 قام بذلك التعديل الذي ن الطاعن هو أقريب  وأ الخ ولم يشر من بعيد ٠٠٠تعديله 

  ذلك كانولما

 الدعوى ات تضمن منها واقع  ماةوراق الحكم الطعين خاصأوكان الثابت من مطالعه  



 

 

 ٨١

 ةدلتها الجنائيألمت به من أ وجدانها وما فيليه إ واطمئنانها ة يقين المحكمفيحسبما استقرت 
بحاث التزييف أ انحصر عنها وعن بيانها الحكم الطعين ومن بينها تقرير الطب الشرعي قسم يوالت

و استبعده أ  وقد سقط عنه٠٠لماح اإلفحصه للشيك محل االتهام سابق نتيجة والتزوير عارضا 
ما به من ويا من البيانات صلب الشيك أن الطاعن قد حرر إلي ألم تشير والتي الفحص نتيجة 

 .النتيجة مبالغ تم تعديلها وفقا لما استقرت عليه تلك 
  ألمروهو ا

ها البد وان تكون الجنائية وأنالمواد األدلة في  ةيخالف معه الحكم الطعين لقاعدالذي  
األدلة  لسائر ةتقدير المحكمأثره في استبعد تعذر التعرف على  وأ سقط احدها ذاإ بحيث ةمتساند

  التسبيب فييصيبه بالقصور   وهو ما٠٠األخرى 
ومنها مجتمعه الجنائية ضمائم متساندة  المواد األدلة في أنفلما كان ذلك وكان من المقرر  
 تقدير فيتعرف على اثر ذلك و استبعد تعذر الأحدها أذا سقط إ بحيث ةمحكمعقيدة التتكون 

 األدلة األخرى لسائر المحكمة 
 )ق ٥٥ لسنه ٤٩٨٥ طعن ٢٥ رقم ١١٤ ص ٣٧ لسنه ١٢/١١/١٩٨٦نقض ( 

 فضال عن ذلك 

ن يوضح أفقد نسب الحكم الطعين جريمتي التزوير واستعمال المحرر المزور للطاعن دون  
 استعمال جريمة متهم عن إلدانةر  المقرأنسبابه ثبوت علم الطاعن بذلك التزوير حيث أ في

ى له فى ذلك قاله وجود مصلحه فيكفى   وال٠٠٠ ةن يثبت علمه بتلك الواقعأمحرر مزور البد 
سباب حكمها الطعين بان أ فين تدلل أ ة فكان يتعين على هيئه المحكم٠٠ ةتزوير تلك الورق
 ليه إنسبها التي و علم بواقعه التزوير أالطاعن قد قام 

 غم على الر
الدعوى من وراق أى ذلك بخلو فى ارتكابه لذلك االتهام معتصما فمن منازعه دفاع الطاعن  

 ة المسندة إليه يمللجردليل على اقتراف الطاعن ثمة 
  اآلتيةالحقائق إلي  ذلك فيمستندا 

 وتمسكه بهذا الشيك األولقامة الطاعن لجنحه شيك بدون رصيد ضد المطعون ضده إ -١
 محكمه الجنح مدلال من وراء ذلك على ي متمثله فةه وتقديمه للجهات الرسمياقتضاء لحقوق

 عقال ألمور فال تتزن ا٠٠ الطاعن وعدم علمه بان ذلك الشيك به شبهه تزوير ةحسن ني
  ةويعمل على تقديمه للجهات الرسميباإلضافة  هذا التزوير أمربان يكون الطاعن عالما ب
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 ام دائرة االتهفيحتى يزج بنفسه  
بان بحث الطعن بالتزوير جاءت على أ ة العامالنيابة بتحقيقات األولقوال المطعون ضده أن أ -٢

 مما يدعو الشبهات والشكوك لتحوم األوراقثبتته ظاهر أنحو مخل بالمنطق مخالف لما 
  اتجاهه ة بحقوقه الثابتةى دائرتها عند المطالبف للزج بالطاعن ةيمالجرى اقترافه تلك فحوله 

 يث ح

 شيكات من قبل ةكثر من مره على عدم معرفته نهائيا بالطاعن وانه لم يحرر له ثمأقرر و 
 توقيعا ولذلك كان طعنه منصبا على ذلك الشيك صلبا وتوقيعا وأسواء صلبا 

  حين وفى المقابل يف

ال إهي   وماةلالقا تلك ةتؤكد عدم مصداقينتيجة  إلي التقرير الطب الشرعي منتهيا أتيي 
 مره حيث انه هو كاتب التوقيع المزيل به الشيكأهاترات جاءت لتفضح م

 ن الحكم الطعين أال أ

ليها دفاع إشار أ والدعوىوراق أ جاءت بها التي وةسبابه عن تلك الحقائق الثابتأى فجنح  
 وهو ٠٠الدعوى وراق أى فليس  ى ذلك بماف الطاعن مستدال ةدانإ إليى منطوقه فالطاعن منتهيا 

 األحكام الجنائية  ةيخالف قاعد ما
  ةوالمستندات المقدمالدعوى وراق أتبني على سند مستمد من ألحكام الجنائية إنما ن اأحيث  
 ساس فاسد أكان الحكم باطال البتناءه على باألوراق قيم الحكم على دليل ليس له اصل أذا إفيها ف

 ) ق ٥٤ سنه ٢٧٤٣ طعن ٢٠ رقم ٦٧٧ ص ٣٦ لسنه ١٦/٥/١٩٨٥نقض ( 
 وبذلك 

حكام محكمتنا أفان الحكم الطعين بنسبه االتهام للطاعن جاء على غرار ما استقرت عليه  
وراقه فلم تلم بها أاستبعد من  وأسقط والذي نازع فيه دفاع الطاعن  العليا محكمه النقض وما

 لجريمتي  هذا فضال عن عدم تدليلها على ارتكاب الطاعن٠٠ها أثر وتكون عقيدتها على ةالمحكم
 ٠٠ى تزويرها فيكفى للتدليل عليها وجود مصلحه للطاعن  الالذي التزوير واستعمال محرر مزور 

 .اإلحالة ى التسبيب ويتعين معه نقضه مع فمما شابه بالقصور 
 الوجه الثالث 

 ن أ على ألحكام العديد من ايقضت محكمه النقض ف

 ة وواجب على المحكماألولى المقام ف ةكم هو واجب المحةالمواد الجنائياألدلة في تحقيق  
  شان هذا الدليل الن تحقيق يتحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكنا وبغض النظر عن مسلك المتهم ف



 

 

 ٨٣

 دافع عنه مو الأ المتهم ةن يكون رهن بمشيئأصح الجنائية ال يالمواد أدلة اإلدانة في 
  )٧٢٨ - ١٣٨ - ٣٧ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 
  )١٢٢٠ - ٢٨٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/١٩٨١نقض ( 

  )١٤ - ٨٤ - ٢٩ س ٢٤/٤/١٩٧٨نقض ( 
  )٨٢١ -١٨٥ - ٣٥ س ٢٥/١١/١٩٨٤نقض ( 

  )٢ ص ٢ رقم ٧ ج ة مجموعه القواعد القانوني٥/١١/٤٥نقض ( 
ليه من إ ويقينها فيما انتهت ة المحكمةعليها عقيد يكون وحده واحده ترتكزاألدلة مجموع  

 ة مجموعها عقيدي ويرتكز عليها فة ليكتمل بها يقين المحكميكمل بعضها بعضاألدلة قضاء فا
انه الوحدة أو هذه وأثره في  كل دليل معين إليليها مجتمعه وجدانها فال ينظر إقضائها ويطمئن 

  قضاء الحكمي معينه فة عن نتيجأىبمن
  )٤١ ة قاعد١٨٧ ص ١ العدد ٢٠ لسنه ١ ق مج ٣٨ لسنه ٢٠٩١ طعن ٢٧/١/٩٦ ة جلسينقض جنائ( 
  )١٠٧ ة قاعد٧٠ ص ٣ العدد ١٤ لسنه ١ ق مج ٣٣ لسنه ٧٧٤ طعن ٢٨/١٠/٦٣ ة جلسينقض جنائ( 

  فيها ة والمستندات المقدمىوراق الدعوأنما تبني على سند مستمد من إ ةحكام الجنائيألن اأ 
 ساس فاسد أكان باطال البتناءه على ألوراق قيم الحكم على دليل ليس له اصل باأذا إف

 ) ق ٥٤ سنه ٢٧٤٣ طعن ٢٠ رقم ٦٧٧ ص ٣٦ لسنه ١٦/٥/١٩٨٥ نقض( 
 كان ذلك  لما

ن دفاع الطاعن تقدم بالعديد من المستندات أ ىوراق الدعوأوكان الثابت من مطالعه  
ليه إقه على قرائن مماثله لالتهام الموجه للطاعن مما يؤكد براءته من االتهام المنسوب بالمنط

 ى تكوين عقيدتها ويقينها ف عليها ةحكمقاصدا من ورائها ارتكاز الم
 ن الحكم الطعين أال إ

ن يعيرها قدر أجنح عن ذلك القصد ملتفتا عما ما قدمه دفاع الطاعن من مستندات دون  
ليه تقرير إ فيما انتهي ة والمتمثلىخرألن ائوالقراألدلة من البحث والتمحيص مكتفيا فى ذلك با

 الطب الشرعي المودع ملف االتهام 
 على الرغم 

 التزوير فى ذلك الشيك ةن مثيل ذلك التقرير والذى لم يوضح ارتكاب الطاعن لجريمأمن  
حكام ألموضوع االتهام محل الطعن جاء فى حافظه مستندات الدافع عن الطاعن مصحوبا با

 وير  المتهمين من تهمه التزة براءإلي ةى االتهامات المودع فى شانها تلك التقرير منتهيف ةالصادر



 

 

 ٨٤

  على سند انعدام وجود دليل على ارتكابهم للتزوير ي محرر عرفيف
  ألمروهو ا

ن تقرير أ االتهام محل الطعن الماثل حيث ي المستقر عليها فة جاء مماثال للحالالذي 
ى نتيجته بان الطاعن هو القائم بتزوير فبحاث التزييف والتزوير لم يشر أالطب الشرعي قسم 

 بيانات تلك الشيك 
 وبذلك 

يرادا لها إتكون محكمه الموضوع لم تتعرض لمستندات الطاعن بما انطوت عليه من حقائق  
 فلم تقل كلمتها فيما ٠٠ثبات براءته من ذلك االتهام المصطنع إ فيوردا عليها رغم جوهريتها 

 دللت عليه تلك المستندات مما شاب قضاءها بعيب القصور 
 ارتكز عليها دفاع الطاعن بلوغا التيص المستندات عنى ببحثه وتمحيصه وفح  لوألنه 

على ذا سقط جمله ولم يورده إ ولكنه الدعوى في أين يتغير وجه الرأ فيه لجاز إلي غاية األمر
قسطته حقه فانه يكون مشوبا بالقصور بما يبطله أحاطت به وأ ةن المحكمأنحو يكشف عن 
 إلحالة ويوجب نقضه وا

 )٧ بند ١٥٨ ق ١٠٣٢ ق ص ٥٦ لسنه ٦٧١ الطعن رقم ٢١/١١/١٩٩٣ ة جلس٤٢م لسنه حكاأل مجموعه اينقض جنائ(

 الوجه الرابع 

ى مرافعته بطلب احتياطي فن الدفاع عن الطاعن قد تمسك أ باألوراق ن الثابت أذلك  
بحث الطعن المبدي على الشيك سند إلعادة لمصلحه الطب الشرعي إعادة األوراق  فيمتمثال 

بهذا إلضافة اوذا كان الطاعن هو القائم بالتعديل إل الطعن الماثل وبيان عما ذلك االتهام مح
 الشيك من عدمه 

 ن الحكم الطعين أال إ

ذا إته للوقوف على ما أهميقد التفت عن هذا الطلب وعن تحقيقه على الرغم من جديته و 
 الطب الشرعي المودع  ذلك بتقريرفيم ال مكتفيه أ المدان عليها ةكان الطاعن مرتكب تلك الجريم

 آلثيم  لم تشر نتيجته على اقتراف الطاعن لذلك الفعل االدعوى والتيملف 
 وبذلك

 يصبح الحكم معه مجهل بشكل السبابه عن سبب طرحه لذلك الطلب أى ففلم يشر الحكم  
واإلبهام  الغموض أصابهمن ذلك فقد ألكثر  قصده الشارع من تسبيبه بل االذييتحقق به الغرض 

 أركان  تتكون منها التيوالمقاصد األفعال  حمل مقصودها محل التي ة تلك الواقعة بيان الواقعيف



 

 

 ٨٥

 مما له شان هام تترتب عليه نتائج قانونيه ألركان خرج عن هذه ا وكذا ماالجريمة 
  )٦٢٢ ص ٨ ق ٤٩حكام النقض لسنه أ مجموعه ٩٨ مايو ٣ ينقض جنائ( 

 هذا فضال 

 الطاعن ةكيد براءأيتساند الدفاع عليها لتالتي  األسباب تحقيق ةبن ذلك الطلب بمثاأمن  
 األدلةبتناء على إجابته لذلك حرصا منها على تكوين عقيدتها إ ةفكان يتعين على المحكم

 وان محكمه الموضوع قد سقط عنها البحث فيما يثيره ذلك الطلب وفيما يمثله ة خاص٠٠ ةالمتساند
  ةالجنائيألدلة كدليل من ا

 ة ومنها مجتمعه تتكون عقيدة ضمائم متساندة المواد الجنائياألدلة فين أحيث المقرر  
 لسائر ة تقرير المحكميو استبعد تعذر التعرف على اثر ذلك فأذا سقط احدها إ بحيث ةالمحكم

 ألخرى  األدلةا
 ) ق ٥٥ لسنه ٤٩٨٥ طعن ٢٥ رقم ١١٤ ص ٣٧ لسنه ١٢/١١/٨٦نقض ( 

  هذا الصدد ي فةوردته المحكمأوما 

ى البحث والتمحيص دون فقساطه حقه ايصلح دليال سائغا على اطراح ذلك الطلب دون  ال 
التي  اشتمال ورقه الحكم على كافه البيانات وة ذلك مخالفه لقاعد٠٠ليه فيه إما استندت إيضاح 

 ى قضائها فليها إتتساند األدلة التي نها م
 ن أحكام النقض على أحيث تواترت 

األدلة يتعين اشتمالها على كافه بياناتها ومنها األوراق الرسمية التي  من ةرقه المحكمن وأ 
أخرى ورقه إلي أية ى منها أى بيان فيجوز الرجوع  قضائها والإليها المحكمة في تساندت التي 

  ةخارج نطاق الحكم وورقته الرسمي
  )٧١ رقم ٣٣٧ ص ٢٧ لسنه ٢٢/٣/٧٦نقض (

  )١٦ رقم ٥٧ ص ٢٣ لسنه ١٠/١/٧٢نقض ( 
 والن محكمه النقض

ى ممارسه سلطتها فتعين  ي والة بورقته الرسميةسبابه الموجودأال من خالل إتراقب الحكم  ال 
التي مر مقضيا اشتمالها على كافه بياناتها وأ ولهذا كان ةلك الورقتخارج أخرى ورقه أية  بةالرقابي

 لها ابلغ ة وقرائن جنائيةدلأما يمثله من بب لذلك الطلاإلجابة التفاتها عن إيضاح من ضمنها 
 الرأي في الدعوى تغيير وجه األثر في 

 



 

 

 ٨٦

 يكون معه ألمر الذي ا

سبابه ردا على ذلك الطلب بما شابه عيب القصور مما يتعين أ فيالحكم الطعين قد جنح  
 واإلحالة نقضه 

 الوجه الخامس 

 من ةن التهمه ثابتأعلى قولها باب ألس افي المتهم واقتصرت ةدانإ بةذا حكمت المحكمإ 
ن كان العبارة أالتحقيقات والكشف الطبي فان هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه الن هذه 

 يدركه غيرهم  مائرهم الضى فلها معني عند واضعي الحكم فان هذا المعني مستور 
جاب التسبيب يإن يعلم من حكم لماذا حكم لكان األحكام أولو كان الغرض من تسبيب  

حكام القضاء أ على ة ولكن الغرض من التسبيب ان يعلم من له حق المراقب٠٠ضربا من العبث 
هي مسوغات الحكم وهذا العلم البد لحصوله من بيان  من خصوم وجمهور ومحكمه النقض ما

حكمه على إيقاع  في ظاهر العذر القاضين إلي أ قدر تطمئن معه النفس والعقل إليمفصل ولو 
 ليهإذهبت الذي لوجه ا

  )٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ جة مجموعه القواعد القانوني٢٨/٢/١٩٢٩ ةنقض جلس( 
 لما كان ذلك 

قد اعتصمت المحكمة ن أن الثابت من مطالعه مدونات قضاء الحكم الطعين يبين أوحيث  
 .ول درجه أالقضاء محكمه أييد ت

 على الرغم 

 الطاعن من ذلك االتهام ةاءلبرن صحته مؤكده نالت منه ومالتي  ةالمطاعن الجوهرية النافذ 
 األول تثبت زيف ادعاء المطعون ضده التي مؤيده بالمستندات 

 ن الحكم الطعين أال إ

 مما يكون معه قد جاء ٠٠ قبله ةن التهمه ثابتأسبابه على قاله أى فدان الطاعن واقتصر أ 
 ك الحكم الطعين  واضعه ذلة ساتره معناها بضمائر هيئه المحكمة غامضبعبارة

 وبذلك
 حكام القضاء ماأ على ةفلم يحقق الحكم الطعين الغرض من تسبيبه لكي يعلم حق المراقب 

مما ألسبابه  مما يصيبه بعيب القصور المبطل ٠٠ليه النفس والعقل إهي مسوغاته لكي تطمئن 
 يتعين نقضه 

 



 

 

 ٨٧

 الوجه السادس 

صاغا يكون مأن جابته إ ويتعين عليها ةمتلتزم به المحكالذي ى طلب التحقيق فيشترط  ال 
ن يكون مفهوما دالله وضمنا مادام هذا الفهم واضحا دون لبس أ معينه بل يكفى ألفاظعبارات وفي 

 غموض  وأ
ألول وال  المقام اة في هو واجب المحكمةالمواد الجنائياألدلة في ن تحقيق أمن المقرر  
 و المدافع عنهأ المتهم ةيكون رهن بمشيئأن حال بأي يجوز 

 ) ق ٥٦ لسنه ٢٨٢٥ الطعن رقم ٧٢٨ - ١٣٨ - ٣٧ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 
استحالة  والى ةمللجرينفى الفعل المكون إلي الطاعن يتجه الذي أبداه ذا كان الدفاع إ 

الدعوى ى ففانه يكون دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل اإلثبات  كما رواها شهود ةحصول الواقع
ن تتخذ من الوسائل أ وهي تواجهه ة فما كان يقتضى من المحكم٠٠الحق فيها وجه إلظهار 

 فيه لغاية األمر لتحقيقه وتمحيصه بلوغا 
 ) ق ٥٨ لسنه ٢١٥٦ طعن رقم ١١/٩/١٩٨٨ ةنقض جلس( 

ى ف ةتجريها المحكمالتي نما تبني على التحقيقات ة أنها إالمحاكمات الجنائيألصل في ا 
ن أى مواجهه الخصوم وعليها ف الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك وتسمع من خاللهاالجلسة 

بالقوة ألداء الشهادة حضاره ولو ٕامر بالبحث عن الشاهد وأن تأموريته وأداء مأى فتعاون الدفاع 
ى مجلس ف الشاهد تعمد تهربه حتى ال يدلى بشهادته إليى ذلك ونسب إليها فمادام قد لجأ 

  ة تمسكه بوجوب المناقشي الدفاع فةحقيأنت  قد بةالقضاء ومادامت المحكم
 ) ق ٥٠ لسنه ١٩١٦ طعن رقم ٢٠٤ رقم ٣٦ س ١٢/١٢/٨٥نقض ( 

 القيام بالتحقيقات الواجب عليها يسكت  الدفاع عن طلبه وقالت ةى واجب المحكمفيقدح  ال 
شهد به  امإلي راض عنه بقاله االطمئنان اإلعيسوغ  الشاهد الأقوال  قصد به تكذيب الذيالدفاع 

ه ةمره بتحقيق تجريه المحكمأنحسم ين أالشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادره للدفاع قبل 
ن دفاعه ينطوي على أهذا التحقيق مادام إجراء ن يسكن الدفاع عن طلب أى هذا فيقدح  وال

  إجراءه الطالب ب
  )١٢٢٠ - ٢١٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/١٩٨١نقض ( 

ثبات إ والى ةمللجري نفيه الفعل المكون إلي الطاعن يتجه أبداهالذي لما كان الدفاع  
 الدعوىى ف فانه يكون دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل إلثبات كما رواها شهود اةالواقعة ستحالا

 ن تتخذ من الوسائل لتحقيقه أ وهي تواجهه ةوجه الحق فيه فما كان يقتضى من المحكمإلظهار 



 

 

 ٨٨

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

 اعتصم من خاللها بانتفاء صله الطاعن يوكان البين من مطالعه مذكره دفاع الطاعن والت 
ن أتؤكد التي حكام محكمه النقض أ وساق تبرير لذلك بالعديد من ٠٠ليه إباالتهام المسند 

 فضال عن ٠٠ى ذلك المحرر ف واقعه التزوير استعمال المحرر المزور ليس دليال على ارتكاب
األدلة الجنائية في ثبتته أ جاء مخالفا للواقع وبما األول والذيى قول المطعون ضده فالتشكيك 

 التزوير أركان جريمة  فضال عن انهيار ٠٠ى تقرير الطب الشرعي الدعوى والممثلة فملف 
 لما كان ذلك 

ليه إ ونسبتها ة الواقعة صحي النحو جاء منازعا فن دفاع الطاعن على ذلكأوكان الثابت  
 بمحاضر طعنه بالتزوير وكذا ةتصويرها للواقعاألول في قوال المطعون ضده أى ذلك فمكذبا 

  ةالعامالنيابة تحقيقات 
ن تتحقق منه وفيما يمثله من دليل واجب ألمت به محكمه الموضوع دون أوذلك القول قد  

 هيئه أمرال بإكان ذلك  فيه وماإلي غاية األمر  بلوغا ٠٠تحقيقه ول األى المقام ف ةعلى المحكم
ى جاءت والت ةووصفه للواقعأقواله لمناقشته حول األول  استدعاء المطعون ضده ة فيالمحكم

األحكام ى ف المتبع لألصلفقا تقرير الطب الشرعي ونتيجة  األدلة الجنائية والممثلة فيمخالفه لها 
 الخبالجلسة  ة تجريه المحكمالذيعلى التحقيق الشفوي بان تبني الجنائية 

  )١٧٠ - ١٧٩ - ق ٣ س ١١/١١/٨٢نقض ( 
سفرت أقوال المطعون ضده ومجابهته بما أى سماع فينال من ذلك عدم مطالبه الدفاع  وال 

و انتفاء صلته بها ة أ الواقعة صحي ذلك الن مجرد منازعته ف٠٠تقرير الطب الشرعي نتيجة عنه 
  ة الواقعةوصفه لحقيقاألول في  دهالتثبت فيما رواه المطعون ضوكذا 

 فكل ذلك 

 فكان يتعين على ةالرتكابه تلك الواقعٕانكاره تضمن طلب دفين نبع من دفاع الطاعن و 
 ى حقه فى ذلك الطلب تمحيصا له وتقسيطا عليه فجابته إ ةالمحكم

 ولكن 

 وطعنه بالتزوير األولمطعون ضده  مبتنيا على قول ال٠٠ى ذلك فجنح الحكم الطعين  
هدرته سماعها على الرغم من منازعه دفاع الطاعن أ الهيئة التي فلم تجريه ٠٠على ذلك الشيك 

   والتي أطمئنت إليها المحكمةتقرير الطب الشرعي نتيجة ومخالفه 



 

 

 ٨٩

 يؤكد ألمر الذي وهو ا

 لم تطرح على أدلة على يالطاعن على محض افتراض مبتنإدانة ه بةبتناء اقتناع المحكمإ 
مره أن يحسم أى الفحص فضال من مصادره الدفاع قبل فلتقسطها حقها أمام الهيئة بساط البحث 

 سباب الحكم الطعين بالقصور الواجب نقضه أمما يعيب 
 الوجه السابع 

ن القانون فيما عدا ما استلزمه أحكام القضاء وشروح الفقهاء أ يانه ولئن كان من المقرر ف 
 على مصراعيه يختار من كل طرقه ماأمام القاضي الجنائي فتح بابه إلثبات  لة وسائل خاصمن

 مطلقه ةمن كل عنصر مع حريإلثبات المستمدة  ويزن قوه اة الكشف عن الحقيقإلييراه موصال 
 دعوىكل حاله حسبما يستفاد من وقائع كل التدليلية في يعرض عليه ووزن قوته  ى تقدير ماف

ه إليدليل تطمئن أي ن تستمد اقتناعها من أ الحرية فين لمحكمه الموضوع كامل أما وظروفها ك
 األوراق خذه الصحيح من أن هذا الدليل له مأطالما 

  )١٢٨ ص ٢٤ ق ١٨حكام محكمه النقض س أمجموعه ( 
ال إخذ أ غير مقيده باال تةالمحكمأن  هذا الخصوص األصول المقررة أيضا فيوكذلك من  

 ة سبيل تكوين عقيدتها عن الصورين تركن فأمدلولها الظاهر بل لها  وأ ةالصريح األقوالب
 ما تستخلصه من مجموع إلي بها ة المتصلةوترتيب الحقائق القانونيالدعوى  لواقعه ةالصحيح

  عليها ةالعناصر المطروح
  )١٢٧٣ ص ٢٧١ ق ١٨حكام محكمه النقض س أمجموعه ( 

ٕأنه واذ هو مقرر ب االقتناع يحدها ماق في حرية القاضي في إلطاللما كان ذلك وكان هذا ا 
أي انه األدلة القائمة في الدعوى ى تقدير فقاضى الموضوع األحكام الجنائية هو حرية س كان أسا

إلي ما  تؤدي ةدلأسباب حكمه بأ فيعقيدته صحة ى القاضي عليدلل ن أيرد على ذلك قيود منها 
 أو تخاذل ناقض  توأالستدالل ى افيشوبها خطأ  عليها الرتبه 

  )٣٥٢ ص ٩٣ ق ٨ س ٢/٤/١٩٥٧نقض ( 
 ذلك  كان لما 

للطاعن عن واقعه التزوير قد جاء إسناد إدانتها  فيمحكمه الموضوع أن وكان الثابت  
ن تقرير الطب الشرعي وهو الدليل الوحيد على أ حيث ٠٠ى ارتكابه لها فبتناء على استداللها إ

  ةالطاعن هو مرتكب تلك الواقعإلي أن شر واقعه التزوير لم ي
 



 

 

 ٩٠

 محكمه النقض ألحكام ى شرحها فراء الفقهاء أخالف ما استقرت عليه  يوهو ما

ن يتوافر لديه أويكفى أدلة صحيحة ا على نيمبالقاضي ن يكون اقتناع أحيث انه يجب  
 حدها كان حكمه معيبا واالستدالالت  إليذا هو استند إما أمتى كان هذا الدليل كامال دليل واحد 

  )٩٠ - ٨٩ - ١٩٨٤الثانية  طبعه -إلجراءات الجنائية  قانون ائ مباد-الدكتور عمرو السعيد رمضان (

 األقلن يتوافر لديه دليل كامل على أ فيجب ..إال علي أدلة يبني حكمه للقاضي أن فليس  
ا استند على االستدالالت ذإن يعززه باالستدالالت فيكون حكمه معيبا أانع بعد ذلك من  موال

 ال بها إدليل ككتسب حقه أصول ال يوحدها ولكل دليل قواعد و
  )٤١٧ - ٤١٦ ص ١٩٧٦ لسنه ١١طبعه إلجراءات الجنائية الدكتور محمود مصطفى شرح قانون ا( 

 وبذلك 

 ٠٠يكون الحكم الطعين جاء مدينا للطاعن على محض استدالالت تستند على دليل كامل  
 فال يجوز قانونا االعتماد على تقرير ٠٠كامال إلدانة د تقرير الطب الشرعي دليال ليع حيث ال

  الخ٠٠٠لنفى  اولإلثبات أخبير كدليل 
  )٢٧٦ ص ١٣١ الشارع رقم ة المحاما٨/٦/٣٦نقض ( 

 يكون معه  وهو ما

انونا قالقاضي الجنائي يقيد به  للطاعن مخالفا ماإسناد اإلدانة ى تسبيبه بفقد جاء معيبا  
 إلحالة ى كيفيه تكوين عقيدته مما يتعين معه نقضه واف

  االستدالل فيالفساد : السبب الثاني 

  ألولالوجه ا

ن يشتمل أجب إلدانة يبني عليها وكل حكم بااألسباب التي ن يشمل الحكم على أيجب  
الذي القانون نص إلي وقعت فيها وان يشير التي والظروف للعقوبة  ة المستوجبةعلى بيان الواقع

 حكم بموجبه 
 ن أحكام محكمه النقض على أفقد استقرت 

 حكمها بيانا في وبيان مؤداها ألدلة التي تستند إليها المحكمةيراد اإمن المقرر انه يجب  
بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين منها اإلشارة إليها كفى  يفالكافيا 
وان كان ذلك فان مجرد ألدلة  اي ومبلغ اتساقه مع باقةالمحكمكما اقتنعت بها  ةواقعلليده أيمدي ت

بسرد العناية  دون ٠٠٠٠٠إلي  حكمها على النحو سالف بيانه ياستناد محكمه الموضوع ف
 الغاية  ال يكفى لتحقيق عليهااألسانيد التي أقيم ويذكر مؤدي هذا التقرير ومضمون تلك التحقيقات 



 

 

 ٩١

  تطبيق القانون ةمكن محكمه النقض من مراقبه صحألحكام وال يلشارع من تسبيب اابتغاها االتي 
 يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن األمر الذي ى الحكم فثباتها إ كما صار ةعلى الواقع

  )٢٣١ ص ٢٦ ق ٣٠حكام النقض س أ ٨/٢/١٩٧٩( 
 كان ذلك  لما

ط ومسخ الحقائق طوانه ركب متن الش الشأنى هذا فوكان المنطق القضائي للحكم للطعين  
دانه الحكم والتي أ مواد االتهام ٕايضاحبسط الدالئل وواإلقالل في  ٠٠واإلخالل  ٠٠واالختزال 

قراءه مبصره وان مثل األوراق ن محكمه الموضوع لم تقرأ أعلى الداللة الطاعن بموجبها مما يقطع 
 ا نقض الحكم الطعين  االستدالل يتعين معهفيمفسده إلي هذا النهج يؤدي 

 ينال من ذلك  وال

 التطبيق سبق وان ةوالنصوص الواجبة للعقوبة  المستوجبالواقعة أنقاله الحكم الطعين من  
 فهذا يعد مصادره على ٠٠٠ليه إ وتحيل ةخذ به المحكمأول درجه ومن ثم تأحصلها تفصيال حكم 

 المطلوب
 وذلك 

دفاع الطاعن دلتها لتمسك أ وةتحصيله للواقع في ةدرجأول حكم اإلشارة إلي تكفى   الألنه 
أمام ن يعرضها على بساط البحث أ الحكم الطعين دون أمام المحكمة التي أصدرتبادله استحدثها 

 ألدلة تحصيلها لتلك االطعين في  الحكم محكمة أول درجة والتي أحال إليها
قد جاء ومواد االتهام بها ة الذي أحيل له في بيان الواقعول درجه أن حكم أهذا فضال عن  
ى ذلك بحيث انه لم يوضح مضمون كل دليل مع ذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منها مدي فقاصرا 

مما كان محال للطعن من دفاع صدرته التي أ ةى وجدان المحكمف كما استقرت ةييده الواقعأت
 دلتها ٕا وةتحصيله للواقعإلحالة إليه في  فال تجوز ا٠٠الطاعن 

 األمر وهو 

 .واإلحالة ى استدالله مما يتعين نقضه فيكون معه الحكم الطعين قد جاء فاسدا الذي  
 الوجه الثاني 

 استقر قضاء محكمه النقض على انه 

 انتهت التيذا ما كانت المقومات إى االستدالل فن الحكم يكون مشوبا بالفساد أمن حيث  
كما يكون كذلك فيما إليها خلصت لي النتيجة التي الناحية المنطقية إتؤدي من ة ال ليها المحكمإ

 تثبت لديها وذلك يتجلى عندما يشوب الحكم الغموض التي ة العناصر الواقعيةلو لم تفهم المحكم



 

 

 ٩٢

 ةساس كونت المحكمأ أييبين على   والةيوضح مقومات استنتاج المحكم على نحو الواإلبهام 
 تعرضها بصوره مشوهه ةن المحكمأال إ ةلوقائع المادي وان توافرت اةى هذه الحالفنه أذ إعقيدتها 
 دلتها أوالدعوى  ة واقعة لحقيقة فيعني بذلك تدليلها مشوشا يفيد عدم فهم المحكمةممسوخ

  )٩٨٦ ص ١٩٠ رقم ٤٥ س ألحكام مج ا١٧/١١/٥٩نقض ( 
  )٧١٨ ص ٥٨٢ رقم ٦ مج القواعد ج ٢٨/٥/٤٥نقض ( 

 كان ذلك  لما

ى فجاء  دان الطاعن مستندا على ماإنه أعه قضاء الحكم الطعين وكان الثابت من مطال 
 محاضر طعنه األول فيالمطعون ضده أقوال جاء ب تقرير الطب الشرعي وكذا على مانتيجة 

 بينه وبين الطاعن عالقة و أمن عدم وجود سابق معرفه النيابة بالتزوير وكذا تحقيقات 
 على الرغم 

ن الطاعن هو القائم بتزوير بيانات الشيك إلي أعي لم تشر تقرير الطب الشرنتيجة ن أمن  
 وكذا محاضر الطعن النيابةبتحقيقات األول المطعون ضده  قرره  وكذا تناقضها مع ما٠٠

 التوقيع المزيل به الشيك محل الطعن بالتزوير هو بالفعل توقيع النتيجة أنثبتت أبالتزوير حيث 
  ألولالمطعون ضده ا

 ر األموفجماع تلك 

يبين  وضح مقومات استنتاجه وال يعلى نحو الواإلبهام شابت الحكم الطعين بالغموض  
تقرير الطب الشرعي  بنتيجة دانه الطاعن باقتناعها إ عقيدتها نحو ةساس كونت المحكمأي أعلى 

 قوالأبان الطاعن هو مزور بيانات الشيك واقتناعها بأتي  لم تأنهادانه الطاعن حيث إ إلي ديؤ تال
ثبتت ما يكذب تلك أنها أتقرير الطب الشرعي حيث األول يأتي مخالف لنتيجة المطعون ضده 

مما يتعين معه نقض الحكم ى تناقض وتضارب ف وقوعها إليبالدليلين يؤدي  واقتناعها ٠٠ األقوال
  االستدالل فيبالفساد ال شابته الطعين 

  ذلك يحكام محكمه النقض فأحيث استقرت 

المالءمة  إجراءذا لم تستطيع إ ةن تجري استنباطا من وقائع متناقضأ ةحكميجوز للم ال 
عرض  يسباب الحكم بحيث ينفى بعضه بعضا والأذا توافر التناقض بين إينهما ويقع هذا العيب ب
 فهذا التناقض يجعل الدليل متهاويا ٠٠الدعوى  فيما يتعلق بواقعه ةتصدق المحكماألمرين ى أ

 بها األخذ ه يصبح االعتماد عليها ولنتيجة سليمباقيا يمكن ان يعتبر قواما ء فيه  شيمتساقط ال
  )٦٠٣ ص ١٢٠ رقم ١٩س األحكام  مجموعه ٢٧/٥/٦٨نقض ( 



 

 

 ٩٣

  )٥١٦ ص ١٠٣ رقم ١٦س األحكام  مجموعه ٢٩/٦/٦٥نقض ( 
 الوجه الثالث 

مه ذا انطوت على عيب يمس سالإى االستدالل ف بالفساد ةسباب الحكم تعتبر مشوبأ 
 ةغير مقبول واألوراق أليس لها اصل ثابت بأدلة ى اقتناعها على ف ةاالستنباط كان تعتمد المحكم

 ةى حاله عدم فهم المحكم فوألالقتناع بها الناحية الموضوعية  من ةغير صالح وأقانونا 
ى ذلك تثبت لديها وعلالتي  ةلتناقض بين العناصر الواقعي وأتثبت لديها التي  ةللعناصر الواقعي

و موجود ولكنه مناقض لما أمن مصدر ال وجود له قام الحكم قضاءه على واقعه استخصلها أذا إف
  منه كان هذا الحكم باطال ةغير متناقض ولكنه من التخيل عقال استخالص تلك الواقع وأثبته أ

  )٢٧ ق ص ٥٩ لسنه ٦١٣٥١طعن رقم ( 
 وعلى ذلك 

سلفنا القول قد اسند اتهامه نحو الطاعن على أوكما ن الحكم الطعين أولما كان الثابت من  
ن أبحاث التزييف والتزوير على الرغم من أتقرير الطب الشرعي قسم نتيجة ليه إسند ما انتهت 

 المؤثم عليها الجريمة يدلل على اقتراف الطاعن لتلك  جاءت خاليه من ماالنتيجة تلك 
 مما يكون معه 

 فعله تزوير محرر عرفي باستخالصه اقترافه لذلك يفدان الطاعن أالحكم الطعين قد  
 حيث ٠٠تقرير الطب الشرعي على نحو يستحيل عقال استخالص ذلك منها نتيجة االتهام من 

األمر ريب بان الطاعن هو القائم بواقعه التزوير وهو  قوأسلفنا القول لم تشر من بعيد أوكما أنها 
  االستدالل ويتعين نقضه ي بالفساد فيكون معه الحكم الطعين قد جاء مشوباالذي 

 الوجه الرابع 

 ن أفقد استقر قضاء النقض على 

األدلة التي  من مجموع ة الصحيحةنما تستنبط الواقعإ ةن المحكمأن المقرر أمن حيث  
 تلك ٠٠ ة للواقعةكمالمحى سالمه استنباط فاثر ذلك األدلة ذا سقط دليل من هذه إاقتنعت بها ف

المواد األدلة في ن أمؤداها األدلة في اإلثبات الجنائي والتي نشأ منها تساند تي ال ةهي القاعد
كان للدليل ألثر الذي حدهما تعذر التعرف على مبلغ ااذا سقط إ بحيث ة متكاملة متساندةالجنائي

  ةالمحكمإليه انتهت الرأي الذي ى فالساقط 
  )١٤٧٢ ص ٢٣ س ٢٥/١١/٧٢نقض ( 

 



 

 

 ٩٤

 ثابت ولما كان ذلك وكان ال

اإللمام صدرته الهيئة التي أ قد سقطت عن هنأمن مطالعه حيثيات الحكم الطعين  
ثابت بمحاضر جلسات   وفقا لما هو٢٩/٣/٢٠٠٣بجلسة  من دفاعه ةبمستندات الطاعن والمقدم

  ةالمحكم
 حيث انه 

 أتيتيبراء المتهمين حينما إعلى ألحكام شارات ودالئل تؤكد تواتر اإها من  باستند على ما 
 ٠٠ ةى المحررات العرفيفيرد بها دليل على اقترافهم لواقعه التزوير  البنتيجة تقرير الطب الشرعي 
 ليه إ الطاعن من االتهام الموجه ة ساحةمؤكدا من خاللها براء

 ن أال إ
تمثله تلك   حول ماة المحكمة تكوين عقيدأهميته وأثره فيالحكم الطعين قد اغفل ذلك رغم  

  إللماح  من دالله سابقه االمستندات
 وبذلك 

األدلة بدالله تلك المستندات فيكون قد اسقط دليل من إللمام لحكم العين عن اإلتفات اوعلى  
يعيبه   وهو ماعقيدة المحكمة في مما يتعذر معه التعرف على مبلغ اثر ذلك الدليل ةالجنائي

 ى االستدالل فبالفساد 
 الوجه الخامس 

 ن أنقض على فقد استقر قضاء ال

ن تبني على الجزم واليقين أيجب الجنائية  المواد في أن األحكام قضاء النقض فيالمقرر  
بيان الواقعة اإلجراءات الجنائية  من قانون ٣١٠ ةال على الظن واالحتمال وهذا يوجب عمال بالماد

 أركان الجريمة بيانا تتحقق به المستوجبة للعقوبة 
ن يثبت قاضى أ من القانون المذكور ٣٠ الواقعة الواردة في المادةعبارة بيان والمقصود من  

عبارات إفراغ الحكم في ما أركان الجريمة أتتكون منها التي قاصد موالاألفعال  حكمه فيالموضوع 
 األحكام  صوره مجمله فال يحقق الغرض من تسبيب فيوضعه معماة أو عامه 

  )٦٣٣ ص ٣٩ س ١١/١٢/١٩٨٨جلسة نقض ( 
 ان ذلك ك لما

صدرت إال أنها أ ٠٠ ثبوتها الدعوى وأدلةمحكمه الموضوع بوقائع إلمام وكان الثابت  
  ذاتها ة دون بيان الواقعالعرفيتزوير المحرر جريمة  فياتهامها للطاعن إسناد حكمها الطعين ب



 

 

 ٩٥

 لقيامها جنائي وفيما تتطلبه من قصد الجريمة تلك أركان بيانا تتحقق به 
 ن أحيث 

فال يكفى فيها وقوع الفعل المادي المكون العمدية  المحررات من الجرائم فيالتزوير  جريمة 
  لدي مرتكبها الجنائييتوافر القصد أن يجب ٕانما لها و

تتكون منها واقتران ذلك أركانها التي بجميع الجريمة نه يرتكب أحيث يتطلب علم الجاني ب 
 الجريمة  هذه فيالقانون بالنية الخاصة التي يستلزمها 

  )٢٠١ ص ١٩٦ رقم ٤ مجموعه القواعد ج ١٩٣٨ ابريل سنه ٤نقض ( 
  ذلك تحققه وهو مافيالحكم الطعين مفترضا أو اإلشارة إليه ثباته إ فيعجز  وهو ما 

 يصيب استدالله بالفساد ويتعين نقضه 
 ن أحيث استقر قضاء النقض على 

ن أ ةبوتا فعليا ال افتراض عمال بقاعدن يكون ثبوته ثأفترض ويجب  يالالجنائي ن القصد أ 
  .أركانها تقوم على احتمال تحقق احد  الالجريمة 

  )٥٨٦ ص ٢١ س ١٣/٤/١٩٧٠نقض ( 
 الوجه السادس 

رتبه   ماإلييعول عليه الحكم مؤديا الذي يكون الدليل أن االستدالل أصول  فيمن الالزم  
ن أولمحكمه النقض نافر مع حكم العقل والمنطق ت يالأ االستنتاج وفي ويعتبر متفقا عليه من نتائج

ليها من إخلص إلي النتيجة التي ن تؤدي أ يوردها الحكم األسباب  التيذا كان من شان إتراقب ما 
 عدمه 

 ) ق ٥٦ س ٦٣٩ طعن رقم ٢٧/٥/١٩٨٦ ةنقض جلس( 
 دانه إ فياتخذ منها الحكم الطعين سندا والتي الذكر األدلة سالفة وكان الثابت من جماع  

األحوال إلي النتيجة تؤدي بحال من   على نحو الةجاءت متضاربأنها الطاعن على الرغم من 
 اإلحالة  االستنتاج ويتعين نقضه وفياستقر عليها الحكم الطعين مما يصيبه بعيب التعسف التي 

  بحق الدفاع إلخاللا: السبب الثالث 

 ألول الوجه ا

 استقر عليه قضاء النقض انه ى صحيح القانون وعلى ما فالثابت 

 والنص ةوظروفها القانونيأركان الواقعة للحكم أي بيان األسباب القانونية يجب بيان  
 فييا  نفوإثباتا أ بني عليها الحكم أسبابه الموضوعية أيضا أي األدلة التيالمنطبق عليها وبيان 



 

 

 ٩٦

إلي أن  محكمه النقض  انتهت٠٠ ةالحكم الموضوعيأسباب  وعن طريق مراقبه ٠٠بيان كاف 
ليما على تأسيسا سن يكون مؤسسا أما يتطلب الحكم الدعاوى ى فتراقب شطرا هاما من الموضوع 

 في من هذا السرد ومؤديه للغايةتوافرت لها شروط معينه وان يكون نفس طريقه سردها محققه أدلة 
ي تراقب سالمه  فه٠٠تضارب  ليه الحكم من نتائج بغير غموض والإما انتهي إلي الفصل 

مر طبيعي بغير أ وذلك ٠٠استخالص النتائج من المقدمات بحيث تكون متفقه مع المنطق السوي 
ى فللصواب اإلدانة مجافيه مهما كانت هذه أيسر األمور من اإلدانة مراعاته يصبح تسبيب حكم 

التسرع  وأهات  كل ضمانه كفلها الشارع لدرء الحدود بالشبيتالبالبعضها وتنهار  وأكل عناصرها 
 خر وعلى غير التثبت واليقين تكوينا مبتسرا ناقصا الأو أعلى وجه الدعوى ى ف ةى تكوين العقيدف

 تقوم فيه للحق قائمه  يتحقق به عمل وال
 ى صحيح القانون وعلى ما استقر عليه قضاء النقض فوالثابت 

والذي وره طلب جازم ى صفن يكون أ وتحقيقه هو إجابتهيتعين الذي ن الدفاع الجوهري أ 
 أو في المرافعةو دفاعه عنه متمسكا به حتى قفل باب أنفك المتهم أذان المحكمة وال ييقرع 

 الجلسة  محضر فيسطورا المرافعة أو ممذكرات مقدمه حتى قفل باب 
 ن أواستقر فقه قضاء النقض على 

طلب مناقشه  وأمعين تحقيق إجراء واحتياطيا البراءة ى ختام مرافعته فذا طلب المدافع إ 
  إلي البراءة جابته متى كانت لم تتجه إ ةالطب الشرعي فان ذلك يعتبر طلبا جازما تلتزم المحكم

 ن أحكام محكمه النقض على أواستقرت 

خالال بحق الدفاع وقصور إبراءه يعد إو أن عدم تعرض قضاء الحكم للدفاع الجوهري أ 
دفوع أو وجه دفاع أمن ومدافعة  من المتهم أثيرما ن ترد على أ ةذلك انه يتعين على المحكم

ومخالفه ذلك يعد األحكام  ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسالمه تسبيب فيوطلبات وواجبها 
  بحق الدفاع ةخالال من المحكمإ

  )٣٦٤ ص ٢٦ ، س ٧٠٢ ص ٣٥ س ٥٧٩ ، ٢٤٢ ص ٢٩س جنائي نقض ( 
  )٢٩٠ ص ٢٠ س  ،٩٨٥ ص ٢٨ ، س ٩٠٦ ص ٣٤س جنائي نقض ( 

  )٢٥٨ ص ٢٥ ، س ١٠٣٧ ص ٢٨ ، س ١٠٦٦ ، ص ٦٩٩ ص ٣٦ س جنائينقض ( 

 كان ذلك  لما

 الطاعن من ةراءبب ختامها فين دفاع الطاعن قد تقدم بمذكره دفاعه مطالبا أوكان الثابت  
ه براءإ في ة المحكمة حاله عدم اتجاه نيفي ذلك بطلب احتياطي فيليه مصحوبا إاالتهام المسند 



 

 

 ٩٧

ذا كان إلمصلحه الطب الشرعي لبحث الطعن على الشيك من جديد وبيان ما األوراق  ةعادإب
 الطاعن هو القائم بالتزوير من عدمه 

 وعلى الرغم 

 المؤثم ةيمالجريوضحه من قيام الطاعن من اقتراف تلك   وما٠٠من جوهرية هذا الطلب  
 م ال أعليها 

 ن أال أ
 في الوقت ٠٠ن يبرر ذلك أ هذا الطلب الجوهري دون قضاء الحكم الطعين قد جنح عن 
استقر عليها تقرير ة التي  ساحته من ذلك االتهام وفقا للنتيجةراءببانطوت عليها مستنداته التي 

 الدعوى الطب الشرعي المودع ملف 
 وجماع ذلك 

 صدور الحكم الطعين مخال بحق الدفاع منحرفا عن دفاعه وطلباته متخذا من أدى إلي 
يجوز قانونا االعتماد  نه الأب - على الرغم -الطاعن إلدانة قرير الطب الشرعي ونتيجته سندا ت

إلدالء ن يتمكن الخصوم من مناقشته واأبعد لإلثبات أو النفي إال على تقرير خبير كدليل 
 خالل بحق الدفاع يبطل الحكم إذلك تعتبر مخالفة بمالحظاتهم عليه و

 )محاماة  ٢٧٦ ص ١٣١ رقم ٨/٦/٣٦نقض ( 
 ر ألموهو ا

يكون معه الحكم الطعين قد جاء مخال باحترامه لحقوق الدفاع وسالمه تسبيبه مما الذي  
 يتعين نقضه 
 الوجه الثاني 

 ة المسندةن تعرض لدفاع المتهم وتقسطه حقه من البحث مادام منكر للتهمأ ةعلى المحكم 
 في الرأيصح تغيير وجه  يترتب عليه لوذي الليه وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو إ

ى إل تؤدي ةسباب سائغأترد عليه ب وأفيه غاية األمر  إلين تحققه بلوغا أ ةفتلتزم المحكمالدعوى 
 طراحه إ

  )١٥١ ص ٣٢ رقم ٢٤حكام النقض س أ مجموعه ٢١/١/٧٣نقض ( 
 كان ذلك  لما

تفاء صله إنمستهل دفاعه ب فين دفاع الطاعن قد نازع أ الدعوىوراق أوكان الثابت ب 
  ي التزوير واالستعمال فةكان جريمأرى ذلك بعدم اكتمال ف معتصما ٠٠الطاعن بوقائع االتهام 



 

 

 ٩٨

 يضاحها إسلفنا التى أ فضال عن العديد من الدالئل ٠٠حقه 
 ن أال إ

ى ذلك بقاله ثبوت فيقدم ردا على ذلك الدفاع ولم يقم بتحقيقه مكتفيا لم الحكم الطعين  
 تهام نحو الطاعن اال

 على الرغم 

فراد أذلك االتهام مع تصويره وفقا لوصف وألدلة الجنائية المتوافرة في من تضارب ا 
 هذا فضال عن خلو ٠٠ ةالعامالنيابة  بصلب محاضر طعنه وتحقيقات ألولالمطعون ضده ا

  التزويرةلواقعإلشارة القتراف الطاعن  تقرير الطب الشرعي من انتيجة
  مرألوهو ا

سباب أ جنح عنه قضاء الحكم الطعين حال عدم تعرضه لدفاع الطاعن والرد عليه بالذي 
مما يتعين معه نقضه الدعوى  في الرأي عمال باطراحه جنبا وفقا لما يمثله تقرير وجه ةسائغ

 إلحالة او
 الوجه الثالث 

محكمه النقض  لةء المستقرئ ومن المبادةن حق الدفاع من الحقوق الدستوريأمن المقرر  
ن أليها على سبيل الجزم إو وجه دفاع يدلى به لدي محكمه الموضوع ويطلب أن كل طلب أ

ن تمحصه أ ةيجب على المحكمالدعوى  في الرأيتفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يتغير به وجه 
  بحق الدفاع إلخاللصبح حكمها معيبا بعيب اأال ٕا مدونات قضاءها وفيوتجيب عليه 

 كذلك والمقرر 

ى محاكمه قانونيه تكفل له فدانته إ حتى تثبت برئوالمتهم أن األصل في اإلنسان البراءة  
  دستوريه ٦٧ ماده -ضمانات الدفاع عنه 

 بنفسها ةتجريه المحكمالذي تبني على التحقيق الشفوي األحكام الجنائية ن أ كذلك ألصلا 
ن عدم سماعهم واالعتماد على أ إذكنا  مواجه المتهم حيث تسمع الشهود طالما كان ذلك ممفي

 يبطل الحكم ولو تنازل محامي المتهم عن سماعهم إلدانة كدليل لأقوالهم 
  )١٢٢٦ صفحه ٣٢٩ ق رقم ٧ سنه ٣/١٢/٥٦نقض ( 
  )٢٦٣ ص ٣س ألحكام  مجموعه ا١٥/١/٥١نقض ( 

 كان ذلك  لما

  وفقا ةصوير الواقع تة صحفين الدفاع عن الطاعن قد نازع باألوراق أوكان الثابت  



 

 

 ٩٩

خري مخالفه لما ارتسمت وعلى الرغم من ذلك فلم أوان لها صور األول لوصف المطعون ضده 
 ةالجلسات العلنيأقواله في ا وسماع أمامهللمثول األول باستدعاء المطعون ضده المحكمة تقم 

 لوجه الحق اأقواله إظهارمناقشته وتمحيص من لطرحها على بساط البحث فيتمكن دفاع الطاعن 
 مواجهه الطاعن ودفاعه للوقوف على صحيح فيمناقشه محكمه الموضوع له  وأبها والباطل منها 

ها الشيك محل أثرعلى والتي أصدر  والطاعن ألولمابين المطعون ضده االعالقة  مدي فيالقول 
الطاعن ن دفاع أ وقاله ٠٠بني عليه الدفاع من حجج ٕايضاح ما االتهام موضوع الطعن الماثل و

 يتعين على ألنه ٠٠ مضمون دفاعه تعمد مصادره على المطلوب في ةلم يطلب ذلك صراح
ن منازعه دفاع أ هذا فضال عن ٠٠توصال لوجه الحق فيها أدلة الدعوى محكمه الموضوع تحقيق 

 فيهو األول قوال المطعون ضده أيتضمنه ذلك من تكذيب  وماالدعوى  صلته بوقائع فيالطاعن 
األمر  مواجه الطاعن وهو أدلة اإلدانة فيحد أوالتي مثلت أقواله طلب صريح لسماع حد ذاته 

 واإلحالة  يكون معه الحكم الطعين جاء مخال بحق الدفاع مستوجبا نقضه الذي
 بناء عليه 

  ة الموقرةيئعدالة الهيلتمس الطاعن من 

 بقبول الطعن شكال  :وال أ
 والمقيد النزهة جنح ٢٠٠٢ لسنه ....ون فيه رقم وفى الموضوع بنقض الحكم المطع :ثانيا 

 ةسبجل والصادر أنف النزهة جنح مست٢٠٠٣ لسنه ....استئنافيا تحت رقم 
 ٢١/٦/٢٠٠٣  

 والقضاء

 ليه إ الطاعن مما هو منسوب ةبنقض الحكم وبراء :اصليا 
ستئناف  اي للفصل فة الكلية محكمه شمال القاهرإليالنقض ٕاحالة بنقض الحكم و: احتياطيا

  ةهيئه مغايرأمام الطاعن مجددا 
 وكيل الطاعن             

 
       المحامي بالنقض           
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 باسم الشعب 
 محكمة استئناف القاهرة 

 الدائرة الجنائية 
 غرفة مشورة

 )   ب١١/ د  (
  ٣/٣/٢٠١٠بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة يوم األربعاء الموافق 

 رئيس المحكمة  أحمد حسين محمد عالم /  األستاذ المستشار ئاسة السيدبر
 الرئيس بالمحكمة   مجدي أحمد مصطفي / وعضوية السادة المستشارين 

 مستشار   عاطف محمد خلف /     
 وكيل النيابة     هيثم أبو ضيف / وحضور السيد األستاذ 

 أمين السر     محمد علي محمد / وحضور  السيد 
 اآلتي أصدرت الحكم 

  قضائية ٧٤لسنة ..... في الطعن رقم 
 :المرفوع من 

 ..................... 
 ضــــد

 النيابة العامة 
 جـنح ٢٠٠٢لسـنة (...  س شـرق القـاهرة ٢٠٠٣لسـنة ... في قضية الجنحـة المسـتأنفة رقـم  
 .عن تهمة تزوير محرر عرفي ) النزهة 
ثم قـررت اسـتمرار نظـره لجلسـة اليـوم ) ورةمنعقدة في هيئة غرفة مش(نظرت المحكمة الطعن  

 -:وفيها صدر القرار  األتي 
 المحكمة 

 .بعد اإلطالع علي األوراق والمداولة 
 .من حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر به في القانون 

ومن حيث أن مما ينعاه الطاعنان علي الحكـم المطعـون فيـه أنـه دانهمـا بجريمـة التزويـر فـي  
قد شابه القصور فـي التسـبيب ذلـك بـأن خـال مـن بيـان واقعـة الـدعوى ومـؤدي األدلـة محرر عرفي ، 

 .التي استند إليها في قضائه باإلدانة مما يعيبه بما يتوجب نقضه 
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وـمـن حـيـث أن الـبـين مــن الحـكـم االبـتـدائي المؤـيـد ألســبابه ـبـالحكم المطعــون فـيـه أـنـه خــال مــن  
 وكـان القـانون قـد أوجـب – لمـا كـان ذلـك –حق الطـاعن بيان واقعة الدعوى واألدلة علي ثبوتها في 

في كل حكم باإلدانة أن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانـا تتحقـق بـه أركـان الجريمـة 
والظــروف التــي وقعــت فيهــا واألدلــة التــي أستخلصــت منهــا المحكمــة ثبــوت وقوعهــا مــن المــتهم وأن 

لصت منهـا اإلدانـة حتـى يتضـح وجـه اسـتداللها وسـالمة مأخـذها تلتزم بإيراد مؤدي األدلة التي استخ
 مــن قــانون اإلجــراءات ٣١٠ٕواال كــان قاصــرا ، وكــان المقصــود بعبــارة بيــان الواقعــة الــواردة بالمــادة 

الجنائـيـة هــو أن يثـبـت قاضــي الموضــوع فــي حكمــه كــل األفعــال والمقاصــد التــي تتكــون منهــا أركــان 
 االبـتـدائي المؤـيـد ألســبابه ـبـالحكم المطعـون فـيـه ـقـد خــال ـمـن هــذا الجريمـة لـمـا ـكـان ذـلـك وـكـان الحكـم

البيان المعتبر في القانون فلم يـورد الواقعـة بمـا يحـدد عناصـر التهمـة التـي ديـن الطـاعن بهـا واكتفـي 
ـفـي بـيـان اـلـدليل باإلحاـلـة إـلـي محضــر جـمـع االســتدالالت ، دون أن ـيـورد مضــمونها ووجــه اســتدالله 

في حق المـتهم بعناصـرها القانونيـة كافـة وخـال مـن األسـباب التـي اسـتند إليهـا بها علي ثبوت التهمة 
فــي قضــائه باإلدانــة ، فــإن الحكــم المطعــون فيــه يكــون مشــوبا بالقصــور فــي التســبيب قصــورا يعيبــه 

 .ويوجب نقضه واإلعادة دون حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن 
 فلهذه األسباب 

 . وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واإلعادة بقبول الطعن شكال: حكمت المحكمة  
 رئيس المحكمة      أمين السر 
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