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تقديــــم َ
و و ررم
عبر تسرة وخمسرن عم رم فر لممام رم ،و وترفى فر فى رن ر لةرض لمرا
فف غتررف فن ررم ر فىرربمد ا ر ن ررم لمسرران و وخب ر  ،لمةم ر و ولم رففد لمطضي ر  ..ىفيررأ ف
ال فىتأث ب رم ما سر و وف فتنا رم مئ ور وفبارمو نبر ف ففرمىً و ر ف يارفول فن رم رم
يةنرا عىر رم لامىرف تمنةرم فر ىىرمم لممام رم ،ب نم رم لمابنىر وعطمو رم لمسرى لم رمو عىر
لمةى ولمث مف ولمافي ولمذ ولإلخ ص ولمضنمى .
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َ
َ
َ

َ
َ

َ
َ

َ
َ

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

4

َ
َ

َ
َ

َ
َ

َ
ََ

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

5

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

قتلَعمدَوَإحرازَسلاحَنارىَمششخنَوذخيرته َ
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ـــــ َ
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الطعنَرقمََ87َ/َ3242ق َ
ـــــ َ
َ

عنَالجنايةَرقمََ2013/10686مشتولَالسوق َ
َََََََََََََََََََ2013َ/َ1979كلىَجنوبَالزقازيق َ
َ
ََََََََ َ َ

َ
َ1ـَالخطأَفىَالإسنادَومخالفةَالثابتَبالأوراق َ
َ2ـَخطأَأخرَفىَالإسنادَومخالفةَأخرىَللثابتَبالأوراقَوفسادَ
فىَالاستدلالََ َ.
َ3ـَالقصورَفىَالتسبيبَوالفسادَفىَالاستدلالَ َ
ََ4ـََالقصورََ,وفسادَالاستدلالَوالتعسفَفىَالاستنتاجَ َ
َ5ـَالقصورََ,وفسادَالاستدلالََ .
َ6ـَالقصورَفىَالتسبيبَوالفسادَفىَالاستدلالَوالتعسفَفىَ
الاسنتاجََ .
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محكمةَالنقض َ
الدائرةَالجنائية َ
َ
مذكـرة َ
بأســبابَالطعنَبالنقض َ
َ
مقدمةَمن ...................... :

( متهم  .محكوم ضده  .طاعن )
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وموطنه المختار بخصوص هذا الطعن ـ مكتب األستاذ  /محمد رجائى عطية ـ
وشهرته رجائى عطية ـ المحةامى أمةام محكمة الةنض

ـ  26شةار شةريب باشةا ـ

عمارة اإليموبيليا ـ وسط الضاهرة ـ بالضاهرة 0
ضــــــــــــد  :النيــابــ العـامـ
فــىَالحكـــــم  :الصةةادر مةةن محكمةة جنايةةاا ال فةةا ي

ةةى  2016/11/27ةةى

الجناي رفم  10686لسةن  2013مشةتو السةو( ( 2013/1979
كلةةى جنةةوب ال فةةا ي ) والضاضةةى حضةةوريا بمعافبةة  /الطةةاعن
بالسجن المشدد لمةدة خمةس عشةرة سةن عمةا أسةند ليةه ومصةادرة
الفوارغ المضبوط و ل امه بالمصاريب .

الوقائــع َ
أحالةةا النيابةة العامةة المةةتهم ( الطةةاعن ) لةةى المحاكمةة بوصةةب أنةةه ةةى يةةوم
 2013/8/21بدائرة مرك مشتو السو( محا ظ الشرفي  :ــ
 .1فت محمد سالم خلي محمد الدرج عمدا بأن أطل صوبه عيارين نةاريين مةن
سة ن نةةارص فاصةةدا مةةن ذلةةد فتلةةه أحةةدل بةةه اإلصةةاباا الموصةةو بتضريةةر
الصف التشريحي والتى أودا بحياته .
 .2أحر س حا ناريا مششخنًا ( بندفي آلي ) مما ال يجةو التةرخيص بحيا تهةا
أو حرا ها .
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 .3أحر ذخائر مما تستعم على الس ن النارص السةالب الةذكر حالة كونةه مةن
األسلح التى ال يجو الترخيص بها .
وطلبا النياب معافبتةه بالمةادة  1/234عضوبةاا وبةالمواد / 26 6 2 /1
 1/30 4 3مةةن الضةةانون  394لسةةن  1954بشةةأن األسةةلح والةةذخائر المعةةد
بالضةةانونين رفمةةى  1980/101 1978 / 26والمرسةةوم بضةةانون رفةةم  6لسةةن
 2012والبند (ب) من الضسم الثةانى مةن الجةدو رفةم ( )3الملحة بالضةانون األو
المستبد بضرار و ير الداخلي رفم . 1995 / 13354
وبجلسةة  2014/3/26فضةةةا المحكمةةة بمعافبةة المةةةتهم الطةةةاعن بالسةةةجن
المؤبد وتغريمه مبلغ عشرين ألب جنيه عما نسب ليه .
ولما كان هذا الحكم معيبا وبةاط
النض

ضةد طعةن عليةه المحكةوم ضةده بطرية

.

حكمَمحكمةَالنقضََ َ:
وفضا محكم النض

بجلس  2016/4/4بنض

الحكم المطعةون يةه واإلعةادة

لى محكم جناياا ال فا ي لتحكم يها من جديد دائرة أخرص .

محكمةَالإعادةََ :
وفضةةةا محكمةةة اإلعةةةادة بجلسةةة  2016/11/27بحكمهةةةا المتضةةةدم بياناتةةةه
والضاضى حضوريا بمعافب الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمسة عشةر عامةا عمةا أسةند
ليه ومصادرة الفوارغ المضبوط وأل مته بالمصاريب .
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الطعنَبالنقضََ .
ولما كان هةذا الحكةم فةد صةدر معيبةا وبةاط ً ويضةر بحضةو( المحكةوم عليةه
ضد طعن عليه بطرية الةنض

بشخصةه مةن محبسةه بسةجن ال فةا ي العمةومى حيةل

فيد الطعن برفم  2016/965تتابع بتاريخ . 2016/11/29
كمةةا فةةرر وكيلةةه المفةةو
بةةالنض

بةةالطعن بةةالنض

ـ األسةةتاذ  ........ـ فةةرر بةةالطعن

بمضتضةةى توكية مةةود يبةةي لةةه ذلةةد حيةةل فيةةد الطعةةن بةةرفم2016 / 566

تتابع نياب ال فا ي الكلي بتاريخ . 2016/12/18

َََََونوردَفيماَيلىَأسبابَالطعنَبالنقضََ :

أســــــــبابَالطعن َ
السببَالأولََََ:الخطأََفىَالإسنادَومخالفةَالثابتَبالأوراق .

حصةةلا محكم ة الموضةةو وافع ة الةةدعوص التةةى أفامةةا عليهةةا فضةةا ها ب دان ة
الطاعن بما نصه :
« نةةه بتةةاريخ  2013/8/21فةةام مجهولةةون بخطةةب الطف ة محمةةد محمةةود عبةةد
الع ي ة مةةن فري ة دهمشةةا مرك ة مشةةتو السةةو( بسةةيارة جيةةب سةةودا اللةةون وانتشةةر
الخبر بين أهالى الضري سريعا والذين جابوا الطرفاا بالضري وما حولها لضةبط الجنةاة
ـ وفام المتهم ( الطاعن ) خا الطف المخطوب ( ليس هذا صحيحا وفدم الطةاعن مةا
يثبا ذلد ! ) وبحو ته بندفي آلية باصةطحاب شخصةين مجهةولين ةى سةيارة ماركة
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سكودا سودا اللون وانطلضوا مسرعين للبحل عن الطف والخاطفين وتصةادب مةرور
المجنى عليه محمد سالم مستض سيارته النض بذاا الطرية

حةاو المةتهم ( الطةاعن

) ومرا ضيه ( كذا ! ) تجاو ه الّ أنه ةى تلةد األثنةا أبصةر (ب!) بحةو ة المةتهم بندفية
آلية ة اد مةةن سةةرعته لمةةنعهم مةةن ذلةةد ظةةن المةةتهم أنةةه ( أص المجنةةى عليةةه الحةةديل
منصةرب ليةه ) مةن الخةاطفين ويعةو( مةروره طةارده حتةى طرية ع بة السراسةوة
دائرة مرك مشتو السو( وأطل عليه أعيرة ناري من البندفي اآللية حو تةه فاصةدًا
من ذلد فتله أحدل بةه اإلصةاباا الموصةو بتضريةر الصةف التشةريحي والتةى أودا
بحياتةةه و ةةر هاربةةا وأكةةدا تحريةةاا الرائةةد أحمةةد عبةةد ل العة ا ص حةةدول الوافع ة
علةةى هةةذا النحةةو وثبةةا مةةن تضريةةر الصةةف التشةةريحي لجث ة المجنةةى عليةةه أن األثةةر
اإلصابى المشاهد والموصوب بيسار الظهر هو صاب ناري حيوي حديث مثلهةا ينشةأ
مةةن عيةةار نةةارص معمةةر بمضةةذوب مفةةرد أصةةاب المجنةةى عليةةه مةةن الخلةةب ل مةةام ومةةن
أسةف ألعلةةى ةةى الوضةع الطبيعةةى للجسةةم الضةائم والمعتةةد ونفةةذ مةن جسةةمه مةةن تحة
الخروج المشاهدة والموصو بيسةار العنة وذلةد مةن مسةا جةاو ا مةدص اإلطة (
الضريب للس ن المستخدم والتى تضدر عادة بنحةو ربةع متةر ل سةلح فصةيرة الماسةورة
وبنحةةو نصةةب متةةر بالنسةةب ل سةةلح طويلة الماسةةورة وذلةةد و ة التصةةوير الةةوارد
بمذكرة النياب العام و ى وفا تاريخ يعاصر تاريخ الوافع وهى جةائ ة الحةدول مةن
حدص مضذو اا وارغ الطلضاا المرسل من النياب والتى تبين أنهةا جميعةا عيةار7.62
×  39ـ وتع ص و اة المذكور لإلصاب الناري الحيوي الحديث ومةا أحدثتةه مةن تمة (
باألوعي الدموي الرئيسي بيسار العن وكسر بالفضراا العنضية وتهتةد بالرئة اليسةرص
ومةةا صةةاحب ذلةةد مةن ن يةةب دمةةوص

يةةر أدص لةةى صةةدم أدا لةةى الو ةةاة »

انتهى )
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(

واستندا المحكم ى تحصيلها الوافعة علةى النحةو السةالب البيةان ـ لةى األدلة
المستمدة من شهادة الشةاهد علةى عبةد المةنعم محمةود عفيفةى ومحمةد عمةرو رويحة
عمةةرو وعلةةةى عبةةةد المةةةنعم محمةةةود عفيفةةى وأحمةةةد صةةة ن عبةةةد الصةةةاد( هةةة
بالتحضيضةاا وممةةا ثبةةا بتضريةر الصةةف التشةةريحي لجثة المجنةى عليةةه ومةةن معاينة
الشرط للسيارة فيادة المجنى عليه وفا الحادل ومةا فةرره محمةد عبةد البةافى أحمةد
باالستدالالا .
وحصلا المحكم مضمون شةهادة الشةاهد ( علةى عبةد المةنعم محمةود عفيفةى )
بضولها نه بذاا التاريخ حا وجوده بناحي كوبرص ميةا معة ـ دائةرة مركة مشةتو
السو( ـ شاهد المجنى عليه يضود سةيارة نضة جةامبو بسةرع ويمةر مةن علةى الكةوبرص
ومن خلفه سيارة مارك سةكودا سةودا وبعةد مةرور دفيضة واحةدة سةمع صةوا أعيةرة
ناري توجه ناحي مصدرها وشاهد السيارة السودا تعود عكس اتجةاه سةيرها السةاب
وتتجه اتجةاه فرية السراسةوة ـ اسةتض دراجة بخارية مةع أحةد األهةالى ناحية الضرية
وأبصةر شخصةا داخة السةيارة وبيةده بندفية آلية بخة نتين وأنةه بسةؤاله أ ةاد أن ابةةن
أخته مخطوب ويبحل عن السيارة التى خطفته

عةاد حيةل اكتشةب واألهةالى سةيارة

المجنى عليه وفد سضطا ى ال راعاا بداخلها المجنى عليه جث هامدة .
ومؤدص ذلد أن محكم الموضو حصلا شهادة الشاهد علةى عبةد المةنعم عفيفةى
بما يفيد أنه شاهد الطاعن فائد السيارة السةكودا بعةد وفو هةا وبيةده بندفية آلية بخة نتين
وأنه أ اد عند سؤاله أن ابن أخته مخطوب ويبحل عن السيارة التى خطفته .
ى حين أن الثابا مةن أفةوا الشةاهد المةذكور علةى عبةد المةنعم عفيفةى الةواردة
بالتحضيضاا (ص )27أنه شاهد البندفي اآللي ذاا الخ نتين « مةع شةخص كةان يجلةس
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بجانب السائ ولونه فمحى وعجرد( كذا) ذفنه ومليان واإلثنةين التةانيين مخةدت

بةالى

منهم خالص » .
وفد سئ عن ذلد أجاب بالتحضي ( ص  )27بما نصه :
س :

ما هى ع فتد بمن شاهدتهم بالسيارة الذين فاموا بارتكاب الوافع ب

جـ  :ما ي

خ اا بينى وبينهم .

ع ف بينى وبينهم ومفي

س  :ما هى مواصفاا هؤال األشخاص تحديدا ب
جـ

 :أنا ما خدت

بالى من األشخاص دو وما شفت

يةر اللةى كةان شةاي بندفية

وهو فمحى اللون وعجرد ( كذا ) ذفنه وكان مليةان وده كنةا بةاتكلم معةاه مةن
الشباد وكان فاعد جنب السائ واالثنين التانيين مخدت

بالى منهم خاص .

ومؤدص ذلد أن الشاهد على عبد المةنعم عفيفةى لةم يشةاهد فائةد السةيارة السةكودا (
الطاعن ) يحم بيده البندفي

وأن تلةد البندفية كانةا مةع شةخص آخةر يجلةس بجةوار

فائد السيارة السكودا .
كما وأن النيابة العامة سةألته ص  29تحضية عمةا جةا بالتحريةاا مةن أن فاتة
المجنةى عليةةه هةو ( الطةةاعن )

أجةاب بأنةةه ال يعةةرب شةيئا عةةن ذلةد وأن هةةذه هةةى

أو مرة من أسبو يسمع هذا االسم .
وتكةةون المحكمةةة فةةةد حصةةلا أفةةةوا ذلةةةد الشةةةاهد علةةى نحةةةو ال يتفةةة وأفوالةةةه
بالتحضيضاا

ذ نسةبا ليةه بأسةباب الحكةم مةا مةؤداه أنةه شةاهد فائةد السةيارة السةكودا (

الطاعن ) وبيده البندفي

وأنه بسؤاله أ اد أن ابن اختةه مخطةوب ويبحةل عةن السةيارة

التى خطفته واعتضدا أنه حدد بذلد شخص الطاعن

بينما أ ص

الشةاهد المةذكور

أن تلد البندفي كانا مع شخص آخر يجلس بجانةب السةائ ( والطةاعن هةو الةذص كةان
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يضود السيارة ) ونفى معر ته بما أوردته التحريةاا مةن أن ( الطةاعن ) ـ هةو فاتة
المجنى عليه وأورص أنه أو مرة يسمع هذا االسم من أسبو .
وبذلد تكون المحكم وفد حصلا أفوا ذلد الشةاهد ( علةى عبةد المةنعم عفيفةى
) على نحو ال يتف ونص ما رصده من شهادة بالتحضيضاا ب تخالفها تماما !
ويكون الحكم المطعون يه على هةذا النحةو فةد هةم شةهادة الشةاهد المةذكور علةى
ير ما يؤدص ليه محصلها واستخلصا المحكمة منهةا مةا ال تةؤدص ليةه األمةر الةذص
ينطوص على ساد ى االستدال موجب لنض

الحكم  ( .نضة

1953/4/14ـة س 4ـة

رفةةم 260ـة ص  ) 720ويكةةون الحكةةم بةةذلد فةةد تةةردص ةةى عةةوار الخطةةأ ةةى اإلسةةناد
ومخالف للثابا باألورا( وهو خطأ جوهرص وال شد ألنه تعل بشةهادة أحةد شةهود
اإلثبةةاا الةةذين أفةةام الحكةةم فضةةا ه ب دان ة الطةةاعن بنةةا علةةيهم ولمةةا هةةو مضةةرر مةةن أن
األحكام الجنائي نما تضام على األدل التى لها أصة بالتحضيضةاا

ة ذا أفةيم الحكةم علةى

دلي ال أص له يها أو يخالب ما تم رصده بها كةان الحكةم معيبةا إلبنتائةه علةى أسةاس
اسد بما يبطله ويستوجب نضضه واإلحال .



وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنَََ َ:
« األحكام الجنائية نمةا تضةام علةى أسةس لهةا سةندها مةن أورا( الةدعوص ـ ة ذا

استند الحكم لى فو ال أص له باألورا( كان باط الستناده لى أساس اسد » .
* نض

 1985/5/16ـ س  36ـ رفم  120ـ ص677

* نض

 1984/1/15ـ س  35ـ رفم  8ـ ص 50

* نض

 1979 / 5 / 6ـ س  30ـ رفم  114ـ ص 534

* نض

 1986 / 1 / 22ـ س  37ـ رفم  25ـ ص 114

* نض

 1979 / 2 / 12ـ س  30ـ رفم  48ـ ص 240
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* نض

 1990/7/7ـ س  41ـ رفم  140ـ ص 806

وال يشةةفع للحكةةم أن يكةةون فةةد تسةةاند لةةى أدلةة أخةةرص ألن األدلةة ةةى المةةواد
الجنائي متساندة يكم بعضها بعضًا بحيل ذا سضط أحدها أو استبعد ـ تعةذر التعةرب
على أثر ذلد ى تضدير المحكم لسائر األدل .



وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنََ َ:
« األدل ة ةةى المةةواد الجنائي ة متسةةاندة يكم ة بعضةةها بعضةةا ويشةةد بعضةةها

بعضا بحيةل ال يمكةن التعةرب علةى مضةدار األثةر الةذص كةان لإلسةتدال الفاسةد علةى
عضيدة المحكم

وماذا كةان سةوب يكةون رأيهةا ذا تنبهةا لةى سةاد مةا عتضدتةه خطةأ

على خ ب الثابا وعلى خ ب الحضيض »
* نض

 1990/7/7ـ س 41ـ رفم  140ـ ص 806

* نض

 1986/1/22ـ س  37ـ رفم  25ـ ص 114

* نض

 1985/3/28ـ س 36ـ رفم  83ـ ص 500

* نض

 1986/10/9ـ س  37ـ رفم  138ـ ص 728

* نض

 1983/2/23ـ س 34ـ رفم  53ـ ص 274

* نض

 1984/1/15ـ س 35ـ رفم  8ـ ص 50

* نض

 1969 /10/27ـ س  20ـ رفم  229ـ ص 1157

* نض

 1985/5/16ـ س  36ـ رفم  120ـ ص 677

* نض

 1979/5/6ـ س 30ـ رفم  144ـ ص 534

* نض

1982/11/4ـ س 33ـ رفم  174ـ ص 847

ومتى كان ذلد استبان أن الحكم فد عابه ما يستوجب نضضه .
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السببَالثانىََ:خطأَآخرَفىَالإسنادَومخالفةَأخرىَللثابتَ
بالأوراق َ
ََََََََََََََوفسادَفىَالاستدلالََ .
كمةةا تسةةاند الحكةةم المطعةةون يةةه كةةذلد ةةى فضةةائه ب دان ة الطةةاعن لةةى الةةدلي
المستمد من شهادة الشاهد أحمد ص ن عبد الصاد( ه

ـ ولم تشةأ المحكمة تحصةي

شهادته و نما أوردا بحكمها أنه شهد بمضمون ما شةهد بةه الشةاهد علةى عبةد المةنعم
محمةةود عفيفةةى السةةالب بيةةان تحصةةي الحكةةم لهةةا بالسةةبب األو
صة ن عبةةد الصةةاد( ه ة

بمةةا مةةؤداه أن أحمةةد

فةةد شةةاهد الطةةاعن ( فائةةد السةةيارة السةةكودا ) يحم ة بندفي ة

أثنا وفو ها بالطري وكانا البندفي آلي بخ نتين وأنه سةأله ةى هةذا الشةأن أ همةه أن
ابةةن أختةةه مخطةةوب ويبحةةل عةةن السةةيارة التةةى خطفتةةه وأنةةه عةةاد واكتشةةب واألهةةالى
سيارة المجنى عليه محمد سالم خلي وفد سضطا ى ال راعاا وبداخلها المجنةى عليةه
جث هامدة .
ةةى حةةين أن الشةةاهد أحمةةد صةة ن عبةةد الع يةة عبةةد الصةةاد( هةة

ـ أوضةة

صراح بأفواله بالتحضيضاا نه لم يشاهد الطاعن يحم بندفي آلية ذاا خة نتين وأنةه
نمةةا عةةرب بعةةد الوافعة أن الطةةاعن  ........هةةو الةةذص أطلة النةةار علةةى المجنةةى عليةةه
وأصابه ى رفبته وفد سئ عن ذلد أجاب بما نصه ص  41بالتحضي  :ــ
س :

ما مناسب وجودد بمكان الوافع ب

جـ  :أنا كنا فاعدين على الكوبرص وبعدين لضينا عربية جيةب جاية بسةرع علينةا ..
وبعةةد كةةده لضينةةا عربي ة جةةامبو بتاعة محمةةد ( المجنةةى عليةةه ) ووراهةةا عربي ة
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سكودا سمرا وراحا ضربا نار على العربية الجةامبو وكةان سةايضها محمةد
(المجنى عليه) اللى تو ى .
س  :ماهى مواصفاا تلد السيارة السكودا ب
جـ :

السيارة السكودا سمرا ومعر

رفمها وال موديلها سن كام .

وأضةةاب ردًا علةةى سةةؤا آخةةر ـ والمكةةان مة

منةةور ويةةادوب يةةه نةةور بسةةيط

جاص من عند البيوا والساع كانا 30ر 8مسا يوم . 2013/8/21
س :
جـ

وما هى أرفام السيارة الجيب ومواصفاتها ب
 :م

عارب ألنها عدا علينا ....

س:

ه تم ط ( النار ى تواجدد ب

جـ :

ال هو انضرب بعيدا عننا وأنا سمعا صوته من بعيد .

س :

ومن هو مطل تلد األعيرة الناري ب

جـ  :الناس اللى كانوا راكبين العربي سكودا السمرا .
س ص : 42ه تمكنا من معر شخصي راكبى تلد السيارة ب

جـ  :ال لكةن أنةةا بعةةد كةةده عر ةةا
عليه وعوره برفبته .
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ن ( الطةةاعن ) هةو اللةةى ضةةرب المجنةةى

وبذلد يكون الشاهد أحمد ص ن عبد الصاد( فد أوض صراح أنه لةم يشةاهد
الطاعن وهو ممسد ببندفي آلي

وأنه لم يشاهد الضرب ألنه كان بعيدا وألنةه

سةةمع صةةوته مةةن بعيةةد وأن حديثةةه عةةن الطةةاعن مسةةتمد ممةةا عر ةةه بعةةد ذلةةد مةةن
األهالى أنه هو محدل صاب المجنى عليه .
وتكون المحكم ب حالتها ى تحصةي أفوالةه علةى مضةمون مةا شةهد بةه علةى عبةد
المنعم محمود عفيفى ـ على هةذا النحةو ـ فةد حصةلا شةهادة الشةاهد أحمةد صة ن عبةد
الصةةاد( علةةى نحةةو ال يتف ة ونةةص أفوالةةه بالتحضيضةةاا كمةةا ال يتف ة مةةع مةةا شةةهد بةةه
الشاهد على عبد المنعم عفيفى ويكةون الحكةم وفةد تةردص ةى عةوار آخةر ةى اإلسةناد
ومخالف أخرص للثابا باألورا(  .وهذا الخطأ مؤثر وال شد ى صةح الحكةم وسة م
تسبيبه بما يتعين ويستوجب نضضه واإلحال  .ألنه من المضةرر أنةه ذا كةان للمحكمة أن
تحي

ى بيان مضمون شهادة أحد الشهود لى مةا حصةلته مةن شةهادة شةاهد آخةر منعةا

للتكةةرار الةةذص ال موجةةب لةةه

الّ أن حةةدود ذلةةد ومناطةةه ال يكةةون هنةةاد خ ة ب بةةين

الشهادتين ذا فةام هةذا الخة ب تعةين تحصة شةهادة كة شةاهد علةى حةده وعلةى نحةو
مسةةتض

و ال كةةان الحكةةم معيبةةا لخطئةةه ةةى اإلسةةناد ومخالفتةةه للثابةةا بةةاألورا( بمةةا

يستوجب نضضه ولةو تسةاند ةى فضةائه لةى أدلة أخةرص لمةا بينهةا مةن تسةاند كمةا سةب
اإليضان .
 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََ َ:
« من المضرر أنه ذا كانا شةهادة الشةهود تنصةب علةى وافعة واحةدة وال يوجةد
يها خ ب بشأن تلد الوافع

بأس على الحكم ن هةو أحةا

ةى بيةان شةهادة شةاهد

لى ما أورده من أفوا شاهد آخر تفاديا ً من التكرار الذص ال موجب له ـ أمةا ذا كانةا
هنةاد خة ب ةى أفةةوا الشةهود عةةن الوافعة الواحةةدة أو كةان كة مةنهم فةةد شةهد علةةى
وافع

يرتلد التى شهد عليها يةره ـ نةه يجةب لسة م الحكةم باإلدانة يةراد شةهادة
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ك شاهد على حده  .و ال كان الحكم و( فصوره منطويا ً على الخطأ ةى اإلسةناد بمةا
يبطله ويوجب نضضه » .
* نض

 1979/6/4ـ س  30ـ رفم  131ـ ص  618ـ طعن ( 48 / 1573

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََ َ:
« األص

ى شهادة ك شاهد أن تكون أدل مستضل من أدلة الةدعوص

لذلد يرادها دون حال وال اجتة ا وال مسة

يتعةين

يمةا هةو مةن جةوهر الشةهادة ومةن ثةم

ةةان اإلحالةة ةةى بيةةان مةةؤدص الشةةهادة مةةن شةةاهد لةةى شةةاهد ال تصةةل

ةةى أصةةو

االستدال ال ذا كانا أفوالهما متفضة ةى الوفةائع المشةهود عليهةا بة خة ب بينهمةا
سوا ى الوفائع أو ى جوهر الشهادة » .
* نض

 1967/4/10ـ س  18ـ رفم  96ـ ص 505

 كماَقضتَبأنَََ َ:
« األحكام الجنائية نمةا تضةام علةى أسةس لهةا سةندها مةن أورا( الةدعوص ـ ة ذا
استند الحكم لى فو ال أص له باألورا( كان باط الستناده لى أساس اسد » .
* نض

 1985/5/16ـ س  36ـ رفم  120ـ ص677

* نض

 1984/1/15ـ س  35ـ رفم  8ـ ص 50

* نض

 1979 / 5 / 6ـ س  30ـ رفم  114ـ ص 534

* نض

 1986 / 1 / 22ـ س  37ـ رفم  25ـ ص 114

* نض

 1979 / 2 / 12ـ س  30ـ رفم  48ـ ص 240

* نض

 1990/7/7ـ س  41ـ رفم  140ـ ص 806
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يضةةاب لةةى مةةا تضةةدم أن الحكةةم لةةيس الّ محصةةل ألسةةباب منطضي ة لهةةا مضةةدماتها
وأسانيدها والتى تشك دعائمه وركائ ه التى يضةوم عليهةا

ة ذا أخطةأا هةذه المضةدماا

أو شةةابها الضصةةور والعةةوج اخت ة منطةة الحكةةم الضضةةائى وتةةداعا أركانةةه وانهةةارا
دعائمه بأكملها ولو سلما بع

أسبابه مةن العةوار لمةا بةين األدلة مةن تسةاند بحيةل

ذا أبط أحدها أو استبعد ضدا تلد األدل فةوة تماسةكها ولةم تعةد تصةل لتكةوين عضيةدة
المحكم وفناعتها األمر الذص يعيب الحكم ويستوجب نضضه واإلحال .


وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنََ َ:
«األدل ة ةةى المةةواد الجنائي ة متسةةاندة يكم ة بعضةةها بعضةةا ويشةةد بعضةةها

بعضا

بحيل ال يمكن التعرب على مضةدار األثةر الةذص كةان لإلسةتدال الفاسةد علةى

عضيدة المحكم

وماذا كةان سةوب يكةون رأيهةا ذا تنبهةا لةى سةاد مةا اعتضدتةه خطةأ

على خ ب الثابا وعلى خ ب الحضيض »
* نض

 1990/7/7ـ س 41ـ رفم  140ـ ص 806

* نض

 1986/1/22ـ س  37ـ رفم  25ـ ص 114

* نض

 1985/3/28ـ س 36ـ رفم  83ـ ص 500

* نض

 1986/10/9ـ س  37ـ رفم  138ـ ص 728

* نض

 1983/2/23ـ س 34ـ رفم  53ـ ص 274

* نض

 1984/1/15ـ س 35ـ رفم  8ـ ص 50

* نض

 1969 /10/27ـ س  20ـ رفم  229ـ ص 1157

* نض

 1985/5/16ـ س  36ـ رفم  120ـ ص 677

* نض

 1979/5/6ـ س 30ـ رفم  144ـ ص 534

* نض

1982/11/4ـ س 33ـ رفم  174ـ ص 847

هذا لى ما هو مضرر بأنةه ال يجةو للمحكمة أن تتةدخ

ةى رواية الشةاهد التةى

رصدها بأورا( الدعوص وتأخذها على وجه خاص ويخةالب صةري عباراتهةا ومةا أنبةا
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عنه حواها أو تضيم فضا ها على رو

تناف

صري روايته بة كة مةا لهةا أن

تأخذ بها كما نط بها واطمأنا ليها أورا( تطرحها ن لم تتف معها .
* نض

 1953/4/14ـ س 4ـ رفم  260ـ ص  720سالب البيان

* نض

 1970/6/15ـ س 21ـ رفم  208ـ ص 880

ومن حيل أ ضى ما عاب الحكم من خطأ ى اإلسةناد ومخالفة للثابةا بةاألورا(
أ ضى لى ساد استدالله

ن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نضضه .

السببَالثالثَََ:القصورَفىَالتسبيبَوالفسادَفىَالاستدلالََ .

د ع د ا الطاعن يما د ع به بةأن الوافعة وطبضةا لةذاا توصةيب النيابة
حال من حاالا الد ا الشةرعى ور ة

تشةك

الحكةم هةذا الةد ع بمضولة ( ص  ) 5نةه «

يشترط لضيام حال الد ا الشرعى أن يكون فد حص بالفعة اعتةدا علةى الةنفس
أو الما » ثم عادا المحكم نافضا ذلد وتهاترا معةه بضولهةا ( ص  ) 5نةه «
يكفى أن يكةون فةد صةدر مةن المجنةى عليةه عة يخشةى منةه المةتهم وفةو جريمة مةن
الجةرائم التةى يجةو

يهةا الةد ا الشةرعى وال يلة م ةى الفعة المتخةوب منةه أن يكةةون

خطرا حضيضيّا ى ذاته ب يكفى أن يبدو كذلد ى اعتضاد المتهم وتصوره » .
ً
ومةع تضةةارب عبةةارة الحكةةم ـ علةةى نحةةو مةا تضةةدم ـ ةةى اسةةتظهار المبةةاد التةةى
تحكم الد ا الشرعى بحيل ال يُ ْعرب على أص وجه أخةذتها المحكمة

ة ن ا تةرا

أن ما عادا ليه فد خلص لى « كفاي الخطر » ـ وهو المحد ـ وأنةه يكفةى أن يبةدو
خطرا حضيضيّا ى اعتضاد المدا ع
ـ ى الفع المتخوب منه ـ
ً
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الّ أن الحكةم عةاد لينضضةه

( ص  « ) 6/ 5بةةا ترا

أن الوفةةائع ال يسةةتفاد منهةةا فيةةام هةةذه الحال ة

ذلد لى أن ذلد يتعل بموضو الدعوص ولمحكمة الموضةو الفصة

محتكم ة ةةى
يهةا بة معضةب

!! »
وما أوردته المحكم

ير سائغ ال يصل ردّا وال سةندًا لةر

الةد ع وينطةوص

على هم خاطئ لسلط محكم الموضو التضديري المطلض وأنها ب معضب .
ذلد أن ممارس هةذه السةلط التضديرية المطلضة

محكومة بضةوابط وفواعةد ال

لتحةدها و نمةا لتنظمهةا حتةى ال تتحةو لةةى سةلط تعسةفي تطةي بةالحضو( وبمضتضةةياا
العدال .
وحةةد تلةةد السةةلط ه ةو أالّ تسةةتعملها المحكم ة الّ بعةةد بحةةل الوافةةع المطةةرون
أمامها مح التضدير بحثا دفيضا ً وتا ًما وشام ً عةن وعةى وادراد كةاملين وبعةد لمامهةا
بجميةةع العناصةةر ال

م ة ال

م ة لتكةةوين الةةرأص الصةةائب والتضةةدير السةةديد وعندئةةذ

يكةةون التضةةدير ةةى محلةةه متروكةةا لمحكم ة الموضةةو دون معضةةب عليهةةا يمةةا تةةراه
وتفلةا مةةن رفابة محكمة الةةنض

ألن تضةةديرها مةةن أمةةور الوافةةع وال يةةدخ

ةةى نطةةا(

تطبي الضانون وتأويله الذين تنصب عليهما وحدهما واليتها .
ولذلد كان واجبا على المحكم اإللمةام بكا ة عناصةر الةدعوص وأدلتهةا ود ةا
المتهم وما يضدمه تأييدا لةه وأن تسةتعر

ذلةد كلةه وتمحصةه ةى حكمهةا التمحةيص

الشام الكا ى .


وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ ََ:
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« يتعةةةين علةةةى المحكمةةة عنةةةد الفصةةة

ةةةى الةةةدعوص أن تكةةةون فةةةد ألمةةةا بكا ةةة

عناصرها وأدلتها ود ا المةتهم ومةا يضةدم لتأييةده وذلةد علةى نحةو يبةين منةه أنهةا حةين
استعرضا تلد األدل كانا فد ألمةا بهةا لمامةا شةام يهيةئ لهةا الفرصة لتمحيصةها
التمحيص الشام الكا ى الذص يد على أنها فاما بواجبها ى تحضية البحةل للتعةرب
على وجه الحضيض ـ ذا خالفا المحكم هذا النظر كان حكمها معيبا متعين النض
* نضة

»

 1982/12/14ـ س 33ـ رفةةم  207ـ ص 1000ـ طعةن رفةةم 6047

( 52/



* نض

 1982/1/3ـ س  33ـ رفم  1ـ ص  11ـ طعن رفم ( 51 / 2365

* نض

 1984/3/25ـ س  35ـ رفم  72ـ ص  338ـ طعن ( 53 / 6492

وقضتَمحكمةَالنقضَبأنَََ َ:
« الحكم ى الدعوص دون اإللمام بكا عناصرها يعيب المحاكم »
* نض

 1972/6/12ـ س 23ـ رفم  204ـ ص 910ـ الطعن (42/440

ةادرا دون بحةةل
أمةةا ذا كةةان تضةةدير محكم ة الموضةةو ج ا يًةةا وعشةةوائيًا صة ً
مةةدف لكا ة العناصةةر المطروح ة علةةى بسةةاط البحةةل أمةةام المحكم ة
و هم د ا المتهم وتمحيصه وما أثةاره الةد ا

ة ن ذلةد ال يةدخ

ودون تحصةةي
ةى حةدود السةلط

التضديري ة بمفهومهةةا الحضيضةةى الصةةحي والغايةة المشةةروع التةةى تغياهةةا الشةةار مةةن
منحها لمحكم الموضو وتصب أفرب ل ستبداد والتسلط .
ذلد أن سلط المحكم التضديري ليسا سلط عميا تحتضةن االعتسةاب علةى
ير منط وال استدال صحي من أص نةو
ى تكوين عضيدته و

بة يجةب علةى الضاضةى و ن كةان حةرا

ما يطمةئن ليةه وجدانةه ـ أن يبةذ

اية الجهةد ةى هةم الوافعة

المطروحةة علةةى بسةةةاط البحةةل أمامةةةه ه ًمةةا صةةةحي ًحا مةةن الوفةةةائع الثابتةة بةةةاألورا(
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ومسةةتنداتها وأن ي نهةةا بمةةوا ين العةةد والمنط ة وأصةةو االسةةتدال
السةةةلط التضديريةةة التةةةى ال ينةةةا

يهةةةا أحةةةد لةةةى سةةةلط

و الّ تحولةةا

اشةةةم تضصةةةب بةةةالحضو(

والحرياا ب والحيواا .
ََ

ََ

َ

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنََ:
حرا ى تكةوين عضيدتةه و ة مةا يطمةئن ليةه وجدانةه ويرتةان
« الضاضى و ن كان ّ
له ضميره ـ الّ أنه مطالب بأن يكون فةد بةذ

اية الجهةد ةى هةم الوافعة المطروحة

علةى بسةةاط البحةل أمامةةه و همهةا ه ًمةةا صةةحي ًحا مسةتمدّا مةةن الوفةائع الثابتة بةةاألورا(
ومستنداتها ثم بعد ذلد ينتهى لى النتيج التى يخلص ليها » .
* نض

 1974/8/15ـ س  25ـ رفم  125ـ ص 765

 وقضتَأيضاَبأنهََ َ:
« ذا كانةةةا المحكمةةة فةةةد حجبةةةا نفسةةةها عةةةن اإللمةةةام بعناصةةةر د ةةةا المةةةتهم
الجوهري

ولم تدخلها ةى تضةديرها عنةد و نهةا وافتصةرا ةى تضةديرها علةى جة

منها حسب أنها تكون وفد فاما ببتر ذلد الد ا مع أنها لةو تبينتةه علةى وافعةه لكةان
مةةن المحتمة أن يتغيةةر وجةةه رأيهةةا ةةى الةةدعوص ولهةةذا كةةان حكمهةةا معيبةةا بالضصةةور
الذص أدص لى ساد ى االستدال

ض عن اإلخ

بح الد ا بما يعيبةه ويسةتوجب

نضضه » .
* نض

 1974/11/25ـ س  25ـ رفم  165ـ ص  765ـ طعن ( 44 / 891

ومن ثم ن ما أوردته المحكمة يمةا تضةدم ينطةوص علةى هةم خةاطئ لمةا تتمتةع بةه
محكم الموضو من سلط تضديري ى و ن أدل الدعوص واطمئنانها ألفةوا وشةهادة
من شهد بالتحضيضاا .
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ألن تلد السلط ليسا مطلض على النحو الذص يمكن أن يتطر( ليه أذهةان العامة
وألن الدساتير الحديثة ومنهةا الدسةتور المصةرص ال تعتةرب بالسةلطاا المطلضة سةوا
للحاكم أو الضاضةى أو سةلطاا الدولة األخةرص وألن كة سةلط منهةا تحكمهةا ضةوابط
وفواعةةد ال يجةةةو بحةةةا أن تخةةةرج عنهةةةا أو تتمةةةرد عليهةةةا و ال عةةةدا سةةةلط ظالمةةة
ومستبدة وهو أمر يأباه المجتمع المتحضر وتلفظه فواعد العدال وحضو( اإلنسان .
الضاضى و ن كان حرا ى تكوين عضيدته ى الةدعوص وال يجةو مصةادرة هةذا
الحةة

و نكةةاره عليةةه

ال أن تضةةديره محكةةوم بضواعةةد منطضيةة ومنضةةبط أساسةةها

وجوهرهةةا مةةا هةةو مضبةةو عض ة ومنطضةةا و ة مةةا هةةو مةةألوب ويتف ة وطبةةائع األمةةور
وسيرها المعتاد .
واستعما الضاضةى لسةلطته التضديرية أمةر مشةروط وال شةد بةأن يكةون ةى محلةه
ير مشوب بأص فدر من سةا ة اسةتعما السةلط أو التعسةب ةى اسةتعمالها ـ والضةو
بغير ذلد على نحةو مةا نحةى ليةه الحكةم محة هةذا الطعةن مةن شةأنه أن تصةب سةلط
الضضةاة التضديرية سةةلط ظالمة ومسةةتبدة تطةةي بالحريةةاا العامة وتعصةةب بحرمةةاا
األشخاص وتشةيع الفوضةى بةالمجتمع بمةا يةؤذن بانهيةاره وتةداعى بنيانةه ـ ولهةذا كةان
للسلط التضديرية لمحكمة الموضةو تخومهةا وضةوابطها ال للحةد منهةا أو تضييةدها بة
لتستضيم حركتها وتأمين مسيرتها حفاظا على مكان تلةد السةلط ةى نفةوس المتضاضةين
والناس والمجتمع بأسره .
هذا لى أن استدال المحكم لحضيض الوافع التةى ا ترضةا انتفةا الةد ا الشةرعى
يها فد شابه الضصور والفساد .
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مةةن ذلةةد أن الحكةةم المطعةةون يةةه فةةد تسةةاند ةةى فضةةائه باإلدان ة لةةى الةةدلي
المستمد من شهادة محمد عمرو رويحة

وحصةلا المحكمة مضةمون شةهادته بضولهةا

نه وبتاريخ  2013/8/21وحا وجوده بمسكن عائل الطفة المخطةوب حضةر المةتهم
( الطةةاعن ) وبيةةده بندفي ة آلي ة بخ ة نتين وفةةرر أنةةه شةةد ةةى سةةيارة نض ة جةةامبو علةةى
الطري أن مةن يهةا شةركا للخةاطفين ةأطل النةار علةى مةن يهةا حتةى انحر ةا عةن
الطري وسضطا ةى ال راعةاا وأن أسةرة الضتية وأسةرة المةتهم ( الطةاعن ) حةدثا
بينهما مفاوضةاا عرضةا يهةا أسةرة المةتهم د ةع الدية ور ضةا أسةرة المجنةى عليةه
يمث أمامهم المتهم حام كفنه األمر الذص ر ضته أسرة المتهم .
وأصرا على أن ْ

وأسضطا المحكمة مةن مةدوناا حكمهةا فةو الشةاهد المةذكور بةأن
الطاعن أوض بأفواله آنذاد ن العربي الجامبو كانا بت نّ عليهم أص أن
فائةةدها حةةاو منةةع الطةةاعن مةةن المةةرور بةةالطري بةةالوفوب ةةى مواجهتةةه
لمنعه من مواصل سيره ى طريضه للبحل عن الطف المخطوب .
وتمسد الد ا

ى د اعه بأن السبب ى الحادل ـ رضًةا ـ هةو االعتضةاد بةأن فائةد

السيارة الجةامبو ( المجنةى عليةه محمةد سةالم خلية الةدرج ) مةن ضةمن خةاطفى الطفة
المخطةةوب ـ خاص ة وفةةد لم ة وجةةود بندفي ة آلي ة مةةع ركابهةةا و ة مةةا فةةرره رئةةيس
المباحل .
كما أنه يمكن أن يكون من فطا الطر( الذين انتشروا ى الطر( العام أثنا
ترة اإلنف ا األمنى وتعطي عم جها الشرط كما هو معلوم للكا ـ ذ لم تكن
هناد أسباب مضبول لكى يعتر
هناد عم

الطاعن بسيارته السكودا السودا

ال أن يكون

ير مشرو وعدوان عليه وعلى سيارته وشيد الوفو ضده وضد
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ركاب سيارته

خاص والوفا كان لي ً واإلضا ة خا ت و

ما شهد به الشاهد

أحمد ص ن عبد الصاد( ص 41حيل فا ما نصه :
« جـ  :المكان مكان

منور ويادوب يه نور بسيط جاص من البيوا اللى م

واطي » وأضاب ما نصه « العربي الجامبو كانا بت ن على السيارة السكودا
السودا » أطل أحد ركاب السيارة األخيرة النار على السيارة الجامبو .
ومؤدص ذلد بداه أن سلود سائ السيارة الجامبو أثنا فيادته سيارته النض لم
يكن طبيعيًا ب كان سلو ًكا عدوانيًا كما أوض الد ا

ى شرحه لظروب الدعوص

بحيل ألضى ى رو الطاعن رضًا ومن معه بسيارته االعتضاد الجا م بأن الطف
المخطوب بتلد السيارة الجامبو وأن ركابها هم مختطفوه

كما ألضى ى اعتضادهم

لذلد أنهم مهددون بخطر حا جسيم يوشد الوفو من جانبهم سيهددهم بالموا أو
الجرون البالغ

ى ليل مظلم اإلضا ة يه خا ت وتكاد تكون منعدم مع م حظ

المسا بين السيارتين أثنا انط فها على الطري مح الوافع  .وك هذه الظروب
خطرا جسي ًما وشيد
والم بساا تشير وتضطع بأن ركاب السيارة السكودا واجهوا
ً
الوفو يمكن أن يضع من ركاب السيارة الجامبو الخاص بالمجنى عليه محمد سالم
خلي محمد وبها بندفي آلي  ,األمر الذص يبي للطاعن وركاب سيارته در هذا
الخطر ولو باستعما الضوة ضد مصدره وهذا المصدر هو المجنى عليه محمد سالم
خلي وركاب سيارته الجامبو طبضًا للمادة  245عضوباا والتى تبي للمدا ع ح
استعما الضوة ضد الجانى مصدر ذلد الخطر طالما أنه وشيد الوفو وحا ال يمكن
د عه ال باستعما تلد الضوة التى فـد تص
المذكور ينبئ عن الضت

لى حد الضت العمد مادام أن الخطر

أو الجرون البالغ بالمدا عين  .وطالمــا أن االستعان

متعذرا وهند طف مخطوب واجب نضاذه
بالسلطاا العام كان
ً
الخطر المشار ليه كان مستو يًا لتلد الشروط ال
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وواض أن

م توا رها لضيام ح

الد ا

متعذرا ن لم يكن مستحي ً حيل
الشرعى كما أن االستعان بالشرط لوفوعه كان
ً
وفع الحادل بالطري العام لي ً و ى ظ م يكاد يكون تا ًما ويبعد عن الضري وما بها
من جهاا أمني

خاص وأن تلد الجهاا كان العم بها معط بسبب الظروب

التى تعرضا لها الب د و ى ذلد الوفا ى أعضاب ثورة  30يونيو  2013وما
أعضبها من اضطراباا أمني معلوم للكا .
ك هذه الظروب والم بساا كانا كا ي إليهام ركاب السيارة السكودا بمن
يهـم الطاعن

بوجود هذا الخطر الحا وشيد الوفو الذص يهدد حياتهم بالموا

العاج أو الجرون البالغ كما سب اإليضان .
وفد ر ضا محكم الموضو هذا الد ا الجوهرص بضال ن هذا الد ا ال
أص له بأورا( الدعوص ألن الثابا من أفوا الشاهد األو رئيس وحدة مباحل
المرك أن الطف فد تم خطفه بسيارة جيب سودا بينما كان المجنى عليه يضود
سيارته النض ـ جامبو ـ بيضا اللون وهى ال تتشابه مع سيارة الخاطفين

كما أن

المجنى عليه ـ محمد سالم خلي ـ لم يصدر منه أص ع يمكن أن يخشى منه المتهم
أو نو جريم من الجرائم التى يجو

يها الد ا الشرعى

بسيارته ال يستنتج منه أنه شريد ى جريم تبي

عدم السمان له بتجاو ه

ط ( النار عليه

ع المتهم لم يكن له ما يبرره وال يتوا ر به ح الد ا الشرعى و
يرا بالر
الضانون  .األمر الذص يضحى معه الد ع ير سديد جد ً
وما أوردته المحكم
الذكر

ومن ثم ن
ما نص عليه

.

يما تضدم ال يصل ردًا على الد ا الجوهرص السالب

ألن مجرد وجود اخت ب بين أوصاب السيارة التى تم خطب الطف

بواسطتها والسيارة التى كان يضودها المجنى عليه محمد سالم خلي
يكون األخير من الجناة مختطفى الطف المذكور
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ال ينفى أن

ذ ليس بالضرورة أن يظ ذلد

الطف بسيارة واحدة ب من الطبيعى أن ينضله خاطفوه من أكثر من سيارة حتى
يصعب تعضبها والضب

عليهم وجريمتهم متلبس بها ـ كما أن عدم سمان المجنى عليه

لسيارة الطاعن بالمرور بالطري العام لم يكن له ما يبرره ى ظروب الوافع ب

يد بوضون أنه عم عدوانى مضصود به عاف

نضاذ الطف المخطوب ويؤكد ى

أف الضلي أن هذه السيارة شريك بمستضليها ى المشرو اإلجرامى وذلد كله ينبئ
أن اإلعاف التى سلكها فائد السيارة الجامبو ترمى من ورائها
السكودا وركابها ( الطاعن ور افه )

ًّ ل بضائد السيارة

ذ ينبئ هذا العم عن أن الطف المخطوب

مخفى ومخطوب ى تلد السيارة الجامبو ـ كما ينبئ كذلد ويرش للضو بأن
شرا بركاب السيارة األخرص
ركاب سيارة المجنى عليه ـ ومعه س ن آلى ـ ينوون ً
لحملهم بالضوة على توفيفها وتفتي

ركابها وسرف أموالهم ثم سرف السيارة ذاتها

والفرار بها خاص وفد تعددا تلد السرفاا على هذا النحو بتلد الفترة كما هو
معلوم كذلد للكا وو

ما أشار ليه الد ا

ى مرا عته أمام محكم الموضو .

وك هذه الظروب والم بساا المحيط بالوافع كانا كا ي لكى تلضى ى
رو ركاب السيارة السكودا بمن يهم الطاعن أن هناد اعتدا ً جديًا وحضيضيًا موج ًها
ليهم مع م حظ أن الضانون ال يوجب مطلضًا لضيام حال الد ا الشرعى أن يكون
هناد اعتدا حضيضيًا ب يص الضو بضيام هذه الحال ولو كان االعتدا وهميًا .
كما أنه ال يشترط لضيام حال الد ا الشرعى أن يضع بالفع اعتدا على النفس
أو على الما

ب يكفى لضيامه أن يضع ع يخشى منه حصو هذا االعتدا ـ

والعبرة ى هذا هى بتضدير المدا ع

ى الظروب التى كان يها ـ وواض أن تضدير

الخطر على نحو ما سلب بيانه كان بانًّم على أسباب مضبول مع مراعاة الظروب
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وال يجو بحا محاسب المدا ع بنا على

والم بساا المحيط بالوافع برمتها

تضدير المحكم ونتيج تفكيرها الهاد المطمئن الخاص بها .
وال شد أن اعتضاد ركاب السيارة السكودا بمن يهم الطاعن ـ أن المجنى عليه
مبررا وسائغًا
مصدر خطر داهم عليهم كان
ً
اعترا
االعترا

خاص ولم يكن هناد ما يبرر

المجنى عليه بسيارته الضخم ( الجامبو ) سيارة الطاعن

وهذا

حتى ى الظروب العادي يصير عم ً شاذًا وعفوللنًّم ناهيد بما ذا كان

موج ًها ضد الذين يسعون جاهدين للعثور على الطف المخطوب و نضاذه من خاطفيه
وال يوجد ى بؤرة تفكيرهم وما يشغ همهم ال الوصو لى هذا الهدب وتحضي تلد
النتيج و ى ليل حالك الظ م ال يمكن بحا رؤي ومشاهدة هؤال المعترضين
لسيارة اإلنضاذ والتحض من أن نواياهم حسن

ير آثم .

وبذلد تكون محكم الموضو فد أسر ا ى تضديرها عند نفى حال الد ا
الشرعى التى تمسد بها الطاعن ود اعه

ولم تضع نفسها ى وضع المدا ع و ى

ذاا الظروب والم بساا التى كان يها وحاسبته على مضتضى التفكير الهاد البعيد
عن تلد الم بساا

كما لم ترا المحكم كذلد الظروب الحرج التى كان عليها

والحال النفسي التى كان يعانى منها وهو ملهوب إلنضاذ الطف المخطوب والتى
هيأا له كذلد اعتضاده بأن خاطفيه هم ركاب تلد السيارة الجامبو وجعلته ى ظروب
حرج ومربك ال يجو

معها محاسبته على مضتضى التفكير الهاد

المت ن

والمطمئن والذص كان يتعذر عليه وفتئذ وهو محفوب بتلد الظروب والم بساا .
وخ ص ما تضدم أن محكم الموضو لم تضدر حال الخطر والهلع والخوب
التى سيطرا على المدا عين ح فدرها واستهانا بتلد الحال

و اتها أن الضانون

ال يوجب بصف مطلض لضيام حال الد ا الشرعى أن يواجه المدا ع اعتدا ً حضيضيًا ب
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معذورا ى استعما الضوة ضد هذا
يص أن يكون الخطر وهميًا بحيل يصب الجانى
ً
الخطر الوهمى متى كانا الظروب والم بساا تكفى لكى تلضى من رو المدا ع أن
هناد اعتدا ً تفيًّم ون ن نًّم موج ًها ليه .
َ

 وقدَحكمتَمحكمةَالنقضَفىَالعديدَمنَأحكامهاَبأنهََ ََ:
« ال يشترط لضيام حال الد ا الشرعى أن يستمر المجنى عليه ى االعتدا
على المتهم أو أن يحص بالفع اعتدا على النفس » ـ وأن تضدير ظروب الد ا
الشرعى ومضتضياته أمر اعتبارص ـ وال يل م أن يكون الفع المتخوب منه خطراً
ن ن نًّم ى ذاته ب يكفى أن يبدو كذلد ى عتضاد المتهم وتصوره

ـ وتضدير ذلد

يتجه وجه شخصي تراعى يه الظروب الدفيض التى أحاطا بالمدا ع مما ال يص
معه محاسبته على مضتضى التفكير الهاد البعيد عن تلد الم بساا »
* نض

 1968/6/24ـ س  19ـ رفم  152ـ ص 765

* نض

 1983/1/4ـ س  34ـ رفم  7ـ ص 59

* نض

 1995/3/9ـ س  46ـ رفم  77ـ ص 535

* نض

 1995/3/19ـ س  46ـ رفم  87ـ ص 589

 كماَحكمتَأيضاَََ ََ:

« ح الد ا الشرعى فد ينشأ ولو لم يسفر التعدص عن أص اصاباا كما ال
يشترط أن يضع االعتدا بالفع
يخشى منه حصو هذا االعتدا

ب يكفى فيام حال الد ا الشرعى أن يضع ع
ذا كان لهذا التخوب أسباب معضول » .

* نض

 1954/12/21ـ س  6ـ رفم  111ـ ص 342

* نض

 1950/3/6ـ س  1ـ رفم  128ـ ص 380

* نض

 1992/10/21ـ س  43ـ رفم  135ـ ص 886

* نض

 1995/12/18ـ س  46ـ رفم  195ـ ص 1289
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 كماَحكمتَأيضَاََ ََ:
« تعذر معر من الذص بدأ بالعدوان بسبب نكار المتهم التهم ال يص أن
يبنى عليه حكما الضو بأنه ال بد أن يكون هو المعتدص وال يبرر وحده األخذ بأفوا
ري

المجنى عليه ألنٌ العبرة ى المواد الجنائي هى بالحضائ

باالحتماالا والفرو
* نض

الصرب ال

المجردة » .
 1949/4/4ـ مجموع الضواعد الضانوني ـ ج  7ـ رفةم  861ـ ص

824



كماَحكمتَأيضَاََ ََ:
« االعتدا مهما كانا درجته يبرر الد ا الشرعى

والرد على الد ع بحال

الد ا الشرعى بأن االعتدا بسيط وبأن المتهمين كان ى وسعهما االبتعاد عن
االعتدا الذص بدأ عليهما ـ ير كاب ويعيب الحكم بما يستوجب نضضه »
* نض

 1949/4/4ـ مجموع الضواعد الضانوني ـ ج  7ـ رفةم  858ـ ص

821



وجرىَقضاءَمحكمةَالنقضَعلىَأنهََ :
« يكفةةةى ةةةى الةةةد ا الشةةةرعى أن يكةةةون تضةةةدير المةةةتهم لفعةةة االعتةةةدا الةةةذص

استوجب عنده الةد ا مبنيةا علةى أسةباب جةائ ة ومضبولة مةن شةأنها أن تبةرر مةا وفةع
من األ عا التى رأص هو ـ وفا العدوان الةذص فةدره ـ أنهةا هةى ال

مة لةرده اذ ال

يتصور التضدير ى هذا المجا االٌ أن يكةون اعتباريةا بالنسةب للشةخص الةذص ةوجى
بفع االعتدا ى ظرو ه الحرج وم بسةاته الدفيضة التةى كةان هةو وحةده دون يةره
المحةةوط بهةةا والمطلةةوب منةةه تضةةديرها والتفكيةةر علةةى الفةةور ةةى كيفي ة الخةةروج مةةن
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مأ فهةةا ممةةا ال يصةة محاسةةبته علةةى مضتضةةى التفكيةةر الهةةاد المطمةةئن الةةذص كةةان
يستحي عليه وفتئذ وهو ى حالته التى كان يها » .
* نض

 1978/3/2ـ س  29ـ رفم  57ـ ص 305

* نض

 1977/1/31ـ س  28ـ رفم  38ـ ص 176

 وقضتَمحكمةَالنقضَََ:
َ

« بأنه يكفى ةى الةد ا الشةرعى أن يكةون تضةدير المةتهم لفعة االعتةدا الةذص
يستوجب عنده الد ا مبنيا على أسباب جائ ة ومضبول من شأنها أن تبرر مةا وفةع منةه
من األ عا التى رأص المدا ع وفا العدوان الذص فدره أنها هى ال

م لةرده ة ذا جةا

تضدير المحكم مخالفا لتضديره ن ذلةد ال يسةوغ العضةاب ـ ذ أن تضةدير ظةروب الةد ا
الشرعى ومضتضياته أمر اعتبارص يجب أن يتجةه وجهة شخصةي تراعةى يةه مختلةب
الظروب الدفيض التةى أحاطةا بالمةدا ع وفةا رد العةدوان ممةا ال يصة معةه محاسةبته
علةى مضتضةى التفكيةةر الهةاد البعيةد عةةن تلةد الم بسةاا كمةةا أن مكةان الرجةو

لةةى

السلط العام لإلستعان بها ى المحا ظ على الح ال يصل على ط فةه سةببا ً لنفةى
فيةةام ح ة الةةد ا الشةةرعى ب ة ن األمةةر ةةى هةةذه الحال ة يتطلةةب أن يكةةون هنةةاد مةةن
الظةةروب ال مني ة و يرهةةا مةةا يسةةن بةةالرجو

لةةى هةةذه السةةلط فب ة وفةةو االعتةةدا

بالفع » 0
* نض

 1963/4/9ـ س 14ـ  65ـ  322طعن رفم ( 33/216

* نض

 1966/12/5ـ س  17ـ  231ـ  1214ـ طعن ( 36/1822

ومن الواجب أن تضع محكم الموضو

ةى اعتبارهةا ذا أشةاحا عةن تحضية

حال الد ا الشرعى أن الضانون ال يوجةب بصةف مطلضة لضيةام حالة الةد ا الشةرعى
ان يكةون خطةةر اإلعتةةدا حضيضيًةةا بة يصة الضةةو بضيةةام هةذه الحالة ولةةو كةةان االعتةةدا
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وهميًا متى كانا الظروب والم بساا تلضى ى رو المدا عين أن هناد اعتةدا جةديًا
وحضيضيًةةا موج ًهةةا لةةيهم وألنةةه ال يشةةترط كةةذلد بصةةف مطلضةة ةةى التمسةةد بالةةد ا
الشةةرعى أن يكةةون مصةةا ًا ةةى عبةةاراا معين ة وألفةةاظ خاصةة بةة يكفةةى أن يكةةون
مستفادًا من سيا( الد ا وظرو ه وم بسةاته ولهةذا فُضةى بأنةه ذا كةان د ةا المةتهم
ضةد

فد تمسد بان هذا األخير لم يكن معتديًا وأنةه علةى ةر

صةح مةا أسةند ليةه

كان يرد اعتدا حضيضى أو وهمى وفع من المجنى علةيهم

ة ن مفةاد ذلةد تمسةكه بضيةام

تلد الحال .
 1962/2/12ـ س  13ـ رفةةم  34ـ ص 127ـ طعةةن رفةةم / 66

* نضة
( 22
* نض

 1972 / 4 / 24ـ س  23ـ رفم  136ـ ص 606

* نض

 1958 / 4 / 28ـ س  9ـ رفم  114ـ ص 423

ولةةم تضةةع المحكم ة التةةى أصةةدرا الحكةةم المطعةةون يةةه اعتبارهةةا أن لمحكم ة
الموضو أن تضضى بضيام حال الد ا الشرعى متى توا را مضوماتةه ولةو لةم يةد ع بةه
المتهم صراح
* نض

أو كان فد أنكر التهم .
 1956 / 1/ 16ـ س  7ـ رفم  21ـ ص 55

 كماَحكمتَمحكمةَالنقضَأيضَاَبأنََ َ:

« ح الد ا الشرعى فد ينشأ ولةو لةم يسةفر التعةدص عةن أص صةاباا كمةا ال
يشترط أن يضع االعتدا بالفع
يخشى منه حصو هذا االعتدا
* نض
* نض

ب يكفى فيام حال الةد ا الشةرعى أن يضةع عة
ذا كان لهذا التخوب أسباب معضول »

 1954/12/21ـ س  6ـ رفم  111ـ ص 342
 1950/3/6ـ س  1ـ رفم  128ـ ص 380

35

* نض

 1992/10/21ـ س  43ـ رفم  135ـ ص 886

* نض

 1995/12/18ـ س  46ـ رفم  195ـ ص 1289

 وجرىَقضاءَمحكمةَالنقضَعلىَأنهََ َ:
« يكفى ى الد ا الشرعى أن يكون تضدير المتهم لفع االعتدا الةذص اسةتوجب
عنده الد ا مبنيا على أسباب جائ ة ومضبول من شةأنها أن تبةرر مةا وفةع مةن األ عةا
التةةى رأص هةةو ـ وفةةا العةةدوان الةةذص فةةدره ـ أنهةةا هةةى ال

م ة لةةرده اذ ال يتصةةور

التضةةدير ةةى هةةذا المجةةا االٌ أن يكةةون اعتباريةةا بالنسةةب للشةةخص الةةذص ةةوجى بفع ة
االعتةةدا ةةى ظرو ةةه الحرجةة وم بسةةاته الدفيضةة التةةى كةةان هةةو وحةةده دون يةةره
المحةةوط بهةةا والمطلةةوب منةةه تضةةديرها والتفكيةةر علةةى الفةةور ةةى كيفي ة الخةةروج مةةن
مأ فهةةا ممةةا ال يصةة محاسةةبته علةةى مضتضةةى التفكيةةر الهةةاد المطمةةئن الةةذص كةةان
يستحي عليه وفتئذ وهو ى حالته التى كان يها ».
* نض

 1978/3/2ـ س  29ـ رفم  57ـ ص 305

* نض

 1977/1/31ـ س  28ـ رفم  38ـ ص 176

 وقضتَمحكمةَالنقضََ :
« أنةةه ال يشةةترط العتبةةار المةةتهم ةةى حالة د ةةا شةةرعى أن يكةةون فةةد اعتةةرب
بالوافعة أو أن يتمسةد ةةى د اعةه أمةام محكمة الموضةو بضيةام حالة الةد ا الشةةرعى
لديه وفا مضار ته كما أن الضانون ال يوجب بصف مطلض أن يكون االعتةدا حضيضيّةا
ب يص الضةو بضيةام هةذه الحالة ولةو كةان االعتةدا وهميّةا أص ال أصة لةه ةى الوافةع
وحضيض ة

األمةةر متةةى كانةةا الظةةروب والم بسةةاا تلضةةى ةةى رو المةةدا ع أن هنةةاد

اعتدا تفيًّم ون ن نًّم موج ًها ليه » .
* نض

 1979/4/15ـ س 30ـ رفم  100ـ ص  477ـ طعن ( 48 / 1712

* نض

 1957/11/11ـ س  8ـ رفم  241ـ ص  888ـ طعن ( 27/900
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* نض

 1951/1/22ـ س  2ـ رفم  200ـ ص  531ـ طعن ( 20 / 1069

و ذ خالب الحكم المطعون يه هذا النظر نه يكون معيبًا لضصوره و ساد
استدالله واجبًا نضضه واإلحال

وجدير بالذكر أنه متى كانا وافع الد ا الشرعى

فب المجنى عليه محمد سالم خلي ـ ير مؤثم وال عضاب عليها طبضًا للمادة 242
مضررا له
عضوباا باعتبار أن الطاعن المنسوب ليه ارتكابها ـ رضًا ـ استعم حضًا
ً
بمضتضى الضانون والشريع

ومن ثم ن هذا السبب من أسباب اإلباح ينسحب عض ً

وبداه على وافع حرا س ن آلى وذخيرته

على اعتبار أن حرا ذلد الس ن

كان هو وسيل استعما هذا الح المضرر بمضتضى الضانون

وكان يستحي على

الد ا استعماله لوال حرا ه لذلد الس ن األمر الذص ينطب

معه اعتبار حرا

الس ن المذكور مبا ًحا كذلد بالنسب للطاعن ن ص جدالً أنه كان يحم س ًحا
وأنه الذص أطل النار !
* نض

 2007/1/22ـ رفم (67/16299

َ
َ

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََ َ:
« لما كان الطاعن فد استعم الضوة ضد المجنى عليه ليدرأ عن نفسه خطر
عدوان حا ينذر بالموا أو الجرون البالغ مما يبي له فت المعتدص عليه وبالتالى
حرا أداة الضت وهى الس ن موضو التهم الثابت

ومن ثم يتعين الحكم ببرا ته

مما أسند ليه عم ً بالمادة  1/304جرا اا جنائي » .
* نض

 1983/12/29ـ س  33ـ رفم  223ـ ص 1093ـ طعن رفم (52/2014

ومتى كان ما تضدم

استبان أن الحكم المطعون يه فد عابه ما يستوجب

نضضه .
السببَالرابعَََََ:القصورََ،وفسادَالاستدلال َ
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ََََََََََََََََََََوالتعسفَفىَالاستنتاجََ .
استدلا محكم الموضو على ثبوا توا ر ني الضت لدص الطاعن من فيام
ب ط ( ثماني أعيرة ناري من بندفي آلي وهى س ن فات بطبيعته صوب المجنى
عليه حسبما ثبا من معاين السيارة التى يستضلها ومن الفوارغ التى عثر عليها بمكان
الحادل و صاب المجنى عليه ى موضع فات

من جسده صاب خطيرة ومن

استمرار المتهم ط فه النار حتى انحرب المجنى عليه بسيارته وسضط بها
بال راعاا حسبما فرر الشاهد الثانى محمد عمرو رويح

األمر الذص يضطع ـ يما

أورد الحكم ـ بتوا ر ني الضت و ها( الرون للمجنى عليه ى ح المتهم وتضحى
منا عته ى توا ر هذا الضصد على ير أساس .
وما أوردته المحكم كما تضدم ال يصل
الضانون

ثباتًا لني الضت كما هى معر به ى

ذ ال يعدو سوص مجرد ترديد ل عا المادي المنسوب لى الطاعن على

أثر تعرضه للتضيي عليه ومنعه من استمرار السير بالطري العام من جانب فائد
السيارة الجامبو التى اعترضا طريضه دون مبرر وكان مع ركابها بندفي آلي مما
سبب االعتضاد لدص الطاعن ومن معه بسيارته السكودا بوجود خطر حا عليهم
يعرضهم للموا أو الجرون البالغ بعد ا ختطاب الطف و فدام السيارة الجامبو على
عافتهم لتوفيفهم وتثبيتهم بالضوة وخطب سيارتهم و
الطر( وسارفيها ى اآلون األخيرة

ما انتشر من المارفين وفطا

وهذه األ عا ولو كانا بس ن من شأنه

الموا عند استعماله ال تصل ألن يستد منها على توا ر ني الضت لدص الطاعن ـ
تراضًا ـ ألن تلد الني أمر داخلى يضمره الجانى ى نفسه وال سبي للكشب عنه
وبيانه ال من خ

الظروب والم بساا المحيط بالوافع واستخ ص ني الضت

و ها( الرون ى وفا معاصر ومت امن مع األ عا المادي التى حصر الحكم نفسه
يها دون أن يستظهر ني

ها( الرون .
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وبيان الحكم المطعون يه لني الضت ال يعدو مجرد ترديد ل عا المادي التى
يرص أن الطاعن فام بها وهذه ال تد على توا ر ني الضت لدص المتهم ألن
تلد الني أمر داخلى يضمره الجانى ى نفسه وال سبي للكشب عنها ال من خ
ظروب الوافع والم بساا المحيط به وهو ما فصر الحكم ى بيانه  .خاص ً وأن
جريم الضت العمد و ن كانا تشترد مع سائر جرائم االعتدا على النفس ى ركنها
المادص وركنها المعنوص العام هو فصد المساس بجسم المجنى عليه و حدال األذص به
ال أنها تتمي عن سائر تلد الجرائم بني خاص
الرون والضت

وفصد مستض وهو فصد

ها(

وهذا الضصد ال يدرد بالحواس ألن تلد الحواس ال تدرد ال األشيا

المادي وحدها أما النوايا وطالما أنها خفي
ال العناصر المادي

يمكن دراكها بالحواس التى ال تدرد

كما سب البيان و نما يمكن دراد النوايا من خ

الظروب

والم بساا المحيط بالوافع والتى تد على ثبوا الني واستضرارها ى نفس
الجانى على نحو يضينى وفاطع دون أدنى شد أو ظن أو احتما .
واسةتخ ص تلةد النية مةن ظةروب وم بسةةاا الحةادل أمةر تسةتض بةه محكمة
الموضو وال يشاركها ى هذا االستخ ص أحد ولذلد

يضبة فةو شةاهد بةأن

المتهم فصد فت المجنى عليه كما ال يضب كذلد ما يرد بتحرياا المباحةل والشةرط

بأن فصد التعدص كان إل ها( رون المجنى عليه ألن صاحب الرأص وهةو الضاضةى
الجنةةةائى يكةةةون عضيدتةةةه ةةةى الةةةدعوص وافتناعةةةه أو عةةةدم افتناعةةةه بنةةةا ً علةةةى رأيةةةه
الشخصى وعضيدتةه الخاصة
ومادام األمر كذلد

وال يجةو لةه أن يشةرد ةى عضيدتةه رأيًةا آخةر لسةواه

ن على محكم الموضو

ذا أرادا ثباا نية الضتة

نةه يتعةين

عليها أن تبين الظروب والم بسةاا التةى مةن خ لهةا استخلصةا هةذه النية ةى وفةا
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األمر الةذص فصةرا المحكمة ةى بيانةه

معاصر ومت امن مع وفا ارتكاب الجريم
.

 وقدَتواترَقضاءَمحكمةَالنقضَعلىَأنََ َ:
« مجةةرد الحةةديل عةةن الفع ة المةةادص الةةذص فار ةةه الطةةاعن ال يكفةةى بذاتةةه
إلثباا الضصد الخاص ى الضت

والمتمث

ةى نية

هةا( الةرون وأنةه ال يغنةى ةى

ذلةةد فةةو الحكةةم أن الجةةانى أطل ة النةةار صةةوب المجنةةى عليةه فاصةةدا فتلةةه
المادية ال تنبةئ بةذاتها وال تفيةد حتمةا تةوا ر نية

هةا( الةرون

األ عةةا

هةى الضصةد الخةاص

المطلوب استظهاره ب يراد األدل التى رأا المحكم أنها تد عليه وأن مجةرد فصةد
الطاعن ارتكاب الفع المادص ال يكفى بذاته لثبوا نية الضتة مةادام الحكةم لةم يكشةب
عن فيام هذه الني بنفس الطاعن » .
* نض

 2002/2/2ـ س  53ـ رفم  30ـ ص 176

* نض

 1980/5/26ـ س  31ـ رفم  131ـ ص 676

* نض

 1978/6/12ـ س  29ـ رفم  115ـ ص 598

* نض

 1977/1/10ـ س  28ـ رفم  12ـ ص 57

* نض

 1965/3/2ـ س  16ـ رفم  44ـ ص 206

* نض

 1965/1/4ـ س  16ـ رفم  5ـ ص 16

* نض

 1964/11/16ـ س  15ـ رفم  133ـ ص 675

وعلى ذلد يمكن الضو بأنه ليس ك من أطل النار على آخر بس ن نارص
وأصابه ى موضع فات من جسمه ـ كان يضصد فتله و ها( روحه ذ يمكن أن
يكون هذا الفع وتتحض تلد النتيج وهى الو اة دون أن يضصد الجانى ى الضت
و ها( الرون .
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ذلةةد أن جريمةة الضتةة العمةةد تسةةتل م نيةة خاصةة تمي هةةا عةةن سةةائر جةةرائم
االعتةدا علةى الةةنفس وهةى فصةد الضتة ونية

هةةا( الةرون وتلةد النية أمةر داخلةةى

يضةةمره الجةةانى ةةى نفسةةه وال سةةبي للكشةةب عنهةةا ال باسةةتخ ص سةةائغ مةةن خ ة
الظةةةروب والم بسةةةاا المحيطةةة بالوافعةةة والتةةةى تضطةةةع بتوا رهةةةا وبمنطةةة سةةةائغ
واستدال سليم و ى وفا معاصةر ومتة امن مةع األ عةا المادية المنسةوب للمتهمةين
وال يجو االستدال على تلد الني بواسةط الحةواس ألنهةا ال تةدرد ال مةا هةو ظةاهر
لها حسب .
تدركها تلد الحواس مهمةا بلغةا دفتهةا

أما األمور الخفي ومنها ني الضت

ولهةةذا ة يجةةو كشةةب تلةةد النية أو ذلةةد الضصةةد مةةن مجةةرد ترديةةد األ عةةا المادي ة ,
صةةا سةةائغًا  ,األمةةر الةةذص فصةةرا
ويتعةةين اسةةتظهار واسةةتخ ص هةةذه الني ة استخ ً
المحكم ى بيانه ولم تورد سوص األ عا المادي التى تنسةبها للطةاعن ولهةذا كةان
اسةتدال المحكمة معيبًةا لضصةةوره األمةر الةةذص يسةتوجب نضة

الحكةم المطعةةون يةةه

واإلحال .
ومؤدص ما تضدم أن األ عا المادي التةى يرتكبهةا الجةانى أو الجنةاة مهمةا تعةددوا
ولو كانا بأسةلح نارية مةن شةأنها حةدال المةوا عنةد اسةتعمالها ـ ال تصةل وحةدها
ألن يستد منها توا ر ني الضت لدص مةن ارتكبوهةا ناهيةد بةاألجنبى عنهةا ألن تلةد
النيةةة أمةةةر داخلةةةى يضةةةمره الجةةةانى ةةةى نفسةةةه وال سةةةبي للكشةةةب عنةةةه وبيانةةةه ال
صةةا سةةائغًا  ,وممةةا يمكةةن أن يسةةتخلص منةةه
باسةةتظهار واسةةتخ ص هةةذه الني ة استخ ً
تةوا ر تلةد النية ةى وفةةا معاصةر ومتة امن مةع األ عةةا المادية التةةى وفعةا بمنطة
سائغ واستدال مضبو .
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ولهةةذا ضةةد كةةان علةةى محكم ة الموضةةو أن تتعم ة

ةةى بحةةل وافةةع الحةةا

الدعوص وتلتمس توا ر تلد الني بمنط سةائغ واسةتدال صةحي
تضدم ى حكمها المضوماا التى استخلصا منهةا تلةد النية

ةةى

وعلةى المحكمة أن

وال تكتفةى بترديةد األ عةا

المادي التى ال تنبئ بذاتها عن توا ر تلد الني .
والضاضةةى الجنةةائى يمكنةةه اسةةتخ ص تلةةد العناصةةر المؤدي ة لةةى تلةةد النتيج ة

وهى ثبةوا نية الضتة بكا ة المكنةاا العضلية والمنطضية

ويشةترط أن يكةون

استخ صةةه سةةائغًا ةةى العضةة ومضبةةوالً ةةى المنطةة

ومةةا دمنةةا ةةى نطةةا(

االسةتدال المنطضةةى ة ن النتةةائج البةةد أن تكةون مسةةبوف بمضةةدماا تنتجهةةا وتةةؤدص ليهةةا
و

هذا المنط .

 وقدَتواترَقضاءَمحكمةَالنقضَعلىَأنََ َ:
« مجةةرد الحةةديل عةةن الفع ة المةةادص الةةذص فار ةةه الطةةاعن ال يكفةةى بذاتةةه
إلثباا الضصد الخاص ى الضت

والمتمث

ةى نية

هةا( الةرون وأنةه ال يغنةى ةى

ذلةةد فةةو الحكةةم أن الجةةانى أطل ة النةةار صةةوب المجنةةى عليةةه فاصةةدا فتلةةه
المادية ال تنبةئ بةذاتها وال تفيةد حتمةا تةوا ر نية

هةا( الةرون

األ عةةا

هةى الضصةد الخةاص

المطلوب استظهاره ب يراد األدل التى رأا المحكم أنها تد عليه وأن مجةرد فصةد

الطاعن ارتكاب الفع المادص ال يكفى بذاته لثبوا ني الضت مادام الحكم لةم يكشةب
عن فيام هذه الني بنفس الطاعن » .
* نض

 2002/2/2ـ س  53ـ رفم  30ـ ص  176ـ سالب البيان

* نض

 1980/5/26ـ س  31ـ رفم  131ـ ص  676ـ سالب البيان

* نض

 1978/6/12ـ س  29ـ رفم  115ـ ص  598ـ سالب البيان

* نض

 1977/1/10ـ س  28ـ رفم  12ـ ص  57ـ سالب البيان
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* نض

 1965/3/2ـ س  16ـ رفم  44ـ ص  206ـ سالب البيان

* نض

 1965/1/4ـ س  16ـ رفم  5ـ ص  16ـ سالب البيان

* نض

 1964/11/16ـ س  15ـ رفم  133ـ ص  675ـ سالب البيان

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََ َ:
« ذا كان ما أورده الحكم المطعون يه واستد به على ثبةوا نية الضتة
حة الطةةاعنين ال يكشةةب عةةن فيةةام هةةذه النية
المةةةادص ةةةى الجريمةةة

ةى

ذ هةةو ال يعةةدو أن يكةةون سةةردًا للفع ة

ذلةةةد أن توجيةةةه عةةةدة طعنةةةاا بسةةةكين لةةةى المجنةةةى علةةةيهم

و صابتهم ى مواضةع فاتلة ال يفيةد حت ًمةا أن فصةد الطةاعنين فةد جةاو مجةرد اإليةذا
والتعةدص وأنهمةا كانةةا ينتويةان هةةا( رون المجنةى علةةيهم مةا دام الحكةةم لةم يكشةةب
عن فيام هةذه النية بينهمةا وهةو مةا ال يغنةى عنةه مةا فالةه الحكةم مةن أن الطةاعن األو
كان يضرب المجنى عليهم فاصةدًا فةتلهم

ذ أن فصةد هةا( الةرون نمةا هةو الضصةد

الخاص المطلوب استظهاره بة يراد األدلة

والمظةاهر الخارجية التةى رأا المحكمة

أنه تد عليه ومن ثةم ة ن الحكةم يكةون معيبًةا بالضصةور ةى التسةبيب ممةا يسةتوجب
نضضه » .
* نض

 1987/11/23ـ الطعن ( 57 / 3168

 و ى حكم حديل لمحكم النض
 ( 84/ 32326ـ فضةا بةالنض

صةادر بجلسة 2015/6/9

ةى الطعةن رفةم

واإلعةادة للضصةور ةى ثبةاا الضصةد الخةاص

ى الضت العمد .
 وأوردتَمحكمــةَالـــنقضَفـــىَحكمهـــاَتســـبيباَلقضـــائهاَبـــالنقضَ
والإعادةَماَنصهََ َ:
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« وحيل ن الحكم المطعون يه بعد أن بيّن وافع الدعوص وأدلتها تحةدل عةن نية
الضت وأثبتها ى ح الطاعنين والمحكوم عليةه اآلخةر اسةتنادًا لةى ر بة المتهمةين ةى
ر

سطوتهم على المجنى عليهم وتعديهم بالضرب علةى المجنةى عليهمةا السةيد عبةد

ةارا علةةى
العةةا محمةةد وشةةضيضه خالةةد وشةةروعهم ةةى فتلهمةةا و ط ة ( الطةةاعن األو عية ً
المجنى عليه كام عبد المتعا محمد من رد خرطو

كان يحمله بني فتله وهو س ن

فات أصابه ى صدره مما ترتب عليه ها( روحه و ضًا لتضرير الصف التشريحي وأن
المحكم استخلصا من ذلد ومن الظروب والم بساا التةى أحاطةا بوافعة الةدعوص
واألدل الضولي وتحرياا المباحل والدلي الفنةى المسةتمد مةن تضريةر الصةف التشةريحي
والتضارير الطبي ثبوا ني الضت
جناي الضت العمد والشرو

ى ح المتهمين ثبوتًةا كا يًةا  .لمةا كةان ذلةد وكانةا

يه تتمي فانونًا عن يرها مةن جةرائم التعةدص علةى الةنفس

بعنصر خاص هو أن يضصد الجانى من ارتكابه الفع الجنائى ها( رون المجنى عليه
وهذا العنصر ذا طابع خاص ويختلب عن الضصد الجنائى العام الذص يتطلبه الضانون ى
سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجانى ويضمره ى نفسةه ومةن ثةم ة ن الحكةم
الةةذص يضضةةى ب دان ة المةةتهم ةةى هةةذه الجناي ة يجةةب أن يعنةةى بالتحةةدل عةةن هةةذا الةةركن
استض الً واستظهاره ب يراد األدلة التةى تكةون المحكمة فةد استخلصةا منهةا أن الجةانى
حين ارتكب الفع المادص المسند ليه كان ى الوافةع يضصةد هةا( رون المجنةى عليةه
سا تبنى عليه النتيج التى يتطلب الضةانون تحضيضهةا يجةب أن
وحتى تصل تلد األدل أسا ً
يبينها الحكم بيانًا واض ًحا ويرجعها لى أصولها ى أورا( الدعوص  .ولما كان ما أورده
الحكم ال يفيد سوص الحديل عن األ عةا المادية التةى فار هةا الطاعنةان ذلةد أن طة (
النار صوب المجنى عليه ال يفيد حت ًمةا أن الجةانى انتةوص هةا( روحةه الحتمةا أن ال
تتجاو نيته ى هذه الحال مجرد اإلرهاب أو التعدص كما أن صاب المجنى عليه ى
مضت ال يكفى بذاته لثبوا ني الضت

ى ح الطاعنين ذا لم يكشب الحكم عن فيةام هةذه

الني بنفسهما ألن تلد اإلصاب فد تتحض دون أن تتةوا ر نية الضتة العمةد وال يغنةى ةى
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ذلد ما فاله الحكم من أن الطاعنين فصدا فت المجنى عليه ذ أن ها( الرون نما هو
الضصةةد الخةةةاص المطلةةوب اسةةةتظهاره بةة يراد األدلةةة والمظةةاهر الخارجيةةة التةةةى رأا
المحكم أنها تد عليه  .لما كان ما تضدم وكان ما ذكره الحكم على ما سلب تدلي ً على
توا ر ني الضت ال يكفى الستظهارها نةه يكةون مشةوبًا بالضصةور الةذص يعيبةه ويوجةب
نضضه واإلعادة للطةاعنين دون المحكةوم عليةه اآلخةر الةذص صةدر الحكةم يابيّةا لةه مةن
محكم الجناياا وذلد بغير حاج لى بحل بافى أوجه الطعن المضدم من الطاعنين »
 ( .انتهى )
* نض

 2015/6/9ـ ى الطعن رفم  (84/ 32326ـ لم ينشر بعد

 وقضتَمحكمةَالنقضَفىَحكمَحديثَلهاَبأنهََ:
« 1ـ مةن المضةرر أن جناية الضتة العمةد تتمية فانونةا عةن يرهةا مةن جةرائم التعةدص
علةةى الةةنفس بعنصةةر خةةاص هةةو أن يضصةةد الجةةانى مةةن ارتكابةةه الفع ة الجنةةائى
ها( رون المجنى عليه وهذا العنصةر ذو طةابع خةاص ويختلةب عةن الضصةد
الجنائى العام الذص يتطلبةه الضةانون ةى سةائر الجةرائم وهةو بطبيعتةه أمةر يبطنةه
الجانى ويضمره ى نفسه ومن ثم ن الحكم الذص يضضى ب دان المتهم ةى هةذه
الجناي ة يجةةب أن يعنةةى بالتحةةدل عةةن هةةذا الةةركن اسةةتض ال واسةةتظهاره ب ة يراد
األدل التى تكةون المحكمة فةد استخلصةا منهةا أن الجةانى حةين ارتكةب الفعة
المةادص المسةند ليةه كةان ةى الوافةع يضصةد هةا( رون المجنةى عليةه  ,وحتةى
تصل تلد األدل أساسا تبنةى عليةه النتيجة التةى يتطلةب الضةانون تحضيضهةا يجةب
أن يبينها الحكم بيانا واضحا ويرجعها لى أصولها ى أورا( الدعوص .
 2ـ من المضرر ى تفسةير المةادة  231مةن فةانون العضوبةاا أن سةب اإلصةرار هةو
ظةةرب مشةةدد عةةام ةةى جةةرائم الضت ة والجةةرن والضةةرب يتحض ة ب عةةداد وسةةيل
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الجريم ة ورسةةم خط ة تنفيةةذها بعيةةدا عةةن ثةةورة االنفعةةا ممةةا يضتضةةى الهةةدو
والروي ة فب ة ارتكابهةةا  .ض ة عةةن أنةةه حال ة ذهني ة تضةةوم بةةنفس الجةةانى ة
يسةةتطيع أحةةد أن يشةةهد بهةةا مباشةةرة بة تسةةتفاد مةةن وفةةائع خارجية يستخلصةةها
الضاضى منها استخ صا ما دام موجةب هةذه الوفةائع والظةروب ال يتنةا ر عضة
مع هذا االسةتنتاج  .وكةان الترصةد هةو تةربص الجةانى للمجنةى عليةه تةرة مةن
ال من طالا أو فصرا ى مكان يتوفع فدومه ليه ليتوص بذلد لةى مفاجأتةه
باالعتةةدا عليةةه دون أن يةةؤثر ةةى ذلةةد أن يكةةون الترصةةد بغيةةر اسةةتخفا  .لمةةا
كةان ذلةةد  ,وكةةان مةةا أورده الحكةةم بيانةا لنية الضتة ال يفيةةد ةةى مجموعةةه سةةوص
الحديل عن األ عا المادية التةى فار هةا الطاعنةان والتةى ال تنبةئ بةذاتها علةى
توا ر هذا الضصد لديهما مما لم يكشب الحكم عن فيةام هةذه النية بةنفس الجةانيين
 .لمةةا كةةان مةةا تضةةدم  ,وكةةان الحكةةم لةةم يسةةتظهر الضصةةد الجنةةائى الخةةاص ب ة يراد
األدلة والمظةةاهر الخارجية التةةى تةةد عليةةه وتكشةةب عنةةه  ,نةةه يكةةون مشةةوبا
بالضصور بما يعيبه ـ و ض عن ذلد ـ ن مةا أورده الحكةم ةى مضةام اسةتظهار
ظر ى سب اإلصرار والترصةد يمةا تضةدم و ن تةوا را لهمةا ةى ظةاهر األمةر
مضوماا هذين الظر ين كما هما معر ان بهما ى الضانون ال أن ما سةافه الحكةم
ى هذا الشأن مةن عبةاراا مرسةل لةيس ةى حضيضتةه ال ترديةدا لوفةائع الةدعوص
مما يعيب الحكم بما يستوجب نضضه » .
* نض

 2004/3/6ـ س  55ـ رفم  29ـ ص 235

وما دام األمر كذلد ن على المحكم أن تتعم
الدعوص وتلتمس توا ر تلد الني من خ

ى بحل وافع الحا

ى

ظروب الوافع والم بساا التى وفعا

يها طالما أن ني الضت أمر داخلى كامن ى نفس الجانى وهذا االستخ ص يل مه
مضدماا ودالئ ومظاهر تؤدص لى ثبوا ني الضت لدص الجانى وعلى المحكم أن
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تبين ى حكمها تلد المضدماا التى استخلصا منها تلد الني

وال تكتفى بمجرد

ترديد الفع المادص الذص صدر من المتهم ضد المجنى عليه طالما أن هذا الفع ال
ينبئ بذاته عن تلد الني كما سب اإليضان .
وألن الضاضى عليه أن يستخلص من وافع الدعوص وظرو ها ما يؤدص لى
النتائج التى تؤدص ليها ومنها ثبوا ني الضت لدص المتهم بكا

الممكناا العضلي

بشرط أن يكون استخ صه سائغًا ى العض ومضبوالً ى المنط

والمنطضي

وما

دمنا ى نطا( االستدال المنطضى ن النتائج البد أن تكون مسبوف بمضدماا تنتجها
وتؤدص ليها و

هذا المنط .

هذا وأحكام محكم النض

منارا لعدم االعتساب ى ا ترا
تضيم
ً

ني الضت

و ها( الرون بغير استخ ص يضينى .
 واستقرَقضاءَالنقضَعلىَأنََ ََ:
« مجرد استعما المتهم لس ن نارص فات بطبيعتةه و صةاب المجنةى عليةه ةى
مضت وعلى مسا فريب وتعدد صاباته الضاتل ال يكفى بذاته إلثباا ني الضتة

ةى حضةه

وال يغنى عةن ذلةد مةا فالةه الحكةم مةن أنةه فصةد فتة المجنةى عليةه ألن فصةد هةا(
الرون هو الضصد الخاص المراد استظهاره وثبوا توا ره » 0
* نض

 1982/11/ 16ـ س  33ـ رفم  183ـ ص  887ـ طعن ( 52 / 2271

* نض

 1972/11/12ـ س  23ـ رفم  266ـ ص  1174ـ طعن ( 42 / 933

* نض

 1977/1/16ـ س  28ـ رفم  19ـ ص 87

* نض

 1956/10/16ـ س  7ـ رفم  285ـ ص 1042

َ

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنََ َ:
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« مجةةرد اسةةتعما سةة ن نةةارص و لحةةا( صةةاباا متعةةددة بمواضةةع
خطره من جسم المجنى عليه اليفيد حتما أن المتهم فصةد هةا( روحةه

وال يكفةى

االستدال بهذه الصورة ى ثباا فيام هذا الضصد »
*

 1958/1/21ـ س  9ـ رفم  20ـ ص 79

نض

 وقضتَكذلكَبأنهََ ََ:
« لمةا كةان الحكةةم المطعةون يةه تحةةدل عةن نية الضتة

ةى فولةه  « :ن نية

الضت ثابت ى حة المةتهم األو مةن تعمةده طة ( عةدة أعيةرة علةى المجنةى عليةه
و صابته ب حداها ى مضت  .األمر الذص يضطع ى تةوا ر نية هةذا المةتهم ةى هةا(
رون المجنى عليةه »  0لمةا كةان ذلةد وكانةا جناية الضتة تتمية فانونةا عةن يرهةا
من جرائم التعدص على النفس بعنصر خاص هو أن يضصةد الجةانى مةن ارتكابةه الفعة
الجنائى

ها( رون المجنى عليه وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلب عةن الضصةد

الجنائى العام الذص يتطلبه الضانون ى سائر الجرائم  0لما كةان مةا أورده الحكةم ال يفيةد
سةةوص الحةةديل عةةن الفع ة المةةادص الةةذص فار ةةه الطةةاعن ذلةةد أن ط ة ( النةةار صةةوب
المجنى عليه ال يفيد حتما أن الجانى نتوص هةا( روحةه الحتمةا أن ال تتجةاو نيتةه
ى هذه الحال مجةرد اإلرهةاب أو التعةدص كمةا أن صةاب المجنةى عليةه ةى مضتة ال
يكفى بذاته لثبوا نية الضتة

ةى حة الطةاعن ذا لةم يكشةب الحكةم عةن فيةام هةذه النية

بنفسه ألن تلد اإلصاب فد تتحض دون أن تتوا ر ني الضت العمد »0
* نض

 1980/5/26ـ س  31ـ رفم  131ـ ص 676

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنَََ ََ:
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« تمي الضت العمد والشرو

يه  0بني خاص  0هى فصةد

ها( الةرون0

وجةةوب اسةةتظهار الحكةةم لةةه و يرادهةةا مةةا يةةد علةةى تةةوا ره  0الحةةديل عةةن األ عةةا
المادي  0ال ينبئ بذاته عن توا ره 0
صعود المتهم بالسيارة على أ ري الطري ومداهم المجنةى عليةه ومعةاودة
ذلد  0ال تنبئ بذاتها على توا ر فصد ها( الرون » 0
* نض

 1978/6/12ـ س  29ـ رفم  115ـ ص 598

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنَََ ََ:
« يتمي الضصد الجنةائى ةى جريمة الضتة العمةد عةن الضصةد الجنةائى العةام ةى
سةةائر جةةرائم التعةةدص علةةى الةةنفس بعنصةةر خةةاص هةةو أن يضصةةد الجةةانى مةةن ارتكةةاب
الفع

ها( رون المجنى عليةه ـ ولمةا كةان هةذا العنصةر بطبيعتةه أمةرا ً داخليةا ةى

نفس الجانى نه يجب لصح الحكم ب دان متهم ى هذه الجريمة أو بالشةرو

يهةا أن

تعنى المحكم بالتحدل عنه اسةتض ال وأن تةورد األدلة التةى تكةون فةد ستخصةلا
منها أن الجانى حين ارتكب الفع المادص المسةند ليةه كةان ةى الوافةع يضصةد هةا(
رون المجنى عليه ذ كان ذلد ـ وكان الحكةم المطعةون يةه فةد اسةتد علةى تةوا ر نية

الضت لدص الطةاعن مةن ط فةه عيةارا ً ناريةا مةن بندفية وهةى سة ن فاتة بطبيعتةه
فاصةدا ً صةةاب أص مةن أ ةةراد عائلة المجنةى عليهةةا وهةةو ال يفيةد سةةوص مجةرد تعمةةد
الطةةاعن ارتكةةاب الفع ة المةةادص مةةن اسةةتعما س ة ن مةةن شةةأنه حةةدال الضت ة و ط ة (

عيار نارص منةه علةى المجنةى عليهةا و حةدال صةابتها ال يكفةى بذاتةه لثبةوا نية
الضت

».
*

نض

 1974/2/24ـ س  25ـ رفم  39ـ ص 180
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 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ َ:
« لما كان ما استد به الحكم المطعون يه على تةوا ر نية الضتة لةدص الطةاعن
من حضةوره لةى مكةان الحةادل حةام ً سة حا ً مةن شةأنه حةدال الضتة و ط فةه علةى
المجنى عليه ى مضت ـ ال يفيد سوص مجرد تعمد الطاعن ارتكاب الفع المادص

من اسةتعما سة ن فاتة بطبيعتةه و صةاب المجنةى عليةه ةى مضتة وهةو مةا ال يكفةى
بذاته لثبوا ني الضت
* نض

»0
 1965/3/2ـ س  16ـ رفم  44ـ ص 206

 كماَقضتَبأنَََ َ:
« مجرد ثباا الحكم تعمد الجانى تيان الفع المادص الةذص أدص لةى الو ةاة ـ
وهةو الصةع بالتيةار الكهربةائى ـ عةدم كفايتةه تةدلي ً علةى تةوا ر فصةد هةا( الةرون
لديه » .
* نض

 1974/4/21ـ س  25ـ رفم  89ـ ص 419

 كماَقضتَبأنََََ ََ:
« ولما كان ط ( العيار النارص صةوب المجنةى عليةه ال يفيةد حتمةا ً أن الجةانى
نتوص ها( روحه وكانا اإلصاب ى مضتة ال يصة أن يسةتنتج منهةا فصةد الضتة
الّ ذا ثبا أن الجانى صةوب العيةار لةى المجنةى عليةه متعمة ًدا صةابته ةى الموضةع
الذص يعد مضت ً من جسمه وهو ما لم يدل عليه الحكم

نه يكون معيبًةا بالضصةور ةى

البيان »
* نض

 1964/12/21ـ س  15ـ رفم  165ـ ص 840
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 كماَقضتَبأن :
« ما ذكةره الحكةم مةن أن ( نية الضتة ثابتة ةى حة المتهمةين مةن الحضةد
الذص م فلوبهم ومةن اسةتعما أسةلح نارية فاتلة ) ال يةو ر وحةدة الةدلي علةى
ولو كان المضذوب فد أطل عن فصد »

ثبوتها
*

نض

 1962/1/9ـ س  13ـ رفم  9ـ ص 35

 وقضتَكذلكَبأنََ َ:

« جةرائم الضتة والشةرو يةةه تتمية فانونًةا بنية خاصة هةى انتةةوا الضتة
و ها( الرون  0ال يكفى بذاته استعما س ن فات بطبيعته وتعةدد الضةرباا
لثبوا ني الضت »
* نض

 1958/11/17ـ س  9ـ رفم 227ـ ص 930

 وقضتَكذلكَبأنه :
« من المضرر أن جريم الضت العمد تتمي عن يرهةا مةن جةرائم التعةدص علةى

النفس بعنصر خاص هو أن يضصةد الجةانى مةن ارتكابةه الفعة الجنةائى هةا( رون
المجنى عليه وهذا العنصر ذو طةابع خةاص يختلةب عةن الضصةد الجنةائى العةام الةذص
يتطلبه الضانون ى سائر الجرائم وهةو بطبيعتةه أمةر يبطنةه الجةانى ويضةمره ةى نفسةه

ويتعين على الضاضى أن يعنى بالتحةدل عنةه اسةتض الً واسةتظهاره بة يراد األدلة
التى تد عليه وتكشب عنه  0ذا كان مةا ذكةره الحكةم مضصةورا ً علةى االسةتدال
على هذه الني من حمة الطةاعنين أسةلح نارية معمةرة بضصةد ط فهةا علةى المجنةى

عليه و صاب هذا األخير بعيارين ى رأسه أوديا بحياته ـ وهو ما ال يكفةى ةى
استخ ص ني الضت

»
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 1964/11/16ـ س 15ـ رفم  133ـ ص 675

* نض

 كماَقضتَكذلكَبأنََ :
« تعمد

ها( الةرون هةو العنصةر الةذص تتمية بةه فانونةا جناية الضتة العمةد

عن يرها من جرائم التعدص على النفس  0وهذا العنصر يختلب عةن الضصةد الجنةائى
العام الذص يتطلبه الضانون ى الجرائم األخةرص  0لةذلد كةان ل ا ًمةا علةى المحكمة التةى
تضضةةى ب دان ة مةةتهم ةةى جريم ة فت ة عمةةد أن تعنةةى ةةى حكمهةةا باسةةتظهار ني ة الضت ة
وتورد العناصر التى استخلصتها منها  0وال يكفةى ةى هةذا الصةدد أن تكةون اإلصةاب
جةةا ا ةةى مضت ة مةةن المجنةةى عليةةه ذا كةةان الحكةةم لةةم يبةةين أن الجةةانى تعمةةد صةةاب
المجنى عليه ى هذا المضت
* نض

وأنه كان يضصد بذلد ها( روحه »

 1939/2/27ـ مج الضواعد الضانوني ـ عمر ج 4ـ رفم  352ـ ص 476

 وقضتَكذلكَبأنَََ :
« تصةويب السة ن النةارص نحةو المجنةةى عليةه ال يفيةد حتمةا ً أن مطلضةه انتةةوص
ها( روحه كما أن صاب نسان ى مضت ال يص أن يستنتج منها ني الضت
* نض

»

 1957/4/15ـ س  8ـ رفم  111ـ ص 411

 كماَقضتَبأنهََ َ:
« لئن كان من ح محكم الموضةو أن تسةتخلص فصةد الضتة وظةرب سةب
اإلصرار من وفائع الدعوص والظروب المحيطة بهةا واألمةاراا والمظةاهر الخارجية
التى يأتيها الجةانى وتةنم عمةا يضةمره ةى نفسةه

الّ أن ذلةد مشةروط بةأن يكةون هةذا

االستخ ص سةائغا وأن يكةون دليلهةا يمةا انتهةا ليةه فائ ًمةا ةى أورا( الةدعوص »
0
* نض

 1974/12/15ـ س  25ـ رفم  185ـ ص 855
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 كذلكَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََ :
« ما ذكةره الحكةم اسةتدالال علةى تةوا ر نية الضتة مةن أن الطةاعن جةثم ةو(
المجنى عليها أثنا نومها ولما حاولا االسةتغاث أطبة علةى عنضهةا ليكةتم نفسةها وظة
كذلد كاتما نفسها حتى اضا روحهةا ـ ال يفيةد سةوص مجةرد فصةد الطةاعن ارتكةاب

الفع المادص وهو ما ال يكفةى بةذاا لثبةوا نية الضتة

مةادام الحكةم لةم يكشةب

عن فيام هذه الني بنفس الطاعن »
* نض

 1977/1/10ـ س  28ـ رفم  12ـ ص 57

ومجمةة هةةذا الضضةةا أن مجةةرد ترديةةد األ عةةا الماديةة ال يكفةةى إلثبةةاا الضصةةد
الجنائى .
ولكن محكم الموضو لم تلتة م بهةذا النظةر وأوردا ةى حكمهةا النتيجة التةى
انتهةةا ليهةةا وهةةى أن الطةةاعن فصةةد فتة المجنةةى عليةةه و هةةا( روحةةه ـ ولةةم تضةةمن
حكمهةةا مضةةدماا تلةةد النتيج ة ال فولهةةا

ن الطةةاعن أطل ة صةةوب السةةيارة التةةى كةةان

يضودها المجنى عليه عدة أعيرة ناري أصاب حداهما ى رأسه مما أودص بحياته .

ولم تضع المحكم ةى اعتبارهةا أن الطةاعن اعتضةد خطةأ ـ علةى الفةر

جةدال

بأنه الذص أطل تلد األعيرة ـ أن من بالسيارة الجامبو كانوا خةاطفى الطفة المخطةوب
وأن الضصد لم يكن فتة أص مةنهم بة كةان الهةدب هةو حملهةم علةى الوفةوب والتوفةب
عةن مواصةل السةةير حتةى يمكةن التأكةةد بةأن الطفة المخطةةوب معهةم وهةذه الظةةروب
وتلةةد الم بسةةاا تؤكةةد نفةةى تلةةد الني ة سةةوا كةةان الطةةاعن هةةو مطل ة تلةةد المضةةذو اا
الناري أو يره .
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هةةذا

لةةى أنةةه يسةةتحي

علةةى الطةةاعن وهةةو يضةةود السةةيارة السةةكودا أن يسةةتعم

الس ة ن سةةوا كةةان آليةةا أو يةةره وتصةةويبه بدف ة علةةى المجنةةى عليةةه وخاص ة فائةةد
السيارة الجامبو األمر الذص يد على أن اإلط ( كان عشةوائيا و ةى ليلة مظلمة ال
يمكن معها تحديد موضع المجنى عليه و صابته بدف عن عمد وبني الضت .
وعلةةى ذلةةد ة ن االسةةتخ ص المضبةةو مةةن ظةةروب الوافع ة وم بسةةاتها هةةى أن
أصاب المجنى عليه كانا من فبي الخطأ وعدم اإلحترا وعةدم التبصةر األمةر الةذص
يشةةك الجنحةة المنصةةوص عليهةةا بالمةةادة  238عضوبةةاا وهةةى جريمةة الضتةة الخطةةأ
الناشئ عن اإلهما  .والرعون .

هذا وترافب محكم الةنض
المةتهم مةةن خة

اسةتخ ص محكمة الموضةو لتةوا ر نية الضتة لةدص

المضةةدماا التةةى تسةةوفها المحكمة للتةةدلي علةةى تةةوا ر تلةةد النية التةةى

تمث الضصد الخاص والذص تتمي به جريم الضت العمد عن سائر جرائم االعتةدا علةى
الةنفس والتةى تشةترد معهةا ةى الضصةد العةام وحةده وهةو فصةد المسةاس بجسةم المجنةى
عليه و يذائه و حدال صاباا به .
وهةةذا الضصةةد العةةام و ن كةةان يمكةةن للمحكمةة أن تستخلصةةه مةةن الفعةة المةةادص
للجانى وما أحدثه من صاب بجسم المجنةى عليةه

ال أن نية الضتة و هةا( الةرون ال

يمكةن االسةتدال عليهةةا أو استخ صةها علةةى هةذا النحةو مةةن الفعة المةةادص وحةده بة
يتعةةين علةةى المحكم ة أن تسةةتنبطه مةةن عناصةةر مختلف ة تمامةةا عةةن ذلةةد الفع ة وهةةى
ظروب الوافع والم بساا التى أحاطا بها .

54

والثابا من وفةائع الةدعوص الماثلة أن الطةاعن ـ رضةا وجةدال ـ لةم يطلة النةار
على السيارة التى كان بها المجنى عليه ال بعد أن كان علةى تبةين مةن ظةروب الوافعة
وم بساتها أن الطف المخطوب كان بسيارة المجنى عليه محمةد سةالم خلية ( الجةامبو
) وأن ركابهةةا هةةم خةةاطفوه مةةع مراعةةاة حال ة الظ ة م التةةى خيمةةا علةةى مكةةان الوافع ة
والتةى اسةتحا معهةةا الرؤية الصةةحيح والتصةويب الةدفي

وهةةذا اإلطة ( العشةةوائى

لطلضاا الس ن ال يمكن استخ ص ني الضت أو فصد ها( الرون منه .
ويبين من ك ما تضدم أن المحكم أرهضا وفةائع الةدعوص واستخلصةا نية الضتة
وانتها لى توا رها لدص الطاعن من مضدماا ال تنتج هةذا االسةتخ ص وال تةؤدص ليةه
ى منط سائغ وسديد .

كما تكون المحكم وفد ا ترضا تةوا ر نية الضتة لةدص الطةاعن األمةر الةذص ال
يتف وطبيعة الةدلي الجنةائى الة

م للحكةم باإلدانة

وهةو أن يكةون فطعيةا وجا مةا ال

يتطر( ليه أدنى شد أو احتما أو ظن وهةو ا تةرا

ركةب علةى ا تةرا

آخةر

هو أن الطاعن من دون راكب السيارة السكودا هو الذص أطلة النيةران مةع أن شةهود
اإلثبةاا لةةم يج مةةوا بةةذلد علةةى نحةةو مةا تضةةدم واختلفةةا وتنافضةةا أفةةوالهم األمةةر

الةةذص يفيةةد أن الحكةةم أفةةام فضةةا ه علةةى اال تةةرا

سةةوا بالنسةةب لنسةةب الفع ة لةةى

الطةةاعن أم بالنسةةب لني ة الضت ة و هةةا( الةةرون التةةى أسةةندها ليةةه سةةنادا فائ ًمةةا علةةى
اال ترا

.
ومن حيل أنةه يبةين ممةا تضةدم أن المحكمة فةد عةاب اسةتداللها الفسةاد والتعسةب

ى االستنتاج .
 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََ ََ:
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« من ال

م ى أصو االستدال أن يكون الةدلي الةذص يعةو عليةه الحكةم مؤديةا

لى ما رتبه عليةه مةن نتةائج مةن يةر تعسةب ةى االسةتنتاج وال تنةا ر ةى حكةم العضة
والمنط ـ وأن األحكام الجنائي يجب أن تبنى بالج م واليضين على الوافةع الةذص يثبتةه
الدلي المعتبةر وال تؤسةس بةالظن واالحتمةا علةى الفةرو

واالعتبةاراا المجةردة »

.
* نض

 1985/10/17ـ س  36ـ رفم  158ـ ص  878ـ طعن (55/615

* نض

 1985/6/13ـ س 36ـ رفم  138ـ ص 782

* نض

 1977/1/24ـ س  28ـ رفةم  28ـ ص  132ـ طعةن 46/1087

(
* نض

مدنى  1993/2/21ـ س  44ـ رفم  112ـ ص 677

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنََ :
« الحكم يكون مشةوبًا بالفسةاد ةى االسةتدال ذا انطةوا أسةبابه علةى عيةب يمةس
س م االستنباط ويتحض ذلد ذا استندا المحكم ى افتناعها لةى أدلة

يةر صةالح

مةن الناحية الموضةوعي ل فتنةةا بهةا أو ةى حالة عةةدم اللة وم المنطضةى للنتيجة التةةى
انتها ليها بنا على العناصر التى ثبتا لديها » .
* نض
* نضة

جنائى  1981/6/28ـ طعن ( 44 / 2275
مةدنى  1981/6/25ـ س  32ـ  2/ـ رفةم  352ـ ص 1944طعةةن 705

(44/
* نض

مدنى  1993/2/21ـ س  44ـ رفم  112ـ ص 677

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََ ََ:
« من ال

م ى أصو االستدال أن يكون الةدلي الةذص يعةو عليةه الحكةم مؤديةا

لى ما رتبه عليةه مةن نتةائج مةن يةر تعسةب ةى االسةتنتاج وال تنةا ر ةى حكةم العضة
والمنط ـ وأن األحكام الجنائي يجب أن تبنى بالج م واليضين على الوافةع الةذص يثبتةه
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الدلي المعتبر وال تؤسس بةالظن واالحتمةا علةى الفةرو

واالعتبةاراا المجةردة »

.
* نض

 1991/2/28ـ س  42ـ رفم  62ـ ص 437

* نض

 1977/1/24ـ س  28ـ رفم  28ـ ص  132ـ طعن ( 46/1087

* نض

 1985/10/17ـ س  36ـ رفم  158ـ ص  878ـ طعن (55/615

 وقضتَكذلكَبأنََ ََ:
« من ال

م ي اصو االستدال أن يكون الدلي الذص يعو عليةه الحكةم مؤديةا

لى ما رتبه عليةه مةن نتةائج مةن يةر تعسةب ةي االسةتنتاج وال تنةا ر ةي حكةم العضة
والمنط » .
* ل
* ل
* ل

 1991/2/28ـ س  42ـ رفم  62ـ ص 437
 1985/6/13ـ س  36ـ رفم  138ـ ص  782ـ لة ً 55/6335
 1985/10/17ـ س  36ـ رفم  158ـ ص  878ىممف لمذك

* ل
* ل

 1985/5/27ـ س 36ـ رفم  158ـ ص  778ىممف لمذك
 1977/1/24ـ س  28ـ رفم  28ـ ص  132ىممف لمذك .

 وفىَحكمهاَالصادرَبجلسةََ1984/11/20

قضتَمحكمةَالنقضَبأنه :
« متى أ ص الضاضى عن األسباب التةى مةن أجلهةا لةم يعةو علةى الدليةـ

نه يـل م أن يكون ما أورده واستد به مؤديا لى مةا رتةب عليةه مةن
نتائج من ير تعسب ى االستنتاج وال تنا ر ى حكم العض والمنط
ولمحكم ة الةةنض

ةةى هةةذه الحال ة مرافب ة مةةا ذا كةةان مةةن شةةأن هةةذه

األسباب أن تؤدص لى النتيج التى خلص ليها » .
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 1984/11/20ـ س  35ـ رفم  176ـ ص 786

* نض

 هذاََ،وقدَقضتَمحكمةَالنقض :
« بةةأن محكم ة الةةنض

تنبسةةط رفابتهةةا علةةى صةةح اسةةتدال المحكم ة لصةةواب

اسةتنباطها ل دلة المطروحة عليهةا

ة ذا كانةةا فةةد اعتمةدا علةةى دلية ال يجةةو أن

يؤسس فضا ها عليه ن حكمها يكون باط البتنائةه علةى أسةاس اسةد

ذ يتعةين أن

تكةةون كا ة األدل ة التةةى أفةةيم عليهةةا فضةةا الحكةةم وفةةد سةةلما مةةن عةةوار الفسةةاد ةةي
االستدال أو التعسب ي االسـتنتاج وهو مةا لةم يسةلم منةه الحكةم الطعةين ولهةذا كةان
معيبا واجب النضـ

واإلعادة » .

* نض

 1983/2/23ـ س  34ـ رفم  53ـ ص  274ـ طعن ( 52 / 6453

* نض

 1985/6/13ـ س  36ـ رفم  138ـ ص  782سالب الذكر.

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنَ:
الوافةع الةذص يثبتةه

» األحكام الجنائي يجب أن تبنى علةى الج م واليضةين مةن
الةةةدلي المعتبةةةر وال تؤسةةةس علةةةى الظةةةن واإلحتمةةةا مةةةن الفةةةرو
واالعتباراا المجردة واإلدل اإلحتمالي « 0
* نض

 1977/1/24ـ س  28ـ رفم  28ـ ص 132

* نض

 1977/2/6س 28ـ رفم  39ـ ص 180

* نض

 1973/1/29ـ س  24ـ رفم  27ـ ص 114

* نض

 1972/11/12ـ س  23ـ رفم  268ـ ص 1184

* نض

 1968/1/29ـ س  19ـ رفم  22ـ ص 120

* نض

 1973/12/2ـ س  24ـ رفم  228ـ ص 1112
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كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنَ:

» المحكم ال تبنى حكمها ال علةى الوفةائع الثابتة ةى الةدعوص ولةيس لهةا أن
تضيم فضا ها على أمةور ال سةند لهةا مةن األورا( المطروحة عليهةا «  0وأن األحكةام
يجب أن تبنى على أسس صحيح من أورا( الدعوص ة ذا اسةتند الحكةم لةى رواية أو

وافع ال أص لها ى التحضيضاا نه يكون معيبا ً إلبتنائه على أساس اسد «
* نض

 1985/5/16ـ س  36ـ رفم  120ـ ص 677

* نض

 1984/1/15ـ س  35ـ رفم  8ـ ص 50

* نض

 1982/3/23ـ س  33ـ رفم  80ـ ص 397

* نض

 1975/2/24ـ س  26ـ رفم  42ـ ص 188

* نض

 1979/2/12ـ س  30ـ رفم  48ـ ص 240

* نض

 1972/1/3ـ س  23ـ رفم  5ـ ص 17

0

ومةن المضةرر ةةى هةذا الصةةدد أن المسةئولي الجنائية ال تضةةام ال علةى األدلة
الضاطعةةة الجا مةةة التةةةى يثبتهةةةا الةةةدلي ال ُم ْعتبةةةر وال تؤسةةةس بةةةالظن واإلحتمةةةا علةةةى
الفرو

واالحتماالا واالعتباراا المجردة 0
* نض

 1977/1/24السن  28رفم  28ص  132ـ طعن  1087لسةن

( 46
* نض

 1985/10/17السن  36رفم  158ص  878طعن  615سن

( 55

ومن المضرر لذلد أن الشار الجنائى ال يعترب بضرائن الخطأ وخطتةه ةى

ذلةةد مختلف ة عةةن خط ة الشةةار الم ةدنى وتسةةتند خط ة الشةةار الجنةةائى الةةى مبةةدأ
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خطةأ

شخصي المسئولي الجنائي  .وتطبيضةا لةذلد ال يفتةر
ع ً  0بة يتعةين اثبةاا ذلةد الخطةأ والمكلةب باإلثبةاا هةو سةلط االتهةام

مةن ارتكةب

ان لم يثبا خطةأ المةتهم تعةين علةى الضاضةى أن يبرئةه دون أن يكلفةه ب ثبةاا أنةه لةم
يأا خطأ .
* شرن العضوباا ـ الضسم الخاص ـ للدكتور نجيب حسنى ـ ط  1786ـ ص
414
* نض

1931/4/23ـ مج الضواعد الضانونية ـ عمةر ـ ج  2ـ رفةم  248ـ

ص 300
* نض

 1969/6/30ـ س  20ـ رفم  194ـ ص 993

ولما كان الحكم المطعون يه وفةد خةالب هةذا النظةر أنةه يكةون معيبةا لضصةوره
متعين النضص واإلحال .
وال ينةةا مةةن ذلةةد أن تكةةون العضوب ة الموفع ة ضةةد الطةةاعن وهةةى السةةجن المشةةدد
خمس عشر عا ًما مبرره لجريم حرا س ن آلى وذخيرة على نحو مخةالب للضةانون
ـة ألن الطةاعن ينةا

ةى صةورة الوافعة برمتهةا بمختلةب أوصةا ها الضانونية المختلفة

ومن المضرر أنه ال مح لتطبي نظري العضوب المبررة متى فاما تلد المنا ع .
* نضةةةة

 1986/11/30ـ س  37ـ رفةةةةم  188ـ ص  985ـ طعةةةةن

(55/3603
* نض

 1969/10/20ـ س  20ـ رفم  223ـ ص 1133

* نض

 1965/3/2ـ س  16ـ رفم  44ـ ص 206

السببَالخامسَََ:القصورََ،وفسادَالاستدلال َ
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فدم والد الطاعن تظلما مر ضا باألورا( وهو د ةا مسةطور يتعةين علةى المحكمة
مواجهته ـ أوض بةه أنةه ةى يةوم األربعةا  2013/8/21مسةا السةاع  8:30م فةام
بع

األشخاص بخطب الطف محمد عبد الع ي عيد من فري دهمشةا مركة مشةتو

السو( من من

محمد سعيد شاكر وأخواته وفد علم بةأن مةدبر عملية خطةب الطفة

المذكور هو محمد عمرو رويح من ت الجراد وآخرون تةربطهم ع فة فوية بةرئيس
مباحل مرك مشةتو السةو( وهةو الرائةد  /أحمةد العة ا ص ( الشةاهد األو ) وأن
عملي الخطب أسفرا عةن و ةاة المرحةوم محمةد سةالم الةدرج الةذص كةان يضةود السةيارة
الجةامبو وأنةه كةان مةع الخةاطفين والمتةو ى المةذكور ابةن خةا محمةد عمةرو رويحة
وكذلد محمد عمرو رويح مت وج بنا عم المتو ى .
وفد إت ُّ ِ ر الطةاعن بأنةه أطلة أعيةرة نارية علةى المتةو ى محمةد سةالم خلية الةدرج

التى أدا بحياته وتحرر المحضةر رفةم  2933لسةن  2013دارص مشةتو السةو(
نتيج تحرياا رئيس المباحل التى استضاها من محمد عمةرو رويحة بعةد شة عملية
الخطب وأن نجله الطاعن بر ك البرا ة من هذه الوافعة حيةل توجةد بةين المةتظلم
واألخير مشاك عديدة يعلمها رئيس المباحل وتضدم للشهادة بالمحضر السةالب البيةان
محمد عصما كى عطي الذص شاهد الوافعة كلهةا والمةدعو بةراهيم السةيد ياسةين
والمةةدعو محمةةد محمةةود حسةةن سةةليمان وتةةم سةةؤالهم أمةةام النياب ة العام ة دون ثبةةاا
أفوالهم بمحضرها .
ولهذا فام الشةاهد محمةد عصةما كةى عطية بتحريةر محضةر ةى مركة شةرط
مشتو السو( تحا رفم  3393لسن  2013مشتو السو( بتاريخ . 2013/9/30
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وطلب المتظلم ضم المحضةر رفةم  2933لسةن  2013دارص مشةتو السةو(
ولكن دون جدوص .
وفام المتظلم بتحرير المحضر رفم  3874لسةن  2013دارص مشةتو السةو(
وطلب ضمه للمحضر رفم 2933لسةن  2013دارص مشةتو السةو( والمضيةد بةرفم
 10686لسن  2013جن مشتو السو(

والمضيد تحةا رفةم  1979لسةن 2013

جناياا كلى جنوب ال فا ي ( الجناي الماثل ) .
وطلب المتظلم ضم هذه المحاضر وتحضي ما جا بها من وفائع .
كما فدم محمد سعيد محمد سليمان تظلما تهم يه محمود عمرو رويحة بة ط (
النار على الطاعن عندما الحظ أنه يطارد الخاطفين  .وأن رئيس المباحةل تعمةد خفةا
الحضيض لطمس وافع الخطب ومرتكبى تلد الجريم .
وهذان التظلمان يشك ن د اعةا جوهريةا للطةاعن مطروحةا دائمةا علةى المحكمة
بعد أن أصب ج ا ال يتج أ من أورا( الدعوص وكان على المحكمة أن تفطةن لةيهم
وتضسطهم حضهةم بتحضية تجريةه مةا دامةا سةلط التحضية لةم تجةر تحضيضةاا بشةأنها  .ذ
عليها أن تتدارد ما شاب التحضي اإلبتدائى من فصور باعتبارها جهة الحكةم وذلةد لةو
دون طلب من الطاعن أو د اعه ألن الضاضى الجنائى يضوم بدور يجةابى عنةد الفصة
ى الدعوص الجنائية وال ينتظةر مةا تضةدم لةه مةن أدلة االتهةام ـ يضةاب لةى مةا تضةدم أن
اعتمةةاد األحكةةام الجنائي ة علةةى مبةةدأ افتنةةا الضاضةةى الجنةةائى يفةةر

عليةةه ضةةرورة

معايش ة كا ة أدل ة الثبةةوا أو النفةةى معايش ة علي ة وعضلي ة دون تسةةليم بظةةاهر أورا(
الدعوص ومحاضرها المكتوب من أفوا ومعلوماا جامدة ال تنب
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بالحياة .

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنَ:
«

الد ا المسطور ى أورا( الدعوص يكةون وافعةا ً فائمةا ً ومطروحةا ً دائمةا ً علةى

المحكم ة ةةى أص مرحل ة تالي ة

وااللتفةةاا عنةةه يوجةةب بيةةان العلةة

وهةةو مةةا

يوجب عليها بدا الرأص بشأنه حتى و ن لم يُعاود المتهم ثارته ذلةد بةأن مةن
المسلم به أن المحكم متى رأا أن الفص

ى الدعوص يتطلب تحضي دلي بعينةه ة ن

عليها تحضيضه ما دام ذلد ممكنا ً وهذا بغة

النظةر عةن مسةلد المةتهم ةى شةأن هةذا

ألن تحضي األدل ةى المةواد الجنائية ال يصة أن يكةون رهنةا ً بمشةيئ المةتهم

الدلي

ى الدعوص

ن هى استغنا عن تحضي هذا الدلي

عليهةا أن تبةين علة ذلةد بشةرط

االستدال السائغ »0

 وأضافتَمحكمةَالنقضََ:
« أنةةه ذا كةةان األص ة أن المحكم ة ال تلت ة م بمتابع ة المةةتهم ةةى منةةاحى د اعةةه
المختلف

ال أنه يتعين عليها أن تورد ى حكمهةا مةا يةد علةى أنهةا واجهةا عناصةر

الدعوص وأل ّما بها على وجةه يفصة عةن أنهةا طنةا ليهةا ووا نةا بينهةا
التفتةةا كلي ة عةةن التعةةر

ة ذا هةى

لةةد ا الطةةاعن وموففةةه مةةن التهم ة التةةى ُوجهةةا ليةةه بمةةا

يكشب عن أن المحكم فد أطرحا هذا الد ا وهى على بينه من أمةره

ةن

حكمها يكون فاصر البيان مستوجبًا نضضه .
« وال يضدن ى التة ام المحكمة بوجةوب تضةمين حكمهةا مةا يةد علةى مواجهتهةا
عناصر الدعوص واإللمام بها أن يكون الطاعن فد أمسد عةن ثةارة د اعةه المشةار ليةه
وأن المحكم مل م بالنظر ى أوجه د ا المتهم وتحضيضها مةادام ةى تجلية للحضيضة

وهداي للصواب » .
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* نض

 1978/4/24ـ س  29ـ رفم  84ـ ص 442

ذ يسةةتحي مةةع هةةذا الضعةةود عةةن التحضيةة الواجةةب ـ يسةةتحي تكةةوين االفتنةةا
المطلوب لدص الضاضى الجنائى .
وفةةد تةةواترا أحكةةام الةةنض

علةةى ذلةةد مؤكةةده وجةةوب جةةرا المحكم ة التحضي ة

النهائى كلما أتص ذلةد التحضية بوجةه هةام مةن أوجةه ظهةار الحة
كان ظاهر التعل بموضةوعها وال مةا للفصة
المشر ضرورة فيام المحكم فب الفص

ةى الةدعوص متةى

يهةا علةى وجةه صةحي

ولهةذا أوجةب

ةى الةدعوص بة جرا التحضية النهةائى لكا ة

وفائعها لكى تستبين من تحضيضها بشك مباشر وجه الحضيضة بةدون اعتمةاد منهةا علةى مةا
تم من تحضي لما فد يكون شابه من فصور .
وألن التحضية

بمعر ة المحكمة يمكنهةةا مةةن اسةةتظهار أمةةور ووفةةائع ال يمكةةن أن

تكشب عنها أورا( التحضي المكتوب مهما بلغ فدر دفتها .
ألن هةةذا التحضي ة الةةذص تضةةوم بةةه المحكم ة بنفسةةها يمكنهةةا ةةى النهاي ة مةةن تكةةوين
عضيدتها وفناعتها الواجب الوصو ليها كأساس للحكةم ةى الةدعوص بةالبرا ة أو اإلدانة
.
كما أن المحاكم تمث للخصوم الفرص المتاح األخيرة لمراجع األدلة وتةدارد
ما فد يكون اا أمره على سلط التحضي اإلبتدائى من نضص وفصور .
ذ المحاكمةة هةةى الفرصةة الوحيةةدة التةةى ما الةةا متبضيةة أمةةامهم وألن افتنةةا
المحكم بثبوا التهم أو نفيها ينبغى أن يكون مستمدا من الثضة التةى تةوحى بهةا أفةوا
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الشهود أو ال ومةن التةأثير الةذص تحدثةه هةذه األفةوا

ةى نفةوس فضةاة الةدعوص وهةم

يصغون ليها بأنفسهم .
ولهذا ن جرا التحضي من جديد بمعر محكم الموضةو يصةب واجبةا بةديهيّا
إلمكان البحل والمنافش ةى عناصةر التحضية اإلبتةدائى ولتمكةين المحكمة بالتةالى مةن
أدا وظيفتهةةةا ةةةى الموا نةةة بةةةين هةةةذه العناصةةةر وألن الحكةةةم ةةةى الةةةدعوص بمجةةةرد
اإلط

على أورافها ينطوص وال شد على مضامرة خطيرة ال يؤمن معهةا احتمةا

لة

الضضةةاة وافتنةةاعهم الضاصةةر والتسةةليم بأدل ة فةةد تكةةون أملتهةةا أهةةوا الخصةةوم ور بةةاتهم
الخاص ـ هةذا لةى مةا هةو مضةرر مةن أن تحضية األدلة ةى المةواد الجنائية هةو واجةب
المحكم ى المضام األو وال يجو بحا أن يكون رهن مشيئ المتهم أو د اعه .
وأن العبرة ى المحاكماا الجنائي بالتحضيضاا التى تجريها المحكمة وتسةمع مةن
خ لها الشهود وتحض

يها األدل سوا إلثباا التهم ضد المتهم أو نفيها عنه .

هةةذا لةةى أنةةه لةةم يكةةن يضةةير المحكم ة شةةيئا لةةو أنهةةا أ سةةحا صةةدرها وحضضةةا
التظلمةين سةالفى الةذكر وألن هةذا التحضية فةةد يكشةب للمحكمة أمةو ًرا يمكةن أن يترتةةب
عليهةا العةةدو عةن وجهة نظرهةا التةةى اسةتضرا ةةى يضينهةا فبة سةماعهم وفةةد نصةةا
على ذلد المادة  302جرا اا جنائي ( وعلى أن الضاضى يحكةم ةى الةدعوص بحسةب
العضيدة التى تكونا لديه بكام حريته وال يجو له أن يبنى حكمه على دلية لةم يطةرن
أمامه بالجلس ى حضور المتهم ود اعه ) .
تحضي األدل هو واجب المحكم ى المضام األو .
 َ وقدَقضتَمحكمةَالنقضَفىَالعديدَمنَأحكامهاَبأنََ ََ:
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« تحضي األدل ى المواد الجنائي هةو واجةب المحكمة ةى المضةام األو وواجةب
على المحكم تحضي الةدلي مةادام تحضيضةه ممكنةا وبغة

النظةر عةن مسةلد المةتهم ةى

شأن هةذا الةدلي ألن تحضية أدلة اإلدانة ةى المةواد الجنائية ال يصة أن يكةون رهةن
مشيئ المتهم أو المدا ع عنه »
* نض

 1986/10/9ـ س  37ـ رفم  138ـ ص 728

* نض

 1981/12/30ـ س 32ـ رفم  289ـ ص 1220

* نض

 78/4/24ـ س29ـ رفم  84ـ ص 442

* نض

 72/2/21ـ س  23ـ رفم  53ـ ص 214

* نض

 84/11/25ـ س 35ـ رفم  185ـ ص 821

* نض

 83/5/11ـ س 34ـ رفم  124ـ ص 621

* نض

 45/11/5ـ مجموع الضواعد الضانوني ـ ج  7ـ رفةم  2ـ

ص2
* نض

 46/3/25ـ مجموع الضواعد الضانوني ـ ج  7ـ رفةم 120

ـ ص 113

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََ َ:
« األصةةة

ةةةى األحكةةةام الجنائيةةة أن تبنةةةى علةةةى التحضيةةة الشةةةفوص الةةةذص تجريةةةه

المحكم ة بالجلس ة وتسةةمع يةةه ةةى مواجه ة المةةتهم شةةهاداا الشةةهود مةةادام سةةماعهم
ممكنا »
* نض

 82/11/11ـ س  33ـ رفم  179ـ ص 870

* نض

78/1/30ـ س  29ـ رفم  21ـ ص 120

* نض

 73/3/26ـ س  24ـ رفم  86ـ ص 412

* نض

 73/4/1ـ س  24ـ رفم  93ـ ص 456

* نض

 1991/12/3ـ س 52ـ رفم  177ـ ص1277
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 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنََ ََ:
« األص

ى المحاكماا الجنائية أنهةا نمةا تُبنةى علةى التحضيضةاا التةى تجريهةا

المحكم ة ةةى الجلس ة وتُسررم ةةى خ لهةةا الشةةهود مةةا دام سةةماعهم ممكن ةا ً ـ وذلةةد ةةى
مواجه الخصوم وعليها أن تعةاون الةد ا

الشاهد و حضاره ولو بالضوة ألدا

ةى أدا مأموريتةه وأن تةأمر بالبحةل عةن

الشهادة ما دام فد لجةأ ليهةا ةى ذلةد ونسةب

لى الشاهد تعمد تهربه أو تهريبه حتى ال يُدلى بشهادته ى مجلس الضضةا ومةا دامةا
المحكمة فةةد تبينةا أحضية الةد ا

ةةى تمسةكه بوجةةوب منافشةته وأنةةه لةم يكةةن ةى طلبةةه

مراو ا ً أو فاصدا ً تعطي السير ةى الةدعوص ة ذا فصةرا ةى ذلةد كةان حكمهةا معيبةا ً
إلخ لها بح الد ا » 0
* نض

 1985/12/12ـ س  36ـ رفةم  204ـ ص  1106ـ طعةن  1916لسةن

(55
* نض

 1938/3/28ـ مجموع عمر ـ جـ 4ـ رفةم 186ـة ص176ـة طعةن 295

لسن (8
* نض ة

 1985/10/2ـ س  36ـ رفةةم  141ـ ص  801ـ طعةةن  1605لسةةن

(55

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنََ ََ:
« التحضيضاا األولي ال تصل أساسا ً تبنةى عليهةا األحكةام بة الواجةب دائمةا ً أن
يؤسس الحكم على التحضي
* نض

ا لذص تجريه المحكم بنفسها ى الجلس

»0

 1933/1/10ـ مجموع الضواعةد الضانونية (عمةر) ـ جةـ 4ـ رفةم  35ـ

ص 32
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 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنََ ََ:

« سةةما الشةةاهد ال يتعل ة بمةةا أبةةداه ةةى التحضيضةةاا بمةةا يطةةاب أو يخةةالب
يةةره مةةن الشةةهود ب ة بمةةا يبديةةه ةةى جلس ة المحاكم ة ويسةةع الةةد ا منافشةةته
ظهارا لوجه الحضيض »
* نض

 1973/6/3ـ س 24ـ رفم  144ـ ص 696

* نض

 69/10/13ـ س  20ـ رفم  210ـ ص 1069

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََ ََ:
« ال يضدن ى واجب المحكمة الضيةام بةالتحضي الواجةب عليهةا أن يسةكا الةد ا
عةةةن طلبةةةه
اإلعرا

وفالةةةا  :ن الةةةد ا الةةةذص فصةةةد بةةةه تكةةةذيب أفةةةوا الشةةةاهد اليسةةةوغ

عنه بضال االطمئنان لى ما شهد به الشاهد المذكور لمةا يمثلةه هةذا الةرد مةن

مصةةادرة للةةد ا فب ة

أن ينحسةةم أمةةره بتحضية

تجريةةه المحكمة واليضةةدن ةةى هةةذا أن

يسةةكا الةةد ا عةةن طلةةب جةةرا هةةذا التحضي ة مةةادام أن د اعةةه ينطةةوص علةةى المطالب ة
ب جرائه » .
* نض

 81/12/30ـ س  32ـ رفم  219ـ ص 1220

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََ َََ:
« ذا كان الد ا فد فصد به تكذيب شاهد اإلثباا ومن شأنه لو ص أن يتغيةر بةه
وجه الرأص ى الدعوص ضد كان ل اما على المحكم أن تمحصه وتضسطه حضةه بتحضية
تجريه بلو ا لى اي األمر يه أو تةرد عليةه بمةا يدحضةه أن هةى رأا طراحةه أمةا
وفد أمسكا عن تحضيضه وكان مةا أوردتةه ردا عليةه بضالة االطمئنةان لةى أفةوا الشةاهد
ير سائغ لما ينطوص عليه من مصادرة الد ا فب أن ينحسةم أمةره ةأن حكمهةا يكةون
معيبا » .
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 1990/5/10ـ س  41ـ رفم  124ـ ص 714

* نض

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََ ََ:

« لما كان الد ا الذص أبداه الطاعن يتجه الى نفى الفع المكون للجريمة
و لةةى ثبةةاا اسةةتحال حصةةو الوافع ة كمةةا رواهةةا شةةهود اإلثبةةاا أنةةه يكةةون
د اعا جوهريا لتعلضه بتحضي الدلي

ى الدعوص إلظهار وجه الحة

يةه 000

ممةةا كةةان يضتضةةى مةةن المحكمةة وهةةى تواجهةةه أن تتخةةذ مةةن الوسةةائ لتحضيضةةه
وتمحيصه بلو ا لغاي األمر يه »
* نض

 11سبتمبر سن  88طعن  2156لسن ( 58

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََ ََ:

« علةى المحكمة أن تعةةاون الةد ا

ةةى أدا مأموريتةةه وأن تةةأمر

بالبحل عن الشاهد و حضاره ولو بالضوة ألدا الشهادة مادام الد ا فد لجأ ليها »
* نضة

 1938/3/28ـ مجموع ة الضواعةةد الضانوني ة

ـ محمةةود عمةةر ـ جةةـ  4ـ رفةةم
ـ

186
ص 176
 كماَقضتَبأنه :

« يجةب علةةى المحكمة أن تضةةمن حكمهةا مةةا يةد علةةى أنهةا واجهةةا عناصةةر
الدعوص وألما بها لماما ً شام ً يهيئ لها الفرص للتمحةيص الشةام والكةا ى ـ الةذص
يد على أنها فاما بواجبها وبما ينبغى عليها من لت ام بتحضية البحةل للتعةرب علةى
وجه الحضيض

ـ و الّ كان حكمها معيبا ً لضصوره متعين النض
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»

 1982/12/14ـ س  33ـ رفةم  207ـ ص  1000ـ طعةن رفةم 6047

* نض

لسن ( 52
 1982/1/3ـ س  33رفم  1ـ ص 11ـ طعن  2365لسن ( 51

* نض

 وقضتَبأن :

« تحضي الت وير

ى المحرراا أمر

جوهرص ومةؤثر ةى الةدعوص لمةا فةد

يترتب عليه من تغيير وجه الرأص يها »
 1986/11/26ـ س  37ـ رفم  183ـ ـ ص  969ـ طعةن 1654لسةن

* نض

( 55

 وقضتَبأنهَََ َََ:
« يتعين على المحكم أن تورد ى حكمهةا مايةد علةى أنهةا واجهةا عناصةر
الدعوص وألما بها على وجه يفص عةن أنهةا طنةا ليهةا ووا نةا بينهةا ـ ة ذا هةى
لتفتةةا كلي ة عةةن التعةةر

لةةد ا الطةةاعن وموففةةه مةةن التهم ة التةةى وجهةةا ليةةه بمةةا

يكشب عن أنها فد أطرحةا هةذا الةد ا وهةى علةى بينة مةن أمةره ة ن حكمهةا يكةون
فاصر البيان مستوجبا نضضه »
* نض

 1984/3/25ـ س  35ـ رفم  72ـ ص  338ـ طعن  6492لسن ( 53

ولكن المحكم

ضةا بصةرها عةن التظلمةين السةالفى الةذكر ر ةم أنهمةا مر ضةان

بةأورا( الةدعوص وأصةب جة ا ال يتجة أ منهةةا وأ لضةا بابهةا بةذلد ةى وجةه طارفةةه
األمر الذص تتأذص منةه العدالة أشةد اإليةذا

و ذ كةان مةا تضةدم جميعةه ة ن الحكةم محة

هذا الطعن يكون وفد شابه فصور ض عن اإلخ
واإلحال .
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بح الد ا بمةا يسةتوجب نضصةه

السببَالسادسَََ:القصورَفىَالتسبيبَوالفسادَفىَالاستدلال َ
ََََََََََََََََََوالتعسفَفىَالاستنتاجََ .

فضى الحكةم المطعةون يةه بمعافبة الطةاعن بعضوبة السةجن المشةدد خمسة عشةر
عا ًما عن جريم

ترضها هى حةرا ه لسة ن آلةى مششةخن الماسةورة ( بندفية آلية )

وهو من األسلح التى ال يجو الترخيص بحيا تها أو حرا ها .
ولمةةا كةةان الس ة ن المةةذكور لةةم يضةةبط وبالتةةالى اسةةتحا الضطةةع بةةأن الس ة ن مةةن
النو اآللى مششخن الماسورة

ذلد أن هذه األوصةاب المتعلضة بالسة ن خفية

وال

يمكن دراكها بأص من حواس البشر .
واستندا المحكم ى ذلد لى ما ذكره شهود الوافعة وتحريةاا الشةرط مةع أن
تلد األدل فاصرة على مجةرد مةا يمكةن دراكةه بةالحواس ولمةا كانةا طبيعة السة ن
أمرا خفيًةا ال يةدرد بةالحس
وما ذا كان من النو اآللى مششخن الماسورة من عدمه ً
ةى الحةادل المنسةوب للطةاعن حةرا ه

ومن ثةم اسةتحا الضةو بةأن السة ن المسةتعم

سة ن آلةةى مششةخن ويكةةون االعتمةةاد علةى رأص الشةةهود وجةةامع التحريةةاا
مجةةةرد ا تةةةرا

والضاضةةةى الجنةةةائى نمةةةا يضضةةةى ةةةى الةةةدعوص بنةةةا علةةةى رأيةةةه

الشخصةةةى وعضيدتةةةه الخاصةةة

ةةةى وجدانةةةه رأيةةةا أخةةةر لسةةةواه  .ويكةةةون

وال يةةةدخ

المستفاد من تلد األدل أنها أسفرا عن وجةود فطعةه مةن الحديةد بيةد الطةاعن ـ رضةا
وجدال ـ تشبه البندفي المششخن الماسورة واآللي
مع الةدلي الجنةائى الة

وهةذا التشةابه ( الضةولى ) ال يسةتضيم

م تةوا ره للضضةا باإلدانة الةذص يلة م أن يكةون فطعيةا وجا مةا

وال يتأرج بين االشتباه والظةن واليضةين بمعنةى أن الشةاهد ال يجةو أن يشةهد الّ بمةا
أدركته حواسه من وفائع مادية محسوسة

ولمةا كانةا الحةواس ال تةدرد مةا هةو أبعةد
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ن االستعان بها لمعر نو السة ن ومةا ذا كةان

من ذلد وما هو خفى ير ظاهر

أمرا ير مضبو عض ومنطضةا لمجا اتةه فواعةد
آليا ومششخن الماسورة من عدمه يكون ً
المنط والتفكير السةليم المجةرص العةادص وسةيرها المعتةاد وتكةون المحكمة علةى هةذا
األمةر

النحو وفد أرهضا أدل الدعوص واستخلصا منها ما ال يمكن استخ صه عضة

الذص يعيب الحكم المطعون يه ويستوجب نضضه خاصة و ن جريمة حةرا السة ن
المششخن اآللى هى الجريم األشةد والتةى طبضةا المحكمة عضوبتها ضةد الطةاعن عمة
بالفضرة الثاني من المادة (  ) 32عضوباا األمر الذص تتحضة معةه مصةلح الطةاعن ةى
التمسد بهذا الوجه من أسباب الطعن سببًا لنض

الحكم المطعون يه واإلحال .

ومن العلم العةام أن التعةرب علةى نةو السة ن اآللةى المششةخن يحتةاج حتمةا
لةةى معاين ة و حةةص وبمعر ة الفنيةةين
توصةةيب الس ة ن ـ بغ ة

ة ن حةةوص منحةةى الحكةةم أنةةه فةةد اعتمةةد ةةى

النظةةر عةةن محةةر ه وهةةو ال يغ ة

ـ علةةى آرا شةةهود لةةم

يعاينوا أو يفحصوا الس ن وتكون المحكم بذلد فد اعتمدا على سواها ةى تكةوين
يكون الضاضى الجنائى عضيدته الّ و
عضيدتها بينما ال ّ

عضيدته الخاصة المسةتمدة مةن

أدلتها المعتبرة وهى الرأص الفنى الضائم على المعاين والفحص .

وفد تواتر فضا محكم النض

على أن الضاضى الجنائى ال يتضيد برأص وال

حتى بحكم فاضى جنائى آخر احتراما وتحضيضا ً لواجبه ى الحكم على حضيض

الوافع

الفعلى على مضتضى العضيدة التى تتكون لديه هو مهما تنافضا مع رأص أو حكم سواه
 .هو يضضى صادرا ً ى فضائه عن عضيدة يحصلها هو مستض ً ى تحصيلها بنفسه ال
يشاركه يها يـره ومهما تنافضا مع أص حكم آخر لسواه 0

* نض

 1982/5/9ـ س  33ـ رفم  163ـ ص 561
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* نض

 1984/4/10ـ س  35ـ رفم  88ـ ص 404

* نض

1984/5/8ـ س  35ـ رفم  108ـ ص 491

* نض

1962/10/23ـ س  13ـ رفم  166ـ ص 672

* نض

1961/11/7ـ س  12ـ رفم  177ـ ص 888

* نض

 1996/3/7ـ س  17ـ رفم  45ـ ص 233

* نض

 1983/3/17ـ س  34ـ رفم  79ـ ص 392

* نض

 1968/3/18ـ س  19ـ رفم  62ـ ص 334

* نض

 1990/3/22ـ س  41ـ رفم  92ـ ص 546

وكةةان علةةى محكم ة الموضةةو حتةةى يسةةلم فضةةاؤها مةةن هةةذا العةةوار أن تلت ة م
بالحدود التى تتحدد بها الشةهادة التةى يةدلى بهةا الشةاهد وكةذلد التحريةاا التةى ال تعةدو
أن تكون رأيا لصالحبها دون ثم تجاو
يحتم ة

و الّ عةةد ذلةةد خل ة

وال يجو بحا تحمية أص منهمةا أكثةر ممةا

ةةى منط ة الحكةةم الضضةةائى الةةذص يتعةةين أن يجةةرص علةةى

الصراط المستضيم متفضا مع طبيع الشهادة وتحرياا الشرط

وك منهما فاصةر علةى

ما تدركه الحواس سوا كانا منضول عن الشاهد أو مةا تشةير ليةه تحريةاا منضولة
عن مصادر سري لم يفص عنهةا جامعهةا ولةم تةت للمحكمة منافشةتها وهةى بةذلد ال
تعبّةر ال عةةن رأص الضةةائم بجمعهةةا وبةةذلد بةاا جليةةا أن تحديةةد المحكمة لنةةو السة ن

وما ذا كان آليةا مششةخن الماسةورة مةن عدمةه فةام علةى مجةرد آرا ألصةحابها
وتلد اآلرا مهما كان ثضلها وو نها ال تعد من األدلة التةى يمكةن أن يضةام عليهةا
فضا باإلدان ى شأن نةو السة ن الةذص يلة م لةه حةص نةى مةن الفنيةين المختصةين
رأص بما تدره الحةواس و نمةا مةن وافةع

المؤهلين وهم ال يبدون ما يضررونه لمح
معاين علي و حص نى .
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 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَََ:
« بأن الضطع بكنه المادة المضبوط ومةا ذا كانةا لمخةدر مةن عدمةه ال يكةون
ال بواسط تحلي تلد المادة بمعر الخبرا وأه العلم » .
* نض

 1970/3/29ـ س  21ـ رفم  113ـ ص470

و ن كان فد صدر بصةدد التعةرب علةى

وهذا الحكم الصادر من محكم النض
سةةا علةةى األسةةلح
كنةةه المةةادة المخةةدرة ال أنةةه يُشةةك مبةةدأ ً عا ًمةةا ويسةةرص بالتةةالى فيا ً

والةةذخائر وبالتةةالى ال يمكةةن الضطةةع بنوعهةةا ومةةا ذا كانةةا مششةةخن الماسةةورة مةةن
عدمه ال بعد ضبطها و حصةها بمعر ة خبةرا األسةلح والةذخائر ومةن المضةرر ةى
هذا الصدد أن الضياس ى ير مواد التجريم والعضاب جائ

ى األمور الجنائي .

* حكم الهيئ العام بجلس أو يناير سن  1963ـ س  14ـ رفم  1ـ ص1

وال ينةا مةن ذلةد الضةو بةأن العضوبة المضضةى بهةا ضةد الطةاعن وهةى السةةجن
المشةدد مبةةررة لجريمة الضتة العمةةد والتةةى ديةةن عنهةا كةةذلد ـ ألنةه ينةةا

ةةى صةةورة

الوافع ة برمتهةةا ومةةن المضةةرر ةةى هةةذا الصةةدد أنةةه ال مح ة لتطبي ة نظري ة العضوب ة
المبررة متى فاما تلد المنا ع .
* نضةةةةة

 1986/11/30ـ س  37ـ رفةةةةةم  188ـ ص  985ـ طعةةةةةن

(55/3603
* نض

 1969/10/20ـ س  20ـ رفم  223ـ ص 1133

* نض

 1965/3/2ـ س  16ـ رفم  44ـ ص 206

و ذ خةةةالب المطعةةةون يةةةه هةةةذه الضواعةةةد الصةةةحيح والضةةةوابط السةةةديدة بتسةةةبيب
األحكام الجنائي

نه يكون معيبا لضصوره و ساد استدالله واجبا نضضه على مةا سةلب

بيانه .
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ولما كان الثابا مما تضدم أن الحكم المطعون يه فد ران عليه عوار الةبط ن لمةا
شابه من عيوب بما يستوجب نضضه .

وعنَطلبَوقفَالتنفيذ َ
َ
نه لما كان االستمرار ى تنفيذ الحكم المطعون يةه ضةد الطةاعن مةن شةأنه أن
يرتب له أضرارا جسيم ال يمكن تداركها بما يح لةه طلةب وفةب تنفيةذه مؤفتةا ريثمةا
يفص

ى هذا الطعن .

فلهذهَالأســـــــــباب َ
ولما كانا أسباب الطعن يستوجب بحثهةا ضةم المفةرداا لل ومهةا لتحضية أسةباب
الطعن .

ومن حيةل أن هذا الطعةن للمةرة الثانية
تفص محكم النض

ممةا يسةتدعى ةى حالة الةنض

أن

ى موضوعه .

يلتمس الطاعن بعد ضم المفرداا لل ومها لبحل أسباب الطعن :
الحكمََََ ََ:

أولا

 :بضبو الطعن شك .

ثانيـــاَ  :و ةةةى الموضةةةو بةةةنض

الحكةةةم المطعةةةون يةةةه وتحديةةةد جلسةةة لنظةةةر
.

الموضو أمام محكم النض
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المحامىََ/رجائىَعطية َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

ماَـَحصلَلغيرهَـَحسنَالنية َ
بصفتهَموظفاَعا ًّ
دونَوجهَحقَعلىَربحَومنفعةَمنَعملَمنَأعملَوظيفته َ
الطعنَرقمََ85َ/َ6887ق َ
عنَالجنايةَرقمََ2013َ/10128جناياتَقسمَالدقى َ
ََََََََََََََََََ2013َ/َ1305كلىَشمالَالجيزة َ
َ

َ1ـَالقصورَفىَالتسبيبَ َ
 َ2ـَالخطأَفىَتأويلَوتطبيقَالقانونَوالقصورَفىَالتسبيبَ َ
َ3ـَقصورَآخرَفىَالتسبيبَوخطأَفىَتطبيقَالقانونََ .
َ4ـَالبطلانَوالإخلالَالجسيمَبحقَالدفاعََ َ.
َ5ـَقصورَآخرََفىَالتسبيبََ .
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َ6ـَالقصورَوالإخلالَبحقَالدفاعََ َ.
َ7ـَالخطأَفىَالإسنادََ .
َ8ـَقصورَآخرَفىَالتسبيبََ َ.
َ9ـَقصورَآخرَفىَالتسبيبَوخطأَفىَالأسنادََ .
َ10ـَقصورَآخرَفىَالتسبيبَوإخلالَبحقَالدفاعََ َ.
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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محكمةَالنقض َ
الدائرةَالجنائية َ
مذكــــــرة َ
َ

بأســـــــبابَالطعنَبالنقض َ
المقدمَمن ............. :

متهم  1 /ـ محكةوم ضةده ـ

طاعن
وموطنه المختار مكتب األستاذ  /محمةد رجةائى عطيةه ـ وشةهرته رجةائى
عطيه ـ المحامى بالنض

 26شار شريب باشا ـ الضاهرة .

ضــــــــــــدَ  :النيـابــ العـامـ
فىَالحكم

 :الصادر مةن محكمة جنايةاا الجية ة بجلسة  2014/12/11ةى

الضضي رفم  2013/10128جناياا فسم الدفى ( 2013/1305كلى شما الجية ة)
والضاضى حضوريا بمعافب  ( /الطاعن ) بالسجن المشدد لمدة سا سنواا عما أسةند
ليةه ةةى الةةتهم الةةث ل ( أ ب جةةـ ) و ل امةةه مةةع آخةةرين بةةرد مبلةةغ ث ثة وعشةةرين
مليون وواحد وث ثين ألب وسبعمائ وتسعين جنيهةا وخمسةين فر ً
شةا وبتغةريمهم مبلغًةا
مساويًا له وع له من وظيفته.
الوقائـــعَ .
َ
أحالا النياب العام ك ً من المتهمين :
 ........ )1متهم ( 1 /الطاعن)
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 ........ )2متهم 2 /
 ........ )3متهم 3 /
لةةى المحاكم ة بوصةةب أنهةةم ةةى يةةوم  2010/9/22بةةدائرة فسةةم الةةدفى ـ محا ظ ة
الجي ة :
المــتهمَالــأول  :بصةةفته موظفًةةا عا ًمةةا  ..رئةةيس االتحةةاد العةةام لمنتجةةى ومصةةدرص
الحاصة ا البسةةتاني حصة لغيةره ـ حسةةن النية ـ دون حة علةى ربة ومنفعة مةةن
عمةة مةةن أعمةةا وظيفتةةه بةةأن حصةة للشةةركاا المسةةاهم لشةةرك مصةةر ل سةةمدة
والكيماوياا والمخصباا ال راعي ـ حسن الني ـ علةى ربة دون حة مةن عمة مةن
أعمةا وظيفتةه وذلةد بةأن اسةةتغ اختصاصةه الةوظيفى وأبةرم البروتوكةو واالتفةةا(
المؤرخ  2010/9/22مع المتهمين الثانى والثالل بصةفتهما ممثلةين عةن شةرك مصةر
ل سمدة والكيماويةاا والمخصةباا ال راعية دون عةر

علةى مجلةس دارة اإلتحةاد

مح ة عملةةه وبالمخالف ة للضةةانون  68لسةةن  1971والئحتةةه التنفيذي ة رفةةم  1058لسةةن
 1968حةةةا كونةةةه ةةةى ذاا الوفةةةا رئةةةيس مجلةةةس دارة تلةةةد الشةةةرك وألةةة م ذلةةةد
البروتوكو واالتفا( جه عمله بتوريد كمياا من جميةع أنةوا األسةمدة التةى يحصة
عليهةا اإلتحةاد مةن شةركاا االنتةاج لشةرك مصةر ل سةمدة والكيماويةاا والمخصةةباا
ال راعي ة وذلةةد لتو يعهةةا علةةى الشةةركاا المسةةاهم يهةةا و يرهةةا والتمةةام ذلةةد تةةم
االتفا( على نضةمام شةرك مصةر ل سةمدة والكيماويةاا والمخصةباا ال راعية لةى
عضةوي اإلتحةةاد العةةام لمنتجةةى ومصةةدرص الحاصة ا البسةةتاني بالمخالفة للمةةادة ()2
مةةةن ال ئحةةة التنفيذيةةة رفةةةم  1058لسةةةن  1986التةةةى حةةةددا الفئةةةاا المسةةةمون لهةةةا
بعضةوي اإلتحةاد وبالمخالفة لشةروط و جةةرا اا عضةوي اإلتحةاد

ال أنةةه أبةرم ذلةةد

البروتوكةةو واالتفةةا( منفةةردا ونفةةاذًا لةةه حصةةلا شةةرك مصةةر ل سةةمدة والكيماويةةاا
والمخصباا ال راعي خة

الفتةرة مةن  2010/9/22حتةى  2011/2/14علةى كمية
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 194 263 075طن مةن األسةمدة التةى حصة عليهةا اإلتحةاد بسةعر يضة عةن سةعرها
السةةةوفى ب جمةةةالى مبلةةةغ  23 031 509 50مليةةةون جني ًهةةةا بالمخالفةةة لمحضةةةر دارة
اإلتحةةاد المةةةؤرخ  2009/8/5والمعتمةةةد مةةن و يةةةر ال راعةةة

وتحصةة بةةةذلد علةةةى

مسةةاعدة تلةةد الشةةرك علةةى رب ة دون ح ة والبةةالغ فيمتةةه  23 031 509 50مليةةون
جنيها وهو ار( سعر األسمدة الموردة للشرك عن سعرها باألسوا( .

ب) بصةةفته آنف ة البيةةان والمسةةئو عةةن تو يةةع سةةلع اسةةتراتيجي و ضًةةا لنظةةام العم ة
باإلتحةةاد جهة عملةةه وبموجةةب تفةةوي

مجلةةس دارة اإلتحةةاد المةةؤرخ 2009/8/5

أخ ة عم ةدًا بنظةةام تو يةةع تلةةد السةةلع والمتعلض ة بضةةوا الشةةعب واحتياجاتةةه بةةأن
اسةةتغ اختصاصةةه الةةوظيفى وتنفي ةذًا للبروتوكةةو واالتفةةا( مح ة االتهةةام السةةاب
بالمخالف ة لضةةرار مجلةةس دارة اإلتحةةاد المةةؤرخ ةةى  2009/8/5بتو يةةع األسةةمدة
علةةى أعضةةا اإلتحةةاد وبالمخالف ة للضةةانون  68لسةةن  71والئحتةةه التنفيذي ة 1058
لسن  86التى توجب تو يع مستل ماا اإلنتاج والمهماا والمعةداا علةى أعضةا
اإلتحاد وبنسب متساوي وو ضا الحتياجاا ك منهةا الّ أنةه فةام بتوريةد نسةب 95.3
 %مةةةن األسةةةمدة المةةةوردة لإلتحةةةاد لصةةةال شةةةرك مصةةةر ل سةةةمدة والكيماويةةةاا
والمخصةةباا ال راعي ة ومنعهةةا عةةن بةةافى أعضةةا اإلتحةةاد ولةةم يسةةتجب لطلبةةاا
أعضةةا اإلتحةةاد بشةةأن تلةةد األسةةمدة وأحالهةةا لشةةرك مصةةر ل سةةمدة والكيماويةةاا
والمخصةباا ال راعية لتو يرهةا بمةا أخة بنظةام تو يةع تلةد السةلع اإلسةةتراتيجي
والمتعلض بضوا الشعب واحتياجاته على النحو المبين بالتحضيضاا .
جـ) بصفته آنف البيان أضر عمدًا بأموا ومصال جه عمله بأنةه ونفةاذًا للبروتوكةو
واالتفةةا( محةة اإلتهةةام (أ) فةةام بتوريةةةد كميةةاا األسةةمدة لشةةرك مصةةر ل سةةةمدة
والكيماويةةاا والمخصةةباا ال راعي ة بأف ة مةةن سةةعر السةةو( ةةى ذاا ال مةةان بمةةا
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أضةةر بةةأموا اإلتحةةاد وجهة عملةةه بمبلةةغ  23.031.509.50مليةةون جنيةةه ( ث ثة
وعشرون مليون وواحد وث ثون ألب وخمسةمائ وتسةعون جنيهةا وخمسةون فر ً
شةا
) وهو ار( السعر بين سعر السو( والسعر المةوردة بةه تلةد األسةمدة علةى النحةو
المبين بالتحضيضاا .
ثانياََ:المتهمانَالثانىَوالثالثََ :

اشتركا مع المتهم األو بطريضى االتفةا( والمسةاعدة علةى ارتكةاب الجريمة
مح البند ( أوال  /أ ) بأن اتفضا معه علةى ارتكابهةا وسةاعداه بةأن أبرمةا معةه بصةفتهما
ممثلةةين لشةةرك مصةةر ل سةةمدة والكيماويةةاا والمخصةةباا ال راعيةة األو « نائةةب
رئةةيس مجلةةس دارة الشةةرك » والثةةانى« العضةةو المنتةةدب للشةةئون المالي ة واإلداري ة
للشةةرك » البروتوكةةو المةةؤرخ  2010/9/22بمةةا مكةةن شةةرك مصةةر ل سةةمدة مةةن
الحصةةو علةةى ربةة بمبلةةغ  23.031.50مليةةون جنيهةةا ( ث ثةة وعشةةرون مليةةةون
وواحد وث ثون ألةب وخمسةمائ تسةعون جنيهةا وخمسةون فرشةا ) ـ (كةذا) تمةا هةذه
الجريم بذلد االتفا( وتلد المساعدة على النحو المبين بالتحضيضاا .

مكةررا
وطلبا النياب عضةابهم بةالمواد 116 116 115 43 41 40
ً
مكررا  / 119د  119مكررا  /هـ من فانون العضوباا .
118 118
ً
وبجلسةةة  2014/12/11فضةةةا المحكمةةة حضةةةوريًا بمعافبةةة المةةةتهم ........
( الطاعن ) بالسجن المشدد لمدة سا سنواا عما أسند ليه ى التهم الث ل .

81

وبمعافب ك من المةتهم  2 /المةتهم  3 /بالسةجن المشةدد لمةدة أربةع سةنواا عمةا
أسةةند ليةةه ةةى االتهةةام أوالً و لةة ام المتهمةةين الث ثةة بةةرد مبلةةغ 23 031 509 50
مليون جنيها وبتغريمهم مبلغ مسا ٍو له ( كذا ) وبع
ولما كان هذا الحكم معيبًةا وبةاط ً
الةنض

المتهمين الث ث من وظائفهم .

ضةد طعةن عليةه المةتهم األو  .............بطرية

بشخصةه مةن سةجن طةرة ـ عنبةر ال راعة وذلةد بتةاريخ 2015/1/ 18وفيةةد

طعنه تحا رفم تتابع (. )77
ََََََونوردَفيماَيلىَأسبابَالطعنَبالنقضَََ َ:
َ

أســـــــــبابَالطعـــن َ
َ

أولاََََ:القصورَفىَالتسبيبََ َ:
خلصا محكمة الموضةو

ةى فضةائها ب دانة المتهمةين لةى صةورة لوافعة الةدعوص

التى فضا بة دانتهم عنهةا بضولهةا ةى ختةام حكمهةا « ن المةتهم األو  .........رئةيس
مجلس دارة اإلتحاد العام لمنتجى ومصدرص الحاصة ا ال راعية وهةو موظةب عةام
ومعةين بضةرار مةن و يةةر ال راعة كةان يشةةغ

ةى ذلةد الوفةةا منصةب رئةيس مجلةةس

دارة شرك مصر ل سمدة والكيماويةاا والمخصةباا ال راعية وأمةوا ذلةد االتحةاد
نظةرا النتوائةةه التةةرب لتلةد الشةةرك والتةةى يعمة
أمةوا عامة  .وأنةةه
ً
سةةا لهةةا
رئي ً

ةةى ذاا الوفةةا

ضةةد أوع ة للمةةتهم الثةةانى  .......نائةةب رئةةيس مجلةةس دارتهةةا والمةةتهم

الثالةل  ...........العضةو المنتةةدب للشةرك باالتفةةا( معهمةا وشةاركاه ةةى ذلةد االتفةةا(
المشئوم المؤرخ  2010/9/22وإلسباغ الشرعي السائغ وتنفيذ مخططهةم اإلجرامةى
اتف األو مع الثانى والثالل على انضمام تلد الشرك لإلتحاد حتى تةتمكن باعتبارهةا
عضةةوا بةةه مةةن الحصةةو علةةى كا ة كميةاا األسةةمدة التةةى يحصة عليهةةا االتحةةاد مةةن
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الشركاا بنا ً ا على تكليب من و ير ال راع آنذاد بسعر مدعم وتتةولى تلةد األخيةرة
بيع تلد الكمياا الخرين بخ ب أعضةا اإلتحةاد محضضة بةذلد أربا ًحةا يةر مشةروع
مما أضر باالتحاد .
« ولتنفيذ ذلد اتفضوا يما بينهم بلي ـ على بةرام ذلةد االتفةا( ودون العةر

علةى

مجلس دارة االتحاد حسب ما انتهى ليه تضرير الخبير المنتةدب ةى الةدعوص ومةا ورد
بالخطةةاب المةةؤرخ  2011/3/28والصةةادر مةةن اإلتحةةاد بعةةدم عرضةةه علةةى مجلةةس
اإلدارة وفةةد ورد ببنةةود ذلةةد االتفةةا( علةةى حصةةو تلةةد الشةةرك علةةى كا ةة كميةةاا
األسمدة لإلتحاد مةن الشةركاا األخةرص بسةعر ي يةد عشةرون جني ًهةا للطةن عةن السةعر
الذص تسلمه به اإلتحاد .
« مما تترتب عليه حصو تلد الشةرك علةى كمية مةن األسةمدة تجةاو %95
مةن الكميةةاا التةةى يحصة عليهةةا اإلتحةةاد مةن تلةةد الشةةركاا وبلغةةا 194 263 075
طنًةةا وبسةةعر يضةة عةةن سةةعرها السةةوفى ممةةا ترتةةب عليةةه اإلضةةرار بةةأموا االتحةةاد
ب جمةةالى  23 031 509 50مليةةون جني ًهةةا ر ةةم أن تلةةد السةةلع متعلض ة باحتياجةةاا
الم ارعين وموضو لها نظام محدد لتو يعها باعتبارهةا مةن األسةمدة الهامة ل راعة
المحاصةي المتعلضة بضةوا الشةعب والصةادر بنظةةام تو يعهةا عةدة فةراراا مةن رئةةيس
مجلةةةس الةةةو را  2003/1669و (  2007/97و يةةةر ال راعةةة ) وتعمةةةد المتهمةةةون
الث ث برام ذلد االتفا( ر م علمهم بمةا ينطةوص عليةه مةن مخالفة فانونية ومالية وال
يجو لمث تلد الشرك أن تنضةم ةى عضةوي ذلةد االتحةاد بمةا يسةم لهةا بالحصةو
على تلد الكمياا من األسمدة المسعرة .
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« وفد اتجهةا رادتهةم إلبرامةه ـ كمةا تعمةد المةتهم األو اإلخة

بنظةام تو يةع

تلةةد األسةةةمدة والضاصةةةر تو يعهةةةا علةةةى أعضةةةا االتحةةةاد والمنتفعةةةين ذوص الحيةةةا اا
المحةةةددة ر ةةةم علمةةةه بوضةةةع ذلةةةد النظةةةام ومخاطبةةة و يةةةر ال راعةةة بتلةةةد الضواعةةةد
والتعليماا وذلد إلحكام السيطرة على تو يع تلد السلط المتعلض بضةوا المةواطنين .
ال أنةةه تعمةةد ذلةةد اإلخ ة

ومنتويًةةا لةةه

ذ ال يُعض ة أص ة ً التةةذر بعةةدم علمةةه بتلةةد

الضراراا ر م فراره بالتحضيضاا بعلمةه بهةا وبة فرار د اعةه بمذكراتةه بأنهةا مةن السةلع
المسعرة بمعر و ير ال راع

وأنه ال يجةو بيعهةا بةأكثر مةن السةعر المحةدد لهةا

مما ترتب عليه ضرر مالى لإلتحاد تمث

ى عةدم حصةوله علةى المبلةغ المشةار ليةه

وهو ار( سعر البيع لتلد الشرك عن سعر السو( باإلضةا
اإلتحاد وتمث

لةى اإلضةرار بأعضةا

ى عدم حصولهم على تلد السةلع مباشةرة مةن اإلتحةاد بة كةان المةتهم

األو يتعمةةد تحوي ة طلبةةاا األعض ةا لتلةةد الشةةرك والتةةى مارسةةا بةةدورها احتكةةار
تو يعها علةى معار هةا والبيةع ألعضةا اإلتحةاد يةر المسةاهمين بهةا بسةعر أعلةى مةن
األعضا المساهمين بها .
« وأنه فد ثبا للمحكم اشتراد المتهمين الثانى والثالةل ةى ارتكابهمةا للجريمة
(أ) االشةةتراد وتةةربي الغيةةر حسةةن الني ة باتفافهمةةا والمةةتهم األو علةةى تحريةةر ذلةةد
االتفا( ر م علمهما اليضينى بعدم أحضية الشةرك التةى يمث نهةا ةى االنضةمام لعضةوي
ذلد االتحةاد والحصةو علةى تلةد الكميةاا مةن األسةمدة المسةعرة دون وجةه حة ممةا
ترتب عليه جمل تلد األضرار المشار ليها وال يجدص المتهمين الثانى والثالةل نفعًةا
المنا ع ة ةةى فيم ة تلةةد األضةةرار

ذ ثبةةا للمحكم ة فيةةام تلةةد الشةةرك بةةالبيع بتلةةد

األسةةعار لهةةذه األسةةمدة لشةةركاا أخةةرص حسةةب الثابةةا بتضةةارير الخبةةرا المنتةةدبين ةةى
الةةدعوص والتةةى لةةم ينةةا

المتهمةةين ( كةةذا ) ةةى صةةحتها بةة

لظروب خاص بتلد الشرك .
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عمةةا أنهةةا حةةررا

« ومةةن جمةةا مةةا تضةةدم تخلةةص المحكمة لةةى ثبةةوا تةةوا ر كا ة أركةةان الجةةرائم
مح االتهام فب

األو ( للتهم الث ل ) وفب المتهمين الثةانى والثالةل لإلتهةام ( أ )

وعولةا
حسبما أوضحا المحكم وأثبةا ذلةد بأدلة الثبةوا الضولية التةى فةدمتها (ب!) ّ
عليها مما تطرن معه المحكم أي د و أو منا عاا أخرص يكةون فةد أثارهةا الةد ا
ذ لةةم يضصةةد منهةةا سةةوص التشةةكيد ةةى تلةةد األدل ة ولهةةذا تطرحهةةا المحكم ة وال تعة ّةو
عليها وال على نكار المتهمين باعتبار ك ذلد من وسائ الد ا .
« كما تطةرن طلةب الةد ا
ثبا بالتضرير المذكور المر

عةادة الةدعوص لمكتةب الخبةرا الطمئنانهةا لكفاية مةا

بالدعوص » .
( انتهى ما نضلناه عن الحكم )

ويبين مما تضدم أن محكم الموضو خلصا ى حكمهةا لةى أن اتفافةا جمةع بةين
الطةةةاعن بصةةةفته رئةةةيس اإلتحةةةاد العةةةام لمنتجةةةى ومصةةةدرص الحاصةةة ا البسةةةتاني
والمتهمةةةين الثةةةانى والثالةةةل بصةةةفتهما ممثلةةةين لشةةةرك مصةةةر ل سةةةمدة والكيماويةةةاا
والمخصةةباا ال راعي ة ( الثةةانى نائةةب رئةةيس مجلةةس دارة الشةةرك والثالةةل العضةةو
المنتدب للشئون المالي واإلداري ) ووفعةوا علةى البروتوكةو المةؤرخ 2010/6/22
ممةةا مكةةن شةةرك مصةةر ل سةةمدة مةةن الحص ةو علةةى رب ة بمبلةةغ 23 031 509 50
مليون جني ًها دون ح بنا ً ا على ذلد االتفا( وتلد المساعدة .
وجا بيان المحكم لهذا االتفا( وتلد المسةاعدة ةى صةورة عامة مجهلة يشةوبها
الغمةةو

واإلبهةةام المطل ة

ذ لةةم توض ة المحكم ة ةةى حكمهةةا كيةةب التضةةا راداا

هؤال المتهمين يما بينهم على ارتكاب الجرائم سالف الذكر لصالحهما .
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ذ لم توض المحكم ى حكمها عناصر هةذا االتفةا( الم عةوم ومظةاهره والتةى
تنبئ عنه وتضطع بثبوتةه ولةم تضةع المحكمة ةى اعتبارهةا أن انضةمام شةرك مصةر
ل سةمدة الةى اإلتحةاد العةام لمنتجةى ومصةدرص الحاصة ا البسةتاني أمةر مضةرر لكا ة
الشةركاا األخةةرص منةةذ عةام  2008وأنةةه نظة ًةرا ألن وحةدة الصةةرب لكميةةاا األسةةمدة
هةى خمسةةون طنًةةا لكونهةةا حمولة الجةةرار وبالتةةالى ة ن صةغار أعضةةا اإلتحةةاد مةةن
الم ارعين (عشةرين ةدانًا وأفة ) والةذين ال يسةتطيعون تحمة الحمولة كاملة يلجئةون
لى الشرا من تجار الجمل والتج ئ بحسب احتياجاتهم وليس من المصنع مباشرة .
هةةذا وفةةد فةةدم الةةد ا المسةةتنداا الدالةة علةةى أن األعضةةا المنضةةمين ل تحةةاد
كمسةةاهمين لشةةرك مصةةر ل سةةمدة يحصةةلون علةةى كميةة منتظم ة تمثةة  %95مةةن
الكميةةاا المنصةةر لإلتحةةاد بينمةةا يخةةص أعضةةا االتحةةاد ذوص الحيةةا اا الكبةةرص
بنسب  %5وهو األمر الذص تم الحضًا بخصوص تنفيذ البروتوكو مع مصفى أبةو فيةر
والدلتا بعد انضمام هؤال الى مساهم الشرك .
وألنه باستضرا البيان المر

والمضدم مةن الةد ا يبةين بجة

بين الكمياا التى تةم سةحبها بمعر ة اإلتحةاد خة
 35طن ـ هو تعةار

أن التعةار

يمةا

شةهر مةايو سةن  2010ـ 700

يةدعو لةى عةدم االطمئنةان لةى فيمة اجمةالى التعامة الةواردة

بهةةذا البيةةان لوجةةود ةةار( مضةةداره  1600 /طةةن يمث ة فيم ة  2.5مليةةون جنيةةه وأن
نسةب سةماد الفيةةرمكس التةى تةم اسةةت مها مةن شةةرك أبةو فيةر  8700طةةن تمثة نسةةب
 %24مةةةن اجمةةةالى الكميةةة  35 600طةةةن وتبةةةا ألعضةةةا االتحةةةاد بةةةذاا السةةةعر
المشترص به بعد تصويب الخطأ الوارد ى المبيعاا .
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ولةةم تةةتفطن المحكم ة كةةذلد لةةى صةةورة خطةةاب الجهةةا المرك ة ص للمحاسةةباا
(اإلدارة المرك ي للشئون الضانوني ) الموجه لى محكم جناياا الجي ة والمسةتفاد منةه
عدم حصو االتحاد على أص اعتماداا مالي من الدول خة

الفتةرة مةن2009/4/1

حتى . 2011/2/28
وكةةذلد الخطةةاب الموجةةه مةةن و ارة ال راع ة (اإلدارة العامة للشةةئون الضانوني ة )
لةةى وكية المةةتهم األو (الطةةاعن) بشةةأن عةةدم تلضةةى االتحةةاد أية اعتمةةاداا مالية عةةن
الفترة من  2009/4/1حتى .2011/1/28
باإلضا

لى عدم تلضى اإلتحاد أي اعتماداا مالي من و ارة ال راع .

ومن هذا يتبين التضاعس العمدص عن تضديم بافى المسةتنداا ومةن أخصةها محاضةر
اللجن العليا لمتابع تو يع األسمدة .
كمةةا فةةدم الةةد ا بطةةافتى العضةةوي رفمةةى  13261 13206الصةةادرتين مةةن
االتحاد العام لى عضوص اإلتحاد دون توفيع رئةيس مجلةس اإلدارة عليهةا وهةذا البيةان
يتعةةار

مةةع المسةةتند المضةةدم مةةن الشةةاهد السةةادس صةةفح  35/13ومةةا بعةةدها مةةن

التحضيضاا وعدم اختصاص رئيس المجلس بالتوفيع على هذه البطافاا .
كما فدم الد ا صورة ضوئي مةن يصةاالا اشةتراد العضةوي وتجديةدها لشةرك
مصر ل سمدة مؤشر عليها من مدير شئون األعضةا حةا كةون التجديةد كةان بتةاريخ
 2012/10/16أص بعةةد تةةرد الطةةاعن (المةةتهم األو ) مسةةئوليته ويُسةةتفاد مةةن هةةذا
المسةةةتند أن المسةةةئوله عةةةن شةةةئون العضةةةوي باالتحةةةاد هةةةى دارة شةةةئون األعضةةةا
باإلضا

لى استمرار تحصي اإلتحاد لعضوي الشرك حتى عام .2012
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كما فةدم الةد ا المسةتنداا الدالة علةى فبةو عضةوي عةدد مةن الشةركاا ضةمن
أعضةةائه ةةى الفتةةرة مةةا فب ة تةةولى المةةتهم األو مسةةئولي رئاس ة اإلتحةةاد وأن اإلدارة
الخاص بشئون العضوي باإلتحاد ومديرها العام اختصوا بةالرد علةى كتةاب المستشةار
الضانونى الموجه لى المحكم .
ولم تفطن كذلد ـ لجنة الخبةرا المنتدبة مةن سةلط التحضية

لةى البيةان الصةادر

من االتحاد المذكور والذص يفيد وجود أكثر مةن أربعةين شةرك ضةمن أعضةا اإلتحةاد
العام وهذا يتعةار

وينةاف

مةا شةهد بةه المةدير التنفيةذص والشةهادة المضدمة للمحكمة

والتى تفيد أن عددهم كان ث ل شركاا ضط .
وممةةا يؤكةةد عةةدم اعتبةةار االتحةةاد العةةام جه ة تابع ة لةةو ارة ال راع ة
الحالى ر

أن الةةو ير

توصي الجمعي المصري لتجار ومو عى األسةمدة بالتعافةد مةع االتحةاد

العام على كمي  250ألب طن من سماد اليوريا نتاج مصانع المناط الحةرة (سةابضًا)
وطلب تحديد جه محايدة وشرعي من التجار.
وفةةدم الةةد ا كةةذلد عةةدة تضةةارير للجهةةا المركةة ص للمحاسةةباا بنتةةائج مراجعةة
حساباا اإلتحاد عةن األعةوام المالية مةن  2007/6/30حتةى  2009/6/30وتةد
تلد التضارير على مساهم االتحاد ى شةرك المجموعة المصةري لتصةدير البطةاطس
وتحضي هذه المساهم لفائ

تو يع .

ومساهم اإلتحاد ى شرك الم ح السريع بنسب  %25من فيمة األسةهم وأن
هذه الشرك كانةا تحةا التأسةيس وأن اإلتحةاد تحمة مبلةغ  36ألةب جنيةه كخسةائر
نتيج رو( تضييم العمل دون مبرر ى رأس ما شرك الخطوط الم حي السريع .
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كمةةا فةةدم الةةد ا المسةةتنداا الدالة علةةى أن الكمية المستحص ة عليهةةا مةةن شةةرك
مصر ل سمدة من نتراا النشادر هى  50طنًا وأن شرك بيكو حضضا نفعًةا مةن هةذا
التعام ولم تصبها ثم أضرار.
وأن الكمي المتحص عليها من شةرك مصةر ل سةمدة هةى  500طةن ضةط مةن
وأن الكمية

سماد اليوريا وأن شرك رخا لم يصبها ضرر من جرا هةذا التعامة

المتحص عليها من شةرك مصةر ل سةمدة مةن نتةراا النشةادر هةى  300طنًةا وأن
شرك ارم ريتس لم ينلها ضرر من جرا هذا التعام .
وأن هام

رب طن سةماد اليوريةا اال ولةى سةريع التصةريب هةو ضةط  50جني ًهةا

مو ع على كا حلضاا التو يع عن أشهر تنفيذ البروتوكو موضو الدعوص .
وعدم وجود اسم المتهم األو ضمن مساهمى الشرك أو أعضا مجلةس دارتهةا
وعدم تضاضةى المةتهم األو أية مبةالغ تحةا أص مسةمى بسةبب رئاسة دارة الشةرك
لعضو من ذوص الخبرة ـ ير متفرغ واستضالته من المجلس ى .2011/5/4
وما يفيد أن المتهم األو ال يملد أي أسهم ى رأس ما الشةرك

ولةم يكةن مةن

ضمن مؤسسيها سوا عند التأسيس أو بعد ذلد .
وان هةام
وأن الغر

ربة الطةةن مةن أسةةمدة البروتوكةو ال يتجةاو  20جنيهةا ً لكة طةةن
من تأسةيس الشةرك هةو مةا تةم االتفةا( عليةه مةع و يةر ال راعة األسةب

بعم شرك تمث تجمعًا لكا تجار األسمدة يمكن للحكوم التعام معه .
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وأن و يةر ال راعة اعتمةد محاضةةر جلسة مجلةةس دارة اإلتحةاد المنعضةةد بتةةاريخ
 2010/9/5والتأكيد على أن الضراراا التةى يصةدرها مجلةس اإلدارة جة

ال يتجة أ

من ال ئح التنفيذي وموا ض أعضا مجلةس اإلدارة علةى مسةاهم اإلتحةاد ةى شةرك
مصر ل سمدة والكيماوياا بنسب  %10من رأس مالها المعلن .
وما يفيد تضةرر شةرك أبةو فيةر مةن عةدم التة ام بنةد التنمية واالئتمةان ال راعةى
باست م الكمياا الخاصة باألسةمدة المخلوطة

ممةا أثةر سةلبيًا علةى يةراداا الشةرك

وخطة االنتةاج بطريضة افتصةادي وموا ضة الةو ير علةى اسةت م االتحةاد لهةذه الكميةاا
الفائض مع لحان شرك أبو فير الست م الكمياا المنوه عنهةا ومةن ضةمنها اإلتحةاد
العةةام وموا ض ة الةةو ير علةةى ذلةةد ومةةا يفيةةد توجيةةه و يةةر ال راع ة الشةةكر لةةرئيس
مجلس دارة اإلتحاد للجهود المبذولة والمحضة عنهةا أربا ًحةا يةر مسةبوف عةن الفتةرة
مةةةن  2009/1/1حتةةةى 2010/6/20

األمةةةر الةةةذص يضطةةةع بعلةةةم المجلةةةس بنتةةةائج

التعام الخاص ببيع األسمدة من االتحاد لشرك مصر.
كما تبين وجود رصيد للشرك المذكورة طرب اإلتحةاد مضةداره  25مليةون جنيهةا ً
ولةم يجةد الجهةا المركة ص للمحاسةباا مةةا يبةرر تجميةد هةذا الرصةيد بموجةب فةةرار
اتخذه اإلتحاد العام .
وفةةد أ فلةةا محكمةة الموضةةو كا ةة هةةذه األدلةة الضاطعةة علةةى سةة م موفةةب
الطةةاعن وأنةةه لةةم يسةةخر أمةةوا اإلتحةةاد لخدم ة أ راضةةه الشخصةةي ومضاصةةده الخفي ة
ونوايةةاه الشةةريرة أو أنةةه اتخةةذ اإلتحةةاد ورئاس ة مجلةةس دارتةةه واجه ة يمةةارس منهةةا
انحرا ه وآثامه كما أراد شهود اإلثباا تصويره ظل ًما وعلةى خة ب الحضيضة والوافةع
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ى حين أن الطاعن كان ى حضيض األمر ضةحي لهةذه اإلدعةا اا الكاذبة والملفضة
وهو ما تمسد به الد ا بجلس المحاكم وتنبئ عنةه األورا( والمسةتنداا التةى فةدمها
للوهل األولى وفد اعتضدا المحكم خطأ ً أنه ضالع مع المتهمين الثةانى والثالةل يمةا
وفع من جرائم مدعى بهةا كمةا أن الثابةا أنةه لةم يحصة أو يظفةر يةره بأية أمةوا
دون ح كما جا بوصب االتهام بأمر اإلحال .
وأمسكا محكم الموضةو عنةد اإل صةان عةن األدلة والضةرائن التةى استخلصةا
منها ثبوا ذلد االتفةا( الم عةوم بطرية التواطةؤ بينةه وبةين المتهمةين الثةانى والثالةل
ال تيا أموا اإلتحاد واالستي

عليها بالباط وتظفير الغير بأربان ال يستحضها .

واكتفةةا المحكمةةة بضولهةةةا ن الطةةاعن اتفةةة مةةةع المتهمةةين الثةةةانى والثالةةةل علةةةى
ارتكاب الجرائم سالف الذكر ولم تبسط ى حكمها المضدماا التةى تحمة تلةد النتيجة
وتةةؤدص ليهةةا ةةى منط ة سةةائغ واسةةتدال سةةليم ومضبةةو

ولةةم توض ة المحكم ة تلةةد

العناصةر الدالة علةةى وجةود ذلةةد االتفةا( المةدعى بانعضةةاده بينةه وبةةين المتهمةين الثةةانى
والثالل وال ما يفيد أنهم عضدوا الع م على االستي
واإلضرار بمصلح اإلتحاد خاص ً وفد ثبا من خ

علةى تلةد المبةالغ والتةرب منهةا
المستنداا المضدمة مةن د ةا

الطاعن أنه لم يخ بنظام تو يع األسمدة ونظامها والمتعلض بضوا المواطنين كمةا لةم
يلح ثم أضرار بمصال أو أموا جه عمله كما ثبا من المسةتنداا المضدمة مةن
الد ا والساب بيانها وما خلصا ليه تضارير خبرا الكسةب يةر المشةرو واألمةوا
العام المنتدبين من جهة التحضية لفحةص الوفةائع التةى أسةندها تضريةر اللجنة ال ُمشةكل
سةةا لإلتحةةاد العةةام لمنتجةةى ومصةةدرص
مةةن و يةةر ال راعةة للمةةتهم األو بصةةفته رئي ً
الحاصةة ا البسةةتاني

أن مةةا حصةة عليةةه اإلتحةةاد الةةذص كةةان يرأسةةه الطةةاعن مةةن

شةركتى تصةنيع األسةمدة وهمةةا شةركتا أبةو فيةر والةةدلتا ل سةمدة مةن حصةص األسةةمدة
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كةةان مةةن ةةائ

انتاجهةةا وممةةا ي يةةد عةةن حاج ة بنةةد االئتمةةان ال راعةةى ب ة جرا اا

فانوني صحيح وباألسعار المحددة بضرار من و ير ال راع .
وأن اإلتحاد كان يضوم ببيع تلةد الحصةص لمةن ير ةب مةن أعضةائه بهةام

ربة

بسيط تمشيًا مع المسةتهدب مةن نشةائه وهةو تةو ير مسةتل ماا اإلنتةاج ألعضةائه دون
استهداب الرب منها طبضًا للضانون المنشئ له والئحته التنفيذي .
وأن بروتوكةةو التعةةاون الةةذص أبةةرم بتةةاريخ  2010/9/22بةةين اإلتحةةاد وشةةرك
مصةر ل سةمدة فةد تةةم و ضًةا للوائحةه التةى تتةةي لإلتحةاد بةرام العضةود واالتفافةةاا وأن
ساب صادر لةه مةن مجلةس دارة اإلتحةاد

الطاعن وفع عليه بصفته بنا ً ا على تفوي

ى شرا وبيع حصص األسمدة المخصص لإلتحاد.
كمةةا ثبةةا مةةن تلةةد المسةةتنداا المضدمةة مةةن الةةد ا

أن انضةةمام شةةرك مصةةر

ل سمدة لى اإلتحاد فةد تةم صةحي ًحا وو ضًةا للمةادة الثانية مةن الضةرار بضةانون رفةم 68
لسن  1971المنشئ لذلد اإلتحاد .
عضةوا بةةه يكةةون لهةا الحة
ومةن ثةةم نةه بمضتضةةى كونهةةا
ً

ةةى الحصةو علةةى مةا

تر بةةه مةةن أسةةمدة تةةم تخصيصةةها لإلتحةةاد ويكةةون حصةةولها علةةى حص ة السةةماد مةةن
اإلتحاد بسعر ي يد بمبلغ عشرين جنيها ى الطن عن سعر اسةت مه مةن المصةنع و ضةا ً
للبروتوكةةو المحةةرر بينهمةةا ال يمث ة مةةن ثةةم أيّةةا مةةن جريمتةةى التةةرب أو اإلضةةرار
بالما العام .
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ذ أن تلةةد ال يةةادة ةى مضاب ة تكةةاليب ومصةةرو اا اإلتحةةاد اإلداري ة وتةةدخ

ةةى

حساباا اإلتحاد كما يثبا مةن التضةارير ـ للصةرب منهةا علةى أنشةطته ودون اسةتفادة
للمتهم من ذلد .
كما وأنه ليس يه هدار أو ضرار بما اإلتحةاد و ة المسةتهدب مةن فيامةه طبضًةا
لضانون نشائه والئحته التنفيذية

وهةو تةو ير مسةتل ماا ال راعة واإلنتةاج ألعضةائه

وليس للمتاجرة بها والترب منها .
وال يضةدن ةةى ذلةد مةةا جةا بتضريةةر الخبةرا المةةؤرخ  2011/9/11مةن تحضة ضةةرر
بةةأموا االتحةةاد يتمث ة

ةةى ةةار( السةةعر الةةذص باعةةا بةةه شةةرك مصةةر ل سةةمدة تلةةد

الحصص عن سعر شرائها من اإلتحاد .
ذ أن ذلد الفار( ـ وعلى ر
على اإلتحاد و ضًا للغر
مضدار الضرر

صحته جدالً ـ ال يمث

صةا
ةى الحضيضة رب ًحةا خال ً

مةن نشةائه علةى مةا سةلب بيانةه و ذا أضةيب لةى ذلةد أن

الذص احتسبه التضرير من اإلتحاد مضروبًا ى مجمةو مةا تحصةلا

عليه منه هو الفار( بين فيم أعلى اتورة باعا بها الشرك طةن السةماد وبةين السةعر
الذص حصلا به عليه من اإلتحاد مضةروبًا ةى مجمةو مةا تحصةلا عليةه منةه متخةدًا
من تلد الفاتورة دلي ً على سعر السو( حا أن البيع بتلد الضيم لةم يكةن ال ألربعة
شركاا استثماري ضط والتى تضع م ارعها شر( العوينةاا وتوشةكى

ة ذا مةا أخةذ

ى االعتبار على ما هو ثابا بالتضارير أن سةعر بيةع طةن السةماد شةام ً تكةاليب النضة
لى م ار المشترص ومةن ثةم ة ن بيةع طةن السةماد لتلةد الشةركاا بسةعر ي يةد عةن
نظيرتها تحسبًا لتكاليب النض لم ارعها والتى تضع ى مناط نائية ال يصةل أن يكةون
دلي ً على سعر السو( .
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وبنا ً علةى ذلةد وعلةى تلةد المسةتنداا المضدمة مةن د ةا الطةاعن خلةص تضريةر
لجن خبرا الكسب يةر المشةرو

لةى النتةائج السةالف الةذكر والتةى توضة أنةه لةيس

ثم ة مةةا يؤخةةذ علةةى تصةةر اا المتهمةةين ومةةنهم المةةتهم األو (الطةةاعن ) وأن تلةةد
التصر اا ال بار عليها وبذلد انحسر عنها وصب التجريم الموجب للعضاب .
وفدم الد ا تضارير خبرا الكسب يةر المشةرو واألمةوا العامة المنتةدبين مةن
جه التحضي لمحكمة الجنايةاا عنةد نظرهةا الةتظلم مةن أمةر المنةع مةن التصةرب رفةم
 2011/22المضدم مةن الطةاعن و وجتةه وأوالده الضصةر ةى أرصةدتهم األصةلي دون
أرصدة الشركاا التى يساهمون يها .
وفضا محكم نظر التظلم بجلسة  2013/3/16بضبولةه شةك ً و ةى الموضةو
ب نها أمر المنع من التصرب رفم  2011/22وأوضحا المحكم ةى حكمهةا أنهةا
ال ترص ى األورا( ثم دلي كابٍ يصل لتكةوين عضيةدتها واطمئنانهةا لجدية مةا نسةب
للطاعن من تهاماا األمةر الةذص يعةد ةى بضائةه ا تئةاا علةى حريةاا األ ةراد ويفتضةر
لى ما يبرره بما يستوجب الضضا ب نها فرار المنع من التصرب المتظلم منه .
وهذا الحكم و ن كان ال يعد حج يمكن االحتجاج بها ى الةدعوص الماثلة إلثبةاا
برا ة الطاعن وبةافى المتهمةين النعةدام شةروط الحجية المانعة مةن صةدور أص فضةا
مخةةالب لمةةا فضةةى بةةه الحكةةم المةةذكور حيةةل تخلةةب شةةرط اتحةةاد الخصةةوم والسةةبب
والموضةةو

وباعتبةةار أن موضةةو الةةدعوص الماثل ة وسةةببها يختلفةةان عةةن موضةةو

وسةةبب الحكةةم المةةذكور الصةةادر ب نهةةا الضةةرار الخةةاص بمنةةع تصةةرب المةةتهم األو
و وجته وأوالده الضصر ى اموالهم دون أرصدتهم بالشركاا التى يساهمون يها .
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ال أن الحكم المشار ليه يعد فرين مهم والشد علةى عةدم مسةئولي الطةاعن عةن
كا الجرائم المسندة ليه ممةا كةان يتعةين علةى المحكمة أن تحصةله وتبةدص رأيهةا يةه
وتضعه ةى مجةا بحثهةا عنةد تكةوين عضيةدتها ةى الةدعوص وفبة بةدا الةرأص النهةائى
يها بنا ً على سلطتها التضديري التى تتمتع بها محاكم الموضو .
خاص ً وأن هذا االفتنةا هةو جةوهر كيفية صةدار الحكةم الجنةائى وال يتحضة

ال

ذا فاما المحكم بمعايش وفائع الدعوص وأدلتها معايشة تامة وافعية وعضلية وذهنية
لكا األدل نفيًا واثباتًا وبعد تمحيص كا مةا يضةدم ليهةا مةن تلةد األدلة والضةرائن دون
بتر لها أو مسخ لمضمونها .
ودون االكتفةةةا بةةةبع

تلةةةد العناصةةةر دون يرهةةةا يُضةةةاب لةةةى مةةةا تضةةةدم أن

المحاكمةةة هةةةى الفرصةةة األخيةةةرة والمتاحةةة لدراسةةة أوجةةةه د ةةةا المةةةتهم الصةةةحيح
وتمحيصها بعد تحصيلها ى مدوناا أسةباب الحكةم النهةائى الصةادر منهةا وألن بتةر
هذا الد ا وأسضاط ج

هةام مةن عناصةره األساسةي والجوهرية يُعةد والشةد مغةامرة

خطيةةرة االحتمةةا لخطةةأ و لة فضةةاة الةةدعوص بسةةبب افتنةةاعهم بأدل ة مبتةةورة ونافص ة
وحجب أج ا هامة وجوهرية عةنهم ألن تضةدير األدلة علةى وجةه سةليم وصةائب ال
يتحضة

ال ذا كانةةا كا ة عناصةةر الةةدعوص وأدلتهةا ثباتًةةا ونفيًةةا معروضة علةةى بسةةاط

البحل أمامها وتم تحصيلها ى حكمها حتةى يمكةن الضطةع بةأن هةؤال السةادة الضضةاة
فد فاموا بواجباتهم علةى خيةر فيةام وأن عضيةدتهم وافتنةاعهم ب دانة المتهمةين أو الضضةا
ببةرا تهم كةةان علةى أسةةس صةةحيح وعناصةر مكتملة ال يشةوبها أص فصةةور أو عةةوار
وباعتبار ان الحكم الذص يصةدر ةى الةدعوص لةيس ال نتيجة منطضية لمضدماتةه وأسةبابه
التى يتعين أن تكون كامل مستو اة ألوجه د ا الخصةوم دون فةا مةا هةو جةوهرص
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ذا لم تكن مضدماا الحكم مشتمل لكا هذه العناصر بة أجتة أا المحكمة منهةا مةا
يؤدص لى الحكم باإلدانة دون حاطة تامة بعناصةر د ةا المتهمةين التةى سةافتها علةى
توا ر أركان حكم البرا ة وأسانيده

ن النتيج الحتمي لذلد هى فصةور تلةد النتيجة

بما يعيبها ويفضدها فوة الحكم لضصور منطضه الضضائى ومخالفة أصةو تسةبيب األحكةام
الجنائي الصادرة باإلدان على نحو صائب وسديد .
ولهذا ن

فةا المحكمة لعناصةر د ةا الطةاعن التةى فةدمها مؤيةدة بالمسةتنداا

السةالب ذكرهةا والةذص أخةذ بةه تضريةر خبةرا الكسةب يةر المشةرو واألمةوا العامة
بةةو ارة العةةد ـةةـ يعةةد خطةةأ جوهريًةةا ينبةةئ عةةن أن المحكم ة لةةم تمحةةص هةةذا الةةد ا
التمحيص الدفي ال

م للفصة

ةى الةدعوص عةن بصةر كامة وبصةيرة شةامل

أن جميع هذه المستنداا ظاهرة التعل بالدعوص وال م للفص

بينمةا

يها ويتعةين أن تكةون

ى بؤرة عضيدتها فب اطمئنانها لى الضضا ب دان المتهمين .
وال ينا من عوار الحكم لما شةابه مةن فصةور ةى هةذا الصةدد أن تكةون هنةاد
عدة تضةارير مضدمة ةى الةدعوص وهنةاد تضةارب واخةت ب جةوهرص بينهةا ألن حة
المحكم ى اختيار حداها و فام فضائها باإلدان بنةا ً ا عليهةا وبنةا ً علةى مةا شةهد بةه
أعضةةاؤها مةةن خبةةرا ال يةةتم عشةةةوائيًا ودون ضةةابط أو رابةةط

بةة يتعةةين علةةةى

اختيةةارا
المحكم ة عنةةد ممارسةةتها هةةذا االختيةةار باعتبارهةةا الخبيةةر األعلةةى أن يكةةون
ً
منطضيًا ومتفضا وفواعد العض والمنط والتفكير السليم وبعد دراس كاملة وشةامل لبةافى
التضارير األخرص التةى لةم تأخةذ بهةا المحكمة

وعندئةذ يمكةن الضةو بةأن مةا وفةع عليةه

اختيارها من التضارير المتعددة المعروض عليها كان ى محله وبعد دراسة وتمحةيص
منهةةةا علةةةى النحةةةو األكمةةة والسةةةديد وأن يكةةةون الثابةةةا بمةةةدوناا الحكةةةم كا ةةة تلةةةد
العناصر وما فاما به محكم الموضو من جهد ى هذا السبي .
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ألن الضاضى الجنائى يضوم بةدور يجةابى ونشةط عنةد الفصة

ةى الةدعوص الجنائية

ألنه يضضى بالعضوب ى حال الحكم باإلدان ولهذا يتعين أن يكةون حكمةه مشةتم ً علةى
ما فام به من جرا اا ى سبي الوصو لى ما يكشةب الحضيضة التةى يسةعى لتحضيضهةا
لكى يظفر البر ببرا ته ويلضى المذنب ج ا ه .
المساهم الجنائي ال تفتر
ير التوا
الجنائي

وكذلد االتفا( واالتفا( على ارتكةاب جريمة

ى ارتكابها والفار( بينهما كبير سةوا يمةا يتصة بضواعةد المسةاهم
األصلي أو التبعي

أو يما يتص باإلثباا .

وفد تواتر فضا محكم النض

على هذا التميي الواجب بين االتفا( والتوا

.

 فقضتَمح كمةَالنقضَفىَالكثرةَمنَأحكامهاَفىَتعريفَالاتفاقَ
بأنهََ َ:
« مةن المضةرر أن االتفةا( يتطلةب تضابة اإلراداا تضةاب ً صةريحا ً علةى أركةان
الوافع الجنائي التى تكون مح ً لةه ـة وهةو يةر التوا ة الةذص هةو تةوارد خةواطر
الجناة على ارتكاب ع معين ينتويه كة واحةد مةنهم ةى نفسةه مسةتض ً عةن اآلخةرين
دون أن يكةون بيةنهم اتفةا( سةاب

ولةو كةان كة مةنهم علةى حةده فةد أصةر علةى مةا

تواردا الخواطر عليه وهو ماال يستوجب مسا ل سائر من اتفضوا على ع ارتكبه
بعضهم الّ ى األحوا المبين ى الضانون على سبي الحصةر ـة كالشةأن يمةا نصةا
عليه المادة  243/من فانون العضوباا ـ أما ى ير تلةد األحةوا

نةه يجةب لمعافبة

المتهم عن ع ارتكبه يره أن يكون اع ً يه أو شريكا بالمعنى المحدد ى الضةانون
» .
* نض

1979/3/19ـ س  30ـ رفم  76ـ ص369
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 كما قضت محكمة النقض بأنه :
» مةن المضةرر أنةه متةى دان الحكةم المتهمةين ةى جريمة االشةتراد ةى الفعة
بطريضى االتفا( والمساعدة ن عليه أن يستظهر عناصةر هةذا االشةتراد وطريضتةه
وأن يبين األدل الدال على ذلةد بيانةا يوضةحها ويكشةب عةن فيامهةا وذلةد مةن وافةع
ة ذا كةان مةا أورده الحكةم و ن كةان يةد علةى التوا ة بةين

الةدعوص وظرو هةا

المتهمين ال يفيد االتفا( كطري من طر( االشةتراد ألنةه ال يكفةى لضيامةه مجةرد
توارد الخةواطر بة يشةترط ةى ذلةد أن تتحةد النية علةى ارتكةاب الفعة
المتف عليه

األمر الذص لم يدل الحكم على توا ره بة

نفةاه ةى صةراح كمةا لةم

يثبةا ةى حة الطةاعنين تةوا ر االشةتراد بةأص طرية آخةر حةدده الضةانون وكةان
مجةرد التوا ة ال يرتةب ةى صةحي الضةانون تضةامنا بةين المتهمةين ةى
المسئولي الجنائي ب يجع ك منهم مسئوال عن نتيج

عله الذص ارتكبه

وكان الحكم من جه أخرص لم يثبا ى ح المتهمةين أنهةم سةاهموا ةى فتة جميةع
المجنى عليهم ـ نه بذلد يكون مشوبا ً بالضصور مما يستوجب نضضه « .
* نض

1964/10/26ـ س  15ـ رفم  122ـ ص 619

 وفىَذلكَقضتَمحكمةَالنقضَبأنَََ َ:
» االتفةا( الجنةائى بةةين المتهمةين يسةةتل م انعضةاد رادة كة مةةنهم وت فيهةا مةةع
رادة اآلخرين ةى عةالم الوافةع ال ةى عةالم األ كةار والخةواطر أو األوهةام والظنةون ـ
كمةةا انةةه يحتةةاج لةةى ركةةن معنةةوص هةةو ذلةةد الع ة م المشةةترد المصةةمم عليةةه واإلرادة
الجامع المعضودة على اإلتحاد المذكور انعضادا واض المعالم ومحد ًدا ومؤك ًدا «
* نض

 1948/4/28الطعن (18/292

* مج الربع فرن ـ ج

 1ـ ص  10ـ بند 4
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الً ذا ثبتا أن المساهم فصد اإلسهام ى

» وأن المساهم ى الجرائم ال تتحض

الجريم وهو عالم بها وبأن تكون لديه ني التدخ مع بافى المساهمين تدخ ً يتجاوب
صداه مع عله « 0
* نض

 1966/6/14ـ س  17ـ رفم  154ـ ص 818

* نض

 1955/1/11ـ س  6ـ رفم  144ـ ص 439

* نض

 1969/1/13ـ س  20ـ رفم  24ـ ص 108

واالتفا( أو االشتراد والمساهم الجنائية بعامة

ال يجةو ثباتهةا بةاال ترا

وال تبنى الّ على الج م واليضين واألدل الثابت .
 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنَ:
» األحكةام الجنائية يجةب أن تبنةى علةى الجة م واليضةين مةن الوافةع الةذص يثبتةه
الةةدلي المعتبةةر

وال تؤسةةس علةةى الظةةن واإلحتمةةا مةةن الفةةرو

واالعتبةةاراا

المجردة واألدل االحتمالي « .
* نض

 1977/1/24ـ س  28ـ رفم  28ـ ص 132

* نض

 1977/2/6س 28ـ رفم  39ـ ص 180

* نض

 1973/1/29ـ س  24ـ رفم  27ـ ص 114

* نض

 1972/11/12ـ س  23ـ رفم  268ـ ص 1184

* نض

 1968/1/29ـ س  19ـ رفم  22ـ ص 120

* نض

 1973/12/2ـ س  24ـ رفم  228ـ ص 1112

ومن المضرر لذلد أن الشار الجنائى ال يعترب بضرائن الخطأ وخطتةه ةى
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ذلةةد مختلف ة عةةن خط ة الشةةار المةةدنى وتسةةتند خط ة الشةةار الجنةةائى

خطةأ

لةةى مبةةدأ

شخصي المسئولي الجنائي  .وتطبيضةا لةذلد ال يفتةر
ع ً  0ب يتعةين اثبةاا ذلةد الخطةأ والمكلةب باإلثبةاا هةو سةلط اإلتهةام

مةن ارتكةب

ان لم يثبا خطةأ المةتهم تعةين علةى الضاضةى أن يبرئةه دون أن يكلفةه ب ثبةاا أنةه لةم
يأا خطأ .
* شرن العضوباا ـ الضسم الخاص ـ للدكتور نجيب حسةنى ـ ط  1786ـ ص
414
* نض

1931/4/23ـ مةج الضواعةد الضانونية ـ عمةر ـ ج  2ـ رفةم  248ـ

ص 300
* نض

 1969/6/30ـ س  20ـ رفم  194ـ ص 993

و ثباا االشتراد ى الجريم والمساهم يها محكوم بضواعد يجةب االلتة ام بهةا
حتى ال يُشةد األبريةا لةى سةاح المسةا ل
الضوابط


وجةرا أحكةام محكمة الةنض

علةى هةذه

ى العديد من أحكامها .

فقضتَبأن :

* » االشتراد بالمساعدة ال يتحض

ال ذا ثبا أن الشةريد فصةد االشةتراد ةى

الجريم وهو عالم بها وأنه ساعد ى األعما المجه ة أو المسهل الرتكابها «0
* نض

 1955/1/11ـ س  6ـ رفم  144ـ ص 439

* نض

 1969/1/13ـ س  20ـ رفم  24ـ ص 108

* نض

 2000/4/12ـ الطعن ( 67/27703

* » ال يكفى ةى سةناد االشةتراد بالمسةاعدة المعافةب عليةه فانونةا تعاصةر عة
الفاع مع ما وفع من يةره بة البةد أن يكةون لةدص الشةريد نية التةدخ مةع الفاعة
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تةدخ مضصةودا يتجةاوب صةداه مةع علةه ويتحضة

يةه معنةى تسةهي ارتكةاب الجريمة

الذص جعله الشار مناطا لعضاب الشريد « 0
 1955/12/26ـ س  6ـ رفم  450ـ ص 1531

* نض

* » االشةتراد ةةى الجريمة ال يتحضة

ال ذا كةةان االتفةا( والمسةةاعدة فةةد تمةا مةةن فبة

وفو تلد الجريم وأن يكون وفوعها ثمره لهةذا االشةتراد يسةتوص ةى ذلةد أن تكةون
الجريم وفتية أو مسةتمرة ة ذا كةان الحكةم فةد دان المةتهم باالشةتراد ودلة علةى ذلةد
ان ذلد ال يؤدص لى فيام االتفةا( والمسةاعدة ةى مضار ة

بالتراخى ى تبليغ الحادل
الجريم « 0
*

نض

 1956/2/27ـ س  7ـ رفم  79ـ ص 264

* نض

 1958/1/14ـ س  9ـ رفم  8ـ ص 39

* نض

 2000/4/12ـ الطعن  ( 67/27703سالب الذكر .

* » والضةةانون لةةذلد ـ ال يعةةرب اشةةتراكا ةةى جريمة لمجةةرد العلةةم بهةةا أو حتةةى
بالرضا عنها

مجرد العلم بالجريمة ـ و كةذا الرضةا بهةا ـ ال يعنةى ارتكابهةا و ال

يعنى االشتراد يهةا ـ بة البةد مةن مسةاهم جنائية يجابية يضةارب بهةا الجةانى الفعة
األصلى للجريم أو عم من أعما االشتراد يهةا وفةد فضةا محكمة الةنض

بةأن

 :ـ » انه لما كان العلةم بوفةو الجريمة ال يعتبةر ةى الضةانون أساسةا لمسةا ل جنائية
على اعتبار أن العالم بوفوعها يعد شريكا ى مضار تهةا

ذ أن االشةتراد ةى الجريمة

ال يعتبةر فائمةةا طبضةةا لصةةري نةةص المةادة  40 /مةةن فةةانون العضوبةةاا ال ذا تةةوا ر ةةى
ح المتهم ثبوا اتفافه مةع الجةانى علةى مضار تهةا أو تحريضةه يةاه علةى ارتكابهةا أو
مساعدته ياه مع علمةه بأنةه مضبة علةى ذلةد كةان الحكةم الةذص يرتةب مسةا ل المةتهم
كشةةريد ةةى جريم ة الت ويةةر علةةى مجةةرد علمةةه بةةالت وير فاصةةرا فصةةورا يسةةتوجب
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نضضه ذ أن مجرد العلم ال يكفى بذاته لثبةوا االتفةا( أو التحةري

أو المسةاعدة علةى

ارتكاب الجريم « .
* نض

 1950/11/27ـ س  2ـ رفم  88ـ ص 229

ال ذا كةةةان الشةةةريد فصةةةد االشةةةتراد ةةةى

* » االشةةتراد بالمسةةةاعدة ال يتحضةةة

الجريم وهو عالم بها بأن تكون لديه ني التدخ مع الفاع تدخ مضصةودا بتجةاوب
صةةداه مةةع علةةه وأن يسةةاعد ةةى األعمةةا المجه ة ة أو المسةةهل الرتكابهةةا مسةةاعدة
تتحض بها وحدة الجريم

ومتى كانا المحكم فةد أسسةا مسةئولي الطةاعنين جميعةا

علةةى مةةا فالتةةه مةةن علمهةةم بارتكةةاب الفاعةة

ـ وهةةو مجهةةو مةةن بيةةنهم ـ للجريمةة

ومسةةاعدته بضصةةد معاونتةةه علةةى ارتكابهةةا دون أن تةةدل علةةى فصةةد اشةةتراكهم ةةى
الجريم التى أدانتهم بها وأنهم كانوا وفا وفوعها عالمين بهةا فاصةدين لةى االشةتراد
يها وذلد ببيان عناصر اشتراكهم ومظةاهره بأ عةا يجابية صةدرا عةنهم تةد علةى
هذا االشتراد وتضطع به ـ ن ذلد ال يتوا ر به االشتراد بالمساعدة « .



* نض

 1966/6/14ـ س  17ـ رفم  154ـ ص 818

* نض

 2000/4/12ـ الطعن  ( 67/27703سالب الذكر .

* نض

 1969/1/13ـ س  20ـ رفم  24ـ ص 108

* نض

 1955/1/11ـ س  6ـ رفم  144ـ ص 239

وفىَمعرضَماَيجبَالتزامهَلإثباتَالاشتراكَََ َ.

 قضتَمحكمةَالنقضَبأنه :
» لما كان الحكم فد دان الطاعن بجريم االشةتراد بطرية االتفةا( والمسةاعدة
ضد كان عليه أن يستظهر عناصر هذا االشتراد وطريضته وان يبةين األدلة الدالة علةى
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ذلد بيانا يوضحها ويكشةب عةن فيامهةا وذلةد مةن وافةع الةدعوص وظرو هةا بيةد أن
مةةا أورده الحكةةم مةةن مجةةرد تةةرد الطةةاعن مكانةةا خاليةةا ةةى أصةةو يصةةاالا التوريةةد
و جرائةه ضةا بخةط يةده بعةةد التوريةد  0ال يفيةد ةى ذاتةةه االتفةا( كطرية مةن طةةر(
االشتراد

ذ يشترط ى ذلد أن تتحةد النية علةى ارتكةاب الفعة المتفة عليةه وهةو

ما لم يةدل الحكةم علةى تةوا ره كمةا لةم يثبةا ةى حة الطةاعن تةوا ر االشةتراد بةأص
طري آخر حةدده الضةانون  0لمةا كةان مةا تضةدم ة ن الحكةم المطعةون يةه يكةون فاصةرا
فصورا يعيبه بما يستوجب نضضه «0



* نض

 1983/6/15ـ س  34ـ رفم  153ـ ص 778

* نض

1983/5/11ـ س 34ـ رفم 125ـ ص624

* نض

 2000/4/12ـ الطعن ( 67/27703

وبذلكَقضتَمحكمةَالنقضَوقالتَبأنََ َ:
» االشةةتراد ةةى الت ويةةر و ن كةةان يةةتم الب ةا ً دون مظةةاهر خارجي ة أو أعمةةا

مادي محسوس يمكةن االسةتدال بهةا عليةه الّ أنةه يتعةين لثبوتةه أن تكةون المحكمة فةد
اعتضدا حصوله مةن ظةروب الةدعوص وم بسةاتها طالمةا كةان اعتضادهةا سةائغا ً تبةرره
الوفةائع التةى أثبتهةا الحكةم ـ ة ذا خلةا مدوناتةه مةن بيةان الظةروب والم بسةاا التةى
تظةةاهر اإلعتضةةاد باشةةتراد الطةةاعن ةةى الت ويةةر ةةى األورا( الرسةةمي واكتفةةى

ةةى

ذلد بعباراا عامه مجمل ومجهل ال يبين منها حضيضة مضصةود الحكةم ةى شةأن الوافةع
المعرو

الذص هو مدار األحكام

وال يحضة بهةا الغةر

الةذص فصةده الشةار مةن

تسبيبها من الوضون والبيان نه يكون فاصرا بما يوجب نضضه « .
* نض

1983/3/16ـ س  34ـ رفم 75ـ ص  371ـ طعن( 52/5802
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وقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََ :
» مةةةن المضةةةرر أن مجةةةرد تمسةةةد المةةةتهم بةةةالمحرر المةةة ور وكونةةةه صةةةاحب

المصلح ى الت ويةر

ال يكفةى بذاتةه

ةى ثبةوا فترا ةه الت ويةر أو شةتراكه يةه

والعلم به ما دام يُنكر رتكابه له ويجحد علمه به ـ كالحا

ى الةدعوص ـ ة ن الحكةم ذ

لةةم يةةدل علةةى فيةةام الطاعن ة باإلشةةتراد ةةى ارتكةةاب الت ويةةر وعةةو

ةةى دانتهةةا علةةى

توا ر الضصد الجنائى لدص الطةاعن يكةون مشةوبا ً بالضصةور ةى التسةبيب والفسةاد ةى
االستدال متعينا ً نضضه «
* نض

 1996/6/5ـ س  47ـ رفم  104ـ ص 732

* نض

 2000/4/12ـ الطعن ( 67/27703

 وقضتَبأنََ َ:
» لما كان الحكم المطعون يه فد دان الطةاعن بجريمة ت ويةر الشةيد واسةتعماله
ستنا ًدا لى مجةرد تمسةد الطةاعن بالشةيد وأنةه صةاحب المصةلح الوحيةد ةى ت ويةر
التوفيع المنسوب لى المدعى بالح المدنى وأن التضرير الفنى فد فطع بأن هةذا األخيةر
لم يوفع على ذلد الشيد دون أن يسةتظهر أركةان جريمة الت ويةر ويةورد الةدلي علةى
أن الطاعن ور هذا التوفيع بنفسه أو بواسط

يره ما دام أنه ينكةر ارتكابةه لةه كمةا

لةةم يعةةن الحكةةم باسةةتظهار علةةم الطةةاعن بةةالت وير ومةةن المضةةرر أن مجةةرد التمسةةد
بالورفة الم ة ورة ال يكفةةى ةةى ثبةةوا هةةذا العلةةم مةةا دام الحكةةم لةةم يضةةم الةةدلي علةةى أن
الطاعن هو الذص فارب الت وير أو اشترد ى ارتكابه لما كأن مةا تضةدم ـ ة ن الحكةم
يكون مشوبًا بالضصور « 0
* نض


 1987/1/18ـ س  38ـ رفم  13ـ ص  107ـ طعن ( 56/5221

وقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََ :
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» من المضرر ـ ى فضا هةذه المحكمة ـ أن مجةرد ضةبط الورفة المة ورة أو
الخاتم المضلد أو التمسد بذلد أو وجود مصةلح للمةتهم ةى ت ويرهةا أو تضليةده ال
يكفةةى بمجةةرده ةةى ثبةةوا سةةهامه ةةى ت ويرهةةا أو تضليةةده كفاعة أو شةةريد أو علمةةه
بالت وير أو التضليد ما لم تضم أدل علةى أنةه هةو الةذص أجةرص الت ويةر أو التضليةد بنفسةه
أو بواسط

يره ما دام أنه ينكر ارتكاب ذلةد وخة

تضريةر فسةم أبحةال الت ييةب

والت وير من نسب األمر ليه «0
* نض

 1988/11/3ـ س  39ـ رفم  152ـ ص 1001

 وقضتََكذلكَبأنهَََ َ:
» من المضرر أن الحكةم متةى كةان فةد فضةى ب دانة المةتهم ةى جريمة االشةتراد
ى الجريم بطريضى االتفا( والمساعدة ن عليةه أن يسةتظهر عناصةر هةذا االشةتراد
وأن يبةين األدلة الدالة علةى ذلةةد بيانةا ً يوضةحها ويكشةةب عةةن فيامهةا وذلةةد مةةن وافةةع
الدعوص وظرو ها و الّ كان فاصر البيان «
* نض

1964/10/26ـ س 15ـ رفم  122ـ ص  619ـ طعن رفم ( 34/480

وقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََ َ:



» متةةى دان الحكةةم الطةةاعن ةةى جريم ة االشةةتراد ةةى الت ةرب بطريضةةى االتفةةا(
والمسةةاعدة ة ن عليةةه أن يسةةتظهر عناصةةر هةةذا االشةةتراد وطريضتةةه وأن يبةةين األدل ة
الدال على ذلد بيانا ً يوضحها ويكشةب عةن فيامهةا وذلةد مةن وافةع الةدعوص وظرو هةا
«.
* نض

 1994/10/11ـ س  45ـ رفم  132ـ ص  837ـ طعن (62/20743

 وقضتَمحكمةَالنقضَكذلكَبأنَ:
» الحكم يكون معيبةا ً ذا كةان فةد فضةى ب دانة الطةاعن بجريمة تسةهي االسةتي
بغير حة علةى أمةوا عامة واالشةتراد يهةا دون بيةان الوفةائع واأل عةا التةى فار هةا
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ك متهم وعناصر االشتراد وطريضته واسةتظهار فصةد ارتكةاب الفعة

ةى هةذا الشةأن

«
* نض

 1988/12/11ـ س  39ـ رفم  198ـ ص  1303ـ طعن

(58/5976

و ى شأن ثباا االشتراد بالضرائن :


قضتَمحكمةَالنقضَبأنََ :
» مناط جوا ثباا االشتراد بطري االستنتاج استنادا لةى فةرائن أن تكةون

الضرائن منصب على وافع التحري

أو االتفا( ى ذاته وأن يكةون اسةتخ ص الحكةم

للدلي المستمد منها سائغا ً ال يتجا ى مع المنط أو الضانون ـ ذا كانا األسةباب التةى
اعتمد عليها الحكم ى دان المتهم والعناصر التى اسةتخلص منهةا وجةود االشةتراد ال
تؤدص لى مةا انتهةى ليةه عندئةذ يكةون لمحكمة الةنض

بمةا لهةا مةن حة الرفابة علةى

صةةح تطبي ة الضةةانون أن تتةةدخ وتصةةح هةةذا االسةةتخ ص بمةةا يتف ة مةةع المنط ة
والضانون «
* نض

 1960/5/17ـ س  11ـ رفم  90ـ ص 467

* نض

 1988/5/11ـ  39ـ رفم  104ـ ص 698

* نض

 1988/11/3ـ س  39ـ رفم  152ـ ص 1001

* نض

 2000/4/12ـ الطعن ( 67/27703

و ذ خالب الحكم المطعون هذا النظر نه يكون معيبًا لضصةوره ولمخالفتةه فواعةد
وأصو تسبيب األحكام الجنائي بما يستوجب نضضه واإلحال .
ثانياَََ:الخطأَفىَتأويلَوتطبيقَالقانونَوالقصورَفىَالتسبيبََ ََ.
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تمسةةد د ةةا الطةةاعن ةةى د اعةةه أمةةام محكمة الموضةةو ـ بةةبط ن أمةةر اإلحال ة
الصادر من السيد فاضةى التحضية المنتةدب ةى الةدعوص لعةدم صةدور أمةر بندبةه و ةى
ير اختصاصه .
ولم تأخذ المحكم بهذا الةد ع وفضةا بر ضةه بضولهةا ن المستشةار النائةب العةام
األسةةب سةةةب أن خاطةةةب المستشةةةار و يةةةر العةةةد
للتحضيةةة
الجمهوري

ةةةى الب

ةةةى  2011/3/9بنةةةدب مستشةةةار

ةةةاا الخاصةةة بةةةو ارة ال راعةةة والمرتبطةةة بهةةةا علةةةى مسةةةتوص

وذلد أخذًا وعطفًا على التحضيضاا التى يجريهةا السةيد المستشةار .........

ضةةد خاطةةب السةةيد المستشةةار و يةةر العةةد بخطابةةه المةةؤرخ  2011/3/10السةةيد
المستشةةار رئةةيس محكمةة اسةةتئناب الضةةاهرة بندبةةه وبتةةاريخ  2011/3/13أصةةدر
فةةراره بندبةةه للتحضي ة

ةةى جميةةع الب

ةةاا والوفةةائع المرتبط ة بةةو ارة ال راع ة علةةى

مستوص الجمهوري .
وأضا ا المحكم ى هذا السيا( أن فاضى التحضي المنتةدب فةام ضةط باسةتجواب
المتهمةةين ثةةم فامةةا المحكم ة بةةدورها األصةةي

ةةى الةةدعوص بةة جرا سةةما شةةهود

اإلثبةةاا وأعضةةا لجن ة الخبةةرا بنفسةةها وأن الثابةةا و ض ةا ً للمةةادة  163مةةن فةةانون
اإلجةةرا اا الجنائية أن المتهمةةين الث ثة كةةانوا مةةاثلين بمةةدا عين أمةةام فاضةةى التحضي ة
ص منهم بثم د و مةن هةذا النةو
ولم يد ع أ ٌّ

كمةا لةم يسةتأنفوا األوامةر المتعلضة بةأمر

االختصةةاص المكةةانى كمةةا لةةم يطعنةةوا علةةى أمةةر اإلحال ة الصةةادر منةةه بثمة مطةةاعن
ومن ثم باا أمر اإلحال نهائيًا وال يترتب على الضضةا بعةدم االختصةاص المكةانى أو
النةةوعى بط ة ن جةةرا اا التحضي ة التةةى تمةةا ذلةةد أن الةةنضص أو الخطةةأ ةةى أمةةر
اإلحال واختصاص مصدره المكانى ـ ال يترتب عليه بطة ن ألن أمةر اإلحالة عمة
من أعما التحضية (ب !) وفصةوره علةى ةر
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حصةوله ال يبطة المحاكمة وال يةؤثر

ةةى صةةح اإلجةةرا اا ذ ال يخضةةع لمةةا يجةةرص علةةى األحكةةام مةةن فواعةةد الةةبط ن
وذلد ال يمنع من منافش أوجه البط ن السابض على أمر اإلحالة
يجو لمحكم الموضو أن تتعر

نهائى

كمةا أن ذلةد األمةر

للةد ع ببط نةه أيًةا كةان سةبب الةبط ن

ألن منط ة بط نةةه يةةؤدص لةةى حال ة الةةدعوص لسةةلط التحضي ة بعةةد دخولهةةا بحةةو ة
المحكم وهو ما ال يسم بةه الضةانون علةى أن هةذه الحجية ال تمنةع مةن ثةارة أوجةه
الةبط ن السةةابض علةةى أمةةر اإلحالة ومنافشةةتها عنةد االفتضةةا

وفةةد نصةةا علةةى ذلةةد

المادة  333من فانون اإلجرا اا الجنائي .
ومةةا أوردتةةه المحكم ة يمةةا تضةةدم ـ ال يواجةةه د ةةا الطةةاعن السةةالب الةةذكر وال
يصةةل الطراحةةه ألن والي ة فاضةةى التحضية فاصةةرة علةةى نطةةا( التحضي ة

معين

ةةى جريم ة

وكذلد ك جريم مرتبط بتلد الجريم ( المعين ) إىتبملرم ال يضبة التج ئة

وذلةد طبضًةةا للمةةادة  65والمةةادة  67 /مةةن فةةانون اإلجةةرا اا الجنائية
طلب و ير العد هذا النظر وكذلد فرار الندب

ـ وفةةد خةةالب

ذ لةم يضتصةر علةى طلةب التحضية

ى جريم أو جرائم معينة بةذاتها بة انصةب علةى نةدب فاضةى للتحضية ةى كا ة
الب

اا (ب!) الخاص بو ارة ال راع والمرتبط بها.
وبذلد يكون طلب الندب وفد جا على نحةو يةر محةدد بتحضية جريمة محةددة

معين ة واضةةح المعةةالم واألركةةان والجةةرائم األخةةرص المرتبط ة بهةةا المتعلض ة بةةو ارة
ال راع .
ذلد أن نص المادة  65 /أ.ج فةد جةرص علةى أنةه « لةو ير العةد أن يطلةب مةن
محكمة االسةةتئناب ـ وبداهة ةةى دائةةرة اختصاصةةها المكةةانى ـ نةةدب مستشةةار لتحضية
جريم معين أو جرائم من نو معين ويكون الندب بضرار من الجمعي العامة

108

و ى هذه الحال يكون المستشار المنةدوب هةو المخةتص دون يةره بة جرا التحضية
من وفا مباشرته العم » .
ولةةيس يفةةوا أن نةةدب مستشةةار للتحضي ة
اختصاصةةها األصةةي

جةةرا خطيةةر

هةةو يسةةلب النياب ة العام ة

ويجع ة مستشةةار التحضي ة هةةو المخةةتص دون يةةره ب ة جرا

لةةذلد ضةد جةةرص الةنص علةةى أن يكةون النةةدب لتحضية جريمة معيّنة

( أو

جرائم من نةو معةين ) أص أن تكةون الجريمة المعينة محةددة ووفعةا بالفعة

أو

التحضية

أن تكون الجرائم « من نو معين » محددة ووافع بالفع
و الّ كان سلبًا عا ّما الختصاص النياب العام

و ليها ينصرب النةدب

و ى جرائم مجهول

يةر محةددة

أو مستضبل فد تضةع وفةد ال تضةع وهةذا مةا ال يمكةن أن يتسةع لةه النةدب النعةدام ايتةه
« تحديد » و « تعيةين » الجريمة أو الجةرائم محة النةدب لتحضيضهةا

التى تفتر
هذا من ناحي

وألنه بغيةر ذلةد يكةون مخالفة صةارخ للضةانون وتعةديا علةى النيابة

العام تعديًا عا ّما يسلب اختصاصها األصي سلبًا ير محدد و ير مبرر وال

يمكن ويستحي أن يكةون مبةررا ذا انصةرب النةدب لةى « مجاهية » بغيةر تعيةين
وتحديد لجريم أو جرائم « معين »
والثابا أن فرار ندب المستشار أحمد دريس ـ الصادر من رئيس استئناب عةالى
اإلسةةماعيلي ( ولةةيس الضةةاهرة ) بتةةاريخ  2011/3/13اسةةتجاب لطلةةب و يةةر

العةةد ةةةى  2011/3/9لةةةم يتضةةةمن جريمةةة أو جةةةرائم معينةةة
ومجه

وجةةةا مطلضةةةا

تجهي تاما ب تحديد وال تعيةين للجريمة أو الجةرائم « المعينة » المةراد

تحضيضهةةا ب ة ولةةم ينصةةرب لةةى أص جةةرائم و نمةةا لةةى « ب
المستشار للتحضي

ى جميع « الب

ةةاا » ـ ة بنةةدب سةةيادة

اا » و « الوفائع » المرتبطة بةو ارة ال راعة
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وعلةى مسةتوص الجمهورية ـ والب
وفةد يكةون محلهةا شةكاياا دارية
ى شئون شخصي أو داري ال تدخ

ةاا والوفةائع فةد ال تنطةوص علةى جةرائم جنائية
أو مطالبةاا وظيفية

أو شةكاي مةر وس لةرئيس

ى بةاب التجةريم الجنةائى ناهيةد بمةا اشةترطه

الةنص مةن أن يكةون النةةدب لتحضية جريمة أو جةةرائم « معينة » أص محةددة ووافعة
بالفع ة حتةةى يمكةةن تحديةةدها وانصةةراب النةةدب ليهةةا  .وعلةةى ذلةةد ة ن مةةا جةةرا بةةه
عبةارة السةةيد رئةيس اسةةتئناب عةالى اإلسةةماعيلي ـ ال يمكةةن أن يتسةع لةةه أو يجةرص بةةه
ندب مما نص عليه الضانون وجةرا عليةه األصةو واألعةراب الضضةائي

ضة عةن

مخالف ة الضةةرار ـ مخالف ة صةةارخ ـ لضواعةةد االختصةةاص المكةةانى السةةتئناب عةةالى
اإلسماعيلي

المحدد اختصاصها المكةانى بةدائرتها وال يمتةد لةى عمةوم الجمهورية

بافتطا االختصاص المكانى الستئناب عالى الضاهرة واستئناب عةالى اإلسةكندري
واسةةتئناب عةةالى طنطةةا واسةةتئناب عةةالى بنةةى سةةويب واسةةتئناب عةةالى أسةةيوط
واسةةتئناب عةةالى فنةةا ـ األمةةر الةةذص يهي ة أركةةان االختصةةاص الضضةةائى علةةى نحةةو ال
سابض له وال يضره الضانون .
وبداه ة ن مانسةب لةى الطةاعن والمتهمةين الثةانى والثالةل بالةدعوص المطعةون
ى حكمها لم يض فائ أو متضو نه وفع ةى دائةرة اسةتئناب عةالى اإلسةماعيلي
أن أيّا من المتهمين يضيم ى دائرتها أو فب

أو

عليه يهةا وهةى المعةايير الث ثة التةى

أخذا بها المادة  217من فانون اإلجرا اا الجنائي ةى تحديةد االختصةاص المكةانى
والذص جرص فضا محكم الةنض

علةى اعتبةاره مةن النظةام العةام شةأن بةافى فواعةد

االختصاص المعتبرة جميعها من النظام العام .
* نض

 1976/5/17ـ س  27ـ رفم  109ـ ص 491

* نض

 1980/10/27ـ س 31ـ رفم  179ـ 917

* نض

 1970/4/6ـ س 21ـ رفم  128ـ ص 532

* نض

 1966/5/9ـ س  17ـ رفم  103ـ ص 578
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* نض

 1965/1/18ـ س  16ـ رفم  17ـ ص 69

* نض

 1959/3/17ـ س 10ـ رفم  74ـ ص 334

* نض

 1987/12/16ـ س  38ـ رفم  198ـ ص 1090

وقدَقضتَمحكمةَالنقضََ :

« بةةةأن فةةةرار و يةةةر العةةةد

ةةةى  1964/6/14ب نشةةةا نيابةةة ومحكمةةة ج ئيةةة

يختصةةان بجةةرائم اآلداب بمدين ة الضةةاهرة

ض ة عةةن أنةةه فةةرار تنظيمةةى ـ ال يسةةلب

المحاكم العادي اختصاصها العام »
* نض

وعلى ذلد

 1965/4/2ـ س 16ـ رفم  81ـ ص 393

ن فرار الندب الصادر من رئيس اسةتئناب عةالى اإلسةماعيلي ةى

 2011/3/13فد وفع باط بط نا مطلضا مةن النظةام ويخةالب الضةانون والتفةوي
الصادر لسيادته من الجمعي العام لتلد المحكم

وينسحب ذلةد علةى كة مةا باشةره

المستشةةار أحمةةد دريةةس مةةن جةةرا اا وتحضيض ةاا و حال ة ةةى الةةدعوص المطعةةون ةةى
حكمها بما تضمنه العم من مخالفة صةارخ للضةانون واعتةدا صةارخ ـ بة سةند
مشةرو ـ علةةى اختصاصةةاا النيابة العامة صةةاحب االختصةةاص األصةةي

وبةةديهى

ة ن هةةذا الةةبط ن مةةن النظةةام العةةام وال يصةةححه رضةةا المةةتهم أو د اعةةه ب ة وال
يصححه سكوا النياب العام عن التمسد باختصاصها .
وفد أفرا محكم النض

ى حكمها الصادر بجلس  1972/6/12ةى الطعةن

 ( 42/529مبدأ عا ّما مضتضاه وجوب امتنا الضاضى مةن تلضةا نفسةه ولةو لةم يةرده
الخصوم ـ عن الحكم ى دعوص ممنو من الحكم يها و ال وفةع فضةاؤه بةاط بط نةا
متعلضا بالنظام العام ولتعلضه بأصة مةن أصةو المحاكمة مضةرر لإلطمئنةان لةى تو يةع
العدال .
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 1972/6/12ـ س 23ـ رفم  205ـ ص 914

* نض

ةى أكثةر مةن حكةم مةن أحكامهةا ـ بةأن تحريةد الةدعوص

وأفرا محكمة الةنض

الجنائية علةةى خ ة ب مةةا أوجبةةه الضةةانون لتحريكهةةا ـ يكةةون بةةاط بط نةةا مطلضةةا مةةن
النظةةام العةةةام التصةةاله بشةةةرط أصةةي لتحريةةةد الةةدعوص الجنائيةةة
المحكم ة بالوافع ة
وتبط

ولصةةح اتصةةةا

وأنةةه يتعةةين علةةى المحكم ة أن تضضةةى بةةالبط ن مةةن تلضةةا نفسةةها

جرا اا التحضي كا

ويتوجب الحكم بعدم فبو الدعوص .

* نض

 1992/1/7ـ س  43ـ رفم  3ـ ص93

* نض

 1975/1/6ـ س 26ـ رفم  50ـ ص 20

* نض

 1972/5/21ـ س  23ـ رفم  172ـ ص 771

* نض

 1972/2/14ـ س  23ـ رفم 45ـ ص 186

* نض

 1970/4/13ـ س  21ـ رفم  141ـ ص 1195

وما تضدم مبةاد ال يضةع عليهةا خة ب وكةان يسةتوجب مةن المحكمة المطعةون
ى حكمها أن تضضى بعدم فبو الدعوص لبط ن فرار الندب وبطة ن تحريةد الةدعوص
وتسييرها وبطة ن التحضية وجميةع اإلجةرا اا ال حضة لضةرار النةدب الباطة ومةن ثةم
بط ة ن اإلحال ة بمةةا يتخلةةب عةةن ذلةةد مةةن آثةةار تسةةتوجب الحكةةم بعةةدم فبةةو الةةدعوص
و حالتها للنياب العام ـ صاحب االختصاص األصي ـ لتجرص شئونها يها .
ولما كان الطعن الذص آثاره الد ا وعلى النحو السالب الذكر فةد انصةب علةى
والي فاضى التحضي المنتدب ب جرا التحضي

ى الوفائع المطروحة

ألن فةرار ندبةه

جةةا عا ّمةةا ومبهمةةا و يةةر محةةدد بجريم ة أو جةةرائم معين ة محةةددة األركةةان واضةةح
المعةةالم بةة جةةا عامةةا مرسةة ً ينصةةرب لةةى كا ةة الب
ال راع أو كانا تلد الو ارة طر ًا يها .
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ةةاا المضدمةة ضةةد و ارة

ن هذا الندب يتنا ى مع طبيعة عمة فاضةى التحضية وواليتةه سةوا كةان ندبةه
بنا ً على طلب النياب العام أو و ير العد (المادة . 65ج.).
ذ تنصب واليته على الجريم ( المعين ) التى نةدب لتحضيضهةا والجةرائم األخةرص
المرتبط ة بهةةا وال تمتةةد واليتةةه لغيةةر تلةةد الجةةرائم

ة ذا خةةالب نطةةا( هةةذه الواليةة

وحدودها كان تحضيضةه منعةد ًما وبةاط ً بط نًةا مطلضًةا ومتعلضًةا بالنظةام العةام ومةن حة
ب ة مةةن واجةةب محكم ة الجنايةةاا وواليتهةةا ـ أن تضضةةى بهةةذا الةةبط ن ولةةو مةةن تلضةةا
نفسها.
ولما كانا الجرائم التةى تةولى فاضةى التحضية تحضيضهةا وهةى الجةرائم الماثلة

ال

ع ف لها والتربطها أدنى صل بالجرائم األخرص المنسةوب للعةاملين بةو ارة ال راعة
والب

ةةاا المضدم ة ضةةدهم أو مةةنهم

ة ن والي ة فاضةةى التحضي ة للوفةةائع التةةى نةةدب

لتحضيضها وما أجراه من تحضيضةاا يهةا تكةون باطلة ومنعدمة بةدورها وتكةون محكمة
الموضو وعلى نحو ما أوردته بأسبابها سالف البيان وفد خلطا بين مةا يشةوب فةرار
ندب مستشار التحضي من عوار وبةين الةد ع بةبط ن وانعةدام واليتةه بةالتحضي أصة ً
وتلد أمور سابض على جرا اا التحضي التى فام بها الضاضى وعلى أمر اإلحال .



وقضتَمحكمةَالنقضَبأنَ:

« األص أن فاضى التحضي واليته عيني

ليس لةه أن يباشةر التحضية

الّ ةى

نطا( الجريم المعين التى طلب منه تحضيضها دون أن يتعةدص ذلةد لةى وفةائع أخةرص
ما لم تكن تلد الوفائع مرتبط بالفع المنوط به تحضيضه ارتباطا ال يضب التج ئ » .
* نض

 1959/12/22ـ س  10ـ رفم  218ـ ص 1055
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* شرن اإلجرا اا الجنائي للدكتور مأمون س م ـ طبع  1980ـ ص317

وخ صة مةةا تضةةدم أن والي ة فاضةةى التحضي ة والي ة عيني ة

توجةةب أن يضتصةةر

تحضيضه على الجريم ( المعين ) التى نةدب لتحضيضهةا ة يجةو لةه أن يمةد اختصاصةه
لى جريم أو جرائم أخةرص الّ ذا كانةا مرتبطة بةاألولى ارتبا ً
طةا ال يضبة التج ئة
وفضةةا بةةذلد محكم ة الةةنض

واليته عيني

علةةى مةةا تضةةدم وفالةةا ن األص ة أن فاضةةى التحضي ة

ليس له أن يباشر التحضي اال ى نطا( الجريم المعين التةى طلةب

منه تحضيضها دون أن يتعدص ذلةد وفةائع أخةرص مةا لةم تكةن تلةد الوفةائع مرتبطة بالفعة
المنوط به تحضيضه ارتبا ً
طا ال يضب التج ئ .

وفةةد بسةةط أسةةتاذنا الةةدكتور محمةةود نجيةةب حسةةنى هةةذه المبةةاد

ةةى مؤلفةةه ةةى

اإلجةةةرا اا الجنائيةةة ( ط  1988ـ ص  627 626و ص  366ـ 368

وط

 2013تنضةةي الةةدكتورة و ية عبةةد السةةتار ص  563ـ  ) 568ـ ةةالمتف عليةةه أنةةه
يتعين أن يكون فاضى أو مستشار التحضي مختصةا بةالتحضي الةذص يباشةره
يةةر مخةةتص بتحضيضةةه وفةةع تحضيضةةه بةةاط بط نةةا مطلضةةا متعلضةةا بالنظةةام العةةام
فواعد االختصاص الجنائى ـ سوا

ة ن كةان
جميةةع

ى االختصاص النةوعى أو الشخصةى أو المحلةى

ـ ة تتص ة بالنظةةام العةةام وال تبةةدأ والي ة فاضةةى أو مستشةةار التحضي ة

الّ ذا صةةدر

الضرار بندبةه وأن سةلط و يةر العةد المضةررة بالمةادة  65 /أ  .ج تشةترط أن يكةون
النةةةدب ةةةى جريمةةة « معينةةة » أو يكةةةون ةةةى جةةةرائم « مةةةن نةةةو معةةةين »
واختصاص فاضى ومستشار التحضي « عينى »
التةةى نةةدب لتحضيضهةةا

من ناحي يضتصةر علةى الجريمة

ة يجةةو أن يمةةد اختصاصةةه لةةى جريم ة أخةةرص الّ ذا كانةةا
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مرتبط ة بةةاألولى ارتباطةةا ال يضب ة التج ئ ة

وفضةةا بةةذلد محكم ة الةةنض

( نض ة

 1959/12/22ـ س  10ـ رفم  218ـ ص  1055سالب الذكر ) وآرا الفضه .

ويترتب على كون فواعد االختصاص الجنائى ـ بأنواعه ـ من النظةام العةام أنةه
ال يجةةو ألطةةراب الةةدعوص تعةةديلها أو االتفةةا( علةةى مةةا يخالفهةةا وأنةةه يجةةو للنياب ة
ذاتها أن تد ع بها ر م أنها التى طرحا الةدعوص وال يحةتج عليهةا بضبولهةا سةلفا لهةذا
االختصاص وأنه يجو لجميةع أطةراب الةدعوص الةد ع بعةدم االختصةاص ولةو ألو
مرة أمام محكم النض

ما داما الوفائع ثابت ى الحكةم ويعتبةر هةذا الةد ع جوهريةا

ـ كما يتعين على محكم الموضو أن تتحرص اختصاصها فب أن تتطر( لةى حةص
موضو الةدعوص وأن تضضةى بعةدم اختصاصةها ذا تبينةا ذلةد ومةن تلضةا نفسةها
ب وعلى الر م من فبو أطراب الدعوص الختصاصها .
* د  .محمود نجيب حسنى ـ اإلجةرا اا ـ ط  1988ص  672 626و ص
 366ـ 368
* د  .محمود نجيب حسنى ـ اإلجرا اا ـ ط  2013ـ ص  563ـ 568

وتطبيضًا لهذا المبدأ ن األمةر الصةادر ب حالة الةدعوص المطعةون ةى حكمهةا لةى
محكم الجنايةاا يكةون بةاط ً ومنعةد ًما ألن المخةتص وصةاحب الوالية ةى ر ةع
الةةدعوص ةةى مةةواد الجنايةةاا و حالتهةةا منةةوط بالمحةةامى العةةام أو مةةن يضةةوم مضامةةه طبضًةةا
للمادة  2/214من فانون اإلجرا اا الجنائي .
ذا كانا اإلحال ى جناية لةى محكمة الجنايةاا صةادرة مةن عضةو نيابة لةيس
هةةو المحةةامى العةةام أو مةةن يضةةوم مضامةةه أو مةةن مستشةةار تحضي ة ال والية لةةه كانةةا
اإلحالةةة باطلةةة ومنعدمةةة لعةةةدم واليةةة مصةةةدر فةةةرار اإلحالةةة ب صةةةداره ولمحكمةةة
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الموضو أن تضضةى بةذلد وتةأمر ب عةادة الةدعوص لسةلط التحضية لتتخةذ شةئونها يهةا
لبط ن اتصا محكم الجناياا بالدعوص المحال ليها ممن ال والي له باإلحال .
وهذا المبدأ يسةرص بداهة علةى فاضةى التحضية

ة ن واليتةه ال تنصةب ال علةى

الجريم التى ندب لتحضيضها وما يرتبط بها ارتبا ً
طةا ال يضبة التج ئة مةن جةرائم أخةرص
.
ومتى كان ما تضدم وباإلحال على مةا أسةلفناه يبةين أن الحكةم المطعةون يةه
فد خالب الضانون وأخطأ ى تأويله وتطبيضه
الذص عاب الحكم بما يستوجب النض

ض عن الضصور ى التسةبيب ـ األمةر

واإلحال .

ثالثاََ ََ:قصورَآخرَفىَالتسبيبَوخطأَفىَتطبيقَالقانونََ َ:

د ةةع د ةةا الطةةاعن بأنةةه لةةيس موظفةةا عامةةا وبأنةةه يةةر صةةحي مةةا ورد بةةأمر
اإلحال ة مةةن وصةةفه بأنةةه موظةةب عةةام وبةةأن هةةذا الوصةةب يخةةالب الضةةانون

ذ أن

الموظب العام هو الموظب بدرج وظيفي ى الباب األو مةن مي انية الدولة

وهةو

الذص يعهد ليه بعم دائم ى خدم مر ة عةام تةديره الدولة أو أحةد أشةخاص الضةانون
العام عن طري شغله منصبًا يدخ

ى التنظيم اإلدارص للدول .

وألن ما جا ى مواد اإلتهام من أن الطاعن ى حكم الموظب العام تطبيضًةا لةنص
المةةادة  /119هةةـ عضوبةةاا ـ هةةو يةةر صةةحي

ذ أن مةةا نصةةا عليةةه هةةذه الفضةةرة

يسةتل م لتةوا ر هةذه الصةف أن يكةون عةام ً ةى حةدص الجهةاا التةى أعتبةرا أموالهةةا
أمواالً عام طبضًا للمادة  119من فانون العضوباا .
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ولما كانا تلد المادة فد عددا تلد الجهاا التى تعتبر أموالها أمةواالً عامة علةى
سةةبي الحصةةر ومنهةةا النضابةةاا واالتحةةاداا
الحاص ا البستاني ال يسرص عليه هذا الوصب
صةةل لهةةا بةةاألموا العام ة

ة ن االتحةةاد العةةام لمنتجةةى ومصةةدرص
ذ أن أمواله كلهةا أمةوا خاصة ال

األمةةر الةةذص انتهةةى ليةةه رأص الجمعي ة العمومي ة لضسةةمى

الفتوص والتشريع بجلس . 1988/3/16
ولم يعم الحكم المطعون يه هذه الضواعةد ور ة

ةب الوافعةاا
الةد ع وكي ل

التى دان الطاعن بها بأنها مةن الجةرائم المتعلضة بالمةا العةام وأن مةا اإلتحةاد العةام
لمنتجةى ومصةدرص الحاصة ا البسةتاني مةا عةام أخةذا بمةا اعتسةفه ـ علةى خة ب
الضانون ـ من أن رئيس مجلس دارة اإلتحاد موظب عام .
ذلد أن الموظب العام هو بحسب األص وطبضا لضضا محكم النض

ـ « هةو

من يعهد ليه بعمة دائةم ةى خدمة مر ة عةام تةديره الدولة أو أحةد أشةخاص الضةانون
العام عن طري شغله منصبا يدخ
* نض

ى التنظيم اإلدارص لذلد المر

»

 1976/2/2ـ س  27ـ رفم  30ـ ص 152

أما الموظب العام حكما

ن لم يكن موظفا عا ّما بحسب األص

نةه يضصةد

به ى حكم الباب الرابع بالكتاب الثانى من فانون العضوباا الفئاا التةى حةددها نةص
المادة  119مكررا من فانون العضوباا وال يندرج الطاعن ةى أص منهةا ـ أمةا نةص
الفضةةرة ( هةةـ ) مةةن تلةةد المةةادة

ة ن شةةرط اعتبةةار مةةن عةةددتهم الفضةةرة ةةى « حكةةم »

لممضظف لمةمم و أن يكون عام

ى الجهةاا التةى اعتبةرا أموالهةا أمةواالً عامة طبضةا

للمادة السابض ( 119ع ضبمى ) .

117

وبمىتة لض المادة  119عضوباا يتض أن الطاعن ليس ولم يكن عام

ةى

أص من الجهاا التى عددها النص ومنها النضاباا واإلتحاداا .
ذلد أن اإلتحاد العام لمنتجةى ومصةدرص الحاصة ا البسةتاني

تحةاد خةاص

وماله ما خاص وال تسرص عليه أص ضرة من ضراا المةادة  119عضوبةاا ومةا
هةذا اإلتحةاد مةا خةاص مملةود ألعضةائه تأسيسةا علةى الضةرار بضةانون رفةم  68لسةن
 1971الصادر ب نشائه والذص نص ى مادته األولى علةى أن لةه شخصةي اعتبارية
مسةتضل ومةةن ثةم ال يتبةةع و ارة ال راعة وال ينةدرج ةةى هيكلهةا التنظيمةةى وال يخضةةع
إلشةةرا ها و دارتهةةا وبةةذلد جةةرا الفتةةاوص الصةةادرة مةةن الجمعي ة العمومي ة لضسةةمى
الفتةةوص والتشةةريع بمجلةةس الدولةةة

ومةةن بينهةةا تلةةد الفتةةةوص الخاصةة بهةةذا اإلتحةةةاد

والصادرة بجلس  1988/3/16ومضدم ى المفةرداا ـ وانتهةا الفتةوص لةى أن مةا
ذلد اإلتحاد « ما خاص » وليس ماالً عاما .
و نةةى عةةن البيةةان أنةةه ال يضةةدن ةةى هةةذه الحضيض ة

أن يصةةدر و يةةر ال راع ة أو

يوا ة علةى تعيةين مجلةةس اإلدارة الخةاص لإلتحةاد الخةاص
مديرص المدارس الخاص و ضا لضانون المدارس الخاص

ةةذلد هةو شةأن تعيينةةاا

حيل يتم التعيةين بضةرار مةن

و ير التربي والتعليم دون أن يغير ذلد من حضيضة كونهةا مةدارس خاصة ومالهةا مةا
خاص وال يضفى على مديرها صف الموظب العام .
ولمحكم النض

فضا صري

ى هذا الباب يصل

ةى مجةا الضيةاس المبةان

يه فضا بأن رئيس مجلس دارة شرك الضطا العام ال يعد موظفا عاما بةالر م
من أن تعيينه و عارته يكون بضرار من رئيس الو را
* نض


.

 1985/2/4ـ س  36ـ رفم  32ـ ص 203

وفىَحكمَآخرَقضتَمحكمةَالنقضَََ َ:
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« بةةأن ع ف ة رئةةيس مجلةةس اإلدارة والعةةاملين بالمؤسسةةاا العام ة وشةةركاا
أجةرا وبةةد تمثية عةةن وظيفة مةةن وظائفهةا يجعة ع فتةةه
الضطةا العةةام ـ وتضاضةةيه ً

بالشرك ليسا تنظيمية بة ع فة تعافدية
العم

تتمية بعنصةر التبعية المتمية ة لعضةد

وتنتفى عنه صف الموظب العام
وال يغير من طبيع هذه الع ف

.

ما نصا عليةه المةادة  48/مةن الضةانون

 1971/61مةةن أن تعيةةين رئةةيس مجلةةس دارة الشةةرك يكةةون بضةةرار مةةن رئةةيس
الجمهوري

ألن ذلد ال يعدو ى حضيضته أن يكون تنظي ًمةا للع فة التعافدية الضائمة

بةةين رئةةيس مجلةةس اإلدارة وبةةين الشةةرك التةةى يعم ة بهةةا باإلضةةا
التعيين ال تسبغ عليه صف الموظب العام

لةةى أن أداة

ما دامةا عناصةرها يةر متةو رة

ى جانبه » .
* نض

 1988/3/23ـ س 39ـ رفم  69ـ ص 481

و ذ خالب الحكم المطعون يةه هةذا النظةر

نةه يكةون معيبًةا لخطئةه ةى تطبية

الضانون بما يستوجب نضضه وال ينا من ذلد الضو ـ كما أسلفنا ـ بةأن رئةيس مجلةس
دارة هةةةذا اإلتحةةةاد يصةةةدر بتعيينةةةه فةةةرار مةةةن و يةةةر ال راعةةة

ـ ألن كا ةةة مةةةديرص

المدارس الخاص ورأسةمالها مةن األمةوا الخاصة ـ يصةدر فةرار تعييةنهم مةن و يةر
التربي والتعلةيم وكةذلد الحةا بالنسةب لةرئيس الجامعة الخاصة ورأسةمالها كلةه مةن
األموا الخاص ويصدر بتعيينةه فةرار مةن و يةر التعلةيم العةالى طبضًةا ألحكةام الضةانون
رفم  12لسن  2009وعلى ذلد ليسا العبرة ةى وصةب الموظةب العةام بمصةدر
الضرار بعينه ب العبرة بأن يكون ذلد الموظب متضلدًا وظيف دائمة ةى خدمة الدولة
أو مر

عام تديره الدول .
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ولمةةةا كةةةان رئةةةيس مجلةةةس دارة اإلتحةةةاد العةةةام لمنتجةةةى ومصةةةدرص الحاصةةة ا
البسةةتاني لةةيس مةةن بةةين شةةا لى مناصةةب تةةدخ
أموا ذلد االتحاد كلهةا أمةوا خاصة

ةةى التنظةةيم اإلدارص للدول ة

وليسةا مةن األمةوا العامة

كمةةا أن

ومةن ثةم يكةون

الحكم باعتباره موظفًا عاما أو من ى حكمه ى ير محله ـ كما نحى لةى ذلةد الحكةم
واإلحال .

المطعون يه ولهذا كان معيبًا واجب النض

رابعاََََ:البطلانَوالإخلالَالجسيمَبحقَالدفاعََ .

ثابا ص  12 /بمحاضر جلساا المحاكم

أنه بجلس  2014/3/4ـ لةم يةتم

حضار المتهم األو ( المحبوس احتياطيّا ) من محبسه !
ومةةع أن حضةةور المةةتهم األو ( الطةةاعن ) ـ لجلس ة محاكمتةةه وجةةوبى وال
يمكن أن تجرص المحاكم ى يابه ولةم يكةن تخلفةه عةن الجلسة اختياريّةا بة كةان

جباريّا لتضاعس السلطاا المسئول عنه وتحا شراب المحكمة عن حضاره مةن
محبسةةةه ممةةةا كةةةان يتعةةةين معةةةه تأجيةةة نظةةةر الةةةدعوص و صةةةدار المحكمةةة أمرهةةةا
ب حضاره من محبسه بالجلس التالي التى ترجئ نظر الدعوص ليها .
الّ أن المحكم المطعون ى حكمها مضةا ةى جرا اتهةا و ةى سةما الةدعوص
وتحضيضها ى ياب المتهم األو  /الطاعن ـ وهو ياب ال يُسأ عنه المةتهم طالمةا أنةه
محبوس احتياطيّا وتضع مسئولي حضةاره مةن محبسةه علةى السةلطاا المسةئول وعلةى
النياب ة العام ة

وتلت ة م المحكم ة بكفال ة ذلةةد للمةةتهم المحبةةوس المحجةةو جبة ًةرا عةةن

حضور جلس محاكمتةه ولهةا أن توفةع الجة ا علةى المتسةبب ةى ذلةد وال يجة
ةةى يابةةه حضةةور محةةام عنةةه

المحةةامى ال يحة مح ة األصةةي وحضةةه ةةى حضةةور

الجلسة وسةةماعها بنفسةةه بة ن حضةور محةةام عةةن المةةتهم الغائةةب يةةر جةةائ وال
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يجو حضور أحد عنه الّ لوكيله أو أحد أفاربةه لتضةديم عةذره وال مجةا لةذلد هنةا
المتهم األو  /الطةاعن ُ غنَّر ولةيس ائبًةا عةن حضةور الجلسة

وفةد نصةا المةادة

 388أ.ج على أنه  « :ال يجو ألحد أن يحضر أمام المحكمة ليةدا ع أو ينةوب عةن
المتهم الغائةب ومةع ذلةد يجةو أن يحضةر وكيلةه أو أحةد أفاربةه أو أصةهاره ويبةدص
عذره ى عدم الحضور ( وليس عدم حضةاره مةن محبسةه )

ة ذا رأا المحكمة أن

جبةةرا مةةن محبسةةه ) تعةةين ميعةةادًا
العةةذر بضبةةو ( ناهيةةد بعةةدم حضةةار المةةتهم
ً
لحضور المتهم أمامها »
ومةةع أنةةه كةةان واجبًةةا علةةى المحكم ة أن تتوفةةب عةةن سةةما الةةدعوص ةةى يةةاب
المتهم األو  /الطاعن ام ُمغنّ
وأن تتخذ ال

جبرا عن حضور الجلس بعدم حضةاره مةن محبسةه
ً

م لمسا ل المسئو عن ذلد وتحدد ميعةادًا إلحضةاره مةن محبسةه

الّ أن المحكم المطعون ى حكمهةا مضةا ةى سةما الةدعوص ةى يابةه وتلضةا (
اعتبةارا مةن ص 12 /
ص  ) 13حا ظ مستنداا من د ا المتهم الثانى ثم سةمعا
ً
لشهادة شاهد اإلثباا األو محمد محمد مصطفى أبو حمد نائب مسةاعد كبيةر الخبةرا
بالكسب ير المشرو

وطفضا المحكم ى سؤاله ص  18 /وما بعةدها عةن المةتهم

جبةرا عةن حضةور الجلسة
األو  /الطاعن ال ُمغليّب
ً

وانتهةا المحكمة مةن االسةتما

ليةةه ص  23 /ةةى يةةاب الطةةاعن ثةةم اسةةتمعا ( ص  ) 23بةةذاا الجلس ة

ياب الطاعن أيضا
الرفابة اإلدارية

و ةةى

لى شهادة شاهد اإلثباا الرابع ياسر عبد الماجد دنيا عضةو

والتةى تنةاو

جبرا عن حضةور الجلسة
ً

يهةا ـ يمةا تناولةه ـ المةتهم األو (الطةاعن) لممغنّر

ثةم اسةتمعا المحكمة (ص  ) 28بةذاا الجلسة لممغنّر

جبرا
الطاعن عن حضورها ً

لى شهادة الشةاهد السةادس هشةام السةيد مرتضةى مةدير

عةام الشةةئون المالية واإلدارية باإلتحةةاد وكة ذلةةد ةةى يةةاب الطةةاعن األمةةر
الةةذص يبط ة جةةرا اا المحاكم ة

ويبط ة سةةما الشةةهود الث ث ة ةةى يابةةه بط نةةا
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مطلضا من النظام العام إلخ له الجسيم بتو يةع العدالة وبمبةاد وأصةو المحاكمةاا
ض عن خ له الجسيم أيضا بحضو( الد ا .
وال يعفى الحكم واإلجرا اا من هذا البط ن أن يظهةر الطةاعن جةأة وبة
مضةدماا ةى ص  33/مةن محضةر الجلسة بعةةد سةما المحكمة لكة هةذه اإلجةةرا اا
وكة هةةؤال الشةةهود ودون أن تبةةين ةةى محضةرها متةةى حضةةر الطةةاعن ن كةةان فةةد
حضر فب ذلد مما ال مه عدم جوا ا ترا

حضوره فبة ص  33 /مةن محضةر

الجلس .
المشر

وكذلد فضا محكم النض

أعطيا للمتهم الغائب ـ ناهيةد بال ُمغيّةب

لحبسه احتياطيا ـ على ير رادته حضوفا لم تعطها المحكم للطاعن الةذص أثبتةا ةى

صدر محضرها ( ص  )12بجلس  « 2014/3/4عدم

حضةاره مةن محبسةه »

ـ ضد أوجبا المادة  384أ.ج أنه ال يجو نظر الدعوص ى « يب » المتهم الّ بعةد
ع نةةه فانونةةا بةة وأجةةا ا للمحكمةة ر ةةم ع نةةه فانونةةا أن تةةأمر ب عةةادة تكليفةةه
بالحضور .
وحظرا أحكام محكم النض

نظر الدعوص أو الحكةم يهةا ةى يبة المةتهم ذا

لةةم يةةتم ع نةةه بالحضةةور أمةةام محكم ة الجنايةةاا ناهيةةد « بعةةدم حضةةاره مةةن
محبسه » وفضا محكم النض

بةأن د اعةه بنظةر الةدعوص ةى يبتةه جةوهرص

وينبنى على صحته بط ن جرا اا الدعوص .
* نض

 1993/3/2ـ الطعن ( 61 / 8522

* نض

 1973/4/22ـ س 24ـ رفم  111ـ ص 538

* نض

 1967/7/26ـ س  18ـ رفم  174ـ ص 866
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كما فضا محكم النض

بعدم االعتداد بحضور المدا ع عةن المةتهم الغائةب

أمام محكم الجناياا .
* نض

 1969/1/6ـ س  20ـ رفم  2ـ ص 7

* نض

 1957/5/28ـ س  8ـ رفم  154ـ ص 558

* نض

 1986/3/13ـ الطعن رفم ( 55 / 5574

ومتةةى كةةان مةةا تضةةدم اسةةتبان أن الحكةةم المطعةةون يةةه فةةد عابةةه مةةن الةةبط ن
واإلخ

بح الد ع ما يستوجب نضضه .

خامساََََ:قصورَآخرَفىَالتسبيبََ َ:

بالرجو

لى محضر جلس المحاكم ومةذكراا الةد ا المضدمة أثنةا المحاكمة يتبةين

أن د ا الطاعن طلب سما شهادة الشاهدين الثانى والثامن مةن شةهود اإلثبةاا محمةد
جمةةا محمةةد الحةةو ى ومحمةةد عيةةد أحمةةد عبةةد ل وهمةةا مةةن شةةهود اإلثبةةاا اللةةذين
تساندا المحكم لى شهادة ك ٍّّ منهما ى فضائها ب دان المتهمةين باإلضةا

لةى بةافى

أفوا شةهود اإلثبةاا االخةرين وهةذا الطلةب جةوهرص ألن المةادة  289مةن فةانون
اإلجةةرا اا الجنائية تسةةتل م سةةما شةةهود اإلثبةةاا واسةةتعرا

كا ة األدلة وطرحهةةا

أمام المحكم فب الحكم باإلدان بالجلس بحضور المتهمين ود اعهم وهذا أصة مةن
أصو المحاكمةاا الجنائية وال يجةو التةرخص ةى تطبيضةه الّ ذا تنةا

المةتهم عةن

سماعهم صراح أو ضمنًا طبضًا للمادة  289من فانون اإلجرا اا الجنائي .
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وألن سما المحكم لشهادة الشاهد بنفسها تمكنها من تضدير شةهادته وو نهةا علةى
نحةةو صةةحي وصةةائب وألن التفةةرس ةةى حال ة الشةةاهد النفسةةي أثنةةا الشةةهادة أمةةام
المحكمةة وعنةةةد منافشةةته يهةةةا مةةةن جميةةع أطةةةراب الخصةةةوم ـ ومةةةدص اسةةةتضامته أو
مراو اته أو اضطرابه و ير ذلد مما يعةين الضاضةى علةى تضةدير أفوالةه حة فةدرها
والحتمةا أن تجةئ الشةهادة التةى تسةمعها المحكمة ويبةان للةد ا منافشةةتها ممةا يضنعهةةا
بغير ما افتنعا به من األدل التى عولا عليها فب سماعه .
ويبضى هذا الح فائ ًما ماداما المحاكم دائةرة ومسةتمرة ولةم يغلة بةاب المرا عة
يها بعد

ذ فد يطرأ من الظروب والم بساا مةا يسةتدعى طلةب عةادة سةما شةاهد

معين بعد سما شةهادته أمةام المحكمة بجلسة أو بجلسةاا سةابض  .وألن طلةب سةما
الشهود أو عادة سؤالهم بمعر المحكم بالجلس التى تحةددها فةد يكةون شةفاه أثنةا
ةطورا بمةةذكرة د ةةا المةةتهم التةةى تعةةد بةةدي ً عةةن مرا عتةةه ن لةةم تكةةن
المحاكم ة أو مسة ً
مكمل لها .
ولةةم تأخةةذ المحكم ة بهةةذا الطلةةب الجةةوهرص بةةدعوص أنهةةا اسةةتمعا لكا ة الشةةهود
الحاضرين بالجلس ـ مع أنها لةم تسةمع الشةاهد الثةانى الحاضةر بالجلسة ! ـ ونافشةا
د ا المتهمين اآلخرين ـ بخ ب الد ا الماث ـ أبدوا جميعًةا ر بةاتهم ةى االسةتمرار
وطلبوا المرا ع والفص

ى الدعوص ولهذا فضا المحكم بر

هذا الطلب .

وما أوردته المحكمة يمةا تضةدم ال يتفة وأصةو المحاكمةاا الجنائية والتةى تضةوم
سةةا علةةى التحضيضةةاا الشةةفوي التةةى تجريهةةا المحكم ة بالجلس ة وتسةةمع ةةى خ لهةةا
أسا ً
الشةةهود وتحضة

يهةةا األدل ة سةةوا إلثبةةاا التهم ة ضةةد المةةتهم أو نفيهةةا عنةةه كمةا سةةب

البيان ـ كما أن سما بع

شهود اإلثباا ال يغنى عن سما بافى هؤال الشهود .
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كمةةا أن عةةدم طلةةب سةةما هةةؤال الشةةهود أو بعضةةهم بمعر ة أحةةد المةةدا عين ال
يجةو أن يكةون سةببًا لسةضوط حة المةتهم ةى طلةب سةةما مةن يةرص سةماعه أو عةةادة
سماعه منهم أمام المحكم .
والوافع أن منحى المحكم ى ر

سما شاهدص ثباا صةمم د ةا الطةاعن

على سماعهما يستل م بسط مةا جةرص طبضةا للثابةا بمحاضةر الجلسةاا ألنةه جةاو
ر

الطلب المشرو بسما شاهدص ثباا

لى تدخ المحكم بين المةتهم ود اعةه

تدخ مضلضا لم تجر به األعةراب وال تضةره أصةو المحاكمةاا ويمثة افتحامةا يةر
مضبو ومضل لع ف يحفظ لها الضانون الحماية الواجبة كيمةا تتحضة للةد ا عةن المةتهم
رسالته .
الثابا ص  33بمحاضر الجلسةاا أن د ةا المةتهم الثالةل طلةب سةما شةهادة
محمد جما الحو ى وهو الشاهد الثانى من شهود اإلثباا .
وأن د ا المتهم األو  /الطاعن ـ طلب سما شةهادة الشةاهد الثةامن مةن شةهود
اإلثباا محمد عيد أحمد عبد ل وطلب اإل راج عن المتهم األو لسضوط أمةر حبسةه
احتياطيّا .
وهنا تدخلا المحكم تدخ مضلضا بةين المتهمةين ود اعهمةا وأحلةا نفسةها محة
الةةد ا

يمةةا يةةراه كف ةي بالةةد ا عةةن موكلةةه و ةةى اختيةةار سةةبله وجةةا تةةدخلها بةةين

المتهمين األو والثالل ود ا ك منهما علةى نحةو مضلة يةؤدص مةا لةى خلخلة ثضة
المةتهم بد اعةه و مةا لةى شةعار المةتهم بةأن طلةب محاميةه سةيفضده عطةب المحكمة
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مما يخل ـ وفةد خلة ـ حرجةا بالغةا لةدص المتهمةين األو والثالةل ود ةا كة منهمةا
على السوا !!!
ضد عضبا المحكم على طلب الد ا سما شاهدص اإلثبةاا الثةانى والثةامن بةأن
فاما هى وطبضا لما سجلا ص  33 /بمحضرها :
« والمحكم ة سةةألا المةةتهم األو ( الطةةاعن ) عمةةا ذا كةةان يوا ة (ب!!) الةةد ا
الحاضر معةه بشةأن سةؤا الشةاهد الثةامن محمةد عيةد ـ ضةرر أنةه يطلةب المرا عة ةى
الدعوص »
« والمحكمةة سةةةألا د ةةا المةةةتهم الثالةةل ..........بشةةةأن مةةا فةةةرر بةةه الةةةد ا
الحاضةةر معةةه مةةن منافشة الشةةاهد محمةةد الحةةو ى ( شةةاهد اإلثبةةاا الثةةانى ) ـ وأبةةدص
استعداده للمرا ع والفص

ى الدعوص !!! »

وبعةد أن سةةجلا المحكمة مةا تضةةدم فةةررا ( ص  ) 34تأجية نظةةر الةةدعوص
لجلس  2014/4/8لسما مرا ع الد ا عن المتهمةين ـ مةع اسةتمرار حةبس المةتهم
األو ( الذص كان فد سضط أمر حبسه احتياطيّا ) ونبها على البافين .
على أن الد ا حاو جهده مع هذه الظروب الملتبس المضلضة

أثبةا األسةتاذ

أحمد عبد الر وب على ـ الحاضر مع المتهم األو  /الطاعن ـ أثبا مةا نصةه بحصةر
اللفظ :
« وأبةةدص الةةد ا أنةةه لةةم يم ّكةةن مةةن منافش ة الشةةاهد الثنةةى ر ةةم طلبةةه والةةوارد
بمذكرتى »
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وبذلد يكون د ا المتهم ألو  /الطاعن ـ فةد خةتم مرا عتةه بصةرخ فةر بهةا
سمع المحكم

يحةتج يهةا علةى أنةه « لةم يم ّكةن » مةن منافشة شةاهد اإلثبةاا ر ةم

طلبه وبمذكرته المضدم أيضا !!!
الّ أن المحكمةة المطعةةةون ةةةى حكمهةةةا و ةةى جرا اتهةةةا أشةةةاحا وأعرضةةةا
وصمما على عدم سما شاهدص اإلثبةاا الثةانى والثةامن

مةاذا ةى وسةع الةد ا أن

يفع ب!!!
ومع ذلد ضد ع الد ا ما عليه !!!
تبريرا إلطراحها هذا الطلب الجوهرص الجا م .
ماذا فالا المحكم
ً
فالا ص  19 /من مدوناا حكمها بحصر اللفظ :

بحةةة الةةد ا لعةةةدم سةةما الشةةةاهد الثةةةانى

« أمةةا عةةن الةةة عم (ب!!!) لإلخةة

الحاضر بالجلسة ( ونسةيا الشةاهد الثةامن ) هةو يةر سةديد ـ كةذا ـ ألن المحكمة
اسةةتمعا لكا ة الشةةهود (ب!) والحاضةةرين بالجلس ة (ب!) وفةةد نافشةةا د ةةا المتهمةةين
اآلخرين (ب!) ـ بخ ب الد ا الماث (ب!!) أبدوا جميعا (ب!) ر بتهم ةى االسةتمرار
وطلبوا المرا ع والفص

ى الدعوص ومن ثةم تضضةى المحكمة بر ضةه » أص ر ة

طلب سما شاهدص اإلثباا الثانى والثامن .

وباإلضا لةى أن مةا أوردتةه المحكمة ال يصةل ردّا وال مسةو ا لةر
سما شاهدص ثباا مبدص جا ما طلةب سةماعهما وسةجلا المحكمة ذلةد
علةى نفسةها ـة مثلمةا سةجلا علةى نفسةها مةا لةم تجةر بةه أصةو المحاكمةاا مةن
تدخ المحكم بين المتهم ومحاميه تدخ
« التصويا » بين د ا المتهمين الث ث

ير مضبو ومضل

ومن األخةذ بمةا يشةبه

ةى أمةر ال يضبة « التصةويا » وال يحة
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يه محام عن متهم مح محام عن متهم آخةر وهةو مسةلد يةر مسةبو( وتبريةر ال
أص وال سند له ويخالب أصو المحاكماا .
نه باإلضا

نضو

لى ذلد

ن المحكم سجلا على نفسها ـ بالعبةارة التةى

أوردتها صدر ص 19 /من مةدوناا حكمهةا أنةه كةان مطروحةا عليهةا بالفعة
طلب جا م مةن د ةا الطةاعن بسةما شةاهد ـ والصةحي شةاهدص ـة ثبةاا

وهذا الطلب الجا م بسما شاهد ثبةاا واجةب اإلجابة

وال يعفةى منةه «

تصويا » عشراا المحامين عن متهمين آخرين بأنهم يرون السير ةى الةدعوص أو
ال يحبةةون سةةما شةةاهدص اإلثبةةاا الثةةانى والثةةامن
الطةةاعن ب ة وحظةةر الضةةانون وفضةةا محكم ة الةةنض
متهمةين تتعةةار
المتعارض

مصةةلحتهم يةةر مصةةلح د ةةا
أن يحضةةر محةةام واحةةد عةةن

مصةةالحهم حتةةى ال تةةذهب نفةس المحةةامى نهبةةا بةةين هةةذه المصةةال

وفضا محكم الةنض

بةبط ن مةا يجةرص ةى المحاكمةاا علةى خة ب

ذلد .
ولةةم تتةةرخص محكم ة الةةنض

فةةط

ةةى وجةةوب سةةما شةةاهد اإلثبةةاا ذا طلةةب

الد ا سماعه و الّ بط الحكم ض عةن اإلخة

بحة الةد ا

وفضةا بةأن بةدا

هذا الطلب على سبي االحتياط ـ يعد طلبا جا ما تلت م المحكم ب جابته متةى كانةا لةم
تنته لى الضضا بالبرا ة .



وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنََ ََََََََََََََ:

« طلب الد ا أصليا البرا ة واحتياطيةا اسةتدعا الشةاهد لمنافشةته يعةد طلبةا ً
جا ما ً تلت م المحكم ب جابته متى كانا لم تنته لى الضضا بالبرا ة و آل كةان الحكةم
مشوبا باإلخ

بح الد ا

».
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* نض

 1983 /5 /18ـ س  34ـ رفم  131ـ ص 650

* نض

 1978/12/28ـ س  29ـ رفم  203ـ ص 980

* نض

 1980/3/17ـ س  31ـ رفم  76ـ ص 420

* نض

 1977/5/23ـ س  28ـ رفم  136ـ ص 467

* نض

 1973 /4/1ـ س 24ـ رفم  93ـ ص 456

و نةى عةن البيةان أن ذاا مةا سةجلته المحكمة ةى صةدر ص  19مةن مةةدوناا
حكمها فرار منها على نفسها ـ بأنه كان مطروحةا عليةه طلةب سةما شةاهدص ثبةاا ـ
أشاحا وأعرضا عن سماعهما بما ال يصل ردّا .
وممةا ال يصةل ردّا تةةذر المحكمة بمةةا يشةبه « التصةةويا » واالسةتناد لةةى
رأص محاميين لمتهمين ير الطاعن وهو ما ال يعفةى المحكمة مةن وجةوب سةما
شةةاهدص اإلثبةةاا اللةةذين تمسةةد بسةةماعهما  .ضة عةةن أن تعةةار

مصةةال المتهمةةين

تغل باب هذا « التصويا » الغير جائ ـ بالضب والمفتان .
وفضا محكم النض
تتعار

متواتر على عدم جوا الجمع ـ ى الةد ا ـ بةين متهمةين

مصالحهم و الّ كان الحكم معيبا بالبط ن ضة عةن اإلخة

بحة الةد ا

.
* نض

 1952 /10/28ـ س  4ـ رفم  21ـ ص 49

* نض

 1969/4 / 21ـ س  20ـ رفم  114ـ ص 547

* نض

 1966/10/18ـ س  17ـ رفم  185ـ ص 994

* نض

 1962/11 / 19ـ س  13ـ رفم  182ـ ص 745

* نض

 1948 / 5/10ـ مج الضواعةد الضانونية ـ عمةر ـ جةـ  7ـ رفةم  595ـ ص

559
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* نضة

 1946/3/18ـ مةةج الضواعةةد الضانونية ـ عمةةر ـ جةةـ  7ـ رفةةم  113ـ ص
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و نى عن البيان وليس يفوا أن ذاا هةذا المبةدأ المضةرر ةى فضةا الةنض
يفةر

عةم فبةةو « التصةويا » الةةذص أجرتةه المحكمة المطعةون ةةى حكمهةا و ةةى

جرا اتها ـ بين د ا متهمين تتعار

مصالحهم وال تتف

أو يثاره السة م !!! ـ تكئة أو ذريعة لةر

وعدم أخةذ رأص أحةدهم ـ

طلةب جةوهرص حةا م أبةداه محةام عةن

متهم آخر بسما شاهدص ثباا !!
هةذا لةةى أن طلةب الةةد ا

ةى ختةةام مرا عتةه الحكةةم ببةرا ة المتهمةةين ال يفيةد حت ًمةةا

تنا له عن سما الشاهدين المراد سةماعهما بة يعنةى بداهة أن طلةب سةماعهما مبةدص
علةةى سةةبي االحتيةةاط

ذا لةةم تتجةةه المحكم ة لةةى تلبي ة الطلةةب األصةةلى وهةةو الحكةةم

بالبرا ة .
ولما كانا المحكم لم تستجب للطلب األصلى وهو الحكم بةالبرا ة ـ ضةد أضةحى
طلةةب سةةما الشةةاهدين المةةذكورين طلبًةةا جوهريًةةا فةةر بةةه الةةد ا سةةمع المحكم ة بمةةا
يتعةين معةه عليهةةا االسةتجاب ليةةه و ال كةان حكمهةا معيبًةةا وبةاط ً لضصةةوره ضة ً عةةن
خ له بح الد ا بما يستوجب نضضه .
وخ ص ة مةةا تضةةدم أن محكم ة الموضةةو تعجلةةا الفص ة

ةةى الةةدعوص وضةةا(

صدرها باستكما تحضي الدعوص بمعر تهةا بةر م أن سةماعها ألفةوا هةذين الشةاهدين
ربما يد عها لةى العةدو عةن وجهة نظرهةا التةى أسةتضرا ةى عضيةدتها فبة سةماعهما
بالجلس ومنافشتهما بمعر الد ا

خاصة ً وأن المحكمة كانةا فةد أصةدرا فرارهةا
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باستدعا جميع شهود اإلثباا لسما أفةوالهم وهةو مةا يل مهةا بتسةبيب فةرار عةدولها
عن فرارها بسماعهم .
* نض

 1973/2/11ـ س  24ـ رفم  39ـ ص 176

* نض

 1978/4/24ــ س 29ــ رفم  84ــ ص 442

* نض

 1984/11/25ــ س  35ــ رفم  185ــ ص 821

* نض

 1983/5/11ــ س 34ــ رفم 1/124ــ ص621

* نض

 1980/3/17ـ س  31ـ رفم  76ـ ص 420

* نض

 1945/11/5ــ مجموع الضواعد الضانوني (عمر) ــ ج  7ـ رفم  2ـ ص 2

* نض

 1946/3/25ــ مجموع الضواعد الضانوني (عمـةـر) ج 7ـةـ رفةم  120ـةـ ص
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هذا مع م حظة أن فةرار المحكمة باالسةتغنا عةن سةما شةهادتهما والبةد ةى
المرا ع

معةذورا ن هةو ترا ةع ةى الةدعوص ولةم
فد أحاط الةد ا بحةرج بةالغ يجعلةه
ً

يتمسد بطلبه ى ختام مرا عته بعد تضرير ر ضه واإلصةرار علةى هةذا الةر

بمةا

أصب به المدا عون مضطرين لضبو ما رأتةه المحكمة مةن نظةر الةدعوص بغيةر سةما
شاهدص اإلثباا المذكورين .
وال يحض سير جرا اا المحاكم على هذا النحو ـ المعنةى الةذص فصةده ليةه الشةار
ةةى المةةادة  289جةةرا اا جنائي ة عنةةدما خةةو للمحكم ة أن تضةةرر ت ة وة الشةةهادة ذا
تعذر سما الشهود ألص سبب من األسباب أو فب المتهم أو المدا ع عنةه ذلةد علةى مةا
سلب بيانه .
* نض

 2011/6/4ـ طعن رفم  3091ـ سن . ( 77

و ذ كان ما تضدم ن الحكم المطعون يه يكون معيبًا واجب النض
سادساََ:القصورَوالإخلالَبحقَالدفاعََ َ.
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واإلعادة .

فدم د ا الطاعن خمسة وث ثةين حا ظة مسةتنداا هامة معة ة منهةا عةدد
 17/حا ظ مستنداا برسم األسةتاذ  /أحمةد عبةد الةر وب علةى المحةامى وعةدد 7/
حوا ظ مستنداا برسم األستاذ  /منير مصطفى الضاضى المحامى وحا ظة مسةتنداا
برسم األستاذ  /صبرص البيلى المحةامى وطويةا هةذه الحةوا ظ علةى مسةتنداا بالغة
األهمية

مةؤثرة علةةى وجةه الةرأص ةةى دعةوص فوامهةا الرئيسةةى المسةتنداا ومةا تثبتةةه

حصةرا ـ الحا ظة رفةم  1/معة ة وبرسةم
وتد عليه  .ومةن هةذه الحةوا ظ ـ تمثةي ً ال
ً
األسةتاذ أحمةد عبةةد الةر وب علةةى المحةامى مكتةةب عبةد الةةر وب للمحامةاة طويةةا
يما طويا عليه ومبين على وجه الحا ظ :
 .1توص الجمعي العمومي لضسمى الفتوص والتشريع ـ مجلس الدولة ـ ملةب رفةم
(  ) 63/1/7يستفاد منه  :انتهةا الجمعية لةى تأكيةد تةوص اللجنة الثالثة
بةةأن اإلتحةةاد العةةام لمنتجةةى ومصةةةدرص الحاصةة ا البسةةتاني ال يعتبةةر مةةةن
أشخاص الضانون العةام طالمةا لةم يحصة علةى عانة مةن الدولة

حةا كةون

هذه الفتوص كاألحكام الضضةائي لهةا فةوة مل مة وواجبة التنفيةذ « الطعةن رفةم
 5582لسن  (48عليا » .
 .2فرار الجمعي العمومية لضسةمى الفتةوص والتشةريع ـ مجلةس الدولة ملةب رفةم
 525/2/37يؤكةةةةد علةةةةى ذاا الفتةةةةوص السةةةةابض ( الفضةةةةرة الثانيةةةة ص) 4
يستفاد منه  :تمسد الجمعي العمومي بما جرص تاؤها الساب عليه .
 .3فرار الجمعي العمومية لضسةمى الفتةوص والتشةريع ـ مجلةس الدولة ملةب رفةم
(  ) 525/2/37يستفاد منه  :ذلد المعنى الساب ( الفضرة الثاني ص. ) 4
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 .4صورة ضوئي من الحكم الصادر من محكم جنايةاا الجية ة ةى الةتظلم مةن

أمر المنع من التصرب رفم (  22لسن  2011أوامر تحفظ ) يستفاد منةه
 :ما وفر ى وجدان المحكم مصدرة الحكم ةى نهاية حيثيةاا الحكةم أنهةا ال
ترص ى األورا( ثم دلي كاب يصل ل رتكان عليه ةى حمة عضيةدتها لةى
جدي ما نسب لى المتهم من اتهاماا ر م مضى ما يضةرب مةن عةامين علةى
اتخاذ اإلجرا التحفظى و ال عُد ذلد بمثاب ا تئاا على حرياا األ راد .
 .5صةةورة ضةةوئي مةةن مةةذكرة اإلدارة المرك ي ة للرفاب ة المالي ة علةةى النضابةةاا
واإلتحاداا يستفاد منه  :أن الجهةا المركة ص لةم يجةد مةا يبةرر الضةرار الةذص
اتخذه اإلتحاد بتجميد رصيد شرك مصر ل سمدة .
 .6صةةورة ضةةوئي مةةن كتةةةاب السةةيدة  /رئةةيس فطةةةا المكتةةب الفنةةى بالجهةةةا

المرك ص للمحاسةباا موجةه لةى األسةتاذ المستشةار رئةيس الجهةا  .يسةتفاد
منةةه  ) 1 :أن فيةةام اإلتحةةاد العةةام لمنتجةةى ومصةةدرص الحاص ة ا البسةةتاني
بتجميد رصةيد شةرك مصةر ل سةمدة والكيماويةاا والمخصةباا ال راعية
لةةيس لةةه مةةا يبةةرره  ) 2 .أن اإلتحةةاد العةةام لمنتجةةى ومصةةدرص الحاص ة ا
البسةةتاني يحةةبس أمةةواالً لشةةرك مصةةر ل سةةمدة يبلةةغ فيمتهةةا 25.328.387
جم كرصيد جار لهذه الشرك منذ بد التعام معها ى تنفيذ البروتوكو .
وجميةةع المسةةتنداا المضدم ة بةةالحوا ظ الخمس ة والث ثةةين مسةةتنداا جوهري ة
بالغة األهمية

تسةاند وتؤيةةد د ةا الطةاعن وتةؤثر علةةى وجةه الةرأص ةى الةةدعوص

ومبدص على وجوه الحةوا ظ مةوج لسةند االسةتدال بكة مسةتند مةن هةذه المسةتنداا ـ

و ةى دعةةوص ال تخطةئ العةةين أنهةةا ةى المضةةام األو دعةةوص مسةتندي
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تشةةهد لهةةا أو

عليهةةا مسةةتنداتها ويسةةتحي البةةا يهةةا دون اإلحاطة بالمسةةتنداا ودراسةةتها الدراس ة
الواجب .
ال أن المحكمة المطعةةون ةةى حكمهةةا لةةم تحصة هةةذه المسةةتنداا ولةةم تعةةر
لحةةوا ظ المسةةتنداا المضدم ة ليهةةا بةةاإليراد أو الةةرد بةةر م جوهريتهةةا وكونهةةا د ةةا
مكتوب مؤيدًا بمستنداا رسمي .
 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَفىَالعديدَمنَأحكامهاَبأنهَََ :
« مةةن المضةةرر أن الةةد ا المكتةةوب ـ مةةذكراا كةةان أو حةةوا ظ مسةةتنداا ـ هةةو
تتم للد ا الشةفوص
معيبا ً بالضصور واإلخ

وتلتة م المحكمة بةأن تعةر
بح الد ا

لةه يةرادا ً وردا ً و آل كةان حكمهةا

»

* نض

 1984/4/3ـ س  35ـ رفم  82ـ ص 378

* نض

 1978/6/11ـ س  29ـ رفم  110ـ ص 579

* نض

 1977/1/16ـ س  28ـ رفم  13ـ ص 63

* نض

 1976/1/26ـ س  27ـ رفم  24ـ ص 113

* نض

 1973/12/16ـ س  24ـ رفم  249ـ ص 1228

* نض

 1969/12/8ـ س  20ـ رفم  281ـ ص 1378

* نض

 1973/12/30ـ س 24ـ رفم  260ـ ص  1280ـ طعن ( 43/753

* نض

 1991/1/19ـ س 42ـ رفم 24ـ ص  191ـ طعن ( 59/313

ال يتج ة أ مةةن الةةد ا المكتةةوب بة هةةى

كةةذلد المسةةتنداا هةةى بةةدورها جة

عماده وسنده وعموده الفضرص ومع أن د ا الطاعن كان مؤيةدا ً بعديةد مةن المسةتنداا
التى أحا ليها الد ا وتمسد بها اال أن الحكم لم يعر
ــ وهذا فصور اخ

جسيم بح الد ا

0
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لهةا بتاتةا ً ال يةرادا وال ردا ً

 وقدَحكمتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ ََ:
« و ن كان الثابا من المستنداا التى يعتمد عليها الطاعن ى ثباا د اعةه فةد
فدما منه بعد حج

الضضي للحكم ولم يكةن مرخصةا لةه مةن المحكمة ةى تضةديمها

ذلد مما يسوغ للمحكم االلتفاا عنها

ولكن اذا كان الطاعن فد تمسةد بهةذا الةد ا

أمام المحكم وكان د اعه جوهريا ً ترتب عليه لو ص تغيير وجةه الةرأص ةى الةدعوص
وكانةةا المحكم ة لةةم تعةةن بتحضي ة هةةذا الةةد ا أو تةةرد عليةةه ة ن حكمهةةا يكةةون فاص ة ًرا
فصورا يعيبه بما يستوجب نضضه »
ً
* نض

 1952 /5 / 20ـ س  3ـ رفم  364ـ ص 977

 وحكمتَأيضاَبأنهَََ َ:
« تمسد الطاعن بدالل مستنداا مضدمه منةه ةى نفةى ركةن الخطةأ عنةه يعةد
ومؤثرا ى مصةيره و ذا لةم تلة المحكمة بةاالً لةى هةذا الةد ا
عا ها ًما ى الدعوص
دا ً
ً
ى جةوهره ولةم تواجهةه علةى حضيضتةه ولةم تفطةن الةى حةواه ولةم تضسةطه حضةه وتعنةى
بتمحيصه بلو ا ً الى اي األمر يةه بة سةكتا عنةه يةرادا لةه وردا ً عليةه ولةم تتحةدل
عن تلد المستنداا مع ما يكون لها من داللة ةى نفةى عنصةر الخطةأ ولةو أنهةا عنيةا
ببحثها لجا أن يتغير وجه الرأص ى الدعوص ان حكمها يكون معيبًا بالضصور »
* نض

 1973 /2 /11ـ س  24ـ رفم  30ـ ص 146

 وحكمتَكذلكَبأن :

« الد ا المثبا ى صفحاا حا ظة المسةتنداا المضدمة للمحكمة االسةتنئنا ي
بعةةدم اسةةتيفا الشةةيد مح ة االتهةةام شةةرائطه الضانوني ة سةةكوا الحكةةم عنةةه يةةرادا وردا ً
عليه يصمه بالضصور المبط له » 0
* نض

 1973 /2 /11ـ س  24ـ رفم 32ـ ص 151
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 تقولَمحكمةَالنقضَ:
« لمةةا كةةان ذلةةد وكةةان الحكةةم المطعةةون يةةه فةةد اعتن ة أسةةباب الحكةةم

المستأنب الذص أ ف اإلشارة لى د ا الطاعنة
المسةةةتنداا المضدمةةة منهةةةا ثباتةةةا ً لهةةةذا الةةةد ا

ولةم يةورد مضةمون

بمةةةا يبةةةين منةةةه أن المحكمةةة

واجهةا عناصةر الةدعوص وألمةا بهةا علةةى وجةه يُفصة عةن أنهةا طنةا ليهةةا
ووا نا بينها وأنها أطرحا هذا الد ا وهى على بين مةن أمةره وبعةد أن فامةا

صة ْم
بما ينبغى عليها من تدفي البحةل لتعةرب وجةه الحضيضة  .ـة األمةر الةذص يل ْ
الحكم المطعون يه بالضصور ةى البيةان ويُعل ْجة محكمة الةنض
عما رفابتها على الوجه الصةحي

عةن

ومةن ثة ّم يتعةين نضضةه واإلعةادة

دون حاج لى بحل بافى أوجه الطعن » 0
* نض

 1988/1/4ـ س  39ـ رفم  3ـ ص 66

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََ َ:
« وأنةةه ولةةئن كةةان األص ة أن المحكم ة ال تلت ة م بمتابع ة المةةتهم ةةى منةةاحى
د اعةه المختلفة

الً أنةةه يتعةةين عليهةةا أن تةةورد ةى حكمهةةا مةةا يةةد علةةى أنهةةا واجهةةا

عناصر الةدعوص وألمةا بهةا علةى نحةو يفصة مةن أنهةا طنةا ليهةا ووا نةا بينهةا ـ
وعليها أن تعر

لد ا الطةاعن يةرادا ً لةه وردا ً عليةه مةا دام متصة ً بوافعة الةدعوص

ومتعلضا ً بموضوعها وبتحضي الدلي

يهةا ـ ة ذا فصةرا ةى بحثةه وتمحيصةه و حةص

المسةتنداا التةى رتكة عليهةا بلو ةا ً لغاية األمةر يةةه وأسةضطته ةى جملتةةه ولةم تةةورده
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على نحو يكشب عن أنها أحاطا به وأفسطته حضه ن حكمها يكةون مشةوبا ً بالضصةور
بما يبطله »
* نض

 1985/6/6ـ س  36ـ رفم  134ـ ص  762ـ طعن ( 54/4683

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ َ:
« ولةةئن كةةان األص ة أن المحكم ة ال تلت ة م بمتابع ة المةةتهم ةةى منةةاحى د اعةةه
المختلف للرد على ك شبهه يثيرها علةى اسةتض

ـ ال أنةه يتعةين عليهةا أن تةورد ةى

حكمها ما يد على أنها واجها عناصر الدعوص وأدلتها وألما بها علةى وجةه يفصة
عةةن أنهةةا طنةةا ليهةةا ووا نةةا بينهمةةا عةةن بصةةر وبصةةيرة

وأنهةةا اذا التفتةةا عةةن

د ا المتهم كلي وأسةضطته جملة ولةم تةورده علةى نحةو يكشةب عةن أنهةا اطلعةا عليةه
وأفسطته حضه ن حكمها يكون فاصـــرا »
* نض

 1985/6/6ـ س 36ـ رفم  134ـ ص 762

* نض

 1985/10 /10ـ س  36ـ رفم  149ـ ص 840

* نض

 1981/12 /3ـ س  32ـ رفم  181ـ ص 1033

* نض

 1981/ 3 /25ـ س  32ـ رفم  47ـ ص 275

* نض

 1979/11 /5ـ س  30ـ رفم  167ـ ص 789

* نض

 1979/ 3 /29ـ س  30ـ رفم  82ـ ص 369

* نض

 1979/ 3 /26ـ س  30ـ رفم  81ـ ص 394

* نض

 1978/ 4 /24ـ س  29ـ رفم  84ـ ص 442

* نض

 1968/1/22ـ س 19ـ رفم  17ـ ص94
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وممةةا تضةةدم يبةةين أن المحكمة المطعةةون ةةى حكمهةةا فةةد حجبةةا نفسةةها عةةن وافةةع
فى الوفا الةذص مضةا ةى اإلجةرا اا وسةمعا ث ثة مةن شةهود اإلثبةاا

الدعوص

ى « ياب » الطاعن يابًا ال ذنب له يه بعةدم حضةاره مةن محبسةه كمةا سةجلا
نهةةا ر ضةةا طلةةب د ةةا الطةةاعن سةةما

بمحضةةرها ص 12جلس ة 2014/3/4

شةةاهدص اإلثبةةاا الثةةانى والثةةامن ثةةم أشةةاحا وأعرضةةا عةةن خمةةس وث ثةةين حا ظة
مسةةتنداا جوهري ة طويةةا علةةى د ةةا جةةوهرص مةةدعوم بتلةةد المسةةتنداا ودون أن
تعر

لهذه الحوا ظ ومستنداتها بالبيةان وال بةاإليراد أو بةالرد ـ األمةر الةذص حجبهةا

تما ًما عن وافةع الةدعوص وأخة خة الً جوهريًةا بحضةو( الطةاعن ةى الةد ا

ضة ً

عن البط ن والضصور ةى التسةبيب والبيةان  .األمةر الةذص يعيةب الحكةم المطعةون يةه
بما يستوجب نضضه .
سابعاَََ:الخطأَفىَالإسنادََ َ.
ثابةةا مةةن اسةةتضرا أسةةباب الحكةةم المطعةةون يةةه أنةةه خةةالب الثابةةا بةةاألورا(
وأخطأ ى اإلسناد للطاعن

ى أربع مواضةع

جةا معيبًةا بالخطةأ ةى اإلسةناد مةن

أربع أوجه :

الوجه األو

 .أنه أسند لى الطاعن خطأ وعلى خ ب الثابا بةاألورا( أنةه انفةرد
ودون العةةةر

علةةةى مجلةةةس دارة اإلتحةةةاد ـ بةةة برام البروتوكةةةو

المةةؤرخ  2010/9/22مةةع شةةرك مصةةر ل سةةمدة والكيماويةةاا
بالمخالف لضانون نشةا اإلتحةاد رفةم  1971 / 68والئحتةه التنفيذية
.
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وهةةو سةةناد ب ة معةةين ويخةةالب الثابةةا بةةاألورا( مةةن أن

مجلس دارة اإلتحاد كةان فةد ةو

الطةاعن بجلسة 2009/8/5

ى اختصاصاته المتعلض بتو يع األسةمدة  .األمةر الةذص عةاب الحكةم
بالخطأ ى اإلسناد ومخالف الثابا باألورا( .
الوجةةه الثةةانى  .أنةةه أسةةند خطررأ لةةى الطةةاعن وعلةةى خ ة ب الثابةةا بةةاألورا( أنةةه
بصةةفته رئةةةيس مجلةةةس دارة اإلتحةةةاد ـ فبةةة عضةةةوي شةةةرك مصةةةر
ل سةةمدة والكيماويةةاا ال راعي ة

علةةى الةةر م مةةن عةةدم اسةةتيفا تلةةد

الشرك لشروط عضوي اإلتحاد .
و ذ ال أص وال معين لما أسنده الحكةم خطرأ لةى الطةاعن

نةه

يخالب الثابا باألورا( من أن تلةد الشةرك شةرك مسةاهم يحة لهةا
االنضمام لعضوي اإلتحاد وأن الثابا باألورا( أنةه فةد سةبضتها عةدة
شةةركاا مسةةاهم أخةةرص لةةى عضةةوي اإلتحةةاد و ةةى تةةواريخ سةةابض
على تولى الطاعن رئاس مجلةس دارة اإلتحةاد ةى . !! 2009/4/6
األمر الذص عاب الحكم بالخطأ ى اإلسناد ومخالف الثابا باألورا( .
الوجه الثالل  .أسةةند الحكةةم المطعةةون يةةه خطررأ لةةى الطةةاعن وعلةةى خةة ب
الثابا باألورا( أنةه بصةفته رئةيس مجلةس دارة اإلتحةاد فةام
بتنفيةةذ البروتوكةةو المةةؤرخ  2010/9/22المبةةرم مةةع شةةرك
مصر ل سمدة والكيماوياا والمخصباا ال راعي .
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وأسةةند ليةةه الحكةةم ذلةةد ب ة معةةين وعلةةى خ ة ب الثابةةا

باألورا( من أن الضائم فانونا وعمة بتنفيةذ العضةود هةو المةدير
التنفيذص لإلتحاد و ضا لنص المادة  35/لضانون نشةائه رفةم / 68
 1971وليس رئيس مجلةس دارة اإلتحةاد  .األمةر الةذص عةاب
الحكم بالخطأ ى اإلسناد ومخالف الثابا باألورا( .
الوجه الرابع  :أسند الحكم المطعةون يةه خطرأ لةى الطةاعن وعلةى خة ب الثابةا
باألورا( أنه تا نذل للبروتوكو سالب الذكر فد بةا لشةرك مصةر
ل سةةمدة والكيماويةةاا والمخصةةباا ال راعيةةة ـ بةةا

ليهةةا أسةةةمدة

بسعر يض عن سعر السو( مما أدص لى تربحها بغير حة

بمبلةغ

ث ثةةة وعشةةةرين مليةةةون وواحةةةد وث ثةةةين ألفةةةا وخمسةةةمائ وتسةةةع
جنيهاا وخمسين فرشا .
وذلةةةد بةةة معةةةين وعلةةةى خةةة ب الثابةةةا بةةةاألورا( أن تنفيةةةذ
البروتوكةةو يضةةوم بةةه المةةدير التنفيةةذص لإلتحةةاد و ة مةةا تضةةدم بيانةةه

ض عن أن وصب البيع بأنةه تظفيةر بةرب بغيةر حة

يخةالب

الثابا بةاألورا( مةن أن األسةمدة محة التعافةد والبيةع مسةعرة بضةرار
و يةةةر ال راعةةة رفةةةم  749لسةةةن  2009علةةةى أسةةةاس سةةةعر طةةةن
اليوريةةةا 1450جةةةم وسةةةعر طةةةن النتةةةراا 1100جةةةم ـ وأن هةةةذة
التسةةعيرة مل م ة لإلتحةةاد فانونةةا والخةةروج عليهةةا يشةةك جريم ة
يعافب عليها ى فانون العضوباا ممةا ال يجةو وصةب االلتة ام بةه

بأنه تظفير برب بغيةر حة
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! األمةر الةذص عةاب الحكةم بالخطةأ ةى

اإلسةةةناد ومخالفةةة الثابةةةا بةةةاألورا(

ضةةة عةةةن سةةةاد االسةةةتدال

والخطأ ى تأوي وتطبي الضانون .
ويبين مما تضدم أن الحكم المطعن يه فةد عابةه مةن أربعة وجةوه الخطةأ ةى
اإلسناد ومخالف الثابا بةاألورا(

يمةا أسةنده لةى الطةاعن ةى أربعة مواضةع مةن

االتهامةةاا التةةى دانةةه بهةةا األمةةر الةةذص عابةةه بالخطةةأ ةةى اإلسةةناد ومخالف ة الثابةةا
باألورا(

ضة عمةا تضةمنه الوجةه الرابةع مةن سةاد ةى اإلسةتدال وخطةأ ةى هةم

وتأوي وتطبي الضانون .
 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنَََ َ:
« األحكام الجنائي نما تضةام علةى أسةس لهةا سةندها مةن أورا( الةدعوص ـ ة ذا
استند الحكم لى فو ال أص له باألورا( كان باط الستناده لى أساس اسد » .
* نض

 1985/5/16ـ س  36ـ رفم  120ـ ص677

* نض

 1984/1/15ـ س  35ـ رفم  8ـ ص 50

* نض

 1979 / 5 / 6ـ س  30ـ رفم  114ـ ص 534

* نض

 1986 / 1 / 22ـ س  37ـ رفم  25ـ ص 114

* نض

 1979 / 2 / 12ـ س  30ـ رفم  48ـ ص 240

* نض

 1990/7/7ـ س  41ـ رفم  140ـ ص 806

* نض

 1994/7/12ـ س  45ـ رفم  120ـ ص 770

ومتى كان ما تضدم استبان أن الحكم المطعون يه فد عابه ما يستوجب نضضه .

ثامناََََ:قصورَآخرَفىَالتسبيبََ َ:
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ذلد أن الحكةم المطعةون يةه فضةى بة ل ام المتهمةين الث ثة بةرد مبلةغ ث ثة وعشةرين
مليةةون وواحةةد وث ثةةين ألةةب وخمسةةمائ وتسةةعين جنيهةةا ً وخمسةةين فر ً
شةةا وبةة ل امهم
بغرام مساوي له .
ولةةذلد يتعةةين أن تتضةةمن أسةةباب الحكةةم مفةةرداا المبلةةغ المحكةةوم بةةرده و لةة ام
المتهمين بغرامة مسةاوي لةه متضةامنين وكة مةا ورد بتلةد األسةباب أن ذلةد المبلةغ
يمثة

ةار( سةعر األسةمدة المةوردة لشةرك مصةر ل سةمدة والكيماويةاا والمخصةةباا

ال راعي ة عةةن سةةعرها باألسةةوا( بفةةار( يتةةراون بةةين  300لةةى  400جني ًهةةا للطةةن
الواحةد وبلغةا تلةد الكمية مةةن األسةمدة محة التجةريم  194 833 075ألةب طةةن (
ص 8ص 9بالحكم ) .
وهةذا كلةةه دون بيةةان المحكمة لمفةةرداا هةةذا المبلةغ الةةذص نسةةبا لةةى الطةةاعن أنةةه
باالتفا( والمساعدة مع المتهمين الثانى والثالل مكنهما مةن الظفةر بةرب ال يسةتحضانه
ودون ح .
وذلد بالمخالفة لمةا أوجبةا المةادة  310مةن فةانون اإلجةرا اا الجنائية

والتةى

اسةتل ما ضةرورة اشةتما كة حكةم صةادر باإلدانة علةى بيةان مفصة وواضة لكة
دلية مةةن األدلة التةةى تتسةةاند ليهةةا المحكمة ةةى فضةةائها والمةةراد بالتسةةبيب المعتبةةر
تحديدًا األسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتج له سوا مةن حيةل الوافةع أو مةن
حيل الضانون ولكى يحض الغر

منه يجب أن يكون ى بيةان جلةى بحيةل يُسةتطيع

الوفوب منه على مسو اا ما فضى به أما راغ الحكةم ةى عبةاراا عامة ومعمةاة
أو وصفه أو أسبابه كلها أو بعضها بصةورة مجملة ومجهلة ة يحضة الغةر
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الةذص

فصده الشار من وجوب تسبيب األحكام وال يمكن محكمة الةنض

مةن مرافبة مةدص

صح تطبي الضانون على الوافع كما صار ثباتها بالحكم .
وقدَتواترَقضاءَمحكمةَالنقضََ،فىَتطبيقَأحكامَالمادةََ310َ/أَ



َ.جََ،علىَأنهََ ََ:

« يجب أن تكون مدوناا الحكةم كا ية بةذاتها إليضةان أن المحكمة حةين فضةا
ى الدعوص باإلدان فد ألما لماما صحيحا بمبنى األدل الضائم يهةا واألسةاس الةذص
تضةةوم عليةةه شةةهادة ك ة شةةاهد ويضةةوم عليةةه ك ة دلي ة
الغر

وأنةةه كيمةةا يتحض ة ذلةةد ويتحض ة

من التسبيب نه يجب أن يكون ى بيان جلى مفص بحيل يستطا الوفةوب

علةةى مسةةو اا مةةا فضةةى بةةه

أمةةا ةةراغ الحكةةم ةةى عبةةاراا معمةةاة أو وضةةعه ةةى

صةورة مجملة مجهلة ة يحضة الغةةر
األحكةةام وال يمكةةن محكم ة الةةنض

الةذص فصةةده الشةار مةةن سةتيجاب تسةةبيب

مةةن عمةةا رفابتهةةا علةةى وجههةةا الصةةحي ومةةن

مرافب صح تطبي الضانون على الوافع كما صار ثباتها بالحكم » .
* نض

 1976/3/22ـ س  27ـ رفم  71ـ ص 337

* نض

 1972/1/10ـ س  23ـ رفم  16ـ ص 57

* نض

 1973/1/29ـ س  24ـ رفم  27ـ ص 114

* نض

 1975/4/27ـ س  26ـ رفم  83ـ ص 358

* نض

 1982/1/12ـ س  33ـ رفم  4ـ ص 26

* نض

 1982/1/19ـ س  33ـ رفم  7ـ ص 46

ولمةا كةان الحكةةم محة هةذا الطعةةن فةد افتصةر علةةى بيةان المبلةغ الةةذص نسةب لةةى
المتهمين الثانى والثالل أنهمةا تربحةا بغيةر حة باالتفةا( والمسةاعدة مةع المةتهم األو
(الطةةاعن) دون تحديةةد ةةار( السةةعر الةةذص حص ة عليةةه دون ح ة وبأنةةه مبلةةغ 50
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 23 031 509جنيهةةةةةا عةةةةةن كميةةةةة األسةةةةةمدة محةةةةة التجةةةةةريم والبةةةةةالغ مضةةةةةدارها
75ر833ر 194ألب طن بفةار( سةعر يتةراون بةين  400 300جةم للطةن الواحةد
دون بيان مفرداا هذا المبلغ على وجه التحديد .
ن الحكم يكون معيبًا لضصةوره طالمةا أن المحكمة فضةا بة ل ام المتهمةين بةرد هةذا
المبلغ و ل امهم بغرام مساوي له األمر الذص يعيةب الحكةم بالضصةور ةى البيةان بمةا
يستوجب نضضه .
وال ينةةا مةةن ذلةةد مةةا هةةو مضةةرر مةةن أن لمحكم ة الةةنض
بأسةباب الحكةةم مةن أخطةةا طبضًةةا للمةادة  39مةةن فةةانون الةنض
المعةةد

أن تصةةح مةةا يةةرد
رفةةم  57لسةةن 1959

ألن بيةةان مفةةرداا المبلةةغ المةةذكور بمةةا ينةةتج المبلةةغ المحكةةوم بةةرده وبتغةةريم

المتهمين بمبلغ مسا ٍو له يحتاج لى تحضي موضوعى يخرج عن والي محكمة الةنض
مادام الحكم لم يحدد ار( السعر بةين سةعر السةو( المضةرر والسةعر الةذص تةم بةه بيةع
تلد الكمي

ب حددته المحكم بأنةه يتةراون بةين  300و 400جنيهةا للطةن الواحةد

وهذا السعر المتأرج بين عةددين يسةتحي معةه تضةدير ذلةد المبلةغ علةى وجةه حاسةم
وفةةاطع األمةةر الةةذص يتعةةين أن يكةةون مةةع الةةنض

اإلعةةادة لمحكم ة الموضةةو التةةى

تختص ب جرا تحضي موضوعى ى هذا الصدد ال والي لمحكم النض

ب جرائه .

تاسعاَ ََ:قصورَآخرَفىَالتسبيبَوخطأَفىَالإسنادََ َ:

جا بمدوناا أسباب الحكم المطعون يه أن المحكم تساندا ى حكمهةا لةى مةا
جا بتضرير لجن خبرا الكسب ير المشرو بةو ارة العةد

ومةا أسةفر عنةه تضريةر

تلةةد اللجن ة مةةن أدل ة مسةةتمدة مةةن وافةةع المسةةتنداا المضدم ة لهةةا واكتفةةا المحكم ة
بتحصي مؤدص أفوا شهود اإلثباا ومةنهم رئةيس وأعضةا تلةد اللجنة وبةافى شةهود
اإلثبةةاا بالتحضيضةةاا دون أن تضةةمن حكمهةةا مضةةمون المسةةتنداا التةةى اسةةتضا منهةةا
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اللجن المذكورة النتائج التى خلصا ليهةا األمةر الةذص يعيةب الحكةم بالضصةور ألن
شةةهادة أعضةةا اللجنةةة المةةذكورة مسةةةتمدة مةةن تلةةةد المسةةتنداا التةةةى اطلعةةا عليهةةةا
وخلصةةا منهةةا لةةى تلةةد النتةةائج وفةةد كةةان يتعةةين علةةى المحكم ة تحصةةي مضةةدماا
تضريرهةةةا حتةةةى يمكةةةن لمحكمةةة الموضةةةو معر ةةة األسةةةاس الةةةوافعى المسةةةتمد مةةةن
المستنداا المذكورة والتى يتعين أن تحمة تلةد النتةائج بمنطة سةائغ ومضبةو

ولكةن

المحكم ة أجةةرا بتةةر مضةةدماا ذلةةد التضريةةر ب فالهةةا بيةةان مضةةمون المسةةتنداا التةةى
اطلعةةا عليهةةا تلةةد اللجن ة والتةةى أفامةةا فضةةا ها علةةى نتةةائج حةةص تلةةد المسةةتنداا
وحدها بالمخالف لما أوجبته المادة  310جةرا اا جنائية مةن ضةرورة اشةتما كة
حكم صادر باإلدان على بيان مفص وواضة لكة دلية مةن األدلة التةى تتسةاند ليهةا
المحكم ى فضائها وعلى نحةو ال يشةوبه التجهية أو اإلجمةا أو التعمةيم وذلةد حتةى
تسةةتطيع محكم ة الةةنض

مرافب ة مةةدص صةةح تطبي ة الضةةانون علةةى الوافعة كمةةا صةةار

ثباتها بالحكم وسة م المأخةذ حيةل ال يكفةى الضةو بةأن المحكمة افتنعةا واطمأنةا
لةةى دلي ة أو أدل ة معينة واالكتفةةا ببيةةان هةةذه األدل ة

ب ة يتعةةين عليهةةا بيةةان مصةةادر

األدل المذكورة ن كانا مستمدة من مصادر معين

وهى ى حالتنا المسةتنداا التةى

أطلضا عليهةا تلةد اللجنة ومةا تضةمنته مةن أدلة تسةاند االتهةام وتعة ه بحيةل تكفةى
لصح النتائج التى خلصا ليها اللجن والتى حصلتها المحكم ى حكمها .
وال شةةد أن فةةا المحكم ة بيةةان مضةةمون هةةذه المسةةتنداا وتفاصةةيلها وعلةةى نحةةو
واض دون جما أو تعميم وتجهي يصم الحكم بالضصور المبط الموجب للنض

.

حيل ال يكفى الضو بأن فضاة الدعوص أفاموا فضا هم على دلية أو أدلة معينة
ب يتعين عليهم بيان مصادر تلد األدل ومضمونها ن كانةا مسةتمدة منهةا ألن افتنةا
الضضاة ال ينشأ من راغ وال يستمد مةن العةدم بة يتعةين بيةان مصةادره ن وجةدا
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و ثباا ذلد بأسباب الحكم ومدوناته و ال أصبحا األحكام صورة من صةور الةتحكم
والتسةةلط األمةةةر الةةذص ال يتفةةة وطبيعةةة عمةة السةةةلط الضضةةائي وال أصةةةو تسةةةبيب
أحكامهةا بمعنةةى أن المحكمة عليهةا أن تبةةين ةةى حكمهةةا المراحة التةةى تكونةةا منهةةا
افتناعها باإلدان أو البرا ة حتى تتمكن محكم النض

مةن مرافبة مةدص صةح تطبية

الضانون وأن ذلد االفتنا صائب وسديد .
و ذ أ فلا المحكم تحصي مضمون المسةتنداا التةى كونةا منهةا لجنة الخبةرا
افتناعهةةا بالنتةةائج التةةى توصةةلا ليهةةا والتةةى فضةةا ب دانة المتهمةةين بنةةا ً عليهةةا

ةن

حكمها المطعون عليه يكون مشوبًا بضصور ى البيان بما يستوجب نضضه واإلحال .
أمةا عمةا شةاب الحكةةم المطعةون يةه مةةن خطةأ ةى اإلسةناد ومخالفة لمةا هةو ثابةةا
بةةاألورا( ة ن المحكم ة أوضةةحا ةةى حكمهةةا (ص )16ةةى مضةةام ردهةةا علةةى د ةةا
المتهمين يتجاو فاضى التحضي لحدود اختصاصه وواليتةه أن هةذا الضاضةى افتصةر
دوره على استجواب المتهمين حسب ثم فاما المحكم بةدورها األصةي
ب جرا سما شهود اإلثباا وأعضا لجن الخبرا بنفسها

ةى الةدعوص

ةى حةين أن المحكمة لةم

تسةةتمع ال لشةةهادة محمةةد مصةةطفى أبةةو حمةةر رئةةيس اللجن ة وياسةةر عبةةد الماجةةد دنيةةا
عضو الرفاب اإلداري وهشام السيد مرتضى السيد مةدير عةام اإلتحةاد ولةم تضةم بسةؤا
بافى شهود اإلثباا بمن يهم بافى أعضا لجن الخبرا .
وتكون المحكم على هذا النحو وفد حصلا ى حكمها مةا يفيةد أنهةا تولةا سةما
جميةع شةةهود اإلثبةةاا

ةةى حةةين أنهةةا لةم تسةةتمع ال لث ثة مةةنهم حسةةب وهةةم الشةةهود

الساب ذكرهم األمر الذص يصم الحكم بالخطأ ةى اإلسةناد ومخالفة الثابةا بةاألورا(
وهةةذا الخطةةأ مةةؤثر والشةةد ةةى صةةح الحكةةم وسة م اسةةتدالله ألنةةه خطةةأ جةةوهرص
حيل كان من الممكن أن يتغير وجةه رأيهةا ةى د ةا المتهمةين السةالب الةذكر لةو أنهةا
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طنا لى الحضيض الثابت بمحاضر جلساا المحاكمة

وهةذا الخطةأ المةؤثر والةذص لةه

شأنه ى منط الحكم الضضائى وس م استدالله يوجب نضضه واإلحال .
عاشراََََ:قصورَآخرَفىَالتسبيبَوإخلالَبحقَالدفاعََ َ:
سةةا علةةى نحةةو مةةا سةةب بيانةةه وكمةةا هةةو ثابةةا بمةةذكرة د اعةةه
فةةام د ةةا الطةةاعن أسا ً
الختامي على ما يأتى :
الةةد ع بةةبط ن أمةةر اإلحال ة بط نًةةا مطلضًةةا متعلضًةةا بالنظةةام العةةام لصةةدوره ممةةن ال
ختصاص له محليًأ ووالئيًا واستطا هذا الةبط ن لةى كا ة اإلجةرا اا التةى باشةرها
فاضى التحضي المنتدب.
ألن كتةةاب و يةةر العةةد المةةؤرخ  2011/3/10كةةان لتحضي ة الجةةرائم الخاص ة
بالتعدص على األراضى المملوك لو ارة ال راع دون يرها .
وأن فرار الندب الصادر من رئيس محكم االستئناب لم يبين على وجةه التحديةد
تةةاريخ التفةةةوي
اإلسماعيلي

الصةةادر لسةةةيادته مةةةن الجمعيةة العموميةةة لضضةةاة محكمةةة اسةةةتئناب
وبذلد استحالا معر ة مةا ذا كةان فةرار نةدب فاضةى التحضية المةؤرخ

 2011/3/13فد صدر سابضًا أو الحضًا على تاريخ هذا التفوي
وألن فةةرار النةةدب السةةالب الةةذكر جةةا للتحضيةة

.

ةةى جميةةع الب

ةةاا الخاصةة

بو ارة ال راع على مستوص الجمهوري و ى ضو كتاب و يةر العةد السةاب ذكةره
ولما كان االتحةاد العةام متمتعًةا بالشخصةي االعتبارية المسةتضل عةن و ارة ال راعة
بموجةةب فةةانون صةةداره رفةةم  68لسةةن  1971األمةةر الةةذص يخرجةةه مةةن نطةةا( فةةرار
الندب ى شــأن ما يتعــل باالتحــاد المذكــور وألن فرار الندب جا عا ّمةا ومجهة ً
ذ نص على تحضي جميع الب

اا والوفةائع المرتبطة بهةا الخاصة بةو ارة ال راعة

بما ال يتف ونص المادة  65من فانون اإلجرا اا الجنائية والتةى تضصةر النةدب علةى
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تحضي جريم معين أو جرائم من نو معين و ى حالتنةا التعةدص علةى أراضةى و ارة
ال راع .
وأن الجةةرائم التةةى تةةم التحضيةة

يهةةا تضةةع خةةارج االختصةةاص المكةةانى لمحكمةة
وكةةذلد

اسةتئناب اإلسةماعيلي بالمخالفة للمةادة  217مةن فةانون اإلجةرا اا الجنائية

الةةد ع بعةةدم انطبةةا( صةةف الموظةةب العةةام علةةى الطةةاعن ومةةن ثةةم تنحسةةر اإلتهامةةاا
الث ث المسندة ليةه وفةد صةدرا تةوص الجمعية العمومية لضسةمى الفتةوص والتشةريع
بمجلةةس الدول ة بةةأن اإلتحةةاد المةةذكور ال يعتبةةر مةةن أشةةخاص الضةةانون العةةام طالمةةا لةةم
يحص على عان من الدول ـ كما ال يشرب على دارة أموالةه أية جهة مةن الجهةاا
المنصوص عليها ى المادة  119من فانون العضوباا كما لةم يةدرج اإلتحةاد بالهيكة
التنظيمى لو ارة ال راعة

وال يتةدخ و يةر ال راعة ةى تحديةد سةعر التعامة بينةه

والشرك األمر الذص أ ص عنه الشاهد التاسع ( و ير ال راع األسب ).
وأن تضريةةةر الجهةةةا المركةةة ص للمحاسةةةباا المضةةةدم للمحكمةةة لةةةم يتضةةةمن ثمةةة
م حظةةاا لعضةةوي الشةةرك باإلتحةةاد وال يةةدخ تنفيةةذ البروتوكةةو

ةةى اختصةةاص

الطاعن كما أن شةاهد اإلثبةاا الثةامن أوضة بالتحضيضةاا أن سةعر البيةع مةن االتحةاد
للشرك هو سعر مناسب وال يخالب السعر للشركاا األخرص ى ذاا الفترة .
وأن هام

الرب المحدد من و ير ال راع هو خمسون جنيها علةى كة طةن

ولهذا ن ما جا بالبروتوكو لضمان مبلغ عشرين جنيها مةن هةذا الهةام

لإلتحةاد

نةه يكةون مناسةبًا ألن االتحةاد يتحمة عةب مخةاطر التحصةي والنولةون والضةرائب
والعضد وخ ه لكامة الكمية الفائضة عةن حاجة بنةد االئتمةان ال راعةى ولةم تضةع
لجن الخبرا ومةن بعةدها محكمة الموضةو

ةى اعتبارهةا أن الفةار( بةين فيمة أعلةى

اتورة باعا بها الشرك طن السماد وبين السعر الذص حصلا بةه عليةه مةن االتحةاد
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مضروبًا ى مجمو ما تحصةلا عليةه منةه متخةذًا مةن سةعر تلةد الفةاتورة دلةي ً علةى
سعر السو( .
ى حين أن البيع بتلد الضيم العالي لم يكن ال ألربةع شةركاا اسةتثماري ضةط
والتى تضع م ارعها بشر( العويناا وتوشكى

ذا ما أخةذ ةى االعتبةار علةى مةا هةو

ثابةةا بةةالتضرير المةةؤرخ  2011/11/9أن سةةعر بيةةع السةةماد يشةةم تكةةاليب النضة الةةى
م ار المشترص ومةن ثةم ة ن بيةع طةن السةماد لتلةد الشةركاا األربعة بسةعر ي يةد
عن نظيرتها مع وضع تكاليب النض التى تضع ى مناط نائية ةى االعتبةار ال يصةل
أن يكون دلي ً على سعر السو( .
وبذلد يكون اإلتهام الضائم على أن تصر اا االتحاد العام بةالبيع لشةرك مصةر فةد
أدص لةى خسةائر ل تحةاد المةةذكور كمةا حضة ترب ًحةةا لشةرك مصةر ـ يكةون علةى يةةر
أساس صحي

سا ألعلى سعر بالسةو( كةان
ألن السعر الذص اتخذته لجن الخبرا أسا ً

ألربةةع شةةركاا ضةةط م ارعهةةا تضةةع ةةى أمةةاكن نائي ة ( شةةر( العوينةةاا وتوشةةكى )
عل ًما بأن سعر البيع يشم تكاليب النض لم ار المشترص .
ومةن ثةةم ة ن هةةذا السةعر العةةالى ال يمثة سةةعر السةو( خاصة ً وأن سةةعر البيةةع
يشةةم تكةةاليب النضة (النولةةون) لمة ار الشةةركاا األربةةع ةةى تلةةد المنةةاط البعيةةدة
األمر الةذص ال يتةوا ر بةه عناصةر اإلتهةام المسةند للطةاعن بمةا كةان يتعةين معةه علةى
المحكم الضضا ببرا ته وبافى المتهمين مما نسب ليهم عن الةتهم المسةندة لةيهم بةأمر
اإلحال والتى فضا المحكم ب دانتهم عنها .
ولما كانا محكمة الموضةو لةم تةتفطن كلية للةد ا الجةوهرص وعناصةره سةالف
الةةذكر والةةذص تمسةةد بةةه الطةةاعن ةةى كا ة مراح ة د اعةةه والمؤيةةد بمةةا هةةو ثابةةا
بتضارير لجن الخبةرا المضدمة ةى الةدعوص
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ة ن هةذا يةد علةى أن المحكمة لةم تحةط

بةةد ا الطةةاعن المشةةار ليةةه وأنهةةا أصةةما آذانهةةا عةةن سةةماعه وحجبةةا نفسةةها عةةن
رؤيته وبحثه وتمحيصه ولم تدخله ى اعتبارها فب الفصة

ةى الةدعوص وفبة تكةوين

عضيدتها يها وأ لضةا بةذلد بابهةا ةى وجةه طارفةه األمةر الةذص تتةأذص منةه العدالة أشةد
ولهذا كان حكمها و( فصوره مخ ً بح الد ا واجبًا نضضه واإلحال .

اإليذا



وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنَََ ََ:

« يتعةةين علةةى المحكم ة عنةةد الفص ة

ةةى الةةدعوص أن تكةةون فةةد ألمةةا بكا ة

عناصرها وأدلتها ود ا المةتهم ومةا يضةدم لتأييةده وذلةد علةى نحةو يبةين منةه أنهةا حةين
استعرضا تلد األدل كانا فد ألمةا بهةا لمامةا شةام يهيةئ لهةا الفرصة لتمحيصةها
التمحيص الشام الكا ى الذص يد على أنها فاما بواجبها ى تحضية البحةل للتعةرب
على وجه الحضيض ـ ذا خالفا المحكم هذا النظر كان حكمها معيبةا متعةين الةنض

»

.
 1982/12/14ـ س  33ـ رفةةم  207ـ ص  1000ـ طعةةن رفةةم / 6047

* نضة
( 52



* نض

 1982/1/3ـ س  33ـ رفم  1ـ ص  11ـ طعن رفم ( 51 / 2365

* نض

 1984/3/25ـ س  35ـ رفم  72ـ ص  338ـ طعن ( 53 / 6492
وقضتَمحكمةَالنقضَبأنَََ َ:

« الحكم ى الدعوص دون اإللمام بكا عناصرها يعيب المحاكم » .
* نض

 1972/6/12ـ س  23ـ رفم  204ـ ص 910ـ الطعن ( 42/440

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََ َ:
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« مةةن المضةةرر أنةةه يجةةب أن تك ةون مةةدوناا الحكةةم كا ي ة بةةذاتها إليضةةان أن
المحكم حين فضا ى الدعوص باإلدان فد ألما لماما ً صةحيحا ً بمبنةى األدلة الضائمة
يهةةا وأنهةةا تبينةةا األسةةاس الةةذص تضةةوم عليةةه شةةهادة ك ة شةةاهد
بصيغ

امض مبهم

ـ ويُعج محكم النض



نه ال يحض الغر

ـ أمةةا وضةةع الحكةةم

الذص فصةده الشةار مةن تسةبيب األحكةام

عن مرافب صح تطبي الضانون »0

* نض

 1976/3/22ـ س  27ـ رفم  71ـ ص 337

* نض

 1972/1/10ـ س  23ـ رفم  16ـ ص 57

* نض

 1973/1/29ـ س  24ـ رفم  27ـ ص 114

* نض

 1975/4/27ـ س  26ـ رفم  83ـ ص 358

* نض

 1973/1/8ـ س  24ـ رفم  17ـ ص 72

وتقولَمحكمةَالنقضَفىَواحدَمنَعيونَأحكامهاََ :

« ن تسبيب األحكام من اعظم الضماناا التى رضةها الضةانون علةى الضضةاة
ذ هو مظهر فيامهم بما عليهم من واجب تدفي البحل و معةان النظةر لتعةرب الحضيضة

التى يعلنونها

يما يفصلون يه من الضضي 0وبه وحةده يسةلمون مةن مظنة الةتحكم

واإلستبداد ـ ألنه كالعذر يما يرتأونه يضدمونةه

بين يدص الخصةوم والجمهةور

وبه ير عون ما فد يرين على األذهان من الشكود والريب يدعون الجميع لةى عةدلهم
مطمئنين ـ وال تنفةع األسةباب ذا كانةا عبارتهةا مجملة ال تضنةع أحةدا ً وال تجةد محكمة
النض

يها مجاالً لتبين صح الحكم من ساده » .
* نض

 1929/2/21ـ مج الضواعد الضانوني ـ عمر ـ رفم  170ـ ص 178

يُضاب لى ما تضةدم أن الحكةم المطعةون يةه فعةد فعةودًا تا ًمةا عةن اسةتظهار ركةن
الضصةةد الجنةةائى ةةى كا ة الجةةرائم ال ة

م تةةوا ره لضيامهةةا والتةةى فضةةى الحكةةم ب دان ة

المتهمةين عنهةةا وهةةذا الةةركن ال يسةةتضيم فيامةةه وتةةوا ره ال ذا ثبةةا أن المسةةاهم ةةى
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الجةةرائم العمدية ةةاع ً أصةةليًا أو شةةري ًكا فصةةد التةةداخ
بحيل يتجاوب هذا الضصد مع عله باإلضةا

ةةى وفوعهةةا علةةى علةةم و رادة

لةى ضةرورة اسةتظهار رابطة السةببي

بين عله والجرائم التى وفعا والتى ما كانا لتضع لواله عل ًما بةأن اإلهمةا أو الخطةأ
مهما بلغا جسامته ال يصل لمسا ل المساهمين ةى تلةد الجةرائم العمدية
يستوجب المسا ل المدني أو اإلدارية
ةةى الجةةرائم العمدي ة ال يفتةةر

و ن كةان

ولمةا هةو مضةرر كةذلد مةن أن الضصةد الجنةائى

وأنةةه يجةةب أن يكةةون ثبوتةةه عليًةةا حضيضيًةةا ال ظنيًةةا أو

ا تراضةيا األمةر الةةذص يتةوا ر بأسةباب الحكةةم محة هةذا الطعةةن بمةا يسةتوجب نضضةةه
واإلحال ألن المحكم فصرا ى بيان كا العناصر و ألركان التى استخلصةا منهةا
تةةوا ر شةةروط المسةةاهم الجنائيةة بطريضةةى االتفةةا( والمسةةاعدة بةةين المتهمةةين والتةةى
أثمرا عن ارتكاب الجرائم سالف البيان والتى فضا المحكم ب دانتهم عنها .
وفد فضا محكم النض

ى العديد من أحكامها بأن الضصد الجنائى ال يُفتةر

كمةةا فضةةا المحكم ة الدسةةتوري العليةةا بعةةدم دسةةتوري
النض

تراضةةه

ـ ضالةةا محكم ة

:ـ

« األص ة أن الضصةةد الجنةةائى مةةن أركةةان الجريم ة يجةةب أن يكةةون ثبوتةةه علي ةا ً » (
نض

 1970/4/13ـ س  21ـ رفم  140ـ ص  ) 586ـ وفضةا بأنةه  :ـ « الضصةد

الجنائى ى جريم حرا المخدر ال يتوا ر بمجرد تحض الحيا ة المادي بة يجةب أن
يضوم الدلي على علم الجانى بأن ما يحر ه مةن الجةواهر المخةدرة المحظةور حرا هةا
فانونا  .اإلستناد لى مجرد ضةبط المخةدر مةع المةتهم يةه نشةا لضرينة فانونية مبناهةا
ترا

العلم بالجوهر المخدر من وافع حيا ته وهو ماال يمكن فةراره فانونةا ً مةا دام

الضصد الجنائى من أركان الجريم ويجب أن يكون ثبوته عليا ً ال تراضةيا ً » ( نضة
1972/10/15
ـةة س  23ـ رفةةم  236ـ ص ) 1058

ـ وفضةةا بأنةةه  :ـ « األصةة أن الضصةةد

الجنائى من أركان الجريم يجب أن يكون ثبوتةه عليةا ً »  ( .نضة
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 1994/11/15ـ

س  45ـ رفةةةم 157ـ ص  1001الطعةةةن رفةةةم  27354لسةةةن  ( 59ـ الموسةةةوع
ـ الشةربينى ـ ج  5ـ أحكةام  1994رفةم الضاعةدة  52 /ـ ص

الشامل ألحكام النض

 ) 441وفضةةا بأنةةه  :ـ « الضصةةد الجنةةائى ةةى جريم ة حةةرا المخةةدر ال يتةةوا ر
بمجةرد تحضة الحيةا ة المادية

ـ بة يجةةب أن يضةوم الةةدلي علةى علةةم الجةانى بةةأن مةةا

يحر ه من المواد المخدرة المحظور حرا ها فانونا ً  .والضو بغيةر ذلةد معنةاه نشةا
فرين فانوني مبناها ترا
ثبوا الضصد الجنائى

العلم وهةو مةاال يمكةن فةراره فانونةا ـ يجةب أن يكةون

عليا ً ال تراضيا ً » ( نضة

لسن  ( 61ـ الموسوع الشامل ألحكام النض

 1993/2/1ـ الطعةن رفةم 2352
ـ الشربينى ـ ج  4ـ فاعةدة رفةم  10/ـ

ص  ) 45وفضةةا بةةأن  :ـ « الةةد ع بعةةدم العلةةم يوجةةب علةةى المحكمة أن تةةورد ةةى
حكمها ما يثبةا تةوا ره عليةا ً ال تراضةيا ً وأن الضةو بغيةر ذلةد يةه نشةا لضرينة
فانوني ال سند لها من الضانون ـ مبناها ترا

العلم و هو مةا ال يمكةن فةراره فانونةا ً

ما دام الضصد الجنائى من أركان الجريم و يجب أن يكون ثبوته عليةا ً ال تراضةيا ً
»0
* نض

 1994/11/15ـ  45ـ رفم  157ـ ص 1001

* نض

 1991/2/19ـ س  42ـ رفم  51ـ ص 379

* نض

 1962/10/29ـ س  13ـ رفم  167ـ ص 677

* نض

 1967/5/22ـ س  18ـ رفم  136ـ ص 699

* نضةةة

 1993/2/1ـ الطعةةةن  (61/2352ـ موسةةةوع الشةةةربينى ـ جةةةـ 4ـةةة

رفم 10/ـ ص 45

وحيل أنه لما تضدم جميعه ن الحكم المطعون يةه يكةون وفةد ران عليةه عةوار
البط ن بما يستوجب نضضه واإلعادة .
وعنَطلبَوقفَالتنفيذ َ
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نه لما كان الحكةم المطعةون يةه فةد شةابه مةن العيةوب مةا يةرج معةه نضضةه
وكةان االسةةتمرار ةةى تنفيةةذ الحكةةم المطعةةون يةةه ضةةد الطةةاعن مةةن شةةأنه أن يرتةةب لةةه
أضرارا جسيم ال يمكن مداركتها بما يحة لةه طلةب وفةب تنفيةذه مؤفتةا ريثمةا يفصة
ى هذا الطعن .
فلهذهَالأسباب َ
يلتمس الطاعن من محكم النض
ريثما يفص

األمةر بوفةب تنفيةذ الحكةم المطعةون يةه مؤفتةا

ى هذا الطعن وضم المفرداا لل ومها لتحضي بع

أسبب الطعن .

والحكمََ :
ََأولاَ :بضبو الطعن شك
ََثانياَ :و ى الموضو بنض

.
الحكم المطعون يه واإلحال .

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََالمحامىََ/رجائىَعطيةَ

حيازةَأسلحةَوذخائرَومقاومةَسلطات َ
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الطعنَرقمََ83َ/َ31547ق َ
عنَالجنايةَرقمََ2013/9969قويسنا َ
َََََََََََََََََََََََََََ2013/533كلىَشبينَالكوم َ
َ

َ1ـَالقصورَفىَالتسبيبََ َ.
2ـَالخطأَفىَالإسنادَومخالفةَالثابتَبالأوراقََ َ.
َ3ـَقصورَآخرَفىَالتسبيبَوفسادَفىَالاستدلالََ .
َ4ـَقصورَفىَالتسبيبََ .
َ5ـَقصورَآخرَفىَالتسبيبَوإخلالَبحقَالدفاعََ َ.
َ6ـَقصورَآخرَفىَالتسبيبََ َ.
َ7ـَقصورَآخرَفىَالتسبيبََ َ.
َ 8ـَالدفعَبعدمَدستوريةَالفقرةَالأخيرةَمنَالمادةَ(ََ)َ 26منَالقانونَ
رقم َ
ََ 1954َ /َ 349المعدل َبالقانون ََ (َ 2012/6عدم َجواز َالنزولَ
بالعقوبةَ)ََ َ.

َ
َ
محكمةَالنقض
الدائرةَالجنائية َ
مذكـرة َ
بأسبابَالطعنَبالنقضَ
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مقدمــةَمــن ............ :

( مةةتهم  /محكةةوم ضةةده /

طاعن )
وموطنه المختار مكتب األستاذ /محمد رجائى عطيه ـ وشهرته رجةائى عطيةه
ـ المحامى بالنض
ضــــــدَ

ـ  26شار شريب باشا ـ الضاهرة 0

 :النياب العام .

فىَالحكـــم  :الصةادر مةن محكمة جنايةاا شةبين الكةوم بجلسة  11سةبتمبر سةن
 2013ةةةى الجنايةةة رفةةةم  9969لسةةةن  2013فويسةةةنا (  533لسةةةن
 2013كلى شبين الكوم ) والمحكوم يهةا حضةوريا بمعافبة  /المةتهم
الثانى  /الطاعن بالسجن المؤبد والمصادرة .
الوقائـعَ
َ
َ
َََََأحالتَالنيابةَالنيابةَالعامةَكلاَمنَالمتهمينَََ:
 ............... .1المتهم األو

( محكوم ضده ) .

 ................ .2المتهم الثانى ( الطاعن ) .
 ( ................ .3المتهم الثالل ) ( محكوم ضده يابيا ) .
بوصب أنهم بتاريخ  2012/12/29بدائرة مرك فويسةنا ـ محا ظة المنو ية
.
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( )1حا وا وأحر وا وآخر ـ انضضةا الةدعوص الجنائية بو اتةه ـ أسةلح نارية
مششةةةخن ( بنةةةاد( آليةةة ) وهةةةى ممةةةا ال يجةةةو التةةةرخيص بحيا تهةةةا أو
حرا ها .
( )2حةةا وا وأحةةر وا وآخةةر ـ انضضةةا الةةدعوص الجنائي ة بو اتةةه ـ ذخةةائر ممةةا
تستعم

ى األسلح الناري السالب بيانها .

( )3فاوموا بالضوة والعنب وآخةر ـ انضضةا الةدعوص الجنائية بو اتةه ـ مةوظفين
عمةةوميين همةةا الضةةابطان  /أيمةةةن عبةةد الةةرحمن ر ( ومحمةةود محمةةةد
محمود حسانين والضةوة المرا ضة لهمةا بةأن أطلضةوا علةيهم عةدة أعيةرة نارية
من أسلح ناري ( بنةاد( آلية ) لحملهةم بغيةر حة علةى اإلمتنةا عةن أدا
عم من أعما وظيفتهم وهو ضبطهم وبلغوا بذلد مضصدهم .
وطلبا عضابهم بالمواد  137مكررا (أ) أوال وثانيا وثالثةا عضوبةاا والمةواد
3/ 26 6 2 /1

 1 / 30 4مةةن الضةةانون  394لسةةن  1954المعةةد بةةالضوانين

1981 / 165 1978/26

 2012 / 6والبند (ب) مةن الضسةم الثةانى مةن الجةدو

رفم ( )3الملح بالضانون األو والمعد بضرار و ير الداخلي . 1995 / 13354
وبجلس ة  11سةةبتمبر سةةن  2013فضةةا المحكم ة حضةةوريا ل ة و والثةةانى
و يابيا للثالل بمعافب ك منهم بالسجن المؤبد والمصادرة عما نسب ليهم .
ولما كان الحكم الصادر ب دان  ( ............. /الطاعن ) بةاط
بطري النض

ضةد طعةن عليةه

بشخصه من السجن وذلد بتةاريخ  2013/9/15وفيةد طعنةه تحةا رفةم

 262تتابع سجن شبين الكوم العمومى .
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َََونوردَفيماَيلىَأسبابَالطعنَبالنقضََََ:
َ

أســـــــــــــبابَالطعنَ
ــــــــــــ َ
َ

أولاَََ:القصورَفىَالتسبيبََ.
حصةلا محكمة الموضةةو وافعة الةةدعوص التةةى فضةةا ب دانة الطةةاعن وبةةافى
المتهمةةين عنهةةا بضولهةةا  « :ن المةة

م أو  /أيمةةن ر ( أثبةةا ةةى محضةةره وفةةرر

بتحضيضةةاا النيابةة العامةة أنةةه بتةةاريخ  2012/12/29وأثنةةا تواجةةده بخدمةة مةةةرور
طري ة بنهةةا ـ
لإلط ة

تةةى وبر ضتةةه الم ة

م أو  /محمةةود حسةةانين واسةةتيضا هم للسةةياراا

علةةى التةةراخيص الخاص ة بهةةا والتأكةةد مةةن شخصةةي مسةةتضليها ةةوجئ بضةةدوم

سةةيارة م كةةى فادم ة ةةى اتجةةاه الكمةةين وبمجةةرد مشةةاهدتها الكمةةين فةةام فائةةدها بتغييةةر
اتجاهها مسةرعا ممةا أدص لةى اصةطدامه بكمية مةن األتربة وتوففةا السةيارة و ةوجئ
بمسةةتضلى السةةيارة يضومةةةون بةة ط ( األعيةةةرة الناريةة ةةةى اتجةةاه فةةةوة كمةةين الشةةةرط
تعاملوا مع مصدر تلد النيران وأثنا ذلد تمكن ث ث من المتهمين مةن الهةرب ناحية
ال راعةةاا المجةةاورة واسةةتمروا ةةى ط ة ( األعيةةرة النارية ضامةةا بم حضةةتهم الّ أنهةةم
تمكنوا من الهرب وبالتوجه بالضواا ناحي السيارة تبين أن فائدها مصاب ـ و ةى يةده
س ن آلى وبتفتي

السيارة عثر بداخلها على عدد ثنين ظرب ةارغ عيةار × 7.62

 39كما عثر على عضد يجار سيارة من مكتب الفرسان للسيارة التةى تحمة رفةم ( /
ب س  6841باسـم  .......... /المتهم الثةانى ( الطةاعن ) كمةا عثةر بةداخ الخ نة
التى بداخ الس ن على عدد سبع طلضاا آلي وعلى طلض أخرص بداخ الماسورة .
«وبنض المصاب لى مستشفى فويسةنا المركة ص تبةين و اتةه وبتمشةيط منطضة
ال راعاا المتاخم تمكنا من ضبط المةتهم ـ المةتهم األو وتبةين وجةود صةاب بطلة
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نارص بذراعة األيسةر و صةابته بالضةدم اليمنةى وبسةؤاله فةرر أنةه كةان بر ضة كة مةن /
المةةتهم المتةةو ى والمةةتهم الثالةةل والمةةتهم الثةةانى ( الطةةاعن ) وتبةةين مةةن تضريةةر فسةةم
األدل الجنائي أن الس ن المضبوط عبارة عن بندفي آلي صالح لإلستعما » .
واسةةتندا المحكمةة ةةى ثبةةوا الوافعةة ضةةد المتهمةةين المةةذكورين لةةى األدلةة
المستمدة من شهادة ك من النضيب  /أيمن عبد الرحمن ر ( ومحمود محمةد محمةود
حسانين وصبرص صال ع ب وما جا بتضرير األدل الجنائية  .وبعةد أن حصةلا
المحكم مضةمون تلةد األدلة خلصةا لةى ثبةوا حةرا

وحيةا ة كة مةن المتهمةين

ألسةةلح ناري ة مششةةخن ( بنةةاد( آلي ة ) وهةةى مةةن األسةةلح التةةى ال يجةةو التةةرخيص
بحيا تها و حرا ها وكذلد طلضاتهةا وأنهةم فةاوموا بةالضوة والعنةب مةوظفين عمةوميين
وهما الضابطان  /أيمةن عبةد الةرحمن ر ( ومحمةود محمةد محمةود حسةانين والضةوة
المرا ض لهما بأن أطلضةوا صةوبهم عةدة أعيةرة نارية مةن بنةاد( آلية لحملهةم بغيةر حة
على اإلمتنا عن أدا عم من أعما وظيفةتهم وهةو ضةبطهم وبلغةوا بةذلد مضصةدهم
األمر المعافب عليه بالمادة  137مكرر (أ) عضوبةاا والمةواد 4/ 3 / 26 6 2/1
1 / 30من الضانون  394لسن  1954والجدو المر

به .

وتمسةةةد د ةةةا الطةةةاعن سةةةوا بمرا عتةةةه الشةةةفوي بجلسةةة المحاكمةةة أو بمذكرتةةةه
المضدم ة أثنا هةةا بةةبط ن ضةةبطه بمرك ة شةةرط فويسةةينا بعةةد الوافع ة مباشةةرة حةةا

تضدمةةه لإلبةة غ عةةن سةةرف السةةيارة المسةةتأجرة بمعر تةةه ولةةم يكةةن بحو تةةه ثمةة
ممنوعاا .
وتصةةدا محكم ة الموضةةو لهةةذا الةةد ع وانتهةةا لةةى ر ضةةه اسةةتنادا لةةى أن
الثابةةا مةةن أفةةوا ضةةابطى الوافع ة ومةةا شةةهدا بةةه بتحضيضةةاا النياب ة العام ة أنةةه عضةةب
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االنتها من تباد طة ( األعيةرة النارية وتمشةيط منطضة ال راعةاا المجةاورة أمكةن
ضةةبط المةةتهم األو مصةةابا بطل ة نةةارص ةةى ذراعةةه األيسةةر وفدمةةه اليمنةةى وبتفتةةي
السةةيارة عثةةر بهةةا علةةى عضةةد يجةةار باسةةم  /المةةتهم الثةةانى ( الطةةاعن ) وأنهمةةا ةةى هةةذه
الحالةةة ينطبةةة عليهمةةةا حالةةة التلةةةبس المنصةةةوص عليهةةةا ةةةى المةةةادة  30مةةةن فةةةانون
اإلجرا اا الجنائي ويكون الد ع بذلد بعيدا عن محج الصواب .
وما أوردته محكم الموضو

يما تضةدم مشةوب بالضصةور ضة عةن الخطةأ ةى

تطبي الضانون ألنها فف ا لى الحديل عن حال التلةبس دون أن تةتفطن لةى أن تلةد
الحال ـ بفر

ظهورها جدالً و

جرا اا مشروع

أفةوا الضةابطين شةاهدص اإلثبةاا ـ لةم تكةن وليةدة

ب كانا بنةا علةى وضةع كمةين يضةم عةددا مةن أ ةراد الشةرط

المدججين بأسلحتهم الناري الستيضاب كا السياراا المارة بالطري العام وعلةى نحةو
عشوائى بدعوص التحض من س م وصح تراخيص السياراا ورخص فائديها .
وهذا اإلستيضاب ى حد ذاته وعلى النحو الذص جرص به ى الدعوص الماثلة أمةر
ير مشرو ومخالب للضانون ـ وهةو الضةب

بعينةه الةذص حظةره الضةانون الّ ةى حالة

التلبس التى لم تكن متوا رة فب وضةع ذلةد الكمةين المخةالب للضةانون إلعتةرا

سةير

كا السياراا المارة بالطري العام ولو لم تكن هناد ثم مبرراا لهذا االستيضاب .
ول ستيضاب المشرو شةروط ينبغةى توا رهةا فبة اتخةاذ هةذا اإلجةرا ـ وهةى أن
يضةع الشةةخص نفسةةه طواعية واختيةةارا ةةى موضةةع الشةبهاا والريةةب وأن ينبةةئ هةةذا
الوضع عن حال وصورة تستل م تدخ رج الضبط الضضائى للكشب عن حضيضته .
وطالما أن الثابا من أفوا شهود الوافعة أن السةيارة التةى كةان يسةتضلها الطةاعن
ـ رضا ـ كانا تسير بحال عادي ولم يكن هناد ثم شبه تحوم حولها ومةن ثةم مةا
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كان للضابطين المذكورين وضع ذلد الكمةين إليضةاب كا ة السةياراا المةارة بةالطري
العةام ولةم يكةن هنةاد مبةرر مشةةرو السةتيضا ها ألن مةأمورص الضةبط الضضةائى نمةةا
يمارسون أعمالهم واختصاصهم ى طار من الشرعي واإللت ام بأحكام الضانون .
وعنةةد ذلةةد تكةةون تصةةر اتهم واإلجةةرا اا التةةى يضومةةون بهةةا صةةحيح ترتةةب
آثارهةةةا الضانونيةةة ـ ولكةةةن تلةةةد السةةةلط فةةةد تخةةةرج عةةةن اإلطةةةار المشةةةرو لنشةةةاطها
واختصاصها وتتجاو ه ب وتتمرد عليه وتأبى االنصيا

لى حةدود الشةرعي ونطافهةا

وعلةى نحةةو ال يتفة وأحكةةام الضةانون ـ وهنةا يتعةةين التصةدص لهةةا لوفةب هةةذا التمةةرد
ولهةذا يضضةى الضضةةا بةبط ن اإلجةرا اا التةةى فامةا بهةا علةةى خة ب الضةانون معلنةةا
عدم مشةروعيتها وبط نهةا ومةا يترتةب علةى ذلةد مةن آثةار بمةا ةى ذلةد حالة التلةبس
التى ما كانا لتظهر لوال هذه اإلجرا اا المشوب بالبط ن .
وصورة الوافع كما أوردتها محكم الموضو وعلى النحةو السةالب بيانةه والتةى
بدأا بوضع كمين بأحةد الطةر( العامة السةتيضاب جميةع السةياراا المةارة بةه بةدعوص
التفتةةي

علةةى رخصةةها ورخةةص فائةةديها يمث ة عةةدوانا خارفةةا وواضةةحا علةةى حري ة

المواطنين ى التنض والسير ى الطر( العام لي ونهارا سوا سةيرا علةى األفةدام أو
بواسط حدص السياراا ـ وحضهم ى أال يتعر

لهم أحد إلبةرا بطافةاتهم الشخصةي

أو رخةةص الضيةةادة أو السةةيارة ـ طالمةةا ال يوجةةد مبةةرر شةةرعى يسةةتدعى اتخةةاذ هةةذه
اإلجرا اا ضدهم .
ولهةةذا كةةان اسةةتيضاب السةةيارة ةةى الكمةةين المعةةد سةةلفا ومسةةبضا مةةن رجةةا الضةةبط
بدعوص التحض من الةرخص أو أشةخاص فائةدص السةياراا المةارة علةى الكمةين وعلةى
نحو عشوائى دون أن تتوا ر ثم مبرراا مضبول لهذا اإليضةاب ـ كة ذلةد مةن األمةور
ير المشروع ويتسم بالبط ن ـ طالمةا أن الثابةا بةاألورا( عةدم صةدور أص فةو أو
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ع ة مةةن فائةةد أو ركةةاب السةةيارة المةةذكورة وهةةى مةةن السةةياراا الم كةةى ينبةةئ عمةةا
يخالب الضانون وعدم توا ر ما يدعو للشد والريب ى األمر .
ولهذا كان استيضاب السيارة أثنا مرورها بالطري العام بحال عادية أمةرا يةر
مشرو ومخالب للضانون وهو الضب

بعينه الذص حظره الضانون الّ ى حالة التلةبس

التى لم تكن متوا رة ـ فب هذا االستيضاب المخالب للضانون .
وفةةةد جةةةرص فضةةةا محكمةةة الةةةنض

علةةةى أنةةةه ال يجةةةو تفتةةةي السةةةياراا

الخاص بالطر( العام بغير ذن من سلطاا التحضي و ى ير حال التلبس .
* نض

 60/4/4ـ س 11ـ رفم  61ـ ص . 308

* نض

 1966/1/3ـ س  17ـ رفم  2ـ ص . 5

وطالما أن الثابا بةاألورا( ومةن مةدوناا أسةباب الحكةم المطعةون يةه أن السةيارة
الم كى كانةا تسةير بةالطري العةام بحالة عادية وطبيعية ال تثيةر شةبه أو مةا يةدعو
لةةى الريب ة ـ وفةةد تصةةدص لهةةا ضةةابطا الكمةةين وأ ةةراد الضةةوة الموجةةودة بةةه ةةى هجم ة
شرسة دون مبةةرراا مضبولة ة ن هةةذا االسةتيضاب يعتبةةر عمة ً و جةةرا

يةةر مشةةرو

والشد النطوائه علةى عةدوان صةارخ علةى الحريةاا الشخصةي والحضةو( الدسةتوري
المشروع .
وخ ص ما تضدم أن الكمين الذص أعده ضابطا الوافع إليضةاب جميةع السةياراا
المارة بالطري العام وعلى نحةو عشةوائى دون أن يظهةر مةا يةدعو للشةد والريبة ةى
أمرها  ,هو جرا مشوبٌ بالتعسةب ويتسةم كةذلد بعةدم المشةروعي  ,وينطةوص ضة ً
عةةن ذلةةد علةةى عيةةب اإلنحةةراب بالسةةلط  ,ذ ال يص ة
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ةةى الضةةانون أن يضةةوم رج ة

الشةرط ةى سةبي أدا دوره اإلدارص الةذص نةص عليةه الضةانون وبصةدد التفتةي

علةى

تةةراخيص السةةياراا ورخةةص فائةةديها للتعةةرب علةةى المخةةالفين للضةةانون ـ أن يسةةتوفب
جميع المركباا المارة بالطر( العمومي أو ركابهةا أو فائةديها دون أن يضةع أص مةنهم
نفسه باختياره موضع الريب أو الشد.
هدارا لضرينة البةرا ة المفترضة ةى
وال ريب أن هذا االستيضاب العشوائى يعد
ً
لحري األ راد ى التنض طبضًا ألحكام الدستور.

الكا وينطوص على تعر

ولهذا كان ما فام به ضابطا الوافع من استيضاب السةيارة الم كةى التةى كةان
بها الطاعن ( رضًا) من خة

هةذا الكمةين المعةد أصة ً السةتيضاب المةارة والسةياراا

وعلى نحو عشوائى عم ً مشوبًا بعيب عدم المشروعي ويمثة عةدوانًا علةى الحريةاا
الشخصي لعدم توا ر األسباب المشروع التى تسو ه ولهذا كان جرا ً باط ً .
ومن المضرر ى هذا الصةدد أن حالة التلةبس التةى تظهةر ةى أعضةاب جةرا اا
ير مشروع تكون باطل بدورها وال ينتج ثمة آثةار صةحيح ويتعةين اسةتبعاد الةدلي
المسةةةتمد منهةةةا

ةةة ذا اتخذتةةةه المحكمةةة سةةةندًا لضضةةةائها باإلدانةةة كةةةان حكمهةةةا مشةةةوبًا

بالبط ن كذلد الستناده لى دلي باط و ير مشرو .
ومن المضرر ى هذا الصدد أنه يشترط ةى التلةبس الةذص يجية لمةأمور الضةبط
الضضائى الضب
مشرو

والتفتي

دون ذن من سلط التحضية أن يكةون فةد تحضة عةن طرية

ذا كان وليد سلود ير مشـةـرو

نةه ال يعتةد بةه وال بمةا يسةفر عنةه مةن

أدل .
* نض

 1944/4/16ـ مجموع الضواعد الضانوني ـ ج  5ـ رفم  278ـ ص. 545
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و ن حال ة التلةةبس ذا ظهةةرا لمةةأمور الضةةبط الضضةةائى عضةةب اسةةتيضا ه للمةةتهم
استيضا ًا باط ً النعدام مسو اته الشرعي تكون بنا على جرا

ير مشرو .

ومن ثم ينسحب البط ن على تلد الحال كذلد ة يُعتةد بهةا وال يُعةو عليهةا ـ
ذ ال يتصور أن تكون السلط التى يخولها المشر لمأمور الضبط الضضائى ةى حالة
التلبس مسةتمدة مةن أعمةا

يةر مشةروع ومخالفة للضةانون ـ ة ذا كانةا حالة التلةبس

المدعى بها وبظهورها لم تظهر ال بنا على ذلد االستيضاب علةى نحةو يةر مشةرو
ة ن الضةةانون ال يُعتةةد بهةةذا التلةةبس وتبط ة اإلجةةرا اا التةةى اتخةةذها ضةةابط الوافع ة
استنادًا ليه ويهدر الدلي المستمد منها ـ كمةا يبطة االعتةراب المعة و للمةتهم الطةاعن
ى أعضابةه ويبطة االسةتدال بةأفوا الضةابط الضةائم بالضةبط ألنةه ارتكةب عة ً مخالفًةا
للضانون .
* نض

أو أبرية  1940ـ مةج الضواعةد الضانونية ـ محمةود عمةر ـ ج  5ـ رفةم  89ـ

ص. 161



وقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََ :

« من المضرر أن االسةتيضاب هةو جةرا يضةوم بةه رجة السةلط العامة ةى سةبي
التحرص عن الجةرائم وكشةب مرتكبيهةا يسةو ه اشةتباه تبةرره الظةروب وهةو أمةر
مبان لرج السلط العام

ذا ما وضع شخص نفسه طواعي واختيارا ةى موضةع

الريب والظنون وكان هذا الوضةع ينبةى عةن ضةرورة تسةتل م تةدخ المسةتوفب
للتحرص والكشب عن حضيضته

والفص

ةى فيةام المبةرر ل سةتيضاب أو تخلفةه مةن

األمةةور التةةى يسةةتض بتضةةديرها فاضةةى الموضةةو بغيةةر معضةةب مةةادام السةةتنتاجه مةةا
يسو ه »
* نض

 1976/6/15ـ س  27ـ رفم  4ـ ص 33
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* نض

 1974/1/21ـ س  15ـ رفم  11ـ ص 48

* نض

 1974/1/20ـ س  22ـ رفم  189ـ ص 788

* نض

 1969/10/20ـ س  20ـ رفم  212ـ ص 1078

* نض

 1968/3/25ـ س  19ـ رفم  71ـ ص 371

* نض

 1963/12/2ـ س  14ـ رفم  158ـ ص 873

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنَََ:
« االسةةتيضاب فانونةةا ال يعةةةدو أن يكةةون مجةةةرد يضةةاب نسةةةان وضةةع نفسةةةه
موضةةع الريبةة ةةى سةةبي التعةةرب علةةى شخصةةيته وهةةو مشةةروط بةةأال تتضةةمن
جرا اته تعرضا ماديا للمتحرص عنه يمكةن أن يكةون يةه مسةاس بحريتةه الشخصةي
أو اعتدا عليها » .
* نض

 1964/1/13ـ س  15ـ رفم  11ـ ص 52

 وقالتَمحكمةَالنقضَفىَواحدَمنَعيونَأحكامهاَََ:
« يجةةب لصةةح االسةةتيضاب أن تتةةوا ر لةةه مظةةاهر تبةةرره

هةةو يتطلةةب أن

يكون المتهم فد وضع نفسه مواضةع الشةبهاا والريةب بمةا يسةتل م تةدخ المسةتوفب
للكشةةب عةةن حضيض ة أمةةره و ذن متةةى كةةان الثابةةا مةةن الضةةرار المطعةةون يةةه أن
المتهم فد ارتبد عنةدما رأص الضةابطين ومةد يةده لةى صةديريه وحةاو الخةروج مةن
المضهةةى ثةةم عةةد عةةن ذلةةد

لةةيس ةةى هةةذا كلةةه مةةا يةةدعو الةةى االشةةتباه ةةى أمةةره

واسةتيضا ه ألن مةةا آتةاه ال يتنةةا ى مةةع طبيعة األمةةور ومةةن ثةةم ة ن اسةةتيضاب أحةةد
الضابطين له و مساكه بيده و تحها نما هو الضب
* نض

الذص ال سند له من الضانون » .

 1962/4/10ـ س  13ـ رفم  85ـ ص 339

 وفىَحكمَآخرَتقولَمحكمةَالنقضََََ:
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« االسةةتيضاب جةةرا ال يمكةةن اتخةةةاذه دون تةةوا ر شةةرطه وهةةو أن يضةةةع
الشةخص نفسةه طواعية ةى موضةع شةبه أو ريبةه ظةاهرة بمةا يسةتل م تةدخ رجة
السلط للكشب عن حضيض أمره أما والمتهم و مي ه لم يضوما بما يثيةر شةبه رجةا
السلط الذص ارتاب لمجرد سب ضبط حضيب تحتوص على ذخيةرة ملغومة
الطري

ةى نفةس

سم لنفسةه باسةتيضاب المتهمةين واإلمسةاد بأحةدهم وافتةاده وهةو ممسةد بةه

لى مكان ضا

ذلد فب
* نض

صري ليس له ما يبرره وال سند له ى الضانون » .

 1960/5/30ـ س  11ـ رفم  96ـ ص 505

 وفىَحكمَآخرَتقولَمحكمةَالنقضَََََ:
«

ن ما فار ه المخبةران علةى الصةورة التةى أوردهةا الحكةم مةن اسةتيضاب

المةةتهم عضةةب ن ولةةه مةةن الضطةةار واإلمسةةاد بةةه وافتيةةاده علةةى هةةذا الحةةا لةةى مرك ة
البةوليس عمة ينطةةوص علةى تعطية لحريتةةه الشخصةةي هةو الضةةب

بمعنةةاه الضةةانونى

الةةذص لةةم تج ة ه المةةادة  34جةةرا اا جنائي ة اال لرجةةا الضةةبط الضضةةائى بالشةةروط
المنصوص عليهةا يهةا

و ذ كةان رجة البةوليس الملكةى اللةذان فامةا بةالضب

علةى

المتهم ليسا من رجا الضبطي الضضائي وكانا الضوانين الجنائية ال تعةرب االشةتباه
لغيةر ذوص الشةبه والمتشةردين ولةم يكةةن المةتهم مةنهم

مةا فالةةه الحكةم بةأن مةا وفةةع

على المتهم ليس فبضةا و نمةا هةو مجةرد اسةتيضاب ال يكةون صةحيحا ةى الضةانون وال
يؤدص الى تبرير الضب
* نض

على المتهم ويكون هذا الضب

فد وفع باط » .

 1959/1/20ـ س  10ـ فم  16ـ ص 60

 وفىَحكمَآخرَتقولَمحكمةَالنقضََََ:
« ل سةةتيضاب شةةروط ينبغةةى توا رهةةا فب ة اتخةةاذ هةةذا اإلجةةرا وهةةى أن
يضةةع الشةةخص نفسةةه طواعي ة منةةه واختيةةارا ةةى موضةةع الشةةبهاا والريةةب وأن
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ينبى هذا الوضع عن صورة تسةتل م تةدخ المسةتوفب للكشةب عةن حضيضتةه ومةن
ثم متى كان المخبر فد اشتبه ى أمر المةتهم لمجةرد تلفتةه وهةو سةائر ةى الطرية
وهةةو عم ة اليتنةةا ى مةةع طبةةائع األمةةور وال يةةؤدص لةةى مةةا يتطلبةةه االسةةتيضاب مةةن
مظةةاهر تبةةرره ة ن االسةةتيضاب علةةى هةةذه الصةةورة هةةو الضةةب

الةةذص ال يسةةتند الةةى

أساس ى الضانون هو باط » .
 1957/12/30ـ س  8ـ رفم  273ـ ص 998

* نض

 وقضىَبأنهََ:

« ال يجةةو تفتةةي

السةةياراا الخاص ة بةةالطر( العام ة بغيةةر ذن مةةن

سلط التحضي و ى ير حال

التلبس»

* نض

 1960/4/4ـ س  11ـ رفم  61ـ ص 308

* نض

 1966/1/3ـ س  17ـ رفم  2ـ ص 5

 وتقولَمحكمةَالنقضَفىَحكمَمنَعيونَأحكامهاََََ:
« 1ـ من المضةرر أن بطة ن الضةب

لعةدم مشةروعيته ينبنةى عليةه عةدم التعوية

ةى

اإلدان علةى أص دلية يكةون مترتبةا عليةه أو مسةتمدا منةه ـ وتضريةر الصةل
بين الضب

الباط وبةين الةدلي الةذص تسةتند ليةه سةلط االتهةام أيةا كةان نوعةه

مةةن المسةةائ الموضةةوعي التةةى يفص ة

يهةةا فاضةةى الموضةةو بغيةةر معضةةب

مادام التةدلي عليهةا سةائغا ومضبةوال ولمةا كةان بطةا الضةب

علةى المطعةون

ضده ال مةه بالضةرورة هةدار كة دلية انكشةب نتيجة الضةب

الباطة وعةدم

االعتةةداد بةةه ةةى دانتةةه ومةةن ثةةم ة يجةةو االسةةتناد الةةى وجةةود تةةاا دون
الةةو ن مةةن مخةةدر الحشةةي

بجيةةب صةةديره الةةذص أرسةةله وكي ة النيابةة لةةى

التحلي ألن هذا االجةرا والةدلي المسةتمد منةه متفةر عةن الضةب
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الةذص وفةع

الباط 0

باط ولم يكن ليوجد لوال جرا الضب
 2ـ الضاعدة ى الضانون أن ما بنى على الباط

هو باطة

ولمةا كةان ال جةدوص مةن

تصري الحكم ببط ن الدلي المستمد من العثةور علةى تةاا لمخةدر الحشةي
بجيةةب صةةديرص المطعةةون ضةةده بعةةد بطةةا مطلةة الضةةب
ببط ن ما ت ه متصة

عليةةه والتضريةةر

بةه ومترتبةا عليةه ألن مةاهو ال م باالفتضةا العضلةى

والمنطضى اليحتاج لى بيان لما كان مةا تضةدم وكةان مةا أورده الحكةم سةائغا
ويستضيم به فضاؤه ومن ثم تنحسر عنه دعوص الضصور ى التسبيب 0
3ـ

من المضرر أنةه ال يضةير العدالة
اال تئاا على حرياا الناس والضب
* نض

ة ا مجةرم مةن العضةاب بضةدر مةا يضةيرها
عليهم بدون وجه ح » .

 1973/4/9ـ س  24ـ رفم  105ـ ص 506

 كماَحكمتََمحكمةَالنقضَمراراََََ:
« بعدم جوا االعتداد بشهادة مةن فةام أو شةارد ةى اإلجةرا اا الباطلة »
وبأن « من فام أو شارد ى اإلجرا اا الباطل ال تضب منه الشهادة عليها »0
* نض

 68/2/5ــ س  19ــ رفم  23ــ ص 124

* نض

 77/12/4ــ س  28ــ رفم  106ــ ص 1008

 وفىَحكمََلمحكمةَالنقضَتقولََََ:
« لمةةا كةةان بطةة ن التفتةةي
باإلدان على أص دلي يكون مستمدا منةه
اإلجرا الباط
* نض

مضتضةةاه فانونةةا عةةدم التعويةة

ةةى الحكةةم

وبالتةالى ة يعتةد بشةهادة مةن فةام بهةذا

»0
 1984/4/18ــ س  35ــ رفم  97ــ ص 428
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 وقضتَبذلكَمحكمةَالنقضَوقالتَإنََ:
« التفتي

الباط ال تُسمع شهادة من أجراه ألنةه يشةهد بصةح الوفةائع التةى

فام بها على نحو مخالب للضانون »
* نض

 1990/1/3ـ س  41ـ رفم  4ـ ص  41ـ طعن رفم ( 59 / 15033

ومةةا تجةةدر اإلشةةارة ليةةه أن الةةد ع المبةةدص مةةن د ةةا الطةةاعن بجلس ة المحاكم ة
وبمذكرته والذص حصةلته المحكمة والمتعلة بةبط ن الضةب

والتفتةي

النتفةا حالة

التلبس يتسع لبحل مدص مشروعي اإلجةرا اا التةى أسةفرا عةن تلةد الحالة والتةى
أثمرتها وترتبا عليهةا ـ ألنهةا متةى كانةا باطلة ة ن هةذا الةبط ن ينسةحب لةى حالة
التلبس ويبطلها كذلد وال يُعتد بها  .وال يُعو على األدل التى أسفرا عنهةا كمةا سةب
اإليضان .
كما أن مدوناا الحكم المطعون يه تحم

ةى طياتهةا مةا يفيةد بطة ن اسةتيضاب

السيارة التى كان بها الطاعن ( رضًا) ـ ذ تضمنا تلةد األسةباب أن ضةابطى الوافعة
أعدا كمينًا ضمهما وعددًا من جنود الشرط الستيضاب كا السياراا المةارة بةالطري
العةام وعلةى نحةو عشةوائى ولةو دون أسةةباب أو مظةاهر تسةتوجب هةذا االسةتيضاب مةةن
ريبة أو شةةد ـ وبط ة ن هةذه اإلجةةرا اا أمةةر متعل ة والشةةد بالنظةةام العةةام التصةةالها
بالحرياا العام التى كفلها الدستور والضانون لكا المواطنين .
ومةةةادام األمةةةر كةةةذلد نةةةه يجةةةو للطةةةاعن التمسةةةد بةةةبط ن جةةةرا اا ذلةةةد
االستيضاب لعدم توا ر مبرراته المشروع ولو ألو مرة أمام محكم النض
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.

بة يجةو لمحكمة الةنض
ظاهرا من االط
ً

أن تأخةةذ بةه مةن تلضةا نفسةةها متةى كةان وجةه الخطةةأ

على ذاا الحكةم بغيةر الرجةو

لةى أورا( أخةرص كمةا هةو الحةا

ى الحكم مح هذا الطعن .
 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنََََ:
« األسباب المتعلض بالنظام العام يجو أن يتمسد بها الطةاعن ألو مةرة أمةام
محكم النض

ـ ب يجو للمحكم أن تأخذ بها من تلضا نفسةها بشةرط أن يكةون وجةه

ظاهرا من االط
الخطأ
ً
* نض

على ذاا الحكم بغير الرجو

لى أورا( أخرص ».

 1957/3/12ـ السن  8ـ رفم  67ـ ص235

و ذ خالب الحكم المطعون يه هذا النظةر نةه يضةحى معيبًةا لضصةوره وخطئةه
ى تطبي الضانون مما يستوجب نضضه واإلعادة .
ثانياََََ:الخطأَفىَالإسنادَومخالفةَالثابتَبالأوراقََ:
تسةةاند الحكةةم المطعةةون يةةه ضةةمن مةةا تسةةاند ليةةه ةةى فضةةائه ب دان ة المتهمةةين
ومنهم الطاعن ـ لى الدلي المسةتمد مةن شةهادة الضةابط  /أيمةن عبةد الةرحمن ر (
وكذلد شهادة الم

م  /محمود محمةد محمةود حسةانين وحصةلا المحكمة مضةمون

شةةهادة الضةةابط األو بضولهةةا مةةا نصةةه  :نةةه حةةا فيامةةه بخدم ة أحةةد األكمن ة وبر ضتةةه
الم ة

م أو  /محمةةود محمةةد محمةةود حسةةانين شةةاهد سةةيارة تحمةة رفةةم ( ( ب س

 ) 6841فادم ة نحةةو الكمةةين وفةةام مةةن بةةداخلها ب ة ط ( أعيةةرة ناري ة صةةوب الضةةوة
المرا ض لهةا وتبادلةا الضةوة طة ( األعيةرة النارية ونةتج عةن ذلةد و ةاة المةتهم وعثةر
بحو ته على س ن نارص ( بندفي آلية ) وطلضةاا و ةارغ طلضتةين  ,وتةم ضةبط المةتهم
األو  /بال راعةةاا مصةةابًا بالةةذرا األيسةةر والضةةدم اليمنةةى وأفةةر بارتكابةةه الوافعةة
وبر ضته المتهم الثانى ( الطاعن) والثالل ولم تشأ محكم الموضو تحصةي مضةمون
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شهادة الشاهد الم

م محمود محمد محمود حسانين واكتفا بضولها نه شةهد بمضةمون

ما شهد به الشاهد األو .
حاضةرا وفةا
بما مؤداه أن الشاهد الثانى (محمود محمد محمود حسةانين) كةان
ً
أن أوضةة المةةتهم األو بةةأن الطةةاعن ( المةةتهم الثالةةل ) كانةةا بر ضتةةه وفةةا ارتكةةاب
الوافع .
ى حين أن الثابا بالتحضيضاا ( ص  50وما بعدها ) أن الشةاهد الثةانى المة

م/

محمةةود محمةةد محمةةود حسةةانين عةةرب أسةةما المتهمةةين المضةةبوطين المةةتهم المتةةو ى
والمتهم األو من الشةاهد األو

ولم يعرب شيئًا عن الطاعن ( المةتهم الثةانى

) أو المتهم الثالل وفد أوض ذلد صراح بأفواله بالتحضيضةاا ( ص)50
سئ عن ذلد أجاب على النحو التالى :
عندما ُ
س  :وه وففا على أشخاص بافى المتهمين الذين تم هروبهم .
جـ  :أنةةا عر ةةا أسةةما المتهمةةين المضةةبوطين مةةن النضيةةب  /أيمةةن ر ( وهةةم المةةتهم
المتو ى فائةد السةيارة والمةتهم اآلخةر الةذص تةم الضةب
المتهم األو

عليةه بال راعةاا ويةدعى

ولم أفب على شخص بافى المتهمين

وبذلد تكون محكم الموضةو فةد اعتضةدا خطةأ بةأن المة

الهاربين .
م  /محمةود محمةد

محمةود حسةةانين علةةم بةةأن الطةاعن كةةان مةةن بةةين المتهمةين الهةةاربين بال راعةةاا وفةةا

ضبط الوافع ى حين أنه لم يكن على علم بذلد

ـ حيل افتصةر علمةه ـ و ة

مةةا فةةرره الشةةاهد بصةةري اللفةةظ والعبةةارة ـ علةةى شةةخص كة مةةن المتهمةةين  /المةةتهم

171

المتو ى والمتهم األو المصاب ضط ومن الشةاهد األو  ,ولةم يعةرب شةيئًا عةن
الطاعن أو المةتهم الثالةل وهةذا الخطةأ مةؤثر والشةد ةى سة م الحكةم وصةح
منطضه الضضائى يستوجب نضة

الحكةم المطعةون يةه حتةى ولةو تسةاندا المحكمة ةى

حكمهةةا لةةى أدل ة أخةةرص  ,ألنهةةا ةةى المةةواد الجنائي ة متسةةاندة ومنهةةا مجتمع ة تتكةةون
عضيةةدتها بحيةةل ذا سةةضط احةةدها أو اسةةتبعد تعةةذر التعةةرب علةةى اثةةر ذلةةد ةةى تضةةديرها
لسائر األدل األخرص .
ولما هو مضرر كةذلد مةن انةه ذا كانةا مضةمون شةهادة أحةد الشةهود ال يخةرج
عن مضمون شهادة شاهد آخر للمحكم أن تحي

ى بيةان مضةمون تلةد الشةهادة لةى

الشةةهادة األخةةرص منعًةةا مةةن التكةةرار الةةذص ال موجةةب لةةه أمةةا ذا كةةان هنةةاد خ ة ب
جوهرص بين الشهادتين يتعين على المحكم تحصي مضةمون شةهادة كة شةاهد منهةا
على حدة وعلى نحو مستض .
ومتةةى كةةان ذلةةد وكةةان مةةؤدص مةةا نحةةى ليةةه الحكةةم أنةةه أحةةا
ألفةةوا الشةةاهد الثةةانى علةةى مةةا حصةةله مةةن أفةةوا الشةةاهد األو
الشاهد الثانى عن أفوا الشاهد األو

ةةى تحصةةيله

بينمةةا تختلةةب أفةةوا

ولةم يشةهد بمةا شةهد بةه الشةاهد األو بشةأن

التعرب على أسما بةافى المتهمةين مةن المةتهم األو  .........بة وفةرر صةراح أنةه
لةةم يضةةب علةةى شةةخص بةةافى المتهمةةين الهةةاربين ومةةن ثةةم تكةةون حال ة الحكةةم ةةى
تحصي شهادة الشاهد الثانى على مةا حصةله مةن أفةوا الشةاهد األو ـ منطوية علةى
خطأ ى اإلسناد ومخالف للثابا باألورا( .
 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:
« مةن المضةرر أنةه ذا كانةةا شةهادة الشةهود تنصةب علةةى وافعة واحةدة وال يوجةةد
يها خ ب بشأن تلد الوافع

بأس على الحكم ن هةو أحةا
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ةى بيةان شةهادة شةاهد

لى ما أورده من أفوا شاهد آخر تفاديا ً من التكرار الةذص ال موجةب لةه ـ أمةا ذا كةان
هنةاد خة ب ةى أفةةوا الشةهود عةةن الوافعة الواحةةدة أو كةان كة مةنهم فةةد شةهد علةةى
وافع

يرتلد التى شهد عليها يره ـ

نه يجةب لسة م الحكةم باإلدانة يةراد شةهادة

ك شاهد على حةده  .و ال كةان الحكةم ةو( فصةوره منطويةا ً علةى الخطةأ ةى اإلسةناد
بما يبطله ويوجب نضضه »
* نض



 1979/6/4ـ س  30ـ رفم  131ـ ص  618ـ طعن  1573لسن ( 48

وقضتَمحكمةَالنقضَبأن :

«األحكام الجنائية نمةا تضةام علةى أسةس لهةا سةندها مةن أورا( الةدعوص ـ ة ذا
استند الحكم لى فو

ال أص له بةاألورا( كةان بةاط السةتناده لةى أسةاس اسةد .

»
* نض

 1985/5/16ـ س  36ـ رفم  120ـ ص677

* نض

 1984/1/15ـ س  35ـ رفم  8ـ ص 50

* نض

 1979 / 5 / 6ـ س  30ـ رفم  114ـ ص 534

* نض

 1986 / 1 / 22ـ س  37ـ رفم  25ـ ص 114

* نض

 1979 / 2 / 12ـ س  30ـ رفم  48ـ ص 240

* نض

 1990/7/7ـ س  41ـ رفم  140ـ ص 806

ومتى كان ما تضدم

ن الحكم المطعون يه يكةون معيبةا بالخطةأ ةى اإلسةناد

ومخالف الثابا باألورا( مستوجبا النض

.

ثالثاَََ ََ:قصورَآخرَفىَالتســبيبَوفسادَفىَالاستدلالََ.
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ألنه وعلى الفر

جدالً بأن الطاعن كان ضمن ركةاب السةيارة سةالف الةذكر

ن الس ن المضبوط كةان بحةو ة المةتهم المتةو ى ـ فائةدها ......../ولةم يكةن للطةاعن
ثم سلطان عليه ولم تنبسط عليه يده وبذلد ال يمكن الضةو بأنةه حةا البندفية اآللية
المضبوط أو أحر ها وكةذلد طلضاتهةا وهةى مةن األسةلح التةى ال يجةو التةرخيص
بحيا تها أو حرا ها .
ألن اإلحةةرا هةةو االسةةتي
معنوص

مجرد االستي

المةةادص علةةى الشةةى دون أن يصةةاحبه أص ركةةن

على الس ن اسةتي

ماديًةا يعتبةر احةرا ً ا معافبًةا عليةه الص

سبب كان ولو لم يكن من مالكه .
أمةةا الحيةةا ة ة يشةةترط لتوا رهةةا أن يكةةون الحةةائ واضةعًا يةةده علةةى الشةةى
ماديًةا أص محةر ً ا لةه بة يكفةةى أن يكةون واضةعًا يةده علةةى الشةى

ويكفةى ةى ثبةةاا

حيا ته أن يكون سلطانه مبسو ً
طا عليه ولو لم يكن ى حيا ته المادي أو كةان المحةر
صا آخر .
شخ ً
وبةةالرجو

لةةى وفةةائع الةةدعوص كمةةا حصةةلتها محكمةة الموضةةو وكةةذلد مةةا

حصةةلته مةةن أفةةوا شةةهود اإلثبةةاا يتبةةين أن أح ةدًا لةةم يشةةهد برؤي ة ثم ة س ة ن بحةةو ة
الطةاعن أو ةى حيا تةةه

وأجمعةوا علةى أن السة ن المضةبوط وهةو بندفية آلية كةةان

بحو ة المتهم المتو ى  ..... /فائد تلد السيارة والتى وجدا جثتةه بهةا وبيةده البندفية
سالف الةذكر ولةم يكةن للطةاعن سةلطان علةى هةذا السة ن ولةم تكةن يةده مبسةوط عليةه
ومن ثم ن سناد حيا ة أو حرا ذلد السة ن للطةاعن يكةون بنةا علةى رأص لهةؤال
الشهود ألن الشهادة هى تعبير لما يدركه الشاهد بأحد حواسه .
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 وعبرتَعنَذلكَمحكمةَالنقضَبقولهاََََ:
« ن الشةةهادة ةةى األص ة هةةى تضريةةر شةةخص لمةةا يكةةون فةةد رآه أو سةةمعه
بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحاس من حواسه » .
* نض

 1964/6/15ـ س  15ـ رفم  98ـ ص493

* نض

 1979 / 4 / 2ـ س  30ـ رفم  90ـ ص 426

ذا لم تكن كةذلد ة تعةد شةهادة بة مجةرد رأص للشةاهد ومةن المضةرر أنةه ال
يضب من الشاهد أن يبدص رأيًا أو تضيي ًما لمسئولي المتهم .
وفد عبر عن ذلد الدكتور  /محمود نجيب حسنى ةى مؤلفةه شةرن اإلجةرا اا
الجنائي طبع  1987ص 422بضولةه  « :يضبة مةن الشةاهد فولةه نةه رأص المةتهم ةى
حال سكر ـ أو مضطربًا ولكن ال يضب منه فولةه ن سةكره مةانع مةن مسةئوليته أو ن
اضطرابه دلي على حيا ته لمادة ممنو حيا تها » .
ذ تعد أفوالةه ةي هةذه الحالة مجةرد تضيةيم لمةا شةاهده أو رأص استخلصةه بنفسةه
وك األمرين خارج عن موضو الشهادة ى نطا( الدعوص الجنائية كمةا هةى معر ة
ى الضانون .
 واستقرَقضاءَمحكمةَالنقضَعلىَذلكَفقالتَإنَََ:
« الشهادة ى األص هى تضرير الشخص لما يكةون فةد رآه أو سةمعه بنفسةه أو
أدركه على وجه العموم بحاس من حواسه » .
* نض

 1989/11/23ـ مج المكتب الفنى ـ س  40ـ رفم  169ـ ص  1048ـ

الطعن  4147لسن . ( 59
* نض

 1978/2/6ـ مج المكتب الفنى ـ س  29ـ رفم  25ـ ص 136
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* نض

 1936/2/24ـ مج الضواعد الضانوني ـ عمر ـ جـ  3ـ رفم  444ـ ص 550

ضةا ) بالسةيارة التةى كةان
يضةاب لةى مةا تضةدم أن مجةرد تواجةد الطةاعن ( ر ً
يضودها المتهم المتو ى  ......... /المحةر للبندفية اآللية المضةبوط ـ أو حتةى مجةرد
علمه باحرا ه ذلد الس ن وطلضاته على نحو مخالب للضةانون كة ذلةد ال يكفةى للضطةع
بثبوا حيا ة الطاعن لذلد الس ن .
وتكون المحكم على هذا النحو وفد ا ترضةا تلةد الحيةا ة ةى جانةب الطةاعن
على ير أساس صائب وسديد ـ كما تكون كذلد وفد ا ترضةا تةوا ر الضصةد الجنةائى
لديه عل ًما بأن هذا الضصد ال يفتر

ويتعةين ثبوتةه ةى الجةرائم العمدية بأدلة فاطعة

وجا م ال يتطر( ليها أدنى شد أو احتما أو ظن .
األحكام الجنائي يجب أن تبنى على الج م واليضين من الوافع الةذص يثبتةه الةدلي
المعتبةةر وال تؤسةةس علةةى الظةةن واإلحتمةةا مةةن الفةةرو

واالعتبةةاراا المجةةةردة

واإلدل اإلحتمالي 0
* نض

 1985/10/17ـ س  36ـ رفم  158ـ ص 878

* نض

 1977/1/24ـ س  28ـ رفم  28ـ ص 132

* نض

 1977/2/6س 28ـ رفم  39ـ ص 180

* نض

 1973/1/29ـ س  24ـ رفم  27ـ ص 114

* نض

 1972/11/12ـ س  23ـ رفم  268ـ ص 1184

* نض

 1968/1/29ـ س  19ـ رفم  22ـ ص 120

* نض

 1973/12/2ـ س  24ـ رفم  228ـ ص 1112

 كماَقضتَمحكمةَالنقضََ.
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« بأن المحكمة ال تبنةى حكمهةا اال علةى الوفةائع الثابتة ةى الةدعوص ولةيس
لهةةا أن تضةةيم فضةةا ها علةةى أمةةور ال سةةند لهةةا مةةن األورا( المطروح ة عليهةةا  0وأن
األحكام يجب أن تبنى على أسةس صةحيح مةن أورا( الةدعوص ة ذا اسةتند الحكةم الةى
رواي أو وافع ال أص لها ى التحضيضاا نةه يكةون معيبةا البتنائةه علةى أسةاس اسةد
»0
* نض

 1984/1/15ـ س  35ـ رفم  8ـ ص 50

* نض

 1982/3/23ـ س  33ـ رفم  80ـ ص 397

* نض

 1975/2/24ـ س  26ـ رفم  42ـ ص 188

* نض

 1979/2/12ـ س  30ـ رفم  48ـ ص 240

* نض

 1972/1/13ـ س  23ـ رفم  5ـ ص 17

و مةةن المضةةرر ةةى هةةذا الصةةدد أن المسةةئولي الجنائي ة ال تضةةام ال علةةى األدل ة
الضاطعةةة الجا مةةة التةةةى يثبتهةةةا الةةةدلي ال ُم ْعتبةةةر وال تؤسةةةس بةةةالظن واإلحتمةةةا علةةةى
الفرو

واإلحتماالا واإلعتباراا المجردة 0
* نض

 1977/1/24السن  28رفةم  28ص  132ـ طعةن  1087لسةن

( 46
* نض

 1985/10/17السن  36رفةم  158ص  878طعةن  615سةن

( 55

و من المضرر لذلد أن الشار الجنائى ال يعترب بضةرائن الخطةأ وخطتةه ةى
ذلةةد مختلف ة عةةن خط ة الشةةار المةةدنى وتسةةتند خط ة الشةةار الجنةةائى الةةى مبةةدأ
شخصي السئولي الجنائي  .وتطبيضا لذلد ال يفتر
يتعين اثباا ذلةد الخطةأ

خطةأ مةن رتكةب عة ً  0بة

والمكلةب باإلثبةاا هةو سةلط اإلتهةام

ةان لةم يثبةا خطةأ

المتهم تعيين على الضاضى أن يبرئه دون أن يكلفه باثباا أنه لم يأا خطأ 0
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* شرن العضوباا ـ الضسم الخاص ـ للدكتور نجيب حسةنى ـ ط  1786ـ ص
414
* نض

1931/4/23ـ مج الضواعد الضانونية ـ عمةر ـ ج  2ـ رفةم  248ـ

ص 300
* نض

 1969/6/30ـ س  20ـ رفم  194ـ ص 993

وعلةى ذلةد  ,تكةون المحكمة ذ خالفةةا هةذا النظةر وأفامةا فضةا ها بمسةةئولي
الطاعن عن حيا ته واحرا ه لس ن آلى وذخيرتةه (بندفية آلية ) بنةا علةى اال تةرا
وعلةةى مضةةدماا ال تنةةتج لهةةذا االسةةتخ ص وال تسةةو ه

ة ن حكمهةةا ةةو( فصةةوره

يكون مشوبًا بالفساد ى االستدال والتعسب ى االستنتاج بما يستوجب نضضه .
رابعاََََ:قصورَفىَالتســبيبََ:
حصةلا محكمة الموضةةو مضةةمون شةهادة الشةةاهد األو النضيةةب  /أيمةةن عبةةد
الةةرحمن ر ( معةةاون مباحةةل مرك ة شةةرط فويسةةنا بمةةا مةةؤداه أن السةةيارة الم كةةى
 ( 6841ب س اتجها نحو الكمين الذص كان يضمه مع بافى أ راد الضوة وفةام مةن
بداخلها ب ط ( األعيرة الناري صوب تلد الضوة وحدل تبةاد إلطة ( النةار نةتج عةن
ذلد و اة المتهم وعثر بحو تةه علةى بندفية آلية وطلضةاا و ةارغ طلضتةين ـ وتةم ضةبط
المةةتهم األو بال راعةةاا التةةى حةةاو الفةةرار خ لهةةا بعةةد ن ولةةه مةةن السةةيارة وأفةةر

بارتكابةةه الوافع ة وبر ضتةةه الطةةاعن والمةةتهم  /الثالةةل وأسةةضطا المحكم ة

عنةةد

تحصيلها لشهادة الشاهد المذكور ج ً ا جوهريًا وها ًما من شهادته وهو فوله بأنةه لةم
يتمكن من الضطع بأن الطاعن والمتهم الثالل كان ك منهما يحةر أسةلح
ناري .
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وقدَأوضحَذلكَبأقوالهَ(َصََ41بالتحقيقاتَ)َعلىَالنحوَالتـالىَ
َ:
س:

ه وففا تحديدًا على مطل تلد األعيرة الناري من المتهمين ب

جـ :

المتهم المتو ى شاهدته وبحو ته البندفي اآللي ويضوم ب ط ( النار.

س:

وما هو عدد المتهمين تحديدًا مستضلى السيارة ب

جـ :

هم أربع متهمين وهةم المةتهم المتةو ى و ( المةتهم األو ) والطةاعن ( المةتهم
الثانى ) و ( المتهم الثالل ) .

س:

وه كان بحو ة ك من المتهمةين المةتهم الثالةل والطةاعن ( المةتهم الثةانى )
ثم أسلح ب

جـ :

لم أتمكن من تحديد حرا هما لثم أسلح ناري من عدمه

.

وهةةذه األج ة ا مةةن أفةةوا الشةةاهد المةةذكور جوهري ة والشةةد ألنهةةا تنفةةى عةةن
ضةةا )
الطةاعن وافعة حيا تةه أو احةرا ه لثمة أسةلح عنةد ةراره مةن السةيارة ( ر ً
ولما كانا المحكمة لةم تحصة تلةد األجة ا مةن شةهادة الشةاهد المةذكور األمةر الةذص
يسةةتخلص منةةه أنهةةا ابةةا عةةن المحكمة كلي ة ولةةم تفطةةن ليهةةا تما ًمةةا وال لةةى مؤداهةةا
ومعناهةا وينبةئ ذلةد عةن أنهةا لةةم تمحةص شةهادة الشةاهد المةذكور التمحةيص الكةةا ى
الذص يهيئ لها الفرص للتعرب على وجةه الحضيضة مةن خة

تلةد األفةوا ومغ اهةا

مع أنها لو تبينتها علةى حضيضتهةا لكةان مةن المؤكةد أن وجهة نظرهةا كانةا سةتتغير ةى
و نها وفبولها كدلي من أدل الثبوا التى فضى الحكم باإلدان بنا عليها .
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وال مح للضو

ى هذا الصدد بةأن المحكمة اسةتعملا حضهةا ةى تج ئة الةدلي

المستمد من شهادة الشاهد المذكور ـ ألن شةرط ذلةد الحة واسةتعما تلةد السةلط ان

يكون واض ًحا من الحكم ذاته ومدوناته الةذص وفعةا يةه تلةد التج ئة ـ أن المحكمة
أحاطا بالشهادة بأكملها ومارسا سلطتها ى تج ئتها بغير بتر لفحواها.
وعند ذلد يمكةن الضةو بةأن المحكمة اسةتعملا حضهةا ةى تج ئة أفةوا الشةاهد
األو المذكور وهى على طن وبينة مةن مضةمونها وداللتهةا بأكملهةا ولةم يغةب عنهةا
شى منها وأنهةا فامةا بواجبهةا ةى تمحيصةها التمحةيص الشةام الواجةب عليهةا ثةم
استعملا بعد ذلد سلطتها ى تج ئتها أخذا منهةا مةا ارتاحةا ليةه وأطرحةا مةا لةم
يصادب فبوالً واطمئنانًا منها .
وهنةةا تكةةون السةةلط التضديريةة التةةى اسةةتعملتها المحكمةة ةةى محلهةةا دون ثمةة
تجاو أو تعسب .

وخ صة مةةا تضةدم أن محكمة الموضةةو لةةم تُىر بمةةا ذكةةره الشةةاهد األو
بأنه لم ي حظ احرا الطاعن ثم أسلح عند راره مةن السةيارة ولةم تضة
كلمتها ى هذا الج

وعلى نحو يد علةى أنهةا طنةا ليةه وألمةا بةه

وتكون بةذلد وفد أجرا بتر تلد الشهادة ومسخا حواهةا

بمةا أحالهةا لةى

معنى آخر ير مضمونها الصري وداللتها الواضح ـ وخلصةا منهةا لةى أنهةا دلية
ثبةةوا ضةةد الطةةاعن وهةةى ةةى حضيضتهةةا مةةن أدل ة النفةةى لتلةةد التهم ة التةةى تنسةةب ليةةه
حرا ه لس ن آلى على نحةو مخةالب للضةانون وكة ذلةد ممةا يصةم الحكةم المطعةون
يه بالضصور ضة ً عةن الفسةاد ةى االسةتدال والتعسةب ةى االسةتنتاج بمةا يسةتوجب
نضضه .
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 وقدَإستقرَقضاءَالنقضَعلىَأنهَََ:
« ذا كةةان مةةن ح ة محكم ة الموضةةو أن تج ة
منةةه دون بعة

بةبع

فةةو الشةةاهد أو المةةتهم تأخةةذ
ة ذا

ة ن حةد ذلةةد ومناطةه أن ال تمسةةخه أو تبتةر حةةواه

اتها ذلد مما أدص لى عةدم لمامهةا لمامةا ً صةحيحا ً بحضيضة األسةاس الةذص فامةا عليةه
تلد الشهادة مع أنها لو تبينته على وافعة لكةان مةن ال ُمحتمة أن يتغيةر وجةه رأيهةا ةى
الدعوص ن الحكم يكون معيبا ً بضصةور بيانةه أدص لةى سةاد ةى سةتدالله بمةا يتعةين
معه نضضه »0
* نض

1974/11/25ـ س  25ـ رفم  165ـ ص  765ـ طعن  891لسن (44

َ كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه :
« ال يجو للمحكم أن تتدخ

ى رواي الشاهد ذاتها وتأخةذها علةى وجةه

خةةاص يخةةالب صةةري عبارتهةةا أو تضةةيم فضةةا ها علةةى ةةرو
روايته
بهةةا

صةةري

تنةةاف

ب ك مالها أن تأخةذ بهةا ذا هةى طمأنةا ليهةا أو تطرحهةا ن لةم تثة

ولمةةا كةةان الحكةةم فةةد أفةةام فضةةا ه ب دان ة الطةةاعن علةةى تةةرا

صةةدور

حركاا ال رادي ب ستدارة المجنى عليه وهو ةى منطضة الة شةعوري وهةو مةا ال
سند له من أفوا

شاهدص اإلثبةاا كمةا بسةطها الحكةم

نةه يكةون فةد تةدخ

ةى

روايتهما وأخةذها علةى وجةه يخةالب صةري عبارتهةا وهةو مةاال يجةو لةه ويبضةى
التعار

بعد ذلةد فائمةا بةين الةدليلين الضةولى والفنةى لمةا ير ةع

وال ينةا

مةن ذلةد

أن يكون أحد الشاهدين فد فرر بجلس المحاكم أن المجنةى عليةه كةان فةد عمةد لةى
اإلستدارة ساع ط ( العيار مةادام أن الحكةم لةم يجعة سةنده ةى ر ةع التنةاف
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هةذه

األفةةوا

بعةةد تمحيصةةها واإلطمئنةةان ليهةةا  0ومةةن ثةةم ة ن الحكةةم يكةةون معيبةةا بمةةا

يوجب نضضه » 0
* نض

 1970/6/15ـ س  21ـ رفم  208ـ ص 880

 كماَقضتَمحكمةَالنقضََبأنهَََََ:

« ذا كانةا المحكمة علةى مةةاهو ظةاهر مةن حكمهةا فةةد همةا شةهادة الشةةاهد
على ير ما يؤدص ليها محصلها الذص أثبتته ى الحكم و ستخلصا منها
ماال تةؤدص ليةه واعتبرتةه دلةي ً علةى اإلدانة

الحكم

يستوجب نض

* نض

هةذا سةاد ةى االسةتدال

»0

 1953 /4 /14ـ س  4ـ رفم  260ـ ص 720

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََََ:
« ال يجو للمحكم أن تتدخ

ى رواي الشاهد ذاتها وتأخذها على وجةه خةاص

يخالب صري عبارتها  0أو أن تضيم فضا ها على ةرو

تنةاف

صةري روايتةه

ب ك ما لها أن تأخذ بها ذا هى اطمأنا ليها أو أن تطرحها ن لم تث بها »0
* نض

 1979/6/21ـ س  30ـ رفم  152ـ ص 717

* نض

 1972/5/7ـ س  23ـ رفم  146ـ ص 649

* نض

 1963/4/30ـ س  14ـ رفم  76ـ ص 385

و ذ خالب الحكم المطعون يه هذا النظر نه يكةون معيبةا بالضصةور ةى التسةبيب
مستوجبا نضضه .

خامساََ ََ:قصورَآخرَفىَالتســبيبَوإخلالَبحقَالدفاعََ.
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أوض الطاعن ى د اعه الشفوص والمسطور بمذكرتةه المضدمة أثنةا المحاكمة
أن جميةةع شةةهود اإلثبةةاا ةةى الةةدعوص شةةهدوا بمةةا يبةةر سةةاح الطةةاعن مةةن جميةةع
االتهاماا الواردة ضده بأمر اإلحال حيل أكدوا وج موا بأنه لم يحةر أو يحةو ثمة
أسلح أو ذخائر وبالتالى لم يضةم بة ط ( أعيةرة نارية ضةد مةوظفين عمةوميين لمةنعهم
من أدا وظيفتهم .

واستد الةد ا علةى ذلةد بمةا جةا بةأفوا المةتهم األو

بالتحضيضةاا ص13/7

حيل ذكر أن المتهم المتو ى هو الذص كان يضود السيارة ومعه سة ن وعنةدما استفسةر
منه عن سبب حمله أ اد بأنه ةى سةبيله لةى بيعةه ـ وأن بةافى المتهمةين لةم يشةاهد ثمة

أسلح معهم وأكد ذلد ( ص )16بضوله ن الطاعن لم يكن معه ثم أسلح
.
وشهد شاهد اإلثباا األو الضابط  /أيمن عبةد الةرحمن ر ( ( ص 41 / 35

) أنةةه لةةم يشةةاهد س ة ًحا الّ مةةع المةةتهم
ب ط ( النار منها وكةذا المةتهم األو

المتةةو ى عبةةارة عةةن بندفي ة آلي ة يضةةوم

األمةر الةذص ينحة لةى شةهادة نفةى لصةال

الطاعن تنفى حمله س ًحا .
كمةا لةةم يشةةهد شةاهد اإلثبةةاا الثةةانى بةأن الطةةاعن كةةان يحمة سة ًحا أو يطلة
أعيره ناري

ولم ينسب ذلد تحديدًا الّ لى المتهم المتو ى .
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كما لم يشهد شةاهد اإلثبةاا الثالةل العضيةد  /صةبرص صةال عة ب
(ص )55/ 48و ى تحرياته
المةتهم المتةو ى والمةتهم األو

ةى أفوالةه

الّ بأن تحرياته لم تد على حم الس ن الّ ةى حة
وأنهمةا ـ ضةط ـ كانةا يحمة ن بندفية آلية لكة منهمةا

وأن أولهما هو مطل األعيرة الناري .

ويكةةون حاصة ذلةةد أن شةةهادة شةةهود اإلثبةةاا األو والثةةانى والثالةةل فةةد
خلا تما ًما من نسب حم أص س ن لى الطاعن .
كما أن كا األدل والضرائن ى الدعوص تشير وتضطع بعدم تواجد الطةاعن علةى
مسرن الوافع

ولةيس أد علةى ذلةد ممةا ورد بمحضةر النضيةب /أيمةن ر ( المةؤرخ

 2012/12/29أنه بتفتي

السةيارة عثةر بةداخلها علةى عضةد يجةار سةيارة مةن مكتةب

الفرسةةةان كةةةار وأن اسةةةم المسةةةتأجر  .........المةةةتهم الثةةةانى (الطةةةاعن) حيةةةل كةةةان
الطبيعى ـ لو شارد الطاعن ى الوافع ـ أن يحةتفظ بعضةد اإليجةار المةذكور بم بسةه
وال يتركه داخ السيارة تحسبًا ألي ظةروب ـ كمةا يةد ذلةد علةى أنةه لةم يكةن يتوفةع
بأن السيارة ستسر( منه .
باإلضا

لةى مةا هةو ثابةا بالمحضةر رفةم ( )7أحةوا مركة فويسةنا المحةرر

بمعر ة الرائةد /جاسةم الدهشةان والةذص أثبةا بةه أن الطةاعن فةام بة ب غ شةرط النجةدة
بضيةةام مجهةةولين بسةةرف تلةةد السةةيارة هةةذا باإلضةةا
وبمح

لةةى أن الطةةاعن ذهةةب بنفسةةه

رادته لى مرك شرط فويسنا وأبلغ شرط النجدة عن سرف السيارة .
كمةةا تعمةةد الشةةاهد األو حجةةب أ ةةراد الضةةوة المرا ض ة لةةه بةةالكمين الةةذص أعةةده

السةةتيضاب كا ة السةةياراا عشةةوائيًا ودون حة حتةةى ال يةةدلى أص مةةنهم بةةأفوا تخةةالب
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شةهادته يفضة كذبةه خاصة وأن سةةما شةهادتهم أمةةر ظةاهر التعلة بالةةدعوص وال م
للفص

يها وممكن وليس مستحي ً .
واختةةتم الةةد ا د اعةةه بةةأن الطةةاعن لةةيس مةةن أربةةاب السةةواب وطالةةب بكليةة

الشريع والضةانون جامعة األ هةر ووالةده يشةغ وظيفة أسةتاذ بكلية التربية بجامعة
األ هةةر ورئةةيس مرك ة التأهي ة التربةةوص بضنةةا وتعم ة شةةضيضته بوظيف ة طبيةةب امتيةةا
بمستشفى بنها التعليمى ـ وشضيضه طالب بكلي الصيدل جامع أسيوط ـ وذلةد كلةه و ة
المستنداا التى فدمها الد ا تأييدا لد اعه .
ولم تُى محكم الموضو بكا عناصر الد ا سةالف الةذكر ولهةذا خة حكمهةا
مةةن تحصةةيلها أو الةةرد عليهةةا بمةةا يسةةوغ طراحهةةا األمةةر الةةذص يصةةم الحكةةم بالضصةةور
الموجب لنضضه .

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَفىَالعديدَمنَأحكامهاَبأنهََََ:
« مةةن المضةةرر أن الةةد ا المكتةةوب ـ مةةذكراا كةةان أو حةةوا ظ مسةةتنداا ـ هةةو
تتم للد ا الشفوص ـ وتلت م المحكم بةأن تعةر
معيبا ً بالضصور واإلخ

بح الد ا

لةه يةرادا ً وردا ً و آل كةان حكمهةا

»0

* نض

 1984/4/3ـ س  35ـ رفم  82ـ ص 378

* نض

 1978/6/11ـ س  29ـ رفم  110ـ ص 579

* نض

 1977/1/16ـ س  28ـ رفم  13ـ ص 63

* نض

 1976/1/26ـ س  27ـ رفم  24ـ ص 113

* نض

 1973/12/16ـ س  24ـ رفم  249ـ ص 1228

* نض

 1969/12/8ـ س  20ـ رفم  281ـ ص 1378
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* نضةةة

 1973/12/30ـ س 24ـ رفةةةم  260ـ ص  1280ـ طعةةةن

( 43/753
* نض

 1991/1/19ـ س 42ـ رفم  24ـ ص  191ـ طعةن 59/313

(

 وحكمتَمحكمةَالنقضَبأنهَََََ:
« تمسد الطاعن بدالل مستنداا مضدمه منةه ةى نفةى ركةن الخطةأ عنةه يعةد
د اعا ً هاما ً ى الدعوص ومؤثرا ى مصةيره واذا لةم تلة المحكمة بةاالً لةى هةذا الةد ا
ى جةوهره ولةم تواجهةه علةى حضيضتةه ولةم تفطةن الةى حةواه ولةم تضسةطه حضةه وتعنةى
بتمحيصه بلو ا ً الى اي األمر يةه بة سةكتا عنةه ايةرادا ً لةه وردا ً عليةه ولةم تتحةدل
عن تلد المستنداا مع ما يكون لها من داللة ةى نفةى عنصةر الخطةأ ولةو أنهةا عنيةا
ببحثها لجا أن يتغير وجه الرأص ى الدعوص ان حكمها يكون معيبا ً بالضصور » 0
* نض

 73 /2 /11ـ س  24ـ رفم  30ـ ص 146

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََََ:
« ولةةئن كةةان األص ة أن المحكمة ال تلت ة م بمتابع ة المةةتهم ةةى منةةاحى د اعةةه
المختلف للرد على ك شبهه يثيرها علةى اسةتض

ـ اال أنةه يتعةين عليهةا أن تةورد ةى

حكمها مايد على أنها واجها عناصر الدعوص وأدلتها وألمةا بهةا علةى وجةه يفصة
عةن أنهةا طنةا اليهةا ووا نةا بينهمةا عةن بصةر وبصةيرة

وأنهةا اذا التفتةا عةةن

د ا المتهم كلي وأسةضطته جملة ولةم تةورده علةى نحةو يكشةب عةن أنهةا أطلعةا عليةه
وأفسطته حضه ان حكمها يكون فاصـــرا » 0
* نض

 1985/6/6ـ س 36ـ رفم  134ـ ص 762

* نض

 1985/10 /10ـ س  36ـ رفم  149ـ ص 840
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* نض

 1981/12 /3ـ س  32ـ  181ـ س  32ـ رفةم  181ـ

ص 1033
* نض

 1981/ 3 /25ـ س  32ـ رفم  47ـ ص 275

* نض

 1979/11 /5ـ س  30ـ رفم  167ـ ص 789

* نض

 1979/ 3 /29ـ س  30ـ رفم  82ـ ص 369

* نض

 1979/ 3 /26ـ س  30ـ رفم  81ـ ص 394

* نض

 1978/ 4 /24ـ س  29ـ رفم  84ـ ص 442

 وتقولَمحكمةَالنقضَََ:
« لما كان ذلد وكان الحكم المطعون يه فد عتنة أسةباب الحكةم المسةتأنب

الةةةذص أ فةةة اإلشةةةارة لةةةى د ةةةا الطاعنةةة

ولةةةم يةةةورد مضةةةمون

المستنداا المضدمة منهةا ثباتةا ً لهةذا الةد ا بمةا يبةين منةه أن المحكمة
واجهةةا عناصةةر

ُفصة عةةن أنهةةا طنةةا ليهةةا
الةةدعوص وألمةةا بهةةا علةةى وجةةه ي ْ

ووا نا بينها وأنها أطرحا هذا الد ا وهةى علةى بينة مةن أمةره وبعةد أن فامةا بمةا

صة ْم الحكةم
ينبغى عليها من تدفي البحل لتعرب وجةه الحضيضة  .ـ األمةر الةذص لي ْ
المطعون يه بالضصور ى البيان ويُ لع ْجة محكمة الةنض
رفابتهةةا علةةى الوجةةه الصةةحي

ومةةن ث ة ًم يتعةةين نضضةةه واإلعةةادة

حاج لى بحل بافى أوجه الطعن » 0
* نض

عةن عمةا

 1988/1/4ـ س  39ـ رفم  3ـ ص 66

ََ وقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:
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دون

« وأنه ولئن كان األص أن المحكم ال تلت م بمتابع المتهم ى منةاحى د اعةه
الً أنه يتعين عليها أن تةورد ةى حكمهةا مةا يةد علةى أنهةا واجهةا عناصةر

المختلف

الدعوص وألما بها على نحو يفص مةن أنهةا طنةا ليهةا ووا نةا بينهةا ـ وعليهةا أن
لةةد ا الطةةاعن يةةرادا ً لةةه وردا ً عليةةه مةةا دام متص ة ً بوافع ة الةةدعوص ومتعلض ةا ً

تعةةر

بموضةةةوعها وبتحضيةةة الةةةدلي

يهةةةا ـ ةةة ذا فصةةةرا ةةةى بحثةةةه وتمحيصةةةه و حةةةص

المسةتنداا التةى رتكة عليهةا بلو ةا ً لغاية األمةر يةةه وأسةضطته ةى جملتةةه ولةم تةةورده
على نحو يكشب عن أنها أحاطا به وأفسطته حضه ن حكمها يكةون مشةوبا ً بالضصةور
بما يبطله »
* نض

 1985/6/6ـ س  36ـ رفم  134ـ ص  762ـ طعن ( 54/4683

وال ينا من ذلد ما ذكرته المحكم ى حكمها بأنها يةر مل مة بتعضةب الةد ا
ةةى مناحيةةه الموضةةوعي المختلفة والةةرد عليهةةا بمةةا يسةةوغ ر ضةةها ـ باعتبةةار أن أدل ة
الثبوا التى أوردتها تفيد دالل وضمنًا ر ضها لتلد األوجه ـ ألن شرط ذلةد بداهة أن
تكون المحكمة فةد ألمةا بعناصةر الةد ا سةالف الةذكر وتفطنةا ليهةا أمةا ذا كانةا فةد
فاصرا ض ً عمةا شةابه
ابا عنها نهائيًا ولم تعن حتى بتحصيلها ـ ن حكمها يكون
ً
من خ

بح الد ا بما يستوجب نضضه .

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنَََََ:
« يتعين على المحكم عند الفص

ى الدعوص أن تكةون فةد ألمةا بكا ة

عناصرها وأدلتها ود ا المةتهم ومةا يضةدم لتأييةده وذلةد علةى نحةو يبةين منةه أنهةا حةين
استعرضا تلد األدل وألما بها لماما شام يهيئ لها الفرص لتمحيصةها التمحةيص
الشام الكا ى الذص يد على أنها فاما بواجبها ى تحضي البحل للتعةرب علةى وجةه
الحضيض ـ ذا خالفا المحكم هذا النظر كان حكمها معيبا متعين النض
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».

 1982/12/14ـ س  33ـ رفةةم  207ـ ص  1000ـ طعةةن رفةةم / 6047

* نضة
( 52
* نض

 1982/1/3ـ س  33ـ رفم  1ـ ص  11ـ طعن رفم ( 51 / 2365

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنَََ:
« الحكم ى الدعوص دون اإللمام بكا عناصرها يعيب المحاكم » .
* نض

 1972/6/12ـ س  23ـ رفةم  204ـ ص 910ـ الطعةن 42/440

(

و ذ كةةان مةةا تضةةدم
التسبيب و خ

ة ن الحكةةم المطعةةون يةةه يكةةون معيبةةا بضصةةور آخةةر ةةى

بح الد ا يستوجبان نضضه .

سادساََََ:قصورَآخرَفىَالتســبيبََ:
َ

بالرجو

لى مدوناا أسةباب الحكةم المطعةون يةه تبةين أن محكمة الموضةو

فضةةا ب دان ة الطةةاعن عةةن جريم ة مضاومتةةه بةةالضوة والعنةةب مةةوظفين عمةةوميين همةةا
الضابطان  /أيمن عبد الرحمن ر ( ومحمةود محمةد محمةود حسةانين والضةوة المرا ضة
لهما بأن أطل عليهم وآخرون عدة أعيرة ناري من أسلح نارية (بنةاد( آلية ) لحملهةم
بغير ح على االمتنا عن أدا عم من أعما وظيفةتهم وهةو ضةبطهم وبلغةوا بةذلد
مضصدهم األمر المعافب عليه بموجب المادة  137مكررا (أ) عضوباا .
ر ةةم أن هةةذه الجريمةة تسةةتل م و ةة مةةا ورد بصةةري ذلةةد الةةنص أن يكةةون
استعما الضوة ضد الموظب العام لحمله بغير ح علةى أدا عمة مةن أعمةا وظيفتةه
أو على االمتنا عنه .
وكما سب اإليضان ى السبب األو من أسباب هذا الطعن ن وضةع الكمةائن
التةى تضةم عةةددًا مةن أ ةراد الشةةرط السةتيضاب كا ة السةةياراا المةارة بةالطر( العامة
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وعلى نحو عشوائى بدعوص التحض من سة م وصةح تةراخيص السةياراا ورخةص
فائديها يعد عم ً يةر مشةرو لمةا ينطةوص عليةه مةن هةدار لحرية األ ةراد ةى التنضة
والسير ى الطرفاا العام طالما لم يصدر منهم ما يثيةر الشةبه أو الريبة ةى أمةرهم
وأن ذلد اإلجرا التعسفى هو الضب

بعينه الذص حظره الضانون ال ةى حالة التلةبس

التى لم تكن متوا رة ـ فب هذا االستيضاب المخالب للضانون .
ورتب الةد ا علةى ذلةد بطة ن ذلةد االسةتيضاب ذ الثابةا أن السةيارة الم كةى
ضا ) كانةا تسةير بحالة عادية ولةم يظهةر مةن ركابهةا مةا
التى كان بها الطةاعن ( ر ً
يدعو للشد والريب ةى أمةرهم فبة اسةتيضا هم وعلةى ذلةد ة يمكةن الضةو بةان تلةد
الضوة كانا مكلف بعم مةن أعمةا الوظيفة العامة

ولهةذا ـ وكمةا سةب الضةو ـ ة ن

الصةةة حياا اإلداريةةة لرجةةة الشةةةرط مضيةةةدة بضةةةوابط المشةةةروعي المضةةةررة للعمةةة
اإلدارص ـ ويتعةين أن يكةون هةد ها المصةلح العامة وعلةى سةند مةن الضةانون والضواعةد
الدستوري

ذا تجاو تلد الحدود ن عمله يوصم باإلنحراب بالسةلط ـ ولهةذا ة ن

استيضاب الشرط للمارة عشوائيًا ى الكمائن التى تعد لذلد للتعرب علةى هةويتهم دون
أن يضةع المسةتوفب نفسةه موضةع الريبة يُعةد عمة ً يةر مشةرو لمةا يةه مةن هةةدار
لضرين البرا ة المنصوص عليها بالدستور .
 2001/5/14ـ طعن  16412ـ لسن  ( ( 68لم ينشر )

* نض

أما حال التلبس التى ظهرا ى أعضاب ذلةد االسةتيضاب يةر المشةرو بتبةاد
ضةا) نهةا كانةا وليةدة جةرا اا باطلة ومتعسةف ومةن المضةرر ةى
ط ( النةار ( ر ً
هةةذا الصةةدد أن التلةةبس الةةذص يعتةةد بةةه ويعةةو عليةةه يجةةب أن يكةةون ظهةةوره بنةةا علةةى
جةةرا اا مشةةروع و ال كةةان بةةاط ً بةةدوره وال ينةةتج أثة ًةرا صةةحي ًحا ويتعةةين اسةةتبعاد
الدلي المستمد منه .
* نض

 2003/11/12ـ س  54ـ رفم  146ـ ص 1078

* نض

 1988/7/7ـ س 39ـ رفم  84ـ 555
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وبذلد يكون الركن المادص الة

م لتةوا ر الجناية المنصةوص عليهةا ةى المةادة

 137مكرر (أ) عضوباا ير فائم ذ لم يكن أ راد الكمين المعد سلفًا بنةا علةى جةرا
تعسفى باط ـ مكلفين بأدا عم من أعما وظائفهم ألن تلد األعما مضيةدة بضةوابط
المشةةروعي والةةى ا تضةةدتها عنةةد بةةد وضةةع األكمنةة بةةالطري العةةام السةةتيضاب كا ةة
السياراا المارة به علةى نحةو عشةوائى دون تةوا ر مبةرراا مضبولة ومشةروع لةذلد
االستيضاب.
بمعنى أنه يتعين لتحضي النموذج اإلجرامةى المنصةوص عليةه ةى المةادة 137
ةةررا (أ) عضوبةةةاا أن يكةةةون وفةةةو التعةةةدص أو المضاومةةة أثنةةةا الوظيفةةة أو بسةةةببها
مكة ً
ويتحض ة ذلةةد عنةةدما يكةةون الموظةةب فائ ًمةةا بعم ة مةةن أعمةةا وظيفتةةه ويحص ة عليةةه
التعدص أو المضاوم بسبب ذلد العمة

أو أن يكةون للعمة دخة

ةى وفةو التعةدص أو

المضاوم أص أن يكون ذلد بسبب العم .
ولمةةا كةةان لةةيس مةةن مهةةام رجةةا الضةةبط الضضةةائى وضةةع األكمن ة ةةى الطةةر(
العام الستيضاب المارة وكا السياراا على نحو عشةوائى بةدعوص التحضة مةن هوية
فائديها ورخصهم ورخص تسيير تلد السياراا دون مبرراا سائغ من شةد أو ريبة
ة ن الةةركن المةةادص المكةةون لتلةةد الجريم ة وكةةذلد الجريم ة المنصةةوص عليهةةا ةةى
المادة  136عضوباا يكون ير متوا ًرا.
هذا لى أن حال التلبس التى ظهرا ى أعضاب ذلد االستيضاب يةر المشةرو
كانةا نتيجة الضةب

الباطة ولةم تكةن لتظهةر لةواله ومةن ثةم ة يعتةد بهةا وال تعةةو

عليها كما سب البيان .
ومن ثم ن معافب الطاعن بموجب تلد المةواد يكةون ةى يةر محلةه ومنطويًةا
على خطأ ى تطبي الضانون بما يستوجب نضضه .
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وال ينةةا مةةن ذلةةد أن تكةةون العضوبة المضضةةى بهةةا وهةةى السةةجن المؤبةةد مبةةررة
لجريم حرا س ن آلى ممةا ال يجةو التةرخيص بحيا تةه أو حةرا ه ـ ألن الطةاعن
ى صورة الوافع بأكملها ومن المضـــرر أنةه ال محة لتطبية نظرية العضوبة

ينا

المبررة متى فاما تلد المنا ع .

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََ:
« ال مح لتطبي نظري العضوب المبررة متى فاما تلةد المنا عة وألن المحكمة
عاملا الطاعنين بضسط من الرأ

ى نطةا( المةادة  17عضوبةاا ومةن ثةم ة ن ذلةد مةا

يرش للن و بالعضوب المضضى بها عن الحد المحكوم به والةذص فةد يصة لةى الحةبس
مده ال تض عن سته أشهر ـ وهو ما تتحض بةه مصةلح الطةاعنين و تخةاذه سةببا ً لةنض
الحكم المطعون يه واإلعادة »
* نض

 1986/11/30ـ س  37ـ رفم  188ـ ص  985ـ طعن (55/3603

* نض

 1969/10/20ـ س  20ـ رفم  223ـ ص 1133

* نض

 1965/3/2ـ س  16ـ رفم  44ـ ص 206

ةررا (أ)
ومةةن جانةةب آخةةر ة ن الجناي ة المنصةةوص عليهةةا ةةى المةةادة  137مكة ً
عضوباا تستل م لى جانب توا ر الضصد العام لةدص الجةانى المتمثة
علةى الموظةب أثنةا تأدية عملةةه

ةى انتوائةه التعةدص

تةوا ر نية خاصة لديةةه هةى انتوائةه الحصةو مةةن

الموظب على نتيج معينة هةى أن يةؤدص عمة ً ال يحة لةه أن يؤديةه أو أن يسةتجيب
لر ب المعتدص يمتنع عن أدا عم كلب بأدائه .
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وفد فصةرا المحكمة ةى بيةان تلةد النية الخاصة لةدص الطةاعن خاصة ولةم
تضبط ى حو تةه أو حيا تةه ثمة أسةلح يمكنةه االسةتعان بهةا ةى التعةدص علةى الضةوة
التى من الواضة الظةاهر الجلةى أنهةا تورطةا ةى طة ( أعيةرة نارية بغيةر موجةب

وال مبرر أدا ألى فت أحد مستضلى السيارة و صاب آخر هةو المتهم األو

األمةر

الذص حداهم لى اخت ( رواي تبرر ما ارتكبوه مةن فتة لشةخص و صةاباا
جسيم آلخر !  .كما أن أ راد هةذه الضةوة لةم يكلفةوا بثمة أعمةا مشةروع يمكةن معهةا
الضةةو بةةأن الطةةاعن اسةةتعم الضةةوة معةةـهم لإلمتنةةا

عةةن الضيةةام بهةةا وبةةذلد تكةةون

المحكم ة وفةةد ا ترضةةا تةةوا ر تلةةد األركةةان دون أسةةباب سةةائغ ممةةا يصةةم حكمهةةا
بالضصور والتعسب ى االستدال مما يوجب نضضه !
* نض

 1981/11/17ـ س  32ـ رفم  159ـ ص  929ـ طعن  1323ـ لسةن 50

(

 وقضتَمحكمةَالنقضَفىَالعديدَمنَأحكامهاَبأنََ:
« الضصةةةد الجنةةةائى ال يُفتةةةر
دستوري

كمةةةا فضةةةا المحكمةةة الدسةةةتوري العليةةةا بعةةةدم

تراضه ـ ضالا محكم النض

 :ـ األص أن الضصد الجنةائى مةن أركةان

الجريم يجب أن يكون ثبوته عليا ً ال ظنيا وال ا تراضيا ! »
* نض

 1970/4/13ـ س  21ـ رفم  140ـ ص 586

ََ وقضتَبأنَََ:
« األص أن الضصد الجنائى من أركان الجريم يجب أن يكون ثبوته عليا ً » .
* نض

 1994/11/15ـ س  45ـ رفةم 157ـ ص  1001الطعةن رفةم  27354لسةن

( 59

 وقضتَبأنََََ:
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« الد ع بعدم العلةم يوجةب علةى المحكمة أن تةورد ةى حكمهةا مةا يثبةا تةوا ره
عليةا ً ال تراضةيا ً وأن الضةو بغيةر ذلةد يةةه نشةا لضرينة فانونية ال سةند لهةا مةةن
الضانون ـ مبناها ترا

العلم و هو ما ال يمكن فةراره فانونةا ً مةا دام الضصةد الجنةائى

من أركان الجريم و يجب أن يكون ثبوته عليا ً ال تراضيا ً » 0
* نض

 1994/11/15ـ س  45ـ رفم  157ـ ص 1001

* نض

 1991/2/19ـ س  42ـ رفم  51ـ ص 379

* نض

 1962/10/29ـ س  13ـ رفم  167ـ ص 677

* نض

 1967/5/22ـ س  18ـ رفم  136ـ ص 699

* نض

 1993/2/1ـ الطعن  (61/2352ـ موسوع الشربينى ـ جـ 4ـ رفم 10ـ

ص 45

ب وفضا المحكم الدستوري بعدم دستوري الضرائن الضانوني التى ترضةا
العلم ى النصوص التشريعي ذاتها
من فانون الجمةارد مةن « تةرا

ـ ضضةا بعةدم دسةتوري مةا ورد بالمةادة 121 /

علةم » الحةائ لبضةائع أجنبية بتهريبهةا ذا لةم يضةدم

المسةةتنداا الدال ة علةةى سةةداد الضةةريب الجمركي ة

وأن األص ة أن تتحض ة المحكم ة

بنفسها وعلى ضو تضديرها ل دل مةن علةم المةتهم بحضيضة األمةر ةى شةأن كة وافعة
تضةةوم عليهةةا الجريم ة وأن يكةةون هةةذا العلةةم يضين ةا ً علي ةا ً ال ظني ةا ً أو تراضةةيا ً (
المحكمةةة الدسةةةتوري العليةةةا ـ جلسةةة  1992/2/2الةةةدعوص رفةةةم  13لسةةةن ( 12
دسةةتوري عليةةا ـ منشةةور بالجريةةدة الرسةةمي ـ العةةدد  8/ـ ةةى  ) 1992/2/20ـ كمةةا
فضا المحكم الدستوري العليا بعدم دستوري

ما نصةا عليةه الفضةرة  1 /منالمةادة /

 82من الضةانون  1977/49ةى شةأن تةأجير وبيةع األمةاكن يمةا تضةمنته مةن تةرا
علم المؤجر بالعضد السةاب الصةادر للمكةان مةن نائبةه أو مةن أحةد شةركائه أو نةائبيهم
وأنةه مةن ثة ًم ال يجةو للعضةاب ( عةن كتابة أكثةر مةن عضةد ) بمضتضةى المةادتين 82
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 84مةةن فةةانون اإليجةةاراا  « 1977/49تةةرا
المحرر من يره من خ

علةةم » المةةؤجر بالعضةةد السةةاب

فرين فانونية ينشةئها المشةر

عتسةا ا ً ـ وأنةه يتعةين أن

يكون العلم «علما ً عليا ً يضينيا ً ال ظنيا ً وال تراضةيا » ( المحكمة الدسةتوري
العليةا ـ جلسة  1998/1/3ـ ةى الةدعوص رفةم  29 /لسةن  ( 18دسةتوري عليةا ) 0ـة
كمةةا فضةةا المحكم ة الدسةةتوري العليةةا ـ جلس ة  1995/5/20ةةى الةةدعوص رفةةم 31 /
لسن  ( 16دستوري عليا فضةا بعةدم دسةتوري نةص الفضةرة  2 /مةن البنةد  1 /مةن
المةةادة  2 /مةةن فةةانون فمةةع الغ ة
تةةرا

العلةةم بةةالغ

و التةةدليس رفةةم  48لسةةن  1991يمةةا تضةةمنته مةةن

أو الفسةةاد ذا كةةان المخةةالب مةةن المشةةتغلين بالتجةةارة أو الباع ة

الجائلين ـ و ذلد على سند أنه يتعةين أن يكةون العلةم علمةا ً عليةا ً يضينيةا ً ال ظنيةا ً
و ال تراضةةيا ً  ( 0حكةةم المحكمةة الدسةةتوري العليةةا ـ جلس ة  1995/5/20ـ ةةى
الدعوص  ( 16/31دستوري عليا ) .

و ذ خةةالب الحكةةم المطعةةون يةةه هةةذا النظةةر نةةه يكةةون معيبةةا بضصةةور آخةةر ةةى
التسبيب مستوجبا نضضه .
سابعاََََ:قصورَآخرَفىَالتســبيبََ:
فضةةى الحكةةم المطعةةون يةةه ب دان ة الطةةاعن عةةن جريم ة حةةرا ه لس ة ن آلةةى
وطلضاتةةةه (بندفيةةة آليةةة ) وهةةةى مةةةن األسةةةلح التةةةى ال يجةةةو التةةةرخيص بحيا تهةةةا أو
احرا ها وذلد دون ضةبط ذلةد السة ن األمةر الةذص اسةتحا معةه الضطةع بطبيعة ذلةد
الس ن وأنه من النو اآللى الذص يطل عشراا المضذو اا الناري د ع واحدة .
ومن المضرر ى هذا الصدد أن الضطع بنو السة ن ومةا ذا كةان آليًةا مةن عدمةه
ال يمكن أن يتحض

ال بعد ضبطه و حصةه بمعر ة خبةرا األسةلح والةذخيرة باعتبةار
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أن ذلد من األمور الفني الخالص التى يحظر على المحكم يها بةدا الةرأص بشةأنها
وعليها تركها أله العلم وذوص الخبرة .

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنََ:
« التعرب على كنه المةادة ومةا ذا كانةا لمخةدر مةن عدمةه ال يتحضة

ال بعةد

التحلي الكيماوص بمعر أحد خبرا المواد المخدرة »
* نض

 1970/12/29ـ س  21ـ رفم  113ـ ص470

وهذا الحكةم و ن كةان فةد صةدر ةى شةأن التعةرب علةى كنةه المةادة المضةبوط
سةا ومةن المضةرر
وما ذا كانا لمخدر من عدمه ال أنه يسرص كذلد على األسلح فيا ً
أن الضياس ى ير نصوص التجريم والعضاب أمر جائ

ى المسائ الجنائي .

( حكم الهيئ العام الصادر بجلس أو يناير سن  1963ـ السن  14ـ رفم  1ـ ص)1



وقدَقضتَمحكمةَالنقضََبأنََ :

«الكشب عن كنه المةادة المضةبوط والضطةع بحضيضتهةا ال يصةل
وال يكتفى يه بالرائح

يةه يةر التحلية

وال يجدص ى ذلد التدلي على العلم من ناحي الوافةع ـ ة ذا

خ الحكم من الدلي الفنى الذص يستضيم به فضاؤه نه يكون معيبا متعينا نضضه » .
* نض

 1960/3/14ـ س 11ـ رفم  48ـ ص  231ـ الطعن رفم ( 29 / 1592

و ذ خالب الحكةم المطعةون يةه هةذا النظةر نةه يكةون معيبةا بضصةور آخةر ةى
التسبيب مستوجبا النض

.

ثامنــاََََ:الــدفعَبعــدمَدســتوريةَالفقــرةَالــأخيرةَمــنَالمــادةَ(َ)26مــنَ
القـــانونََ349لســـنةََ1954المعـــدلَبالقـــانونََ6لســـنةََ2012
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والتىَتنصَعلىَعدمَجوازَالنزولَبالعقوبةَالمنصوصَعليهـاَ
فىَتلكَالمادةَإستثناءَمنَأحكامَالمادةَ(ََ)َ17عقوباتَََ.
ذلةةد أنةةه يبةةين مةةن مطالع ة منطةةو( الحكةةم المطعةةون يةةه أنةةه فضةةى بمعافب ة
الطاعن بعضوب السجن المؤبد وبتغريمةه عشةرة آالب جنيهةا عةن جريمة حيةا ة بندفية
آلي ة وذخيرتهةةا ر ةةم أنهةةا مةةن األسةةلح المحظةةور حيا تهةةا و حرا هةةا عم ة ً بالمةةادة
 3/26من الضةانون  349لسةن  1954المعةد بالضةانون  6لسةن  2012والتةى تةنص
ى الفضرة األخيرة من المادة ( )26سالف الذكر على حظر تطبي المةادة  17عضوبةاا
بالنسب للجرائم الواردة ى تلد المادة .
بمعنى أن تلد الفضرة المعدلة بالضةانون رفةم  6لسةن  2012منعةا الضضةا مةن
اسةتعما الرأ ة بالنسةب للمحكةوم ضةدهم بارتكةاب أص مةن الجةرائم المنصةوص عليهةةا
ةةى تلةةد المةةادة ومةةن بينهةةا جريم ة حةةرا الس ة ن اآللةةى الةةذص ال يجةةو التةةرخيص
بحيا ته أو حرا ه .
أص أن الفضرة المذكورة سلبا ح الضضةا ةى النة و بالعضوبة الةواردة بالمةادة
سالف الذكر لى العضوباا المنصوص عليها ى المةادة ( )17عضوبةاا وبةذلد أضةحا
عضوب السجن المؤبد والغرام التى ال تتجاو عشرون ألب جنيها ً هةى العضوبة واجبة
التطبي عن الجرائم المنصوص عليها ى المةادة  26مةن الضةانون  394لسةن 1954
المعدلة بالضةةانون رفةةم  6لسةةن  2012وال يجةةو بحةةا للضضةةا النة و بهةةا عةةن هةةذا
الحةد ولةو تةوا را كا ة األسةباب التةى تةةدعو لةى تخفيةب تلةةد العضوبة بةالنظر لوافعة
الدعوص والظروب والم بساا المحيط بها لى ما دونها من العضوباا األخرص .
ولمةةا كةةان مةةن المضةةرر أن تضةةدير كا ة هةةذه العناصةةر والظةةروب المخفف ة ممةةا
يدخ

ى طار الخصائص الجوهري للوظيف الضضائي باعتبارهةا مةن مكوناتهةا ولهةذا

ة ن حرمانهةةا مةةن مباشةةرتها ةةى مجةةا تفريةةد العضةةاب بمةةا مةةؤداه بالضةةرورة أن تفضةةد
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النصةوص الضضةائي اتصةالها بوافعهةةا ة تنةب

بالحيةةاة وال يكةون نفاذهةا ال مجةةردا ً

بع لها عن بيئتها و ال علةى فسةوتها أو مجاو تهةا حةد االعتةدا جامةدا ً جةا منا يةا ً لضةيم
الح والعد .

وألنةةةه ال يجةةةو للمشةةةر أن ينةةةتضص حضوفةةةا ً أصةةةيل كفلهةةةا الدسةةةتور للسةةةلط
الضضةةائي واختصةةها بهةةا وال أن يعةةد مةةن بنيانهةةا كتلةةد التةةى تتعل ة بتفريةةد العضوب ة
لتطويعها من منظور موضوعى يبلور تناسبها مع الجريم محلها و تسافها مةع أحةوا
مرتكبيهةةا ة تهةةيم ةةى ةةراغ وال تكةةون نفةةاذا ً حر ي ةا ً للنصةةوص التةةى رضةةتها بمةةا
يحي تطبيضها لى عدوان على كرام اإلنسان وحريته .
ويكون النص السةالب الةذكر ـ والةذص سةلب وألغةى سةلط الضضةا ةى تخفيةب
العضوب المنصوص عليها فانونا ً بما يةت م مةع ظةروب الوافعة والم بسةاا المحيطة
بها وجميعها تشك جةوهر الوظيفة الضضةائي ـ منطويةا ً علةى تةدخ

ةى شةئون العدالة

مضيدا ً الحري الشخصي ةى يةر ضةرورة نائيةا ً عةن ضةوابط المحاكمة ال ُمنصةف ليضةع
مخالفا ً ألحكام المواد  166 165 67 41من الدستور .

والضو بغير ذلد ينطوص دون شد على تميي بةين المتهمةين بارتكةاب الجةرائم العادية
وبين المتهمين بارتكاب جرائم حرا الس ن المنصةوص عليهةا ةى المةادة  26سةالف
الذكر والمنعى عليها بعدم الدستوري .

و ذ يمكةةن للضضةةا اسةةتعما الرأ ة وتخفيةةب العضوب ة المضةةررة لهةةا ةةى الضةةانون
للجرائم األخرص والن و بها لى الحدود المنصوص عليهةا ةى المةادة ( )17عضوبةاا
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 ,ةةى حةةين أنةةه بالنسةةب لغيةةرهم مةةن المتهمةةين ةةى جةةرائم حةةرا وحيةةا ة األسةةلح
المنصوص عليها ى المةادة ( )26سةالف الةذكر هةم محرومةون مةن حة الضضةا ةى
تخفيب تلد العضوباا ر م توا ر المبرراا التى تدعو لى هذا التخفيب .

ويكون النص األخير وفد انطوص على تحكم وتميية منهةى عنهمةا بةنص المةادة
( )40مةةن الدسةةتور ض ة ً عةةن أنةةه اسةةتثنا وارد ةةى يةةر مح ة يفتضةةر لةةى األسةةس
الموضوعي التى ينبغى أن يضوم عليها .

كمةةا ينطةةوص علةةى نتيج ة

يةةر عادل ة أصةةب المتهمةةون بارتكةةاب جةةرائم الضت ة

العمةةد مةةع سةةب اإلصةةرار والترصةةد وجةةرائم الضت ة العمةةد المضتةةرن بجناي ة أو جنح ة
وكةةذلد المتهمةةون باختطةةاب األنثةةى بالتحاي ة واإلكةةراه وموافعتهةةا بغيةةر رضةةاها أو
جلب المواد المخدرة مةن خةارج الةب د ل تجةار يهةا والعضوبة المضةررة لكة منهةا هةى
اإلعةةدام يحةةاطون عنةةد الضضةةا ب ة دانتهم ب مكاني ة الرحم ة بهةةم وتخفيةةب العضوبةةاا
المنصوص عليهةا ةى الضةانون والنة و بهةا لةى الحةدود المنصةوص عليهةا ةى المةادة
( 17عضوباا) بينما يحرم المتهم بجرائم حرا وحيا ة األسةلح المنصةوص عليهةا
ى المادة ( )26آنف الذكر من رحم الضضةا

وهةذه التفرفة

يةر مبةررة وال مضبولة

ض ً عن مجا اتها ألحكام الدستور كما سب البيان .
وال يضدن ى ذلد ما هو مضةرر بةأن تضةدير العضوبة ومةدص جسةامتها مةن األمةور
التى يضدرها المشر
يراه

ى ضو ما يراه محضضةا ً للمصةلح العامة بغيةر معضةب عليةه يمةا

ال أن حد هذا أالّ يهدر المشةر أو يخةالب نصةا ً ةى الدسةتور باعتبةاره الضةانون

األسمى الذص يجب على ك التشريعاا الن و على أحكامه .
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* ( يضارب حكم المحكم الدستوري العليا جلسة  3أ سةطس  1996ةى الطعةن
المضيد برفم  37لسةن  ( 15دسةتوري ـ الجريةدة الرسةمي ـ العةدد  32ةى
.) 1996/8/15

ويؤيةةد هةةذا مةةا ذكةةره الةةدكتور عةةو

المةةر ةةى مرجعةةه (الرفاب ة الضضةةائي علةةى

دسةةتوري الضةةوانين) بةةأن الةةد ع بعةةدم الدسةةتوري يعةةد مةةن النظةةام العةةام ذ ال يعتبةةر مةةن
الةةد و الموضةةوعي التةةى ال يجةةو ثارتهةةا ال أمةةام محكم ة الموضةةو
بداؤه أمام محكم النض

ـ ب ة يجةةو

 ,ذلد أن الد و التى ال يجو بةداؤها أمةام محكمة الةنض

هى التى ال تتعلة بالنظةام العةام أو التةى تتعلة بةه و نمةا يخالطهةا وافةع لةيس لهةا أن
يه ذا لم يكن الحكم المطعةون يةه فةد تحةراه وال كةذلد الةد ع بالنسةب للةد ع

تخو

بعدم دستوري نةص فةانونى مطةرون تطبيضةه ةى خصةوم فضةائي

ذلةد أن المحةاكم

جميعها مضيدة بمبدأ الخضو للضانون وهةو مبةدأ يل مهةا بمراعةاة مفهةوم التةدرج يمةا
بةةين الضواعةةد الضانونية ترجيح ةا ً ألع هةةا علةةى أدناهةةا وتغليب ةا ً للدسةةتور بالتةةالى علةةى مةةا
سواه من الضواعد الضانوني .
هذا لى أن التعار

بين فاعدتين فانونيتين ت احمتا يما بينهما ى مجةا الفصة

ى الخصوم الضضائي يضتضى طران الضاعدة األدنى بضدر تعارضها مةع الضاعةدة التةى
تعلوها .
ةةة ذا كانةةةا الضاعةةةدة األعلةةةى هةةةى الدسةةةتور كةةةان علةةةى المحكمةةة أو الهيئةةة ذاا
االختصةةاص الضضةةائى التةةى تضةةوم لةةديها شةةبه التعةةار
تطبيضها ى الن ا المعرو

بةةين فاعةةدة فانوني ة يفتةةر

عليهةا وبةين نةص ةى الدسةتور أن تسةتوث ممةا ذا كةان

لهةةذه الشةةبه أسةةاس مةةن الدسةةتور وسةةبيلها لةةى ذلةةد مةةا أن تحي ة الضاعةةدة الضانوني ة
المةةدعى تعارضةةها مةةع الدسةةتور مباشةةرة لةةى المحكم ة الدسةةتوري العليةةا لتفص ة
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ةةى

دستوريتها و ما أن ترخص لخصم د ةع أمامهةا بعةدم دسةتوري هةذه الضاعةدة بةأن يضةيم
دعواه الدستوري

ص ً ى اتفافها أو تعارضها مع الدستور .

ة ن هةةى لةةم تلجةةأ لةةى أحةةد هةةذين الخيةةارين ر ةةم فيةةام الشةةبه لةةديها علةةى مخالف ة
النصةةوص الضانوني ة المفتةةر

تطبيضهةةا ةةى الن ة ا المطةةرون عليهةةا للدسةةتور

ةن

مضيها ى نظر هذا الن ا ال يعدو أن يكون تغليبا ً منها للضانون على الدستور .

والضو بغير ذلد يؤدص لى نتيج

يةر منطضية وال عادلة ذ ال يسةوغ ةى منطة

العض والبداه أن تكةون والية محكمة الةنض

فائمة أساسةا علةى مرافبة مةدص صةح

تطبية الضةانون علةةى األحكةام المطروحة علةةى بسةاط البحةةل أمامهةا ـ ثةةم تُاار عةةن
حال ذلد الضانون لى المحكم الدسةتوري العليةا لمةا ارتأتةه مةن شةبه عةدم دسةتوريته
لمجرد أن محكم الموضو لم يُطرن أمامهةا هةذا الةد ع ولةم تةر التصةدص لةه ر ةم أن
دالل محكم النض

األصيل هى مرافب صح تطبي الضانون .

األمر الذص يتعين معه اعتبار الد ع بعدم دسةتوري الضةانون متعلضةا بالنظةام العةام
ولهذا يجو بدا ه ألو مةرة أمةام محكمة الةنض

بة أن لهةا أن تعةر

لةه مةن تلضةا

نفسها .
وهو ما يتعين معةه الحكةم بعةدم الدسةتوري مةا نصةا عليةه الفضةرة األخيةرة مةن
المادة ( )26من الضانون  394لسن  1954المعد بالضةانون رفةم  6لسةن  2012مةن
عةةدم جةةوا الن ة و بالعضوبةةاا المنصةةوص عليهةةا ةةى تلةةد المةةادة اسةةتثنا مةةن أحكةةام
المادة ( )17من فانون العضوباا .
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حالة الةةد ع بعةةدم لدسةةتوري الةةنص سةةالب

ويلةتمس الةةد ا مةةن محكمة الةةنض

الةذكر لةى المحكمة الدسةتوري العليةةا لتضةو كلمتهةا األخيةرة ةةى هةذا الشةأن مةع وفةةب
الطعن الماث ـ و خ

سبي الطاعن ـ لحين صدور ذلد الحكم .

وعنَطلبَوقفَالتنفيذَ

نةه لمةا كةان هةذا الطعةن مةرج الضبةو

وكةان االستمـةـرار ةى تنفيةذ الحكةم

المطعون يه ضد الطةاعن مةن شةأنه أن يرتةب أضةرارا جسةيم ال يمكةن تةداركها بمةا
يح له طلب وفب تنفيذه مؤفتا حتى يفص

ى هذا الطعن .

فلهذهَالأســـــــــــــــــــبابَ

يلتمس الطاعن من محكم الةنض

ـ بعةد ضةم المفةرداا لل ومهةا لتحضية

أوجه الطعن ـ األمر بوفةب تنفيةذ الحكةم المطعةون يةه مؤفتةا ريثمةا يفصة

ةى هةذا

الطعن .
والحكــــــم :
أولاََ  :بضبو الطعن شك
ثانياَ  :و ى الموضو

.

:

أصلياَ :بعةد ضةم المفةرداا لل ومهةا لتحضية
بنض

الحكم المطعون يه واإلحال .
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أوجةه الطعةن ـ

احتياطيــاَ :بوفةةب الةةدعوص و حالتهةةا لةةى المحكمةة الدسةةتوري العليةةا
ةةى الةةد ع بعةةدم دسةةتوري المرسةةوم بضةةانون 2012 / 6

للفصة
مع خ

سبي الطاعن ريثما يفص

ى الةد ع بعةدم الدسةتوري

من المحكم الدستوري العليا .
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََالمحــامىَ/رجــائىَ
عطيةَ

قتلَعمدَمعَسبقَالإصرارَوإحرازَسلاحَدونَترخيصََ
الطعنَرقمََ85/8558قََ
عنَالجنايةَرقمََ2013/9976جناياتَشبينَالكومََ
ََََََََََََََََََََََ2014/2004كلىَشبينَالكومََ
َ
َ1ـَالقصورَوالتناقضَفىَالتسبيبَََ.
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َ2ـَتناقضَآخرَفىَالتسبيبَََ.
 َ3ـَالقصورَفىَالتسبيبََ,وفسادَالاستدلالَوالتعسفَفىَالاستنتاجَََ.
َ4ـَقصورَآخرَفىَالتسبيبَََ.
َ5ـَالقصورَفىَالتسبيبَوالبيانَََ.
َ6ـَقصورَآخرَفىَالتسبيبَََ.
َ
َ
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محكمةَالنقضَ
الدائرةَالجنائيةَ
مذكــــــرةَ
َ
بأســـــــبابَالطعنَبالنقضَ
المضدم من ............. :

محكوم ضده ـ طاعن

وموطنه المختار مكتب األستاذ  /محمةد رجةائى عطيةه ـ وشةهرته رجةائى
عطيه ـ المحامى بالنض

 26شار شريب باشا ـ الضاهرة .

ضــــــــــــد  1 :ـ النيـابــ العـامـ
 – 2شوفى عبد الضادر مصطفى (مدعى بالحضو( المدني )
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ى الحكم

:

الصادر من محكم جناياا شةبين الكةوم بجلسة 2014/11/19
ةةةةةةى الضضةةةةةةي رفةةةةةةم  2013/9976جنايةةةةةةاا شةةةةةةبين الكةةةةةةوم
( 2014/2004كلةةةةةةى شةةةةةةبين الكةةةةةةوم) والضاضةةةةةةى حضةةةةةةوريا
بمعافبةة  ( ........الطةةاعن ) بالسةةجن المشةةدد لمةةدة خمسةة عشةةر
عا ًما عما أسةند ليةه و ل امةه بةأن يةؤدص للمةدعى بةالحضو( المدنية
مبلغًةةا وفةةدره عشةةرة آالب جنيهةةا علةةى سةةبي التعةةوي

المةةدنى

المؤفا والمصاريب المدني ومبلغ مائ جنيه أتعابًا للمحاماة.

الوقائـــعَ
أحالةةا النياب ة العام ة المةةتهم  ( ......الطةةاعن ) لةةى المحاكم ة بوصةةب أنةةه
بتاريخ  2013/5/8بدائرة مرك شبين الكوم ـ محا ظ المنو ي :
 1ـ فت ة المجنةةى عليهةةا حنةةان علةةوص مصةةطفى الحصةةرص عم ةدًا مةةع سةةب اإلصةةرار
والترصد بأن بيا الني وعضد الع م علةى فتلهةا وأعةد لهةذا الغةر

سة ًحا ناريةا ً

(بندفي آلي ) وتوجه لى المكان الذص فصد تواجد المجنةى عليهةا بةه ومةا ن ظفةر
بهةةا حتةةى فةةام ب ة ط ( أعيةةرة ناري ة صةةوبها مةةن الس ة ن النةةارص السةةالب الةةذكر
فاصدًا من ذلد ها( روحها بلغ بذلد ايته وأحدل بها اإلصةاباا الموصةو
بتضرير الصف التشريحي والتى أودا بحياتها .
 2ـ أحر بغير ترخيص س ًحا ناريًا مششخنًا (بندفي ) على النحو المبين باألورا( .
 3ـ أحةةر ذخةةائر حية ممةةا تسةةتخدم علةةى الس ة ن النةةارص آنةةب البيةةان دون أن يكةةون
صا له بحيا ته أو حرا ه .
مرخ ً
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األمر المعافب عليه بالمواد  232 231 230من فانون العضوبةاا والمةواد
 50 1/30 5 2/26 1مةن الضةانون رفةم  394لسةن  1954المعةد بالضةانون
رفم  165لسن  1981والبند (ب) من الضسم الثانى من الجدو رفم ( )3المر .
وبجلس ة  2014/11/19فضةةا المحكم ة حضةةوريًا بمعافب ة المةةتهم ( ........
الطاعن ) بالسجن المشةدد لمةدة خمسة عشةر عا ًمةا عمةا أسةند ليةه و ل امةه بةأن يةؤدص
للمدعى بالحضو( المدني مبلغًا وفدره عشرة آالب جنيهةا علةى سةبي التعةوي

المةدنى

المؤفا والمصاريب المدني ومبلغ مائ جنيه أتعابًا للمحاماة.
ولمةا كةةان الحكةم معيبًةةا وبةاط ً ضةةد طعةةن عليةه المحكةةوم ضةده بطرية الةةنض
بشخصه من السجن وذلد بتاريخ  2014/11/22وفيةد طعنةه تحةا رفةم  214تتةابع
سجن شبين الكوم العمومى وأرس برفم صادر 1110

ى . 2014/11/22

ََََََونوردَفيماَيلىَأسبابَالطعنَبالنقضََََ:
َ

أســـــــــبابَالطعـــنَ
َ

أولاََََ:القصورَوالتناقضَفىَالتسبيبََََ:
ذلةد أنةةه يتبةةين مةةن اإلطة

علةةى وافعة الةةدعوص التةةى فضةةا المحكمة ب دانة

الطةاعن عنهةةا أنهةةا حصةةلتها بضولهةةا مةا نصةةه نةةه بتةةاريخ  2013/5/8حةةوالى السةةاع
التاسةع والنصةب مسةا ً ا حةا سةير المةةدعوة هةدير شةوفى عبةد الضةادر الحصةرص ابنةه
المجنةةى عليهةةا بالشةةار عائةةدة لمن لهةةا بناصةةي ملةةيج مرك ة بركة السةةبع تعةةر
المةةةتهم  ( ......الطةةةاعن ) بةةةالضو

لهةةا

أبلغةةةا أمهةةةا حنةةةان علةةةوص مصةةةطفى الحصةةةرص

استشاطا ضبًا وخرجةا معاتبة المةتهم علةى علتةه وضةربته بنعالهةا وتجمةع
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األهةالى و ضةةوا المشةاجرة ثةةم أحضةر المةةتهم سة حه اآللةى وأطلة منةه اثنةةى عشةةر
المجنةى عليهةا حةا تواجةدها أمامةه أصةابا حةدص الطلضةاا جسةدها

طلض تجاه من

على خلفي العضد األيمةن والموصةو بتضريةر الصةف التشةريحي ولةم يضصةد مةن ذلةد
فت ً ولكن الضرب أ ضى لى موتها .
وبعةةد أن حصةةلا محكمةة الموضةةةو أدلةة الةةدعوص التةةةى تسةةاندا ليهةةا ةةةى
فضائها ب دان الطاعن خلصا لى أنةه أحةر بغيةر تةرخيص سة ًحا ناريًةا (مششةخنًا)
بندفي وطلضاتها .
وأنه ى ذاا التةاريخ ضةرب المجنةى عليهةا حنةان علةوص مصةطفى الحصةرص
مع سب اإلصرار بأن بيا النية وعضةد العة م علةى صةابتها ومةا ن ظفةر بهةا حتةى
أطلة طلضة مةةن سة حه سةةالب البيةةان أصةةابتها باإلصةاباا الموصةةو بتضريةةر الصةةف
التشريحي

ولم يضصد مةن ذلةد فةت ً ولكةن الضةرب أ ضةى لةى موتهةا األمةر الةذص

يتعين معه دانته ومعافبته طبضًا للمواد  2 1/236من فةانون العضوبةاا 6 1/1
 5 2/26من الضانون رفم  394لسن  1954المعد والجدو رفم ( )3الملح .
ومؤدص ما تضدم أن الحضيض التى خلصةا ليهةا المحكمة وفضةا ب دانة الطةاعن
بنةةا ً عليهةةا هةةى نةةه أحةةر سة ًحا ناريًةةا (مششةةخن الماسةةورة) بندفية وطلضاتهةةا دون
ترخيص.
وأنه أطل من ذلد الس ن طلض أصابا المجنةى عليهةا حنةان علةوص مصةطفى
عن سب

صرار أحدثا بها صاباا المبين بتضريةر الصةف التشةريحي لجثتهةا والتةى

أودا بحياتهةةا دون أن يضصةةد مةةن ذلةةد فةةت ً أو هافًةةا للةةرون األمةةر المعافةةب عليةةه
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بالمادة  2 1/236عضوبةاا والمةواد  26 6 2 1مةن الضةانون رفةم  394لسةن
 1954المعد والجدو رفم ( )3الملح وتعدي ته .
ور ةةم أن المحكمةة انتهةةا ةةى حكمهةةا لةةى أن الطةةاعن أحةةر سةة ًحا ناريًةةا
(مششةةخنًا ـ بندفي ة ) وطلضاتهةةا دون تةةرخيص

ال أنهةةا حصةةلا بوافع ة الةةدعوص التةةى

فضا ب دان الطاعن عنها أن الس ن الذص أحةر ه وأطلة منةه الطلضةاا التةى أصةابا
حداها المجنى عليهةا سةالف الةذكر ممةا أدص لةى و اتهةا كةان مةن النةو اآللةى وأنةه لةم
يكةةن مششةةخن الماسةةورة حسةةب وفةةد ورد ذلةةد صةةراح ةةى صةةورة الوافع ة التةةى
حصلتها المحكم بعد استعراضها ألدل الدعوص وما دار يها من تحضيضاا بشةأنها كمةا
صةةا ص 2مةةن مةةدوناا حكمهةةا بضولهةةا مةةا نصةةه  « :ثةةم أحضةةر المةةتهم
هةةو ثابةةا ن ً
(الطاعن) س حه اآللى وأطل منه اثنتى عشرة طلض اتجاه منة

المجنةى عليهةا حالة

تواجدها أمامه ...
ولم يضتصر األمر على ذلد بة حصةلا المحكمة مةن أفةوا الشةهود الكةردص
مصةةطفى الحصةةرص وعبةةد الغفةةار كمةةا عبةةد الضةةادر الحصةةرص وكمةةا عبةةد الضةةادر
مصطفى الحصرص وشوفى عبد الضادر مصطفى الحصةرص ورأ ةا محمةد مليجةى أبةو
هيم وأحمد مصطفى محمد األكو والضابط نبي أحمد مسةلم ـ أن السة ن الةذص كةان
بحو ة الطةاعن وأطلة منةه طلضاتةه التةى أصةابا حةداها المجنةى عليهةا ممةا أدص لةى
مصرعها ـ كان بندفي آلي .
بة واسةةتطردا المحكمة ةةى أسةباب حكمهةةا ( ص  ) 9مؤكةدة ذلةةد بضولهةةا أن
شةهود اإلثبةةاا ومجةرص التحريةةاا أوضةةحوا بةأفوالهم أن السة ن الةةذص أحةةر ه المةةتهم
وأحدل به صاب

المجنى عليها الضاتل كان آليًا
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وال يغير من ذلةد عةدم ضةبطه أو

حصه من مختص بذلد ذ أن أفوا شهود اإلثباا تؤكةد أنةه بندفية آلية

ومةن

ثم أضحى الضدر المتيضن ى ششخنته ويضحى الضو بغير ذلد وال سند له .
وما أوردته المحكم مةن أدلة وعلةى النحةو السةاب بيانةه ال يتفة بة يتعةار
ويتناف

مع ما خلصا ليةه المحكمة ةى نهاية حكمهةا بةأن ذلةد السة ن كةان عبةارة

عن بندفي مششخن الماسورة أص أنها لةم تكةن آلية

ولهةذا أوردا المحكمة ةى

حكمها أن هذا الس ن ممةا ينةدرج تحةا األسةلح المششةخن المبينة بالضسةم األو مةن
الجدو رفم (. )3
أما البناد( اآللي ضد أ رد لها المشر البنةد (ب) مةن الضسةم الثةانى مةن الجةدو
رفم ( )3السالب الذكر.
ومن ثم ن المحكم على هذا النحو تكةون وفةد أوردا ةى حكمهةا مةا يفيةد أن
الس ة ن المسةةتعم

ةةى الحةةادل بمعر ة الطةةاعن هةةو س ة ن آلةةى (بندفي ة آلي ة ) ثةةم

عادا و خلصا ى ختام حكمها لى أن ذلد الس ن لم يكن من النو اآللى ب
كان مششخن الماسورة (بندفي ) حسب .
وبةةةذلد تكةةةون المضةةةدماا التةةةى أوردتهةةةا المحكمةةة ةةةى حكمهةةةا يةةةر متفضةةة أو

متجانسة بة ومتنافضة
بالتنةةاف

مةةع النتيجة التةةى انتهةةا ليهةةا األمةةر الةةذص يعيةةب الحكةةم

والتضةةةارب حيةةةل جةةةا ا مضدماتةةةه متعارضةة ومنافضةةة لمةةةا انتهةةةا ليةةةه

المحكم ى حكمها من نتائج .
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ويكون الحكم كذلد وفد وردا بع

مةةا يصةةمه بعةةدم التجةةانس والتنةةاف

و يةةه مةةن التعةةار
مو

و بهام

أسبابه على نحةو يتنةاف

ذ ال يمكن مةن خة

الةبع

اآلخةر

وينطةةوص ةةو( ذلةةد علةةى

مدوناتةه معر ة مةا ذا كةان الطةاعن فةد أحةر

سةةة ًحا آليًةةةا (بندفيةةة ) وطلضاتهةةةا دون تةةةرخيص أم أن حةةةرا ه كةةةان لسةةة ن مششةةةخن
الماسورة حسب .
 وقدَإستقرَقضاءَالنقضَعلىَأنَََ:
« الحكم يكون معيبا ً ذا كان ما أوردتةه المحكمة بأسةبابه فةد ورد علةى صةورة
ينةاف

بعضةه الةبع

و( ذلد على مةو

مةا يصةمه بعةدم التجةانس وينطةةوص

اآلخةر و يةه مةةن التعةار

و بهةام وتهةاتر ينبةئ عةن خةت

كرتةه عةن عناصةر الوافعة

التى ستخلص منها اإلدان مما ال يمكن معه سةتخ ص مضوماتةه سةوا مةا تعلة منهةا
بوافع الدعوص أو بالتطبي الضانونى ويعج بالتالى محكم النض

عةن عمةا رفابتهةا

علةةى الوجةةه الصةةحي إلضةةطراب العناصةةر التةةى أوردهةةا الحكةةم وعةةدم سةةتضرارها
ممةا يسةتحي معةه أن يعةرب علةى أص

اإلستضرار الذص يجعلها ى حكم الوفائع الثابت

أساس كونا محكم الموضو عضيدتها وحكما ى الدعوص » .
* نض

 1982/11/4ـ س  33ـ رفم 174ـ ص 847ـ طعةن 52/4223

(
* نض

 1977/1/9ـ س  28ـ رفم 9ـ ص 44ـ طعن ( 46/940

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنَََ:

« الحكةةم يكةةون معيب ةا ً ذا كةةان مةةا أوردتةةه المحكم ة ةةى أسةةباب حكمهةةا ينةةاف
بعضه البع

اآلخر و يه من التعار

ذلد على بهام و مو

ما يشوبه بعدم التجانس وينطةوص ةو(

وتهاتر ينبئ عةن خةت

كرتةه عةن عناصةر الوافعة

التةةى أسةةتخلص منهةةا اإلدانةةة ممةةا ال يمكةةن معةةةه سةةتخ ص مضوماتةةه ويعجةةة
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محكم النض

عن عما رفابتها على الوجةه الصةحي إلضةطراب العناصةر التةى

أوردهةا الحكةم وعةدم سةتضرارها اإلسةتضرار الةةذص يجعلهةا ةى حكةم الوفةائع الثابتة ممةةا
يسةةتحي عليهةةا معةةه التعةةرب علةةى أص أسةةاس كونةةا محكم ة الموضةةو عضيةةدتها ةةى
الدعوص »

وهةةذا التنةةاف

* نض

 1977/1/9ـس 28ـ رفم  9ـ ص 44

* نض

 1985/6/11ـ س  36ـ رفم  136ـ ص 769

والتضةةارب بةةين أج ة ا الحكةةم خاص ة مضدماتةةه ونتائجةةه مةةؤثر

والشد ى منطضه وصةح اسةتدالله ألن السة ن اآللةى ال يجةو التةرخيص بحيا تةه
أو حةةرا ه أمةةةا السةة ن المششةةةخن الماسةةورة حسةةةب يجةةو التةةةرخيص بحيا تةةةه
و حرا ه كما أن الس ن اآللى معافب عليه بالسةجن المؤبةد عمة ً بالمةادة  3/26مةن
الضانون رفةم  394لسةن  1954المعةد بينمةا يعافةب الضةانون ةى المةادة  2/26سةالف
الةةذكر علةةى محةةر أو حةةائ السةة ن المششةةخن الماسةةورة المبةةين بالضسةةم األو مةةن
الجدو رفةم ( )3بعضوبة السةجن المشةدد ولهةذا كةان اضةطراب الحكةم وتنافضةه ةى
شةأن وصةةب السة ن الةةذص أحةر ه الطةةاعن وعلةةى النحةةو السةالب بيانةةه مخة ً بمنطضةةه
ومؤثرا ى هذا المنط ويُنبئ كذلد عن اخت
الضضائى
ً

كةرة المحكمة عةن عناصةر

الوافعة التةةى استخلصةا منهةةا اإلدانة خاصة وأن العضوبة المطبضة ضةد الطةةاعن هةةى
الجريم األشد المستمدة من وافعة حةرا ه للسة ن المسةتعم

ةى الحةادل باعتبةار أن

تلةةد الجريمةة هةةى األشةةد عمةة ً بالمةةادة  32مةةن فةةانون العضوبةةاا وهةةذا التنةةةاف
والتضارب بين أج ا الحكم المطعةون يةه يعجة والشةد محكمة الةنض

عةن عمةا

رفابتهةةةا علةةةى الوجةةةه الصةةةحي الضةةةطراب العناصةةةر التةةةى أوردهةةةا الحكةةةم وعةةةدم
استضرارها االستضرار الذص يجعلهةا ةى حكةم الوفةائع الثابتة ممةا يسةتحي معةه التعةرب
على أص أساس كونا محكم الموضو عضيدتها وحصلا ى الدعوص .
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األمر الذص يستوجب نض

الحكم المطعون يه واإلحال .

وكان يتعةين علةى المحكمة حتةى يسةلم حكمهةا مةن هةذا العةوار أال تحصة مةن
أفةةوا الشةةهود ال مةةا يكفةةى لحم ة فضةةائها ومةةا انتهةةا ليةةه مةةن نتةةائج بمنط ة سةةائ
واستدال مضبو .
صا تصاغ يةه األحكةام
ومن المضرر أنه و ن كان المشر لم يستل م طابعًا خا ً
ال أنه أوجب أن تكون األدل التى تتسةاند ليهةا المحكمة ةى حكمهةا متسةاندة يشةد كة
منهةةةا آ ر اآلخةةةر دون ثمةةة تنةةةا ر أو تنةةةاف

وأن تكةةةون المضةةةدماا التةةةى تسةةةوفها

المحكم ى حكمها متسض و ير متعارض مع النتائج التى انتهةا ليهةا بحيةل يسةلم
منط الحكم من فال التضارب والتناف

.

أسةباب الحكةم ةى مجموعهةا ليسةا ال عملية منطضية لهةا مضةدماتها وأسةانيدها
التةى يتعةين أن تكةةون متجانسة ومتفضة مةع النتةائج التةةى خلصةا ليهةةا المحكمة
وفةةةع االضةةةطراب أو التنةةةاف

ة ذا

بةةةين مضةةةدماا الحكةةةم ونتائجةةةه اضةةةطرب المنطةةة

الضضائى للحكم وتهاوص و نهار كيانه بما يستوجب نضضه.
وال محة للضةو

ةةى هةذا الصةدد أن الحكةةم فةد انتهةى لةةى مسةا ل الطةاعن عةةن

جريمة حةرا ه لسة ن مششةخن الماسةةورة (بندفية ) بغيةةر تةرخيص

ـ وأنهةا جريمة

أخب عضابًا من جريم حرا س ن آلى مما ال يجو الترخيص بحيا ته أو حرا ه ـ
ذ يعافةةب الضةةانون علةةى الجريم ة األخيةةرة بالسةةجن المؤبةةد بينمةةا يعافةةب عةةن الجريم ة
األولةةى (الس ة ن المششةةخن الماسةةورة) بالسةةجن المشةةدد طبضًةةا للمةةادة  3 2/26مةةن
الضانون  394لسن  1954المعد والجدو رفم ( )3المر .
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ألن األمر هنا يتعل بمنط الحكم المطعون يه وس م هةذا المنطة بحيةل ال
يشةةوبه ثمةة تنةةاف

أو تضةةارب بةةين عناصةةره ومضدماتةةه الجوهريةة  .وألن تنةةاف

متهاترا متساف ً
نظةرا الضةطراب
طا
مضدماا الحكم مع نتائجه تفسد هذا المنط وتجعله
ً
ً
أج ائه وانفصام عراها األمر الةذص ال يمكةن فبولةه أو التسةليم بةه ةى مجةا األحكةام
الجنائي ة التةةى هةةى عنةةوان الحضيض ة

وتعةةد بح ة دعام ة فوي ة ةةى اسةةتضرار المجتمةةع
األمر الذص تتحضة بةه مصةلح الطةاعن ةى

وأوضا المواطنين ومراك هم الضانوني

التمسد بهذا الوجه مةن وجةوه الطعةن واتخةاذه سةببًا لطلةب نضة

الحكةم المطعةون يةه

واإلحال .
وخ صة مةةا تضةدم  :أن المنطة السةديد ل حكةةام عامة واألحكةةام الجنائية علةةى
وجه خةاص يسةتل م أن تكةون مضةدماا الحكةم متفضة ومتناسةض مةع النتةائج التةى انتهةا
ليها المحكم بحيل ال يوجد بينهما انفصام أو خ ب أو تناف

.

وألنه ذا كان الضانون فد أعطةى لمحكمة الموضةو السةلط المطلضة ةى تضةدير
الوفائع وتكوين عضيدتها ى الدعوص و

ما يطمئن ليه ضميرها ويسةتضر ةى وجةدانها

بارتيةان تةام دون أن يخةامره شةد أو ريبة
النض

وال تخضةةع ةى ذلةد التضةدير لةى محكمة

ـ ال أن المحكم العليا ترافب منط الحكةم الضضةائى مةن خة

توردها محكم الموضو

األسةباب التةى

ذ أن هذه هى الوسيل الوحيدة التى تمكنها مةن التأكةد مةن

مدص صح تطبيضها ألحكام الضةانون علةى الوافعة التةى فةدرتها وافتنعةا بهةا بنةا ً علةى
استعمالها لسةلطتها التضديرية ةى تضةدير الوفةائع ةى الةدعوص ـ ويسةتل م ذلةد بداهة أن
تكون وافع الدعوص فد استضرا ى يضين المحكم مةن خة
جا م وفةاطع ال يشةوبه اضةطراب أو تخةا
مواضعها المختلف .
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أو تنةاف

تلةد األسةباب علةى نحةو

وعةدم تناسة بةين أسةبابه ةى

أمةةا ذا شةةاب المحكم ة ثمة تذبةةذب أو عةةدم اسةةتضرار أو مةةو
استضرار ن حكمهةا يكةون معيبًةا بمةا يبطلةه ألن محكمة الةنض

و بهةةام وعةةدم

ال تسةتطيع ةى هةذه

الحال مباشرة سلطتها علةى منطة الحكةم الضضةائى وال يمكنهةا التعةرب علةى مةا ذا
كانةةا المحكمةة فةةد أصةةابا ةةى تطبيةة أحكةةام الضةةانون علةةى وافعةة الةةدعوص كمةةا
اسةةتضرا ةةى يضينهةةا المسةةتمد مةةن األدل ة المطروح ة عليهةةا ومةةن بينهةةا أفةةوا شةةهود
اإلثبةةاا وسةةائر األدل ة األخةةرص أم أنهةةا أخطةةأا ةةى هةةذا التطبية ومةةدص أثةةره علةةى
كيان الحكم ذاته .
و ذ خةةالب الحكةةم المطعةةون يةةه هةةذا النظةةر نةةه يكةةون معيبًةةا بالتنةةاف

بمةةا

يستوجب نضضه واإلحال كما سلب البيان .
ثانياََََ:تناقضَآخرَفىَالتسبيبَََ:
هذا وفد تردص الحكم المطعون يه ى تناف

آخةر ةى تسةبيبه

ذ حصة مةن

شهادة الضابط نبي أحمةد مسةلم التةى تسةاند ليهةا ةى فضةائه ب دانة الطةاعن فولةه بةأن

المتهم (الطاعن) توجه لى مسكن المجنى عليها فاصدًا

فتلها لتعديها عليه بالضةرب
عبةةد الضةةادر الحصةةرص

بالنعةةا بالشةةار وأطل ة مةةن س ة حه عةةدة طلضةةاا تجةةاه من ة
وحا تواجد المجنى عليها أمامه أصابها مما أودص بحياتها.

وبةةذلد تكةةون المحكمة وفةةد حصةةلا مةةن أفةةوا الضةةابط المةةذكور مةةا يفيةةد بةةأن

الطاعن توجه لمسكن المجنى عليها ومعه سة حه لضتلهةا

ولكةن المحكمة عةادا ةى

ختام حكمها لى نفى ني الضت عن الطاعن واسةتبعدا تلةد النية عنةه وخلصةا لةى
أنه فصد مجرد التعدص عليهةا والمسةاس بسة م جسةمها ولكةن الضةرب أ ضةى لةى
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موتهةةا ممةةا تتةةوا ر بةةه الجناي ة المنصةةوص عليهةةا ةةى المةةادة  2-1/236عضوبةةاا
طالما أن هذا الضت كان ناشئًا عن سب
وهةةذا تعةةار

آخةةر وتنةةاف

صرار .

شةةاب أسةةباب الحكةةم المطعةةون يةةه

أفوا الضابط نبي احمد مسلم لتؤكد تةوا ر نية الضتة لةدص الطةاعن

ذ جةةا ا

ةى الوفةا الةذص

خلصا يه المحكم لى نفى تلد النية عنةه األمةر الةذص شةاب أسةباب الحكةم بتنةاف
آخةر أصةاب منطضةةه الضضةائى بةةالعوج ألن المحكمة استخلصةا مةةن صةورة الوافعة
التى اطمأنا ليها واستضرا ى يضينها أن تعدص الطاعن على المجنةى عليهةا لةم يكةن
لضتلها و ها( روحها ب لمجرد المساس بس م جسمها

ةى حةين أنهةا حصةلا مةن

أفوا ذلد الشاهد ما يفيد أن فصد الطةاعن انصةرب مةن التعةدص عليهةا لضتلهةا و هةا(
روحها .
ولما كانةا المحكمة فةد اتخةذا مةن أفةوا الضةابط المةذكور ومةا أسةفرا عنةه
تحرياتةه مةةا يفيةةد أن فصةةد الطةةاعن انصةةرب لةةى فتة المجنةةى عليهةةا و هةةا( روحهةةا
سندًا الطمئنانها وفناعتها ب دانته وكان هذا االفتنا ك ً ال يتجة أ طالمةا أنةه انصةب
على وافع واحدة وهةى الضصةد مةن التعةدص علةى المجنةى عليهةا ومةن ثةم ة ن الحكةم
يكةةون معيبًةةا لتنةةاف

أسةةبابه وتهاترهةةا بعةةد أن أصةةاب منطضةةه الضضةةائى هةةذا العةةوج

انعةةدما الصةةل بةةين مضدماتةةه ونتيجتةةه األمةةر الةةذص تعجة معةةه محكمة الةةنض

عةةن

مرافب ة مةةدص صةةح تطبي ة المحكم ة ألحكةةام الضةةانون علةةى الوفةةائع التةةى أثبتتهةةا ةةى
حكمها المطعون عليه لما اعتراها من تناف
والشد أن تكرار التناف

.

والتضارب الذص تردص يه الحكم الطعةين ينبةئ عةن

أن محكم الموضو لم تمحص وفائع الدعوص التمحةيص الةدفي والةوا ى علةى النحةو
الذص يمكنها مةن تصةوير الوافعة الصةورة الصةحيح التةى افتنعةا بهةا وفضةا ب دانة
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الطاعن بنةا ً عليهةا وألن هنةاد تعارضًةا واضة ًحا وجليًةا بةين الصةورة التةى خلصةا
ليها المحكم وهى نفى ني الضت عن الطاعن وبين تلةد الصةورة التةى أوردتهةا عنةد
تحصةةيلها ألفةةوا الضةةابط السةةالب الةةذكر ومةةا أسةةفرا عنةةه تحرياتةةه والتةةى اتخةةذتها
المحكم من بين أدل الدعوص التى أفاما عليها فضا ها ب دان الطاعن .
ولهذا كان الحكم معيبًا لتناف

أسبابه وعةدم تناسة نتيجتةه مةع مةا حصةلته مةن

أفوا الشاهد المذكور ولما كانا أدل الدعوص متساندة يشد ك منهةا آ ر اآلخةر ة ن
ما يشوب بع

أج ائه من تناف

يعيب الحكم بأكمله بما يستوجب نضضه .

 وقدَإستقرَقضاءَالنقضَعلىَأنََ:
« الحكم يكون معيبا ً ذا كان ما أوردتةه المحكمة بأسةبابه فةد ورد علةى صةورة
ينةاف

بعضةه الةبع

و( ذلد على مةو

اآلخةر و يةه مةةن التعةار

مةا يصةمه بعةدم التجةانس وينطةةوص

و بهةام وتهةاتر ينبةئ عةن خةت

كرتةه عةن عناصةر الوافعة

التى ستخلص منها اإلدان مما ال يمكن معه سةتخ ص مضوماتةه سةوا مةا تعلة منهةا
بوافع الدعوص أو بالتطبي الضانونى ويعج بالتالى محكم النض

عةن عمةا رفابتهةا

علةةى الوجةةه الصةةحي إلضةةطراب العناصةةر التةةى أوردهةةا الحكةةم وعةةدم سةةتضرارها
اإلستضرار الذص يجعلها ى حكم الوفائع الثابت

ممةا يسةتحي معةه أن يعةرب علةى أص

أساس كونا محكم الموضو عضيدتها وحكما ى الدعوص » .
* نض

 1982/11/4ـ س  33ـ رفم 174ـ ص 847ـ طعةن 52/4223

(
* نض

 1977/1/9ـ س  28ـ رفم 9ـ ص 44ـ طعن ( 46/940

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنَََ:
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« الحكةةم يكةةون معيب ةا ً ذا كةةان مةةا أوردتةةه المحكم ة ةةى أسةةباب حكمهةةا ينةةاف
بعضه البع

اآلخر و يه من التعار

ذلد على بهام و مو

ما يشوبه بعدم التجانس وينطةوص ةو(

وتهاتر ينبئ عةن خةت

كرتةه عةن عناصةر الوافعة

التةةى أسةةتخلص منهةةا اإلدانةةة ممةةا ال يمكةةن معةةةه سةةتخ ص مضوماتةةه ويعجةةة
محكم النض

عن عما رفابتها على الوجةه الصةحي إلضةطراب العناصةر التةى

أوردهةا الحكةم وعةدم سةتضرارها اإلسةتضرار الةةذص يجعلهةا ةى حكةم الوفةائع الثابتة ممةةا
يسةةتحي عليهةةا معةةه التعةةرب علةةى أص أسةةاس كونةةا محكم ة الموضةةو عضيةةدتها ةةى
الدعوص »
* نض

 1977/1/9ـس 28ـ رفم  9ـ ص 44

* نض

 1985/6/11ـ س  36ـ رفم  136ـ ص 769

وخ ص ما تضةدم أن صةورة الوافعة التةى فضةا ب دانة الطةاعن عنهةا هةى أن
اعتةةداؤه علةةى المجنةةى عليهةةا لةةم يكةةن يضصةةد فتلهةةا و نمةةا كةةان بضصةةد التعةةدص عليهةةا
والمسةةاس بس ة م جسةةدها عةةن صةةرار سةةاب و عةةداد مسةةب

األمةةر المعافةةب عليةةه

بالفضرة الثاني من المادة  236عضوباا وبنا ً على ذلد ن كا أدلة الةدعوص والتةى
تستد بها المحكم على توا ر تلةد الصةورة التةى افتنعةا بهةا وفضةا ب دانة الطةاعن
عنها يتعين أن تتف اتفافًا تا ًما مع ما تحصله المحكمة مةن أفةوا شةهود اإلثبةاا الةذين
تساندا المحكم ى فضائها باإلدان عن تلد التهمة

وأن تسةتبعد منهةا كة مةا يشةير

لةةى أن التعةةدص علةةى المجنةةى عليهةةا كةةان بضصةةد فتلهةةا أو هةةا( روحهةةا وال تثريةةب
على المحكم ذا فاما باستبعاد تلد األج ا مةن أفةوا هةؤال الشةهود ألن هةذا حضهةا
طالما أنها لم تطمئن لى صح ما نسب للطاعن عن نيته ى فتة المجنةى عليهةا ألن
المحكمة ال تُجبةةر علةةى األخةةذ بالةةدلي أو ج ة

منةةه طالمةةا أن هةةذا الج ة

ال يصةةادب

اطمئنانًا منها أو رتيا ًحا ى وجدانها وذلد بشرط أن يكون الدلي ذاته فةاب ً للتج ئة

218

ومكونًةةا مةةن عةةدة أج ة ا يمكةةن صةةلها عةةن بعضةةها كمةةا هةةو الحةةا

ةةى أفةةوا شةةهود

اإلثباا سالفى الذكر ومنهم الضابط نبية أحمةد مسةلم كة ذلةد حفا ً
ظةا علةى المنطة
ومتهةاترا أمةام المطلةع عليةه وأمةام
الضضائى للحكم وحتى ال يبدو مضةطربًا متنافضًةا
ً
محكم النض

عنةد طرحةه أمامهةا علةى بسةاط البحةل متنةاف

األسةباب مضةطرب

العناصر بحيل ينفى بعضها ني الضت لدص الطاعن بينمةا يثبتهةا الةبع
االضطراب والتناف

مما يعج محكم النض

اآلخةر  .وهةذا

عن مرافب مدص صح تطبية الحكةم

ألحكام الضانون ويستوجب نضضه واإلحال كما سب البيان .
وال ينةا مةن ذلةد أن العضوبة المضضةى بهةا ضةد الطةاعن وهةى السةجن المشةةدد
لمةةدة خمس ة عشةةر عا ًمةةا مبةةررة لجريم ة حةةرا ه بندفي ة مششةةخن الماسةةورة وهةةى
الجريم األشد وبالتالى ة مصةلح لةه ةى التمسةد بهةذا السةبب مةن أسةباب الطعةن ـ
ذلةةد ألن الطةةاعن ينةةا

ةةى صةةورة الوافع ة برمتهةةا سةةوا مةةا اتص ة منهةةا بجريم ة

الضةةرب المفضةةى للمةةوا أو بجريمة حةةرا السة ن المةةذكور دون تةةرخيص ـ ومةةن
المضةرر ةةى هةةذا الصةةدد أنةه ال محة لتطبية نظرية العضوبة المبةةررة متةةى فامةةا تلةةد
المنا ع .
* نض

 1986/11/30ـ س  37ـ رفم  188ـ ص  985ـ طعن (55/3603

* نض

 1969/10/20ـ س  20ـ رفم  223ـ ص 1133

* نض

 1965/3/2ـ س  16ـ رفم  44ـ ص 206

هةذا ضة ً عةن أن المحكمة فضةا بة ل ام الطةاعن بةةأن يةؤدص للمةدعى المةةدنى
التعوي

المؤفا المطالب به عن األضرار التى لحضا به عن جريم ضرب وجتةه

ضةةربًا أ ضةةى لةةى موتهةةا وعةةن سةةب

صةةرار ـ ولةةم يكةةن الحكةةم بةةالتعوي

المذكور عن جريم حرا س ن مششخن بدون ترخيص.
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المؤفةةا

ولهذا ن العوار الذص يعيب الحكم ى شةأن فضةائه باإلدانة عةن تلةد الجريمة
(الضرب المفضى للموا عن سةب
يُبنةةى عليةةه الضضةةا بتعةةوي

صةرار) هةو العنصةر الجةوهرص واألسةاس الةذص

المةةدعى المةةدنى عةةن األضةةرار المادي ة واألدبي ة التةةى

ترتبا على تلد الجريم وهى الضربى المفضى لى الموا وحدها .
وبالتالى تتحض مصلح المتهم المباشرة ى التمسد بك ما يشوب الحكةم محة
هذا الطعن مةن عةوار وعةوج ! ةى شةأن جريمة الضةرب المفضةى للمةوا واتخةاذه
سندًا لطلب نضضه واإلحال .
ومةةن هةةذا يتبةةين أنةةه ال محةة لتطبي ة نظري ة العضوبةة المبةةررة ةةى حةةالتين ـ
األولةةةى ـ أن يكةةةون الطةةةاعن فةةةد نةةةا

ةةةى صةةةورة الوافعةةة بأكملهةةةا كا ةةة كيو هةةةا

وأوصا ها الضانوني المختلف .
والثاني ـ عندما يكةون الحكةم محة الطعةن بةالنض
فضةةا المحكم ة بةةالتعوي

عنهةةا بةةالتعوي

منصةبًا علةى الجريمة التةى

المؤفةةا المطالةةب بةةه للمةةدعى المةةدنى

والتى لم توفع عضوبتها ضةد الطةاعن الةذص عوفبةا عةن جريمة أخةرص عضوبتهةا األشةد
طبضًا للمادة  32عضوباا .
* نض

 1965/3/2ـ السن  16ـ رفم  44ـ ص.206

* نض

 1969/11/20ـ السن  20ـ رفم  223ـ ص.1133

ثالثــاََََ:القصــورَفـــىَالتســبيبََ،وفســادَالاســـتدلالَوالتعســفَفـــىَ
الاستنتاجََ:
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يبةةين مةةن مطالع ة مةةدوناا أسةةباب الحكةةم المطعةةون يةةه أن محكم ة الموضةةو
فضةةا ب دانةةة الطةةاعن عةةةن جريمةة ضةةةرب المجنةةى عليهةةةا حنةةان علةةةوص مصةةةطفى
الحصرص مع سب اإلصةرار بةأن بيةا النية وعضةد العة م علةى صةابتها ومةا أن ظفةر
بها حتى أطل طلض من س حه أصابها باإلصاباا المبينة بتضريةر الصةف التشةريحي
ولم يضصد من ذلد فت ً ولكن الضةرب أ ضةى لةى موتهةا األمةر المعافةب عليةه بالمةادة
 2-1/231عضوباا .
وبالرجو

لى أسباب الحكم المطعون يه يتبين أنها خلا كلي مةن ثمة أسةباب

تبين ظرب سةب اإلصةرار المشةدد الةذص طبضتةه المحكمة ةى جانةب الطةاعن وفضةا
ب دانت ةه بنةةا ً علةةى تةةوا ره ةةى جانبةةه األمةةر الةةذص ال يتفةة ومةةا أوجبتةةه المةةادة 310
جةةرا اا جنائي ة مةةن ضةةرورة اشةةتما ك ة حكةةم صةةادر باإلدان ة علةةى بيةةان لوافع ة
الدعوص المسةتوجب للعضوبة والظةروب التةى وفعةا يهةا وأن يشةير لةى نةص الضةانون
الذص حكم بموجبه .
 وتواترَقضاءَمحكمةَالنقضََ،فىَتطبيقَأحكامَالمادةََ310َ/أََ.جَ
َ،علىَأنهََََ:
« يجةةب أن تكةةون مةةدوناا الحكةةم كا ي ة بةةذاتها إليضةةان أن المحكم ة حةةين
فضةةا ةةى الةةدعوص باإلدانةة فةةد ألمةةا لمامةةا صةةحيحا بمبنةةى األدلةة الضائمةة يهةةا
واألساس الذص تضةوم عليةه شةهادة كة شةاهد ويضةوم عليةه كة دلية
ذلد ويتحض الغةر

وأنةه كيمةا يتحضة

مةن التسةبيب نةه يجةب أن يكةون ةى بيةان جلةى مفصة بحيةل

يستطا الوفوب على مسو اا ما فضى به
وضعه ى صورة مجمل مجهل

يحض الغر

تسةةبيب األحكةةام وال يمكةةن محكمة الةةنض

أما راغ الحكم ى عبةاراا معمةاة أو
الذص فصده الشةار مةن سةتيجاب

مةةن عم ةا رفابتهةةا علةةى وجههةةا الصةةحي

ومن مرافب صح تطبي الضانون على الوافع كما صار ثباتها بالحكم »

221

* نض

 1976/3/22ـ س  27ـ رفم  71ـ ص 337

* نض

 1972/1/10ـ س  23ـ رفم  16ـ ص 57

* نض

 1973/1/29ـ س  24ـ رفم  27ـ ص 114

* نض

 1975/4/27ـ س  26ـ رفم  83ـ ص 358

* نض

 1982/1/12ـ س  33ـ رفم  4ـ ص 26

* نض

 1982/1/19ـ س  33ـ رفم  7ـ ص 46

وفةةد افتصةةرا المحكم ة ةةى سةةردها لوافع ة الةةدعوص علةةى مجةةرد فولهةةا بةةأن
المجنةةى عليهةةا خرجةةا مةةن من لهةةا لمعاين ة الطةةاعن الةةذص فةةام بمعاكس ة ابنتهةةا هةةدير
شوفى الحصرص وضربته بنعالها بالطري العام وتجمع األهةالى و ضةوا الشةجار ثةم
أحضر الطاعن س حه وأطل منةه اثنةى عشةر طلضة اتجةاه منة

المجنةى عليهةا حةا

تواجةةدها أمامةةه أصةةابتها حةةدص الطلضةةاا مةةا علةةى خلفية العضةةد األيمةةن والموصةةو
بتضرير الصف التشريحي ولم يضصد من ذلد فت ً ولكن الضرب أ ضى لى موتها .
وهذه الصورة التى أوردتها المحكم ى حكمها ال تفيةد مةن فريةب أو بعيةد بةأن
الطةةاعن ارتكةةب جريم ة التعةةدص علةةى المجنةةى عليهةةا سةةالف الةةذكر عةةن عةةداد مسةةب
وسب

صرار ساب وأنه فد أمعن كره يما عة م عليةه ورتةب وسةيلته وتةدبر عوافبةه

بعد أن ا عنه الغضب وثورة النفس.
ذلةةد أن سةةب اإلصةةرار ه ةو التفكيةةر الهةةاد

ةةى الجريم ة فب ة التصةةميم عليهةةا

وتنفيةذها وال فيةام لةه ال بتةوا ر عنصةرين ال نةةا ةى أحةدهما عةن اآلخةر أولهمةةا
منةةى ويعنةةى أن كةةرة الجريمةة فةةد خطةةرا للجةةانى فبةة أن ينفةةذها بوفةةا كةةاب
وثانيهما نفسى يضتضى أن يكون الجانى فد كر ى هةذه الفتةرة ةى ارتكةاب الجريمة
بهةدو يتةان لةه يةه أن يضلةب األمةر علةى وجوهةه المختلفة
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وهةذا هةو العنصةر األهةم

الةةذص منةةه يسةةتمد العنصةةر األو
النفسى المتمث
وفةةد في ة

حال ة كةةون العبةةرة ةةى التشةةديد تكمةةن ةةى العنصةةر

ى التفكير الهاد الذص يستضر منًا .
ةةى عل ة تشةةديد العضةةاب عةةن سةةب اإلصةةرار أن مةةن يصةةمم علةةى

تفكيرا هادئًا أتان له أن يضدر ما يترتب على الجريمة مةن
الجريم وينفذها بعد أن كر
ً
أضرار ومع ذلد تغلبا عليه عوام اإلفدام عليها مةن عوامة اإلحجةام عنهةا
يكشب عن خطورة جرامي

نمةا

وأنها أشد من خطورة مةن يضةدم علةى ارتكةاب الجريمة

منفع ً تحا ثورة الغضب والهياج النفسى واالنفعاالا الضوي التى تحرمةه مةن سة م
التضدير .
ولم تبين المحكم ى حكمهةا مةا يفيةد أن هنةاد تةرة منية انضضةا بةين تعةدص
المجنى عليهةا علةى الطةاعن بالضةرب بنعالهةا علنًةا ةى الطرية العةام بسةبب تعرضةه
البنتهةةا ةةى الطري ة العةةام وتلةةد هةةى الوافع ة هةةى سةةبب الجريم ة ـ وبةةين تنفيةةذها
وتحديد هذه الفترة ال منية

ضة ً عةن وجةوب بيةان حالة المةتهم خ لهةا

ةذلد هةو

الركن والعنصر الجوهرص ةى بيةان سةب اإلًصةرار حيةل يتعةين ةى هةذه الفتةرة أن
يكةةون الطةةاعن فةةد الةةا عنةةه موج ة الغضةةب واإلنفعةةا نظةةرا ً لتعرضةةه لهةةذا التعةةدص
بالنعا من المجنى عليها أمام الناس ى الطري العام ومن ثم صار ةى حالة نفسةي
منفعل ال تسم بأن يُضا عنه معهةا أنةه ارتكةب الجريمة بعةد تةدبر وتةروص وبعةد أن
ا عنةةه هيةةاج الةةنفس واضةةطرابها وهةةذه المةةدة فةةد تضصةةر أو تطةةو تبعًةةا لظةةروب
الوافع وم بسةاتها

ال أن محكمة الموضةو لةم تكشةب ةى حكمهةا شةيئًا مةن هةذه

العناصر الجوهرية لضيةام سةب اإلصةرار ولةم تبةين األدلة السةائغ التةى استخلصةتها
مةن وفةائع الةدعوص والم بسةةاا المحيطة بهةا والتةى تفيةةد أن الطةاعن لةم ين لة

لةةى

ارتكةةاب جريم ة الضةةرب المفضةةى للمةةوا تحةةا تةةأثير ثةةورة الغضةةب و نمةةا ارتكةةب
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الجريمة بعةد وفةا اسةتضرا وهةدأا يةه نفسةه وأعمة الفكةر والروية وتةدبر أمةره ثةم
أفدم على الجريم هاد النفس بما يو ر ى حضه ظرب سةب اإلصةرار الةذص أسةنده
الحكةةم ليةةه دون بيةةان ودون اسةةتدال علةةى فيةةام عنصةةريه الجةةوهريين وكةةان علةةى
المحكم ة أن تبةةين ةةى حكمهةةا كا ة هةةذه العناصةةر الجوهري ة وال ة

م بيانهةةا بأسةةباب

حكمها طالما أنها انتها لى ثبوا سب اإلصرار لدص الطاعن .
ب ن ما سافته المحكم عن ظروب الوافعة لةم يكةن حسةبه الضصةور ةى بيةان
عنصةةرص ظةةرب سةةب اإلصةةرار بةة نةةه يؤكةةد أن الطةةاعن كةةان ةةى فمةة الثةةورة
واالنفعةةا والغضةةب بعةةد ضةةربه علنًةةا بالنعةةا حةةين أحضةةر سة حه الةةذص أطلضةةه علةةى
من ة

المجنةةى عليهةةا ـ ةةور اعتةةدائها عليةةه بالنعةةا ـ ب ة ط ( أعيةةرة صةةوب من لهةةا

أصابتها حدص األعيرة ب صاب وأودا بحياتها .
ذ ال يوجةةد و ةة المجةةرص العةةادص ل مةةور وسةةيرها المعتةةاد مةةا يثيةةر ضةةب
الرج وانفعاله أكثر من تعدص حدص النسا عليه بنعالهةا علةى رأسةه وجسةمه بطريضة
علني أمام الناس بالطري العام حيل يضةحى ةى فمة

ضةبه و نفعالةه وال ينفةد عنةه

هذا الغضب مهما طالا عليه المدة ـ وهى لم تطة ـ األمةر الةذص يةؤدص حت ًمةا ول و ًمةا
وعض ً ـ أمام نظراا الناس ـ لةى تضةاعب ضةبه ومضةاعف انفعالةه بحيةل يسةتحي
الضو بأنه اعتدص على المجنى عليهةا بسة حه وهةو هةاد البةا مسةتضر الةنفس وبعةد
تفكير جدص ى عوافب عله .
وهةةذه الحالةة المضةةةطرب والةةنفس المشةةةتعل بالغضةةب واالنفعةةةا هةةى الحالةةة
الوحيةةةدة التةةةى يمكةةةن استخ صةةةها مةةةن ظةةةروب الةةةدعوص وم بسةةةاتها بمنطةةة سةةةائغ
واستدال مضبو

مع م حظة أن الفتةرة التةى انضضةا بةين ة
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الشةجار بينهةا وبةين

تعديةةه عليهةةا بالضةةرب لةةم تتجةةاو دفةةائ اسةةتغرفها الطةةاعن وهةةو ثةةائر اضةةب ةةى
حضار س حه و ط ( أعيرته ى اتجاه من

المجنى عليهةا ـ كمةا أورد الحكةم ذاتةه

ـ على النحو السالب بيانه .
 وتواترتَأحكامَمحكمةَالنقضََ،فىَالعديدَمنَأحكامهاََ،علىَأنهَ
َ:
« يشترط لتو ر سةب اإلصةرار ةى حة الجةانى أن يكةون ةى حالة يتسةنى لةه
يها التفكير ى عمله والتصميم عليه ى روي وهدو » .
 1969/5/19ـ س  20ـ رفم  151ـ ص 743

* نض

« مةةن المضةةرر أن منةةاط سةةب اإلصةةرار هةةو أن يرتكةةب الجةةانى الجريم ة وهةةو
هاد البا بعد اعما

كر وروي

وأن البحةل ةى تةوا ر سةب اإلصةرار ولةئن كةان

من ط فاا محكم الموضو تستنتجه من ظةروب الةدعوص وعناصةرها

يةر أن

ذلةد مشةروط بةةأن يكةون موجةةب تلةد الظةروب وهةةذه العناصةر ال يتنةةا ر
عض ً مـع ذلـد اإلستنتاج » .
* نض

 1984/11/25ـ س 35ـ رفم  183ـ ص 812

« ن سةةب اإلصةةرار يسةةتل م بطبيعتةةه أن يكةةون الجةةانى فةةد كةةر يمةةا اعت مةةه
وتةةدبر عوافبةةه وهةةو هةةاد البةةا

ة ذا كةةان لةةم يتيسةةر لةةه التةةدبر والتفكيةةر وارتكةةب

جريمته وهو تحا تأثير عام من الغضب والهياج

يكةون سةب اإلصةرار متةوا را ً

».
* نض

 1937/6/21مجموع الضواعةد الضانونية ـ عمةر ـ ج  4ـ رفةم 96

ص 80

225

« ن ظرب سةب اإلصةرار و ن كةان ممةا تفصة
ح اإلعترا

لمحكم النض

يةه محكمة الموضةو

ال أن

عليها ذا خرجةا ةى حكمهمةا عمةا يضتضةيه التعريةب

الةةوارد ةةى الضةةانون لسةةب اإلصةةرار أو ذا اسةةتنتجا فيامةةه مةن وفةةائع ال تةةؤدص لةةى
ذلد » .
* نض

 1937/6/21مجموع الضواعد الضانوني ج  4ـ رفم  96ـ ص 80

* نض

 1934/4/23مجموع الضواعد الضانوني ج 3ـ رفم  235ـ ص 312

* « ن سب اإلصرار يستل م أن تسب الجريم ترة من التفكيةر تكفةى ألن
يدبر الجانى أمر رتكةاب الجريمة ةى هةدو وروية

ويغلةب الةرأص يمةا عضةد العة م

عليه مضدرا ً خطورته نةاظرا ً لةى عوافبةه  .ة ذا كةان مةا فالةه الحكةم هةو أن الطةاعن ذا
عرب ى يوم الحادل أن والده أرس ليةه عمةه ليوفظةه ليةذهب لةى الحضة مبكةرا ً
كر ى الةتخلص مةن أبيةه وبعةد أن سةار مةع عمةه برهة تركةه علةى أنةه ذاهةب لةى
الحض ولكنه عاد لى مكان فريب كان يخفى يةه بندفيتةه ولمةا رأص والةده منفةردا تجةه
ليه وأطل النار عليه  .ن ما فاله الحكم من ذلد اليكفى للتةدلي علةى أن الطةاعن فةد
رتكةةب جريمتةةه بعةةد أن أعم ة تفكيةةره الهةةاد المطمةةئن ممةةا يسةةتل مه ظةةرب سةةب
اإلصــرار فانونا ً » .
* نض

 1953/6/8ـ س  4ـ رفم  335ـ ص 927

* « ن مناط فيام اإلصرار هو أن يرتكب الجانى الجريم وهو هةاد البةا بعةد
اعمةا

كةر وروية  .ة ذا كةان الحكةم ةى تحدثةةه عةن تةوا ر هةذا الظةرب فةد خة مةةن

اإلستدال على هةذا بة علةى العكةس مةن ذلةد ورد بةه مةن العبةاراا مةا يةد علةى أن
الطاعن عندما شر

ى فت المجنى عليه كانا ثةورة الغضةب مةا الةا تتملكةه وتسةد
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عليه سبي التفكير الهاد المطمئن

نه يكون فد أخطأ ى عتبةار هةذا الظةرب فائمةا

».
* نض

*

 1951/4/9ـ س  2ـ رفم  341ـ ص 923

ذا كان ما أثبتته المحكم ةى حكمهةا ةى صةدد التةدلي علةى تةوا ر سةب

اإلصةةرار يفيةةد بذاتةةه أن االعتةةدا نمةةا كةةان علةةى اثةةر النضةةا
والمجنى عليه وبسةببه

الةةذص وفةةع بةةين المةةتهم

هةذا يتنةا ى مةع فولهةا بةأن االعتةدا كةان بنةا علةى صةرار

ساب .
* نض

*

 1949/4/18مجموع الضواعد الضانوني ج 7ـ رفم  879ـ ص 844

« ذا كان ما اثبته الحكم ةى صةدد اإلصةرار اليفيةد أن المتهمةين كةانوا

وفا الحادل ى حال هدو وان تفكيةرهم ةى ارتكابةه لةم يكةن ةى ثةورة ضةب نةه
يكون فاصرا البيان بما يوجب نضضه » .
*  1949/3/28مجموع الضواعد الضانوني ج  7ـ رفم  851ـ ص 816

*

« ن ظةةرب سةةب اإلصةةرار يسةةتل م أن يكةةون لةةدص الجةةانى الفرص ة مةةا

يسم لةه بةالتروص والتفكيةر المطمةئن يمةا هةو مضةدم عليةه
وطغيانا وانة عج مةن توفةع تجديةد ايضةا األذص بةه
يما اتجه ليه من هذا الغر

مةن أوذص واهتةيج ظلمةا

اتجهةا نفسةه لةى فتة معذبةه

اإلجرامى الذص يتخيله فاطعا لشضائه يكةون ثةائرا منةد عا
يعتبةر ظةرب اإلصةرار متةو را لديةه ذا

ال سبي له لى التبصر والتروص واألناة
هو فارب الضت الذص اتجها ليه رادته » .
* نض

 1932/12/5مجموع الضواعد الضانوني ج  3ـ رفم  46ـ ص 45
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* « سب اإلصرار يستل م حتما ان يكون الجانى فةد اتةم تفكيةره وع مةه ةى
هدو يسم له بترديد الفكر بين اإلفدام واإلحجام وتةرجي أولهمةا علةى اآلخةر

هةو

ال يعتبر متوا را ى حال ما ذا علم شةخص ان مشةاجرة حصةلا وأصةيب يهةا أحةد
أفاربه مةث

ضةام لفةوره متهيجةا وأخةذ الفةأس وذهةب لةى مكةان المشةاجرة وهةو بهةذه

الحال وجد الجانى ضربه بالفأس ضرب فضا عليه يما بعد » .
* نض

 1931/1/25مجموع الضواعد الضانوني ج 2ـ رفم  169ـ ص 222

* « ن سب االصةرار حالة ذهنية تضةوم بةنفس الجةانى ة يسةتطيع أحةد أن
يشةةهد بهةةا مباشةةرة و نمةةا هةةى تسةةتفاد مةةن وفةةائع خارجي ة يستخلصةةها الضاضةةى منهةةا

استخ صةةةا  .و ذن ضةةةو المحكمةةة ن الشةةةهود شةةةهدوا بسةةةب االصةةةرار
اليجةةدص ةةى ثباتةةه كمةةا ال يجةةدص ةةى ثباتةةه أن تعتمةةد المحكمةة علةةى أن أحةةد
المتهمين فرر أن ثم خصوم فائمة بينةه هةو وأهلةه وبةين المجنةى عليةه وأهلةه وأن
هذه الخصةوم ترجةع لةى سةن فبة الحةادل وسةلم بحصةو المشةاجرة التةى حصة
بسببها االعتدا وأن المجنى عليه شهد هو وأمه بسو جوارالمتهمين ور بةتهم الملحة
ى ج ئه هو وأهله من المن
* نض

*

وبحصو مشاجرة بينهم ى أمسي يوم الحادل » .

 1948/11/15مجموع الضواعد الضانوني ج 7ـ رفم  686ـ ص648

« ذا كانا المحكم فد ستخلصا ةى سةتدال سةائغ أن الحةادل لةم يكةن

وليد صرار ساب ب وفع جأة على أثر المشاحن التى

فاما بين المجنى

عليه والجانى وأن هذا األخير لم يكن ينوص ها( رون المجنةى عليهةا
فد صلا ى مسأل موضوعي ال رفاب لمحكم النض
* نض

عليها يها » .

 1967/1/30ـ س  18ـ رفم  19ـ ص 108
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نهةا تكةون

وتكةةون المحكم ة علةةى هةةذا النحةةو وفةةد أرهضةةا وفةةائع الةةدعوص ولةةم تبةةين ةةى
حكمهةا العناصةةر الصةحيح التةةى استخلصةا منهةةا مةةا يفيةد تةةوا ر سةب اإلصةةرار ةةى
جانب الطاعن بمنط سائغ ومضبو

ب أن ظروب الوافعة كمةا أوردتهةا المحكمة ال

تنبةةئ حسةةب عةةن عةةدم تةةوا ر هةةذا الظةةرب المشةةدد بة تؤكةةد أن الطةةاعن كةةان وفةةا
الحادل ى فم الثورة و اي اإلنفعا

األمر الذص يضطةع بعةدم تةوا ر سةب اإلصةرار

ى جانبه ويكون الحكم المطعةون يةه ضة ً عةن فصةوره لعةدم بيةان العناصةر التةى
وث بهةا واطمةأن ليهةا المكونة لهةذا الظةرب وفةد شةابه كةذلد الفسةاد ةى االسةتدال
والتعسب ى االستنتاج .
ألنةةه ذا جةةا للمحكم ة أن تسةةتخلص مةةن ظةةروب الوافعة وم بسةةاتها مةةا يةةد
على توا ر سب اإلًصةرار لةدص الجةانى نةه يتعةين أن تبةين ةى حكمهةا تلةد العناصةر
وأن يكون استخ صها سائغًا ى العض ومضبوالً ى المنط .
 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنَََ:
« أسباب الحكم تعتبر مشوب بالفساد ى اإلستدال ذا انطوا علةى عيةب يمةس
س م االستنباط ويتحض ذلد ذا استندا المحكم ى افتناعها لى أدل

يةر صةالح

مةن الناحية الموضةوعي لإلفتنةةا بهةا أو ةى حالة عةةدم اللة وم المنطضةى للنتيجة التةةى
انتها ليها المحكم بنا على تلد العناصر التى ثبتا لديها »
* نض
* نض

 1981 /6/28ـ طعن ( 44 / 2275

 1993/2/21ـ س  44ـ رفم  112ـ ص  677ـ طعن ( 62/3343

 وقضتَكذلكَبأنَََ:
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« من ال

م ي اصو االستدال أن يكون الدلي الذص يعو عليةه الحكةم مؤديةا

لى ما رتبه عليةه مةن نتةائج مةن يةر تعسةب ةي االسةتنتاج وال تنةا ر ةي حكةم العضة
والمنط » .
*ل

 1985/6/13ـ س  36ـ رفم  138ـ ص  782ـ لة ً 55/6335

*ل

 1985/10/17ـ س  36ـ رفم  158ـ ص 878

*ل

 1985/5/27ـ س 36ـ رفم  158ـ ص 778

*ل

 1982/11/4ـ س  33ـ رفم  174ـ ص  847ـ لة ً 52/4233

*ل

 1977/1/24ـ س  28ـ رفم  28ـ ص 132

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََ:
« من ال

م ى أصو اإلستدال أن يكون الةدلي الةذص يعةو عليةه الحكةم مؤديةا

لى ما رتبه عليةه مةن نتةائج مةن يةر تعسةب ةى اإلسةتنتاج وال تنةا ر ةى حكةم العضة
والمنط ـ وأن األحكام الجنائي يجب أن تبنى بالج م واليضين على الوافةع الةذص يثبتةه
الدلي المعتبر وال تؤسس بالظن واإلحتما على الفرو
* نضةةةة

واإلعتباراا المجردة »

 1977/1/24ـ س  28ـ رفةةةةم  28ـ ص  132ـ طعةةةةن

( 46/1087
* نضةةةة

 1985/10/17ـ س  36ـ رفةةةةم  158ـ ص  878ـ طعةةةةن

(55/615


 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنََ:
« الحكم يكون مشةوبا بالفسةاد ةى اإلسةتدال ذا انطةوا أسةبابه علةى عيةب يمةس
س م االستنباط ويتحض ذلد ذا استندا المحكم ى افتناعها لةى أدلة

يةر صةالح

مةن الناحية الموضةوعي لإلفتنةةا بهةا أو ةى حالة عةةدم اللة وم المنطضةى للنتيجة التةةى
انتها ليها بنا على العناصر التى ثبتا لديها »
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* نض

جنائى  1982/11/4ـ س  33ـ رفم 174ـ ص  847ـ طعةن 52/4223

(
* نض

مدنى  1981/6/25ـ طعن ( 44 / 705

 هذاََ،وقدَقضتَمحكمةَالنقضَََ:
« بةةأن محكم ة الةةنض

تنبسةةط رفابتهةةا علةةى صةةح اسةةتدال المحكم ة لصةةواب

اسةتنباطها ل دلة المطروحة عليهةا

ة ذا كانةةا فةةد اعتمةدا علةةى دلية ال يجةةو أن

يؤسس فضا ها عليه ن حكمها يكون باط البتنائةه علةى أسةاس اسةد

ذ يتعةين أن

تكةةون كا ة األدل ة التةةى أفةةيم عليهةةا فضةةا الحكةةم وفةةد سةةلما مةةن عةةوار الفسةةاد ةةي
اإلستدال أو التعسب ي االستنتاج وهةو مةا لةم يسةلم منةه الحكةم الطعةين ولهةذا كةان
معيبا واجب النضـ

واإلعادة » .

*ل

 1983/2/23ـ س  34ـ ىن  53ـ ص  274ـ لة  6453مسا ً 52

*ل

 1985/6/13ـ س  36ـ ىن  138ـ ص 782

هذا وترافةب محكمة الةنض

سةلط محكمة الموضةو

ةى هةذا االسةتخ ص

وذلةةد لضةةرورة بيةةان الحكةةم لمةةا اعتنضتةةه المحكمة مةةن أدلة وفةةرائن علةةى تةةوا ر سةةب
اإلصرار لدص المتهم باإلضا

لى مرافبة مةا يفيةد أن اسةتنباطها واستخ صةها لهةذا

الظرب كان سةائغًا ةى العضة ومضبةوالً ةى المنطة متفضًةا مةع المجةرص العةادص ل مةور
وسيرها المعتاد والمألوب .
وفد سب البيان بأن الطاعن كان بعيدًا ك البُعد عن الهةدو بة
واالنفعةةا ثةةر تعةةدىالمجنى عليهةةا علنًةةا بالنعةةا
لفوره وأطل أعيرته على المن

وهةو ةى فمة

ةةى الطري ة العةةام

ةى فمة الثةورة
أحضةةر س ة حه

ضةبه وانفعالةه ـ ويكةون الحكةم وفةد

خلص لى ير ذلد وفد شابه الشطط والتعسب بما يستوجب نضضه واإلحال .
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وكةةان يتعةةين علةةى المحكم ة أن تضةةع ةةى اعتبارهةةا حال ة االضةةطراب النفسةةى
التى كان عليهةا الطةاعن وفةا تعةدص المجنةى عليهةا عليةه بالنعةا علنًةا بةالطري العةام
وبصةةورة مؤذيةة و اضةةح أمةةام جمهةةور المةةارة وأصةةحاب الحوانيةةا المطلةة علةةى
الطري العام والتى كان لها أسوأ اآلثار النفسي بمةا أ ضةده صةوابه وعصةفا ب دراكةه
واختياره ـ وحتى صارا حالته مما يصد( عليهةا مةا جةرا بةه المةادة  62مةن فةانون
العضوبةةاا المعدل ة بالضةةانون رفةةم  71لسةةن  2009والمعمةةو بةةه منةةذ 2009/5/14
والتةةى جةةرص نصةةها علةةى أن  « :يظ ة مسةةئوالً جنائيًةةا الشخصةةى الةةذص يعةةانى وفةةا
ارتكاب الجريم من اضطراب نفسةى أو عضلةى أدص لةى انضةاص دراكةه أو اختيةاره ـ

وتأخذ المحكم ى اعتبارها هذا الظرب عند تحديد مدة العضوب

».

وليس من المبالغ الضةو بةأن هةذا الظةرب المخفةب متةوا ر والشةد ةى جانةب
الطةةاعن الةةذص تعةةر

لمهانةة شةةةديدة و ذال علنةةى أذهةةب نفسةةه أشةةتاتًا وأصةةةابها

باالضراب شديد كان يسةتدعى أن تضةدر المحكمة حالتةه النفسةي علةى الوجةه الصةحي
ى أعضاب االعتدا الشنيع الذص تعر

له من المجنى عليهةا والتعةدص عليةه بالضةرب

المبرن بالنعةا بصةورة بلغةا أفصةى صةور اإلهانة والحةط مةن الكرامة وعلةى نحةو
اض .
وهذه العناصر جميعها كان يتعين علةى المحكمة أن تضةعها ةى اعتبارهةا عنةد
و نهةةا أدل ة الةةدعوص وتكةةوين عضيةةدتها يهةةا
الجنةائى يفةر

ذ مةةن المضةةرر أن مبةةدأ افتنةةا الضاضةةى

عليةه ضةرورة معايشة لكا ة عناصةر الةدعوص وظرو هةا وم بسةةاتها

معايش ة عليةة وعضليةة  .والشةةد أن وجهةة نظةةر المحكم ة وتضةةديرها لمضةةدار العضوبةة
المضضى بها ضد الطاعن كانا ستتغير حت ًما لةو أنهةا طنةا وعايشةا صةورة الوافعة
السةةابض مباشةةرة علةةى وافع ة التهم ة

ومةةدص أثرهةةا علةةى نفسةةي المةةتهم  /الطةةاعن
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وانفعاالته ومدص أثر ما أصابه من اإلهان والتجري والحط مةن الكرامة

وعصةب

ذلد بتوا ن الطةاعن ومةا أصةابه ا هةذه اإلهانة البالغة مةن اضةطراب نفسةى أ ضةده
الضةةةدرة علةةةى التصةةةرب بحريةةة واختيةةةار األمةةةر الةةةذص يصةةةم الحكةةةم بالضصةةةور بمةةةا
يستوجب نضضه واإلحال كما سب اإليضان .
 رابعاََََ:قصورَآخرَفىَالتسبيبَََ:
نا

د ا الطاعن أمام محكمة الموضةو

ةى صةورة الوافعة برمتهةا اسةتنا ًدا

لى أنه ليس من المضبو عض ً أو السائغ منطضًا أن يطلة الطةاعن عةدة مضةذو اا نارية
بلغةةا نحةةو  12طلضةة مةةن سةة حه فاص ةدًا صةةاب المجنةةى عليهةةا والمسةةاس بسةة م
جسمها وال تصبها ال طلض واحدة ال أن يكون لم يضصد صابتها ط فًةا ويتسة مةع
األمةر الةذص

ما حصلته المحكم من أفوا الشهود من أن األط ( كان صوب المنة

يؤكةةد أن صةةورة الوافع ة علةةى هةةذا النحةةو تةةد وتضطةةع بةةأن اإلط ة ( النةةارص لةةم يكةةن
إلصةةاب أحةةد سةةوا المجنةةى عليهةةا أو يرهةةا ب ة كةةان عشةةوائيًا و ةةى الهةةوا لةةرد
الكرامةة المهةةدورة مةةن االعتةةدا علةةى الطةةاعن مةةن سةةيدة بالنعةةا

ـ و ال لتعةةددا

صاباا المجنى عليها أو يرها ممن تواجدوا أثنا الحادل من أفاربها .
يُضاب لى ما تضدم أن مسكن أسةرة المجنةى عليهةا وجةدا بحوائطةه الخارجية
آثار لمضذو اا ناري أطلضا عليه من الطةاعن كمةا ذكةر بعة

شةهود اإلثبةاا األمةر

اذص يضطع كذلد بأن اإلطة ( النةارص لةم يكةن يضصةد صةاب أحةد سةوا كانةا المجنةى
عفوا بغيةر فصةد األمةر الةذص
عليها أو يرها و نما حدثا صابتها الناري الوحيدة ً
نظةرا
يرش لوصب جنح الضت الخطأ المنصوص عليها ى المةادة  1/238عضوبةاا
ً
لتخلةةب ركةةن الضصةةد الجنةةائى وهةةو فصةةد التعةةدص ال ة

م تةةوا ره ةةى جةةرائم الضةةرب

والجرن العمدص عام ومنها جريم الضرب المفضى للموا .
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وتخلةب هةذا الةةركن واضة وظةاهر للوهلة األولةى مةن سةةيا( ظةروب الوافعة
وم بساتها .
األمر الذص كان يسلت م من المحكم تعدي وصب التهمة المسةندة للطةاعن مةن
جريمة الضتة العمةد أو الضةرب المفضةى للمةةوا لةى جنحة الضتة الخطةأ المنصةةوص
عليها ى المادة  1/238عضوباا سالف البيان ألن هةذا التعةدي هةو واجةب المحكمة
ى المضام األو

وال يص أن يكون رهن مشيئ المتهم أو د اعه عل ًمةا بةأن المةدا ع

مةةع الطةةاعن تمسةةد ةةى د اعةةه كمةةا هةةو ثابةةا بمحضةةر جلس ة المحاكم ة بةةأن وافع ة
الدعوص محة التهمة الثانية المسةندة للطةاعن بةأمر اإلحالة ال تعةدو كونهةا جنحة فتة
خطةةأ المنطب ة عليهةةا وصةةب الجنح ة المنصةةوص عليهةةا ةةى المةةادة  1/238عضوبةةاا
لعدم تةوا ر ركةن العمةد وهةو الضصةد الجنةائى الة

م تةوا ره ةى كا ة الجةرائم العمدية

وهو ى جريم الضرب المفضى للموا فصد المسةاس بسة م جسةم المجنةى عليةه
األمر الذص ال يمكةن استخ صةه مةن وفةائع الةدعوص وظرو هةا وم بسةاتها وتصةدص
الحكم المطعون يه لهذا الد ع بضولةه ن كة ً مةن هةدير شةوفى الحصةرص وشةوفى عبةد
الضادر مصطفى الحصرص فررا أن المجنى عليها كانا تجلس أمةام من لهةا ةى مرمةى
ط ( المتهم النار من س حه األمر الذص يتوا ر بةه عمدية اإلطة ( وتوفةع حةدول
صاب المجنى عليها سيما وأنها كانا ى مرمى ط فه األمر الذص يوجب طةرن هةذا
الةد ا

ومةا أوردتةةه المحكمة يمةا تضةةدم ال يصةل ردًا علةى د ةةا الطةاعن الجةةوهرص

السةالب الةةذكر ألن العبةرة ةةى وصةةب الفعة المنسةةوب للمةةتهم بأنةه عمةةدص أو ناشةةئ
عن الخطأ أو اإلهمةا ليسةا بموفةب المجنةى عليهةا ومةا ذا كانةا ةى مرمةى طة (
النار من الس ن المستعم

ى الوافع من عدمه .
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بة ن العبةرة بضصةد الجةةانى ومةا ذا كةان يسةتهدب صةةاب المجنةى عليةه عمةدًا
وبضصد المساس بسة م جسةمه

هنةا ضةط يكةون علةه عمةديًا ويكةون الضصةد الجنةائى

متوا ًرا.
أما ذا كان الجانى لم يضصد صاب أحد و نصرب فصده لةى التخويةب حسةب
يُسأ ال عن خطئه و هماله بغ

النظر عن وضع المجنى عليها ومةا ذا كانةا

ى مرمى الرصاص الذص أطلضه الجانى من سة حه مةن عدمةه يُضةاب لةى مةا تضةدم
أن المجنى عليها لم تصب ال صاب وحيدة بخلب عضدها األيمن ولو كةان الطةاعن
ـ رضًا ـ يضصةد صةابتها ألصةابها بعةدة صةاباا أخةرص خاصة وأن عةدد المضةذو اا
الناري المطلض من س حه ـ رضًا ـ بلغا اثنتى عشرة طلض .
كما أن وجود عدة مضذو اا مستضرة ى حةائط مسةكن المجنةى عليهةا يضطةع بةأن
اإلط ة ( لةةم يكةةن يسةةتهدب حةةدال ثم ة صةةاب بةةالمجنى عليهةةا أو يرهةةا ب ة كةةان
عشوائيًا و ى الهوا وبضصد رد الكرامة المضةيع مةن االعتةدا المهةين علةى الطةاعن
بالنعا ـ حسب.
و نى عةن البيةان أن الضصةد الجنةائى ال يفتةر
ثةم كةان يتعةين علةى المحكمة أن تسةتظهره بأسةباب سةائغ

وال يجةو ا تراضةه ومةن
األمةر الةذص ا تضةده الحكةم

المطعون يه .
وفةةد فضةةا محكمةة الةةنض
يُفتةةر
محكم النض

ةةى العديةةد مةةن أحكامهةةا بةةأن الضصةةد الجنةةائى ال

كمةةا فضةةا المحكم ة الدسةةتوري العليةةا بعةةدم دسةةتوري
:ـ
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تراضةةه

ـ ضالةةا

« األص ة أن الضصةةد الجنةةائى مةةن أركةةان الجريم ة يجةةب أن يك ةون ثبوتةةه علي ةا ً » (
نض

 1970/4/13ـ س  21ـ رفةم  140ـ ص  ) 586وفضةا بأنةه  :ـ « الضصةد

الجنائى ى جريم حرا المخدر ال يتوا ر بمجرد تحض الحيا ة المادي بة يجةب أن
يضوم الدلي على علم الجانى بأن ما يحر ه مةن الجةواهر المخةدرة المحظةور حرا هةا
فانونا  .اإلستناد لى مجرد ضةبط المخةدر مةع المةتهم يةه نشةا لضرينة فانونية مبناهةا
ترا

العلم بالجوهر المخدر من وافع حيا ته وهو ماال يمكن فةراره فانونةا ً مةا دام

الضصد الجنائى من أركان الجريم ويجب أن يكون ثبوته عليا ً ال تراضةيا ً » ( نضة
 1972/10/15ـ س  23ـ رفةم  236ـ ص  ) 1058ـ وفضةا بأنةه  :ـ « األصة
أن الضصةةد الجنةةةائى مةةةن أركةةةان الجريمةةة يجةةب أن يكةةةون ثبوتةةةه عليةةةا ً »  ( .نضةةة
 1994/11/15ـ س  45ـ رفةم 157ـ ص  1001الطعةن رفةم  27354لسةن  ( 59ـ
الموسوع الشامل ألحكام الةنض

ـ الشةربينى ـ ج  5ـ أحكةام  1994رفةم الضاعةدة /

 52ـ ص  ) 441وفضا بأنه  :ـ « الضصةد الجنةائى ةى جريمة حةرا المخةدر ال
يتوا ر بمجرد تحض الحيا ة المادي

ب يجب أن يضوم الدلي على علم الجانى بةأن مةا

يحر ه من المواد المخدرة المحظور حرا ها فانونا ً  .والضو بغيةر ذلةد معنةاه نشةا
فرين فانوني مبناها ترا
ثبوا الضصد الجنائى

العلم وهةو مةاال يمكةن فةراره فانونةا ـ يجةب أن يكةون

عليا ً ال تراضيا ً » ( نضة

لسن  ( 61ـ الموسوع الشامل ألحكام النض

 1993/2/1ـ الطعةن رفةم 2352
ـ الشربينى ـ ج  4ـ فاعةدة رفةم  10/ـ

ص  ) 45وفضةةا بةةأن  :ـ « الةةد ع بعةةدم العلةةم يوجةةب علةةى المحكمة أن تةةورد ةةى
حكمها ما يثبةا تةوا ره عليةا ً ال تراضةيا ً وأن الضةو بغيةر ذلةد يةه نشةا لضرينة
فانوني ال سند لها من الضانون ـ مبناها ترا

العلم و هو مةا ال يمكةن فةراره فانونةا ً

ما دام الضصد الجنائى من أركان الجريم و يجب أن يكون ثبوته عليةا ً ال تراضةيا ً
»0
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* نض

 1994/11/15ـ  45ـ رفم  157ـ ص 1001

* نض

 1991/2/19ـ س  42ـ رفم  51ـ ص 379

* نض

 1962/10/29ـ س  13ـ رفم  167ـ ص 677

* نض

 1967/5/22ـ س  18ـ رفم  136ـ ص 699

* نض

 1993/2/1ـ الطعن  (61/2352ـ موسوع الشربينى ـ جـ 4ـ رفم10/

ـ ص 45

هذا لى أنه ليس صحي ًحا أن المجنةى عليهةا كانةا تجلةس أمةام من لهةا ىمرمةى
ط ( النارمن س ن الطاعن و ى مواجهته و نما الصةحي أنةه كةان خلفهةا ولةيس
أد علةةى ذلةةد ممةةا جةةا بتضريةةر الصةةف التشةةريحي لجثتهةةا والةةذص جةةا بةةه أن تح ة
دخو المضذوب النارص الذص أصابها كان بخلفي العضد األيمن وأن تحة خةروج ذلةد
المضذوب كان بأفصى يسار الظهر .
وبةذلد تكةون المحكمة وفةد اعتضةةدا خطةأ أن المجنةةى عليهةا كانةةا تجلةس أمةةام
من لهةةا و ةةى مرمةةى ط ة ( النةةار مةةن س ة ن الطةةاعن

ةةى حةةين أنهةةا كانةةا تجلةةس

وظهرها اتجاهه األمر المؤيد بما جا بالتضرير الفنى المسةتمد مةن الصةف التشةريحي
لجث المجنى عليها والذص يد على أن الجانى كان خلةب المجنةى عليهةا ولةيس أمامهةا
وأنها لم تكن ةى مرمةى الطلضةاا المطلضة مةن السة ن النةارص الةذص أصةابتها حةدص
طلضاته .
األمةةر الةةذص يةةد كةةذلد علةةى أن اسةةتدال المحكم ة علةةى أمةةر صةةاب المجنةةى
عليها كانا عمدي وليسا ناشةئ عةن همةا وعةدم احتيةاط لةم يكةن علةى أسةاس سةليم
وصائب ب جا منافضًا للتضرير الفنى السالب الذكر .
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وكةان علةةى المحكمة أن تسةتعين ةةى تكةةوين عضيةدتها بشةةهادة الطبيةةب الشةةرعى
الذص أجرص تشري الجث لحسم وضع المجنةى عليهةا عنةد صةابتها ومةا ذا كةان متفضًةا
مع أفوا الشاهدين هدير شةوفى الحصةرص ووالةدها شةوفى عبةد الضةادر الحصةرص مةن
عدمه وذلد باعتبار أن تحديد هذا الوضع وفا أصابتها مةن األمةور الفنية الخالصة
التةى ال تسةةتطيع المحكمة الخةةو

يهةا أو بةةدا رأص بشةأنها طالمةةا أنهةا تفةةو( حةةدود

العلم العام المكفو للكا والذص ال يحتاج ثباته لدلي .
هةةةذا لةةةى أن الخطةةةأ يةةةر العمةةةدص ال يفتةةةر

ويتعةةةين سةةةناده بعناصةةةره

وبع ف السببي لى خطأ الجانى و ضًا لما تواتر عليه فضا محكم النض

.

و ذ خةةالب الحكةةم المطعةةون يةةه هةةذا النظةةر نةةه يكةةون معيبًةةا لضصةةوره واجبًةةا
نضضه واإلحال .
 وقضتَمحكمةَالنقضَفىَالعديدَمنَأحكامهاَبأنَََ:
« الخطةةأ ةةةى جةةةرائم الخطةةةأ يةةر العمةةةدص اليفتةةةر

وأن سةةة م الحكةةةم

باإلدان ى الجرائم ير العمدي مشروط ببيان ركن الخطأ والتدلي عليه .
 وفىَحكمَلهاَتقولَمحكمةَالنقضََ:
« يجب لس م الحكم ى الجرائم ير العمدي أن يبين عنصر الخطةأ المرتكةب
وأن يورد الدلي عليةه مةردودا ً لةى أصة صةحي ثابةا بةاألورا(  ..وأنةه يجةب لةذلد
علةى الحكةم أن يسةتظهر فةةدر الحيطة الكا ية التةى فعةةد الطةاعن عةن تخاذهةا ومةةدص
العناي التى اته بذلها وكيفي سلوكه والظةروب المحيطة والصةل بينهةا وبةين الحةادل
ليتسنى ـ من بعد ـ بيان مدص فدرة الطاعن ى هذه الظةروب علةى ت ةى الحةادل
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وأثر ذلد كله علةى فيةام أو عةدم فيةام ركةن الخطةأ وتةوا ر رابطة السةببي أو نتفائهةا
وأن الحكم ذ أ ف بيان ما تضدم يكون معيبا ً بالضصور مما يستوجب نضضه »
* نض

 1985/1/23ـ س  36ـ رفم  15ـ ص 114

َ

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنَََ:
« صةةح الحكةةم ةةى جريم ة الضت ة

الخطةةأ تسةةتوجب بيةةان وفةةائع الحةةادل

وكيفي حصوله وكنه الخطةأ المنسةوب لةى المةتهم وأن سةناد رابطة السةببي يتطلةب
سناد النتيج لى خطأ محدد للجانى

وأنه ذا لم يبين الحكم مدص فةدرة الطةاعن ةى

الظروب التى وفع يها الحةادل علةى ت ةى وفوعةه وأثةر ذلةد ةى فيةام ركنةى الخطةأ
ورابط السببي ـ نه يكون معيبا ً بما يوجبه نضضه »
* نض

 1985/10/3ـ س 36ـ رفم  143ـ ص 810

 ومنَالمقررَفىَهذاَالصددَأنهَََ:
« لمةةا كةةان الخطةةأ هةةو الةةركن الجةةوهرص ةةى جريم ة الضتةة

يةةر العمةةدص

وبغيرة يتحو الضت لى حادل عرضى وال تضوم من أجله مسةئولي ـ نةه يجةب علةى
محكم الموضو أن تبينه ى حكمهةا باإلدانة وتةورد الةدلي عليةه مةردودا ً لةى أصة
صةةحي ثابةةا بةةاإلورا( ذويتعةةين أن يكةةون هةةذا البيةةان واضةةحا ً بحيةةل يمكةةن أن
يستخلص منه اإلفتنا بتوا ر الخطأ و الً كان الحكم معيبا ً لضصور تسبيبه »
* نض

 1969/2/10ـ س 20ـ رفم  231ـ ص 49

* نض

 1969/6/30ـ س  20ـ رفم  993ـ ص 194

* نض

 1931/4/23مجموع الضواعد الضانوني ج  2رفم  248ص 300

َ

 كماَقضـــتََََ:
« بةةأن جريمة الضتة الخطةةأ ـ حسةةبما هةةى معر ة بةةه ةةى المةةادة  238عضوبةةاا
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تضتضى إلدان المتهم أن يبين الحكم الخطأ الذص فار ةه ـ ورابطة السةببي بةين الخطةأ
والضت

ـ بحيل ال يُتصور وفوعه بغير هذا الخطأ ـ ذا كان الحكم لم يبةين أوجةه

الخطأ الذص نُسب لى الطاعن بما يضيم امرها ولم يحضضها بلو ةا ً لةى اية األمةر يهةا
ـ كما لم يبين ع ف السببي أيضا ً باإلستناد لى الدلي الفنى المثبةا لسةبب الضتة لكونةه
ن الحكم يكون واجب النض

من األمور الفني البحت

»

* نض

 1969/6/30ـ س  20ـ  194ـ 993

* نض

 1973/5/27ـ س  24ـ  135ـ 657

 كماَقضت :
« بأن الخطأ ى الجرائم ير العمدي هو الركن الممي لهةذه الجةرائم ومةن
ثم نه يجب لس م الحكم باإلدان ى جريم الضت الخطأ أن يبين ـ ض ً عةن مةؤدص

األدلة التةةى عتمةد عليهةةا ةى ثبةةوا الوافعة عنصةةر الخطةأ المرتكةةب وأن يةةورد
الدلي عليه مردودا ً لى أص صحي ثابا ى األورا( »
* نض

 1973/2/11ـ س  24ـ رفم  146ـ ص 31

* نض

 1964/1/27ـ س  15ـ رفم  92ـ ص 19

ومن المضرر لةذلد أن الشةار الجنةائى ال يعتةرب بضةرائن الخطةأ وخطتةه ةى
ذلةةد مختلف ة عةةن خط ة الشةةار المةةدنى وتسةةتند خط ة الشةةار الجنةةائى الةةى مبةةدأ
شخصي السئولي الجنائي  .وتطبيضا لذلد ال يفتر
يتعين اثبةاا ذلةد الخطةأ

خطةأ مةن رتكةب عة ً  0بة

والمكلةب باإلثبةاا هةو سةلط

ةان لةم يثبةا خطةأ المةتهم

تعيين على الضاضى أن يبرئه دون أن يكلفه باثباا أنه لم يأا خطأ .
* شرن العضوباا ـ الضسم الخاص ـ للدكتور محمةود نجيةب حسةنى ـ ط  1986ـ ص
414
* نض

1931/4/23ـ مج الضواعد الضانوني ـ عمر ـ ج  2ـ رفم  248ـ ص 300
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* نض

 1969/6/30ـ س  20ـ رفم  194ـ ص 993

 خامساََََ:القصورَفىَالتسبيبَوالبيانَََ:
د ع د ا الطةاعن أمةام محكمة الموضةو
ر

بعةدم جدية التحريةاا وبط نهةا

الحكةم المطعةون يةه هةذا الةد ع واسةتند لةى التحريةاا ةى فضةائه باإلدانة

وفا تسبيبًا لر

الةد ع أن المحكمة « تطمةئن لةى التحريةاا التةى أجريةا وترتةان

ةورا منطضيًةةا لحةةدول الوافع ة ال
ليهةةا ألنهةةا تحريةةاا صةةريح وواضةةح وتحتةةوص تصة ً
يتنا ر مع ما استخلصته المحكم مةن أفةوا شةهود اإلثبةاا وتضريةرص الطةب الشةرعى
وتضتنةةع بأنه ةا أجريةةا ع ة ً بمعر ة الرائةةد نبي ة  ...أحمةةد مسةةلم رئةةيس مباحةةل مرك ة
شبين الكوم ومن ثم يكون الد ع على ير سند » .
وما أورده الحكم المطعةون يةه ال يصةل سةندًا سةائغًا لةر

هةذا الةد ع ذلةد

أنةةه كةةان يتعةةين علةةى المحكم ة أن تبةةين ةةى حكمهةةا عناصةةر التضةةدير التةةى وثضةةا بهةةا
واطمأنا ليها ويتعين أن تكون تلد العناصرسائغ ى العض ومضبولة ةى المنطة
ضة ً عةن أن تكةون مكتملة وال يشةوبها ثمة جمةا أو مةو

أو بهةام  .وألن تلةةد

العناصر ذا كانا فاصرة أو أ فلتها المحكم كلي ولم تشر ليهةا ةى حكمهةا أو كانةا
مبتورة ونافص

صا كذلد .
ن تضديرها البد أن يكون
مبتورا وناف ً
ً

كمةا كةان يتعةين علةى المحكمة فبة ر ضةها لهةذا الةد ا
التحرياا ولعناصر نعى الد ا عليها بعدم الجدي
الر

أن تعةر

لعناصةر

حتى يمكن الضطةع بأنهةا عنةد هةذا

كانا على بين و دراد و حاط بكا أوجه الضصور التى رماها بها الد ا .
األمر الذص فصرا يه محكم الموضو

ى التسبيب

ض ً عن اإلخ

ولهذا شاب حكمهةا عيةب الضصةور

بح الد ا ـ حيل جا ا تلةد التحريةاا علةى نحةو
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شةةةكلى بحةةةا مفةةةرغ مةةةن أص مضةةةمون علةةةى ينبةةةئ عةةةن عناصةةةر التحةةةرص ومعينهةةةا
والخ اا الكثيرة السابض التى ادعا التحريةاا وجودهةا وجةا ا مجهلة فاصةرة
ب وأورد الحكم ى معر
مع أنها ال تتف معهما

الرد على الد ا أنها تتف مع تضريةرص الطةب الشةرعى
ضةد أوردا التحريةاا أن السة ن المسةتخدم آلةى بينمةا خة

التضريةةران مةةن أص ةةادة تةةورص بةةأن الس ة ن آلةةى أو أن المضةةذو اا مةةن س ة ن آلةةى
وتكون المحكم على هذا النحو وفد اسةتندا ةى حكمهةا لةى تلةد التحريةاا واتخةذتها
عنصرا من عناصر افتناعها واطمئنانها لى صح االتهام المسةند للطةاعن وفةد أفامةا
ً
فضا ها على دلي شكلى ال يمكن أن يضتنع به أحةد أو يكةون محة ً لثضتةه األمةر الةذص
ال يتف وأصو التسبيب الصحي ل حكام الجنائي وهةى أن تكةون األدلة التةى تتسةاند
ليهةةا المحكم ة ةةى فضةةائها باإلدان ة لةةى أدل ة وافعي ة ال شةةكلي ال يشةةوبها جمةةا أو
أو بهام  .و ال كان حكمها معيبًةا لضصةوره طالمةا أنهةا اتخةذا مةن هةذا الةدلي

مو

سةندًا لضضةةائها باإلدانة واعتبرتةةه مةةن ضةةمن األدلة التةةى تسةةاندا مةةع يرهةةا ةةى هةةذا
الضضا .
 وقدَاستقرَقضاءَالنقضَعلىَأنَََ:
« الد ع بعدم جدي التحرياا من الد و
المحكم ان تعر

الجوهري التي يتعين على

اليها بالتفنيد والرد ن لم تشأ األخذ به وشا ا اطراحه وان

يكون ردها عليه بأسباب سائغ صريح ومستضل تبرر االلتفاا عنه وال يكفى
الضمنى او االسباب الظاهرة التى ال يستساغ منها الوفوب على

مجرد الر

مبرراا ما فضى به الحكم و ال كان باط

طالما أن المحكم أفاما فضا ها

باالدان بنا على المستمد منها » .
* نض

 1985/4/9ـ س  36ـ رفم  95ـ ص 555

* نض

1977/12/4ـ س  28ـ رفم  206ـ ص  1008ـ طعن/720
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( 47
 1986/3/13ـ س 37ـ رفم 85ـ ص  412ـ طعن

* نض

( 55/7079

 قضتَكذلكَبأنََََ:
« تضدير جدي التحرياا ولئن كان راجعا لسلط التحضي تحا شراب
محكم الموضو وكان هذا التضدير من األمور الموضوعي التي هي من
اط فاتها ال أن شرط ذلد أن تكون األسباب التي تستند ليها من شأنها أن
تؤدص الى ما رتبه الحكم عليها واال كان الحكم معيبا طالما أفام فضا ه على
الدلي المستمد من اإلذن بالضب
* نض

والتفتي

الذص صدر بنا عليها »

1972/3/12ـ س 23ـ رفم  80ـ ص  349ـ طعن 42 / 75
(

هةةذا ض ة ً عةةن أنةةه متةةى ثبةةا سةةاد هةةذا التةةدلي المسةةتمد مةةن تلةةد التحريةةاا
الشةكلي والضاصةرة

ة ن هةذا العةةوار يسةرص علةى بةافى األدلة األخةرص لمةا بينهةا مةةن

تساند مما يبط الحكم بأكمله .
ألن أدلة الةدعوص يكمة كة منهةا اآلخةر ومنهةا مجتمعة تتكةون عضيةدتها

ة ذا

شاب أحدها هةذا العةوار والضصةور نهةار الحكةم بأكملةه وتةداعا أركانةه ودعاماتةه
وهو العيب الذص فد تردص يه الحكم مح هذا الطعن بما استوجب نضضه واإلحال .

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأن :
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«األدلة ةةى المةةواد الجنائية متسةةاندة ـ يكمة بعضةةها بعضةةا ويشةةد بعضةةها
بعضا ـ بحيل ال يمكن التعرب على مضدار األثر الةذص كةان لإلسةتدال الفاسةد علةى
عضيدة المحكم

ـ وماذا كان سوب يكون رأيها ذا تنبهةا لةى سةاد مةا عتضدتةه خطةأ

على خ ب الثابا وعلى خ ب الحضيض »
* نض

 1986/1/22ـ س  37ـ رفم  25ـ ص 114

* نض

 1990/7/7ـ س 41ـ رفم  140ـ ص 806

* نض

 1985/3/28ـ س 36ـ رفم  83ـ ص 500

* نض

 1986/10/9ـ س  37ـ رفم  138ـ ص 728

* نض

 1983/2/23ـ س 34ـ رفم  53ـ ص 274

* نض

 1984/1/15ـ س 35ـ رفم  8ـ ص 50

* نض

 1969 /10/27ـ س  20ـ رفم  229ـ ص 1157

* نض

 1985/5/16ـ س  36ـ رفم  120ـ ص 677

* نض

 1979/5/6ـ س 30ـ رفم  144ـ ص 534

* نض

1982/11/4ـ س 33ـ رفم  174ـ ص 847

َ

 سادساََََ:قصورَآخرَفىَالتسبيبَََ:
َ

خلص الحكم المطعون يه ( ص  ) 9بمةدوناا أسةبابه لةى أن السة ن المعة و
لى الطاعن استخدامه من النو اآللى استنادًا لى ما شةهد بةه شةهود اإلثبةاا ومجةرص
التحرياا وأن عدم ضبط ذلد الس ن أو حصه من المخةتص بةذلد ال يعتةد بةه ـ ذ
أن ما شهد به شهود اإلثباا يؤكد أن ذلد الس ن بندفي آلي ـ ثةم انتهةا المحكمة لةى
أن الضدر المتيضن هو أنه س ن مششخن الماسورة وبذلد دانا الطاعن .
وفةةد سةةب اإليضةةان أن وصةةب المحكم ة لةةذلد الس ة ن وأنةةه بندفي ة ال يجةةو
التةةرخيص بحيا تهةةا أو حرا هةةا بنةةا ً علةةى مةةا شةةهد بةةه شةةهود اإلثبةةاا وتحريةةاا

244

الشرط

يناف

ما ذهبا ليه المحكم ى ختام حكمهةا بةأن ذلةد السة ن هةو بندفية

مششخن الماسورة حا ها الطاعن بغير ترخيص .
يُضاب لةى مةا تضةدم أن انتهةا المحكمة لةى أن السة ن المسةتعم

ةى الوافعة

عبارة عن بندفية مششةخن الماسةورة ممةا ال يجةو حرا هةا اال بتةرخيص ال يضةوم
على أساس جدص صائب وسديد.
ذ لم يتم استخراج المضذوب النارص الذص أصاب كتب المجنى عليهةا لنفةاذه مةن
جسمها وخروجه وعدم استضراره به وبذلد اسةتحا الضطةع بوجةود ع مةاا ششةخن
الماسورة على ذلةد المضةذوب وكةذلد الحةا بالنسةب للمضةذو اا النارية التةى أطلضةا
على واجه مسكن المجنى عليها ذ لم يمكن استخراج أص من تلد المضذو اا لبيةان مةا
ذا كان بها ما يفيد ششخن ماسورة اإلط ( من عدمه .
يُضاب لى ما تضدم أن الدلي المستمد مةن أفةوا شةهود اإلثبةاا ال يُعتةد بةه وال
يُعو عليه ألنهم يشهدون بمةا يدركةه حةواس كة مةنهم وهةذه الحةواس ال تةدرد ال مةا
هو ظاهر لها .
أمةةا مةةا هةةو خفةةى ومث ة ذلةةد نةةو ماسةةورة الس ة ن الماسةةورة المسةةتعم
اإلط ( وما ذا كانا مششخن من عدمةه

ةةى

ةأمر خفةى ال يُةدرد بةالحواس كمةا سةلب

البيةةان ومةةن ثةةم ة ن شةةهادة هةةؤال مهمةةا تعةةددا ال تصةةل ألن يُسةةتد منهةةا الضةةدر
المتةةيضن وهةةو أن الس ة ن المسةةتعم

ةةى الوافع ة مح ة التةةداعى هةةو بندفي ة مششةةخن

الماسورة مما تدخ

ى الضسم األو من الجدو رفةم ( )3الملحة بالضةانون رفةم 394

لسةةن  1954المعةةد

أمةةا الضةةو بةةأن هةةؤال الشةةهود أجمعةةوا أن الس ة ن المسةةتعم
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السالب الذكر هو بندفي آلي مما اليجةو التةرخيص بحيا تهةا أو حرا هةا ة ن تحديةد
نو الس ن وما ذا كان آليًا من عدمه من األمةور التةى ال تةدركها الحةواس ـ بة البةد
صا نيًا بمعر أحد خبةرا األسةلح والةذخائر ـ و ذ كةان هةذا الفحةص
من حصها ح ً
مسةتحي ً لعةدم ضةبط السة ن المسةتعم

ةى الوافعة ضة ً عةن عةدم تةوا ر األمةةاراا

والدالئ التى تد على ششخن ماسورة ذلد الس ن كما سب اإليضةان

ة ن محكمة

الموضةةو تكةةون وفةةد ذهبةةةا لةةى أن ذلةةد السةةة ن المنسةةوب لطةةاعن حةةةرا ه دون
ترخيص هو بندفي مششةخن الماسةورة يكةون وفةد شةابه اال تةرا

ضة ً عةن الفسةاد

ىاالستدال والتعسب ى االستنتاج ألن ما سافته المحكم مةن أدلة وفةرائن ةى هةذا
الشأن ال تؤدص بحكم الل وم العضلى والمنطضى لةى النتةائج التةى خلصةا ليهةا المحكمة
وال تنتج ذلد الضدر المتيضن الذص أفاما عليه المحكمة فضةا ها بةأن ذلةد السة ن الةذص
أحر ه الطاعن عبارة عن بندفية مششةخن الماسةورة ذلةد ممةا يعيةب الحكةم المطعةون
يه بما يستوجب نضضه كما سب البيان .
وتكون المحكم واألمر كذلد فد ا ترضا أن ذلةد السة ن بندفية مششةخن
مما ال يجو الترخيص ب حرا ها أو حيا تها ـ على ير أساس نى صحي .
 وتطبيقاَلعدمَجوازَالافتراضََ،قضتَمحكمةَالنقضَبأنَََ:
« األحكام الجنائي يجب أن تبنى على الج م واليضين من الوافع الذص
يثبته الدلي

المعتبر

وال تؤسس على الظن واإلحتما

من الفرو

واالعتباراا المجردة واألدل االحتمالي ».
* نض

 1977/1/24ـ س  28ـ رفم  28ـ ص 132

* نض

 1977/2/6ـ س 28ـ رفم  39ـ ص 180
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* نض

 1973/1/29ـ س  24ـ رفم  27ـ ص 114

* نض

1972/11 / 12ـ س  23ـ رفم  268ـ ص 1184

* نض

 1968/1/29ـ س  19ـ رفم  22ـ ص 120

* نض

 1973/12/2ـ س  24ـ رفم  228ـ ص 1112

َ

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنَََ:
« أسباب الحكم تعتبر مشوب بالفساد ى اإلستدال ذا انطوا على عيب يمةس سة م
االستنباط ويتحض ذلد ذا استندا المحكمة ةى افتناعهةا لةى أدلة

يةر صةالح مةن الناحية

الموضوعي لإلفتنا بها أو ى حال عدم الل وم المنطضةى للنتيجة التةى انتهةا ليهةا المحكمة
بنا على تلد العناصر التى ثبتا لديها »
* نض

 1981 /6/28ـ طعن ( 44 / 2275

* نض

 1993/2/21ـ س  44ـ رفم  112ـ ص  677ـ طعن ( 62/3343

 وقضتَكذلكَبأنَََ:
« من ال

م ي اصو االستدال أن يكون الدلي الذص يعو عليةه الحكةم مؤديةا

لى ما رتبه عليةه مةن نتةائج مةن يةر تعسةب ةي االسةتنتاج وال تنةا ر ةي حكةم العضة
والمنط » .
*ل

 1985/6/13ـ س  36ـ رفم  138ـ ص  782ـ لة ً 55/6335

*ل

 1985/10/17ـ س  36ـ رفم  158ـ ص 878

*ل

 1985/5/27ـ س 36ـ رفم  158ـ ص 778

*ل

 1982/11/4ـ س  33ـ رفم  174ـ ص  847ـ لة ً 52/4233

*ل

 1977/1/24ـ س  28ـ رفم  28ـ ص 132
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 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:
« من ال

م ى أصو اإلستدال أن يكون الةدلي الةذص يعةو عليةه الحكةم مؤديةا

لى ما رتبه عليةه مةن نتةائج مةن يةر تعسةب ةى اإلسةتنتاج وال تنةا ر ةى حكةم العضة
والمنط ـ وأن األحكام الجنائي يجب أن تبنى بالج م واليضين على الوافةع الةذص يثبتةه
الدلي المعتبر وال تؤسس بةالظن واإلحتمةا علةى الفةرو

واإلعتبةاراا المجةردة »

.
* نضةةةة

 1977/1/24ـ س  28ـ رفةةةةم  28ـ ص  132ـ طعةةةةن

( 46/1087
* نضةةةة

 1985/10/17ـ س  36ـ رفةةةةم  158ـ ص  878ـ طعةةةةن

(55/615

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأن :
« الحكم يكون مشةوبا بالفسةاد ةى اإلسةتدال ذا انطةوا أسةبابه علةى عيةب يمةس
س م االستنباط ويتحض ذلد ذا استندا المحكم ى افتناعها لةى أدلة

يةر صةالح

مةن الناحية الموضةوعي لإلفتنةةا بهةا أو ةى حالة عةةدم اللة وم المنطضةى للنتيجة التةةى
انتها ليها بنا على العناصر التى ثبتا لديها »
* نضةةةة

جنةةةةائى  1982/11/4ـ س  33ـ رفةةةةم 174ـةةةة ص  847ـ طعةةةةن

( 52/4223
* نض

مدنى  1981/6/25ـ طعن ( 44 / 705

 هذاََ،وقدَقضتَمحكمةَالنقضَََ:
« بأن محكم النض
ل دلة المطروحة عليهةةا

تنبسط رفابتهةا علةى صةح اسةتدال المحكمة لصةواب اسةتنباطها
ة ذا كانةةا فةةد اعتمةةدا علةةى دلية ال يجةةو أن يؤسةةس فضةةا ها

عليه ن حكمها يكون باط البتنائه على أساس اسةد

248

ذ يتعةين أن تكةون كا ة األدلة التةى

أفيم عليها فضا الحكم وفد سلما من عوار الفساد ي اإلستدال أو التعسب ي االسةتنتاج
وهو ما لم يسلم منه الحكم الطعين ولهذا كان معيبا واجب النضـ

واإلعادة » .

*ل

 1983/2/23ـ س  34ـ ىن  53ـ ص  274ـ لة  6453مسا ً 52

*ل

 1985/6/13ـ س  36ـ ىن  138ـ ص 782

وجدير بالذكر أنه ا خلو األورا( من دلي يضينى وفةاطع علةى نةو ماسةورة
البندفي المستعمل ى الحادل والمنسوب للطاعن حرا ها دون تةرخيص ـ ة ن الضةدر
المتةيضن ةى جانبةةه يكةون هةو حةةرا ه لبندفية مصةضول الماسةةورة و يةر مششةخن ممةةا
يةدخ

ةى الجةدو رفةةم ( )2المعةد بالضةانون رفةةم  165لسةن  1981بعضوبة السةةجن

و رام ال تجاو خمسمائ جنيها ً.
وهذا هو العوار الةذص شةاب الحكةم المطعةون يةه بمةا يصةمه بعةوار الفسةاد ةى
االسةةتدال بمةةا يسةةتوجب نضضةةه وال ينةةا مةةن ذلةةد مةةا هةةو مضةةرر مةةن أن لمحكم ة
الموضو سلط تضديري واسع ى تضدير وفائع الدعوص وتكوين عضيدتها يها .
لةةيس طليضً ةا مةةن ك ة فيةةد ب ة تحكمةةه

ألن اسةةتعما المحكم ة لتلةةد السةةلط

أصةةو وضةةوابط وفواعةةد تةةنظم حرك ة تلةةد السةةلط وتةةؤمن مسةةيرتها حتةةى ال تصةةب
سلط مستبدة ومتسةلط

األمةر الةذص ال يتفة وطبيعة السةلط الضضةائي وهةى سةلط

عادل تطب أحكام الضةانون وتلتة م بضةوابط تسةبيب األحكةام التةى تصةدر منهةا وحتةى
يمكن اعتبارهةا حجة علةى الكا ة وعنوانًةا للحضيضة التةى ال تضبة جةدالً أو منافشة متةى
صارا نهائي وبات .
ومن ك ما تضةدم يتبةين أن محكمة الموضةو أرهضةا وفةائع الةدعوص وتمةردا
على فواعد االستخ ص السائغ والمضبو
المسةةتعم

واستعانا ى تكةوين عضيةدتها بةأن السة ن

ةةى الحةةادل مششةةخن الماسةةورة وال يجةةو التةةرخيص بحيا تةةه أو حةةرا ه
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بعناصر ودالئ ال وجود لها
الطلضةةاا بمنةة

ب تخالب التضرير الفنى الذص لم يشةر لةى أن آثةار

المجنةةى عليهةةا لسةة ن مششةةخن ال يجةةو التةةرخيص بحيا تةةه أو

حرا ه كما جا بالتهم التى دانا المحكمة الطةاعن بهةا هةذا لةى أن أفةوا الشةهود
المستمدة من الحواس ال تدرد األمور الخفي ومنها طبيع ماسةورة السة ن المسةتعم
ومةةا ذا كانةةا مششةةخن أو مصةةضول

ومةةا ذا كةةان ذلةةد السةة ن يجةةو التةةرخيص

بحيا ته أو حرا ه من عدمه .
 وفىَحكمَصدرَمؤخراَمنَمحكمةَالنقضَقضتَبأنهَََ:
« ال يكفى ى تحديد نو ماسورة الس ن المستعم

ى الحةادل ومةا ذا كانةا

مششةخن مةةن عدمةةه ـ مجةةرد أفةةوا الشةهود وفةةولهم أن المةةتهم كةان يحمة بندفية آلية
وفا ارتكاب الوافع أو ضبط مظروب ارغ عيار  7.62 × 39مم مما يستخدم ةى
هةذه البنةاد( وكةان الثابةا أن السة ن المةذكور لةم يضةبط ولةم يفحةص لةذلد نيًةا
حتى يمكن الضطع بأنةه مةن األسةلح اآللية سةريع الطلضةاا

المتهم بالضدر المتيضن

نةه كةان يتعةين مؤاخةذة

وهو أنه كان يحر س ًحا ناريًا من األسلح

يةر المششةخن

الماسورة الواردة بالجدو رفم ( )2الملحة بالضةانون رفةم  394لسةن  1954المعةد
 .ويكون الحكم ذ خالب هذا النظر معيبًا لضصوره واجبًا نضضه واإلحال » .
* نض

 2014/5/12ـ طعن رفم  20221ـ لسن . ( 83

ومؤدص هذا الضضا األخير من محكم النض

أن تحديد نو السة ن ومةا ذا

كان آليًا مششخن الماسورة من عدمه ال يجو الضطةع بةه مةن المحكمة بنةا ً علةى مةا
ذكره شهود اإلثباا أو ضبط مظروب ةارغ ممةا يطلة مةن ذلةد السة ن طالمةا أنةه
لم يضبط ولم يفحص نيًا بمعر خبرا الس ن ـ و ةى هةذه الحالة ة ن الجةانى يُسةأ

250

عن الضدر المتيضن ى جانبه وهو أنه أحر س ًحا ناريًا من األسلح

ير المششةخن

الواردة بالجدو رفم ( )2الملح بالضانون رفم  394لسن  1954المعد .
هذا و نى عن البيان أن البا ى نوعية السة ن ونةو الماسةورة مةن المسةائ
الفني البحت التى ال تدخ

ى العلم العام وال يبا يها ال الفنيةون مةن وافةع الفحةص

والمعاين .
 وقضاءَمحكمةَالنقضَمستقرَومتواترَاستقراراَوتواتراَيغنيـانَعـنَ
الاستشهادَََ،علىَأنهَََََ:
« وان كان للمحكم كام السةلط ةى تضةدير الضةوة التدليلية لعناصةر الةدعوص
المطروح ة علةةى بسةةاط البحةةل وهةةى الخبيةةر االعلةةى يمةةا تسةةتطيع ان تفص ة

يةةه

بنفسةةها اال أنةةه يتعةةين علةةى المحكم ة متةةى واجهةةا مسةةأل ني ة بحةةا أن تتخةةذ مةةن
الوسائ

لتحضيضها بلو ةا الةى

تبدص رأيها ى مسأل

اية األمةر يهةا

وعلةى أنةه اليسةوغ للمحكمة أن

ني بحت لمايحتاجه ذلد الى دراي ني ليسةا مةن العلةم العةام

وال أن تح ة نفسةةها مح ة الخبيةةر الفنةةى ةةى مسةةأل

ني ة

وعلةةى ان الضطةةع ةةى

رأص أهـ الخبرة » 0

مسأل ني بحت يتوفب على استطـ
* نض جنائى  60/11/29ــ س  11ــ رفم  165ــ ص 854
* نض

جنائى 61/6 /13ــ س  12ــ رفم  131ــ ص 671

* نض

جنائى  62/4/10ــ س  13ــ رفم  84ــ ص 336

* نض

جنائى 62/4/16ــ س  13ــ رفم  89ــ ص 352

* نض

جنائى  62/10/8ــ س  13ــ رفم  152ــ ص 610

* نض

جنائى  64/1/27ــ س  15ــ رفم  19ــ ص 92

* نض

جنائى  65/12/20ــ س  16ــ رفم  179ــ ص 937
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* نض

جنائى  67/5/29ــ س  18ــ رفم  144ــ ص 726

* نض

جنائى  1967/6/26ــ س  18ــ رفم  177ــ ص 887

* نض

جنائى  1967/5/22ــ س  18ــ رفم  134ــ ص 690

* نض

جنائى  67/11/14ــ س  18ــ رفم  231ــ ص 1110

* نض

جنائى  68/1/8ــ س  19ــ رفم  6ــ ص 33

* نض

جنائى  68/5/13ــ س  19ــ رفم  107ــ ص 546

* نض

جنائى  68/5/27ــ س  19ــ رفم  119ــ ص 600

* نض

جنائى  69/6/ 2ــ س 20ــ رفم  165ــ ص 828

* نض

جنائى  1970/3/15ــ س  21ــ رفم  89ــ ص 358

* نض

جنائى  71/10/31ــ س  22ــ رفم  142ــ ص 590

* نض

جنائى  1973/4/1ــ س  24ــ رفم  92ــ ص 451

* نض

جنائى  74/12/9ــ س  25ــ رفم  183ــ ص 849

* نض

جنائى  78/4/9ــ س  29ــ رفم  74ــ ص 388

* نض

جنائى  1990/5/17ـ س  41ـ رفم  126ـ ص 727

كما جرص فضا محكم النض

على أن « رأص الخبير الفنى ةى مسةأل نيةه

ال يصة تفنيةةده بةأفوا الشةةهود ـةـ ة ذا المحكمة علةةا ذلةد أنهةةا تكةون فةةداخلا بحة
الد ا وأسسا حكمهةا علةى اسةباب التحملةه » ( نضة
 333ــ ص  ) 902ــ وفضا محكم النض

 1951/4/2ـةـ س  2ـةـ رفةم

بأنه « اليسوغ للمحكمة أن تسةتند

الةى أفةوا الشةةهود ةى اطةةران الةرأص الفنةةى » ( نضة

 1965/11/2ـةةـ س  16ـةـ رفةةم

 153ــ ص ) 808

و ذ خةةالب الحكةةم المطعةةون يةةه هةةذا النظةةر نةةه يكةةون معيبًةةا واجةةب الةةنض
واإلحال .
وحيل أنه لما تضدم جميعه ن الحكم المطعون يةه يكةون وفةد ران عليةه عةوار
البط ن بما يستوجب نضضه واإلحال .
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َََََََََََََََََََََََََوعنَطلبَوقفَالتنفيذَ
نه لما كان الحكم المطعون يه فد شابه من العيةوب مةا يةرج الحكةم بنضضةه
وكةان االسةةتمرار ةةى تنفيةةذ الحكةةم المطعةةون يةةه ضةةد الطةةاعن مةةن شةةأنه أن يرتةةب لةةه
أضرارا جسيم ال يمكن مدارتها بما يح له طلب وفب تنفيذه مؤفتا ريثما يفصة

ةى

هذا الطعن .
ََََََََََََََََََََََََفلهذهَالأسبابَ
يلتمس الطاعن من محكم النض
ريثما يفص

األمةر بوفةب تنفيةذ الحكةم المطعةون يةه مؤفتةا

ى هذا الطعن واألمر بضم المفرداا لل ومها لتحضي أسباب الطعن .

والحكمََ:
أولاَ :بضبو الطعن شك
ثانياَ :بنض

.

الحكم المطعون يه واإلحالـ .
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََالمحامىََ/رجائىَعطيةَ

إحرازَمخدراتَبغرضَالإتجارَ
الطعنَرقمََ84/7712قَ
عنَالجنايةَرقمََ2013َ/162جناياتَالدقىَ
ََََََََََََََََََََََََ2013/740كلىَشمالَالجيزةَ
َ
َ1ـَالقصورَفىَالتسبيبَََ.
َ2ـَقصورَآخرَفىَالتسبيبَََ.
َ3ـَقصورَآخرَفىَالتسبيبَََ.
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َ4ـَالتناقضَفىَالتسبيبَََ.
َ5ـَقصورَآخرَفىَالتسبيبَََ.
َ
َ

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َ
َ
محكمةَالنقض
الدائرةَالجنائيةَ
مذكــــــرةَ
َ

بأسبابَالطعنَبالنقضَ
المقدمَمن  1 :ـ ...........

المتهم األو ( الطاعن األو ) .

 2ـ ..................المتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) .
متهمةةةةين ـ محكةةةةوم ضةةةةدهما ـ
طاعنين
وموطنهما المختار مكتب األستاذ /محمةد رجةائى عطيةه ـ وشةهرته رجةائى
عطيه ـ المحامى بالنض

 26شار شريب باشا ـ الضاهرة .
ضــــــــــــدََ :النياب العام

فىَالحكـــم  :الصادر من محكم جناياا الجي ة الةدائرة (  ) 17جية ة بجلسة  8ينةاير
 2014ـ ةةى الضضةةي رفةةم  2013/162جنايةةاا الةةدفى ( 2013/740كلةةى
شةةةما الجيةةة ة ) والضاضةةةى حضةةةوريا ً بمعافبةةة كةةة مةةةن الطةةةاعنين األو
والثةانى بةدران بالسةجن المشةدد لمةدة خمسة عشةر عا ًمةا وتغةريم كة منهمةا
مبلغ مائ ألب جنيه وبمصادرة المواد المخدرة المضبوط .
ــــــــــــــــــــــ

255

الوقائــــــعَ
أفاما النياب العام الدعوص الجنائي ضد ك ٍّّ من المتهمين :
 .......... .1الطاعن األو
 .......... .2الطاعن الثانى
ألنهما ى يوم  2013/1/4ـ بدائرة فسم الدفى ـ محا ظ الجي ة :
ـ ألّفا عصاب كان من أ راضها اإلتجار ى المواد المخدرة وتضديمها للتعاطى .
ـ ة أحةةر ا وحةةا ا بضصةةد اإلتجةةار جةةوهر مخةةدر « الهيةةروين ـ الكوكةةايين » ةةى يةةر
األحوا المصرن بها فانونًا .
األمةر المعافةب عليةه بةالمواد  ,1/33 ,1/7 ,2 , 1ضةرة « د »  1/34بنةد « أ
»  2بند « 42 » 6من الضانون رفةم 182لسةن  1960المعةد بالضةانونين رفمةى 61
لسن  122 1977لسن  1989والبند « » 2 ,1من الضسم األو من الجةدو رفةم «
 » 1الملح بالضانون األو والمستبد بضرار و ير الصح رفم  46لسن . 1997
وبجلس  8يناير  2014فضا المحكم بمعافب ك مةن الطةاعنين االو والثةانى
بالسةجن المشةدد لمةدة خمسة عشةر عا ًمةةا وبمصةادرة المةواد المخةدرة المضةبوط وتغةريم كة
منهما مبلغ مائ ألب جنيه .

ولما كان الحكم الصادر ب دان الطاعنين باط ً
المذكورين بطري النض

ضةد طعةن عليةه المحكةوم ضةدهما

ك بشخصه بسجن التحضي بطةرة األو بةرفم  30/تتةابع

بتاريخ  2014/1/20والثانى برفم  49/تتابع بتاريخ . 2014/1/28
ََََََونوردَفيماَيلىَأسبابَالطعنَبالنقضَََ:
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أســــــــــــبابَالطعنََ
َََََ
أولاََ:القصورَفىَالتسبيبَََ:
صةةورا محكم ة الموضةةو وافع ة الةةدعوص التةةى فضةةا ب دان ة الطةةاعنين عنهةةا
بضولها ما نصه « نها تتحص
محمود عو

ةى أن التحريةاا السةري التةى أجراهةا النضيةب مجةدص

الضابط ب دارة مكا ح مخدراا الجي ة دلا على أن كر ًّ مةن .........

( الطاعن األو ) ـ مواليد  1986/6/29والمضيم سكنًا بالسليماني ـ شةبين الضنةاطر ـ
فليوبي ة

و  ( .........الطةةاعن الثةةانى ) سةةن  23عاط ة ـ والمضةةيم بةةذاا العنةةوان ـ

يحو ان ويحر ان مواد مخةدرة ( مخةدر الهيةروين ) ةى يةر األحةوا المصةرن بهةا
فانونًةةا ويتواجةةدان بةةدائرة الضسةةم ويسةةتغ ن السةةيارة رفةةم ط أ  9342ةةى تلةةد الحيةةا ة
واإلحرا »
« ولمةةةا اسةةةتوث مةةةن هةةةذه التحريةةةاا أ ر هةةةا ةةةى محضةةةر حةةةرره بتةةةاريخ
 2013/1/4الساع الثاني مسا ً عرضةه علةى النيابة العامة المختصة التةى أذنةا لةه
بذاا التاريخ الساع الرابعة مسةا ً بضةبطهما وتفتيشةهما والسةيارة المشةار ليهةا أينمةا
وجدا بدائرة فسم الدفى .
« وتنفيذًا لذلد األمةر فةام الضةابط مجةرص التحريةاا باالنتضةا مةن ديةوان عملةه
مصةةطحبًا معةةه النضيةةب أحمةةد مةةاهر وعلةةى رأس فةةوة مةةن أ ةةراد الشةةرط السةةريين
وذلد بعد تلضيةه اتصةا تليفةونى مةن بعة

مصةادره السةري بتواجةد المتهمةين بشةار

سةةليمان أباظ ة بةةدائرة الضسةةم وكمةةن لهمةةا يةةه وشةةاهدهما يسةةتض ن تلةةد السةةيارة توجةةه
ليهما يساعده النضيب أحمد ماهر وتمكن من ضبطهما وبتفتةي

األو عثةر معةه داخة

جيةب بنطالةه األيمةن علةى علبة سةجائر ماركة مةارلبورو أحمةر بفضةها ةى مواجهتةةه
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عثر بداخلها علةى لفا ة ب سةتيكي شةفا اللةون متوسةط الحجةم تحةوص بةداخلها كمية
مةةن مسةةحو( بةةيج اللةةون ثبةةا معمليًةةا أنهةةا لجةةوهر الهيةةروين المخةةدر ومبلةةغ نضةةودص
وبتفتةةي

الثةةانى عثةةر معةةه بةةداخ جيةةب بنطالةةه األيمةةن علةةى علبةة سةةجائر ماركةة

مةةارلبورو أبةةي

بفضةةها عثةةر بةةداخلها علةةى عةةدد اثنةةين لفا ة ب سةةتيكي شةةفا اللةةون

متوسط الحجم تحوص بداخ ك منها مسةحو( أبةي

اللةون ثبةا معمليًةا أنةه لجةوهر

الهيةةروين المخةةدر كمةةا عثةةر معةةه علةةى مبلةةغ نضةةدص وبتفتةةي

السةةيارة عثةةر بةةداخ

تةةةابلوه السةةةيارة علةةةى لفا ةةة ب سةةةتيكي صةةةغيرة بةةةداخلها عةةةدد ثمانيةةة وثمةةةانين لفا ةةة
ب ستيكي صغيرة تحوص ك منها على ذاا المخدر الساب

وكةذا عةدد ثة ل لفا ةاا

ب ستيكي متوسط الحجم تحوص ك منهةا ذاا المخةدر وكةذا لفا ة ب سةتيكي كبيةرة
الحجم تحوص بداخلها عدد سبع وعشةرين لفا ة ب سةتيكي شةفا اللةون تحةوص بةداخ
ك منها مسحو( أبةي

اللةون ثبةا أنةه مسةحو( الكوكةايين المخةدر

ضةام بضةبطهما

وثبةةةا مةةةن تضريةةةر المعمةةة الكيمةةةاوص أن اللفا ةةةاا المضةةةبوط لجةةةوهر الهيةةةروين
والكوكايين المدرجين بجدو فانون المخدراا » .
واستندا المحكم ى تصويرها لوافعة الةدعوص علةى النحةو السةالب البيةان لةى
األدل المستمدة مةن شةهادة النضيةب مجةدص مصةطفى وأحمةد مةاهر رجةب محمةد ومةا
ثبا بتضرير المعم الكيماوص من مصلح الطب الشرعى .
وبعد أن حصلا المحكم مضمون األدل السابض فضا بمعافب ك مةن المتهمةين
بالعضوباا المبين بصدر هذه المذكرة .
وباإلط

على محضر جلس المحاكم التى صدر يهةا الحكةم المطعةون يةه

تبةةين أن د ةةا الطةةاعنين تمسةةد ةةى مرا عتةةه بعةةدم جدي ة التحريةةاا التةةى صةةدر اإلذن
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بنا عليها استنادًا لى أن محضر التحرياا المذكور جةا ةى عبةاراا عامة

بالتفتي

مرسةةةل ال تفيةةةد أكثةةةر مةةةن أن المتحةةةرص عنهمةةةا وهمةةةا عةةةاط ن وال يمارسةةةان عمةةة ً
مشةةروعًا و نمةةا شةةك تشةةكي ً عصةةابيًا مكونًةةا منهمةةا لإلتجةةار ةةى المةةواد المخةةدرة
وأنهما يستض ن لهذا الغر
الضليوبي

السيارة ط أ  9432ويضيمان بالسليماني ـ شبين الضنةاطر ـ

ى حين أن الطاعن األو طالب ويضيم بمدين نصر ـ صضر فةري

رفةم 52

والثانى يضيم بعمةارة الصةفا رفةم  21بالضبة الجديةدة التابعة لضسةم ال يتةون ـ بمحا ظة
الضاهرة وال يضيم بدائرة فسم شيبين الضنةاطر ـ بالسةليماني الضليوبية كمةا جةا بمحضةر
التحةةرص وذلةةد و ة مةةا هةةو ثابةةا ببطاف ة ك ة منهمةةا الضومي ة

كمةةا أنهمةةا ليسةةا

عاطلين ب يعم األو بةاألجر بمختلةب األعمةا التةى يكلةب مةن أربةاب األعمةا
بهةةا كمةةا لةةم تكشةةب التحريةةاا سةةالف الةةذكر عةةن وحةةدة المةةرور المضيةةد بهةةا السةةيارة
المذكورة ومالكها ر م أن هذه البياناا معلوم للكا ويمكن معر تهةا بةالرجو

لةى

األف م المختصة بةالمرور والتةى يسةه االتصةا بهةا ةى لحظةاا معةدودة بواسةط
األجهةة ة الحديثةة المةة ود بهةةا كا ةة مكاتةةب دارة مكا حةة المخةةدراا علةةى مسةةتوص
الجمهوري

كما لم تسفر التحرياا سالف الذكر عن مالد تلد السيارة وع فة المةتهم

الثانى بها .
وخلةص الةد ا مةن ذلةد لةى أن التحريةاا سةالف الةذكر لةم تكةن بالكفاية بالضةدر
الة

م الستصةةدار اإلذن بالضةبط والتفتةةي

بنةا عليهةةا باإلضةا

لةةى أنهةا لةةم تسةةفر

كذلد عن مصدر هةذه المةواد المخةدرة التةى نسةبا للمتهمةين حرا هةا بضصةد اإلتجةار
وعم ئهمةةا ومةةا ذا كانةةا فةةد تمةةا مرافبتهمةةا بمعر ة أجهة ة البحةةل والتحةةرص ومةةا
أسفرا عنه هذه المرافب ن كانا فد تما ع ً .
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هذا وفد انتهى د ا الطاعنين ى د اعةه لةى بطة ن اإلذن الصةادر مةن النيابة
العام بضبطهما وتفتيشهما وتفتي

السيارة المذكورة وأن هذا الةبط ن ينسةحب لةى

كا ةةة األدلةةة التةةةى أسةةةفر عنهةةةا تنفيةةةذ ذلةةةد اإلذن بمةةةا ةةةى ذلةةةد ضةةةبط المخةةةدر ذاتةةةه
واالعتراب المع و للمتهمين ى أعضابه ألن هذه األدل مترتب علةى تنفيةذ ذلةد اإلذن
الذص شابه عوار البط ن والمرتبطة بةه ارتبا ً
طةا ال يضبة التج ئة حيةل أنهةا مةا كانةا
لتوجد لواله .
كمةةةا جهلةةةا التحريةةةاا الم عومةةة مصةةةدرها ولةةةم يكشةةةب جامعهةةةا عةةةن ذلةةةد
المصةةدر واكتفةةى عنةةد سةةؤاله عنةةه بالتحضيضةةاا بالتةةذر بأنةةه يخشةةى اإل صةةان عنةةه
لضروراا األمن العةام وأوضة الةد ا أنهةا ذريعة واهية يلجةأ ليهةا الضةباط عةادة
لحجب أحد األدل الهام عن سلط الضضا ب أهمها على اإلط ( .
ألن ذلةةد المصةةدر لةةه شةةأنه باعتبةةاره الركي ة ة الجوهري ة والدعام ة األولةةى التةةى
انطل منها االتهام الموجه للطاعنين والذص على أساسه تحض اإلجةرا اا التالية عليةه
وهى صدور اإلذن بالضةبط والتفتةي

ومةا أسةفر عنةه تنفيةذ ذلةد اإلذن مةن نتةائج أدا

لى ضبط المخدر وحيا ة الطاعنين له على حد فو ضابطى الوافع .
وفةةد طلةةب الةةد ا وبح ة
الوافع

ـ اإل صةةان عةةن ذلةةد المصةةدر باعتبةةاره مةةن شةةهود

وألهميته الضصوص لكشب الحضيضة

وحتةى ال يكةون فصةا ه سةبي ً للتسةتر

علةى اإلجةةرا اا الصةةوري التةةى اتخةةذا الستصةدار ذلةةد اإلذن مةةن سةةلط التحضية
وذلةد كيمةا تسةبغ الشةرعي ـ بغيةر حة ـ علةى اإلجةرا اا الباطلة التةى اتخةذا ضةةد
الطاعنين هذه اإلجةرا اا التةى أسةفرا عةن تلةد الصةورة التةى هةى ةى الوافةع مةن
صنع الضابطين شاهدص اإلثباا وال تطاب وافعًا أو حضيض ـ كمةا أوضة الةد ا
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ةى

مرا عتةةه أنةةه لةةيس مةةن المضبةةو عضةة أو منطضًةةا أن يسةةتض الشةةاهدان بالشةةهادة علةةى
اإلجرا اا الباطل التى تما ممارستها بمعر تهما علةى النحةو الةذص حملتةه األورا(
الشةةةاهد األو هةةةو الةةةذص جمةةةع التحريةةةاا المطعةةةون عليهةةةا بالصةةةوري واالخةةةت (
واالصةةطنا مةةن جانبةةه وهةةو والشةةاهد الثةةانى همةةا وحةةدهما اللةةذان فامةةا ب ة جرا اا
الضةةب

والتفتةةي

بعةةد أن استصةةدرا اإلذن ( الباط ة ) مةةن سةةلط التحضي ة

ثةةم فامةةا

باستجواب الطاعنين ثر ضبطهما وتلضيا فرارهمةا ( الم عةوم كةذبا ) بة حرا المخةدر
المضبوط معهما وبالسيارة المذكورة ـ وبذلد انحصرا األدلة ةى شةخص كة منهمةا
دون أن يشاركهما أحد ى الشهادة وذلد عةن عمةد و صةرار سةاب حتةى ال تنكشةب
الحضيضة وينفضة أمةةر كةةذبهما ذا مةةا كةةان هنةةاد شةةهود آخةةرين سةةواهما ـ خاصة وأن
الضةةبط والتفتةةي

تةةم ةةى شةةار سةةليمان أباظة بالةةدفى الةةذص يعةةج بالمةةارة و ةةى سةةاع

مبكرة من مسا يوم  2013/1/4األمر الذص يستحي معه الضو بةأن أحةدًا لةم يشةاهد
وافع الضبط سواهما

ذا كانا فد حدثا ع ً ووافعًا ى ذلد المكان كما يتضوالن !

وفد جرص فضا محكم النض
أعما التحضية
كان اإلذن باط

أنه يشترط لصح اإلذن الصةادر بعمة مةن

أن يسبضه تحريةاا جدية

سةابض

علةى اإلذن ال الحضة عليةه و ال

ً.

وتةةواتر فضةةا محكم ة الةةنض

علةةى أن العبةةرة ةةى اإلجةةرا هةةو بمضدماتةةه ال

بنتائجةةه وأنةةه ال يجةةو اإلسةةتدال بالعم ة

ال ح ة وال بالضةةبط ال ح ة

بجدي التحرياا ذلد أنه ذا لم ترصد التحريةاا الوافةع السةاب الواجةب رصةده
ذلد يؤكد عدم جديتها ومن ل ّم بط ن أص ذن يصدر بنا ً عليها 0
* نض

 1968/3/18ـ س  19ـ رفم  62ـ ص 334
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للضةةو
ةن

* نض

 1987/11/11ـ س  38ـ رفم  173ـ ص 943

* نض

 1978/4/3ـ س  29ـ رفم  66ـ ص 350

وقضــتَمحكمــةَالــنقض « بتأييةةد حكةةم محكمة الموضةةو بةةبط ن اإلذن

فام

لعدم جدي التحرياا لخلوها من بيان مح

المتهم وعمله الذص يمارسةه مةع

أنه تاجر أخشاب ويباشر نشاطه ى مح مرخص به وله بطاف ضريبي
 1978/4/3ـ س  29ـ رفةةم  66ـ ص ) 350
محكم ة الموضةةو التةةى أبطلةةا ذن التفتةةي

ـ وفضةةا بصةةح مةةا ذهبةةا ليةةه

تأسيس ةا ً علةةى عةةدم جدي ة التحريةةاا لمةةا

تبينته من أن الضابط الذص ستصدره لةو كةان فةد جةد

حضيضة اسةةمه
تحريه لتوص
اإلشةةارة

ـ ( نضة

ةى تحريةه عةن المةتهم لعةرب

كمةةا فضةةا بةةذلد أيضةةا علةةى سةةند أن الضةةابط لةةو كةةان فةةد جةةد ةةى

لى عنوان المتهم وسكنه

لةةى عملةةه وتحديةةد

ـ أمةا وفةد جهلةه وخة محضةره مةن

سةةنه لضصةةوره ةةى التحةةرص ممةةا يبط ة األمةةر الةةذص

ستصدره ويهدر الدلي الذص كشب عنةه تنفيةذه » ( نضة

 1977/12/4ـ س 28ـ

رفم  206ـ ص ) 1008

أيضا ً

 :ـ

 1985/4/9ـ س  36ـ رفم  95ـ ص 555

* نض
* نض

 1978/4/3ـ س  29ـ رفم  66ـ ص 350

* نض

 1977/11/6ـ س  28ـ رفةم  190ـ ص  914ـ طعةن

( 47/640
* نض

 77/12/4ـ س  28ـ رفم  206ـ ص 1008

* نض

 78/4/3ـ س  29ـ رفم  66ـ ص 350

* نض

 78/11/26ـ س  29ـ رفم  170ـ ص830

* نض

 1977/11/6ـ س  28ـ رفم  190ـ ص 214
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* نض

 1968/3/18ـ س  19ـ رفم  61ـ ص 331

 وإستقرَقضاءَالنقضَعلىَأنَََ:
لعةةةدم جديةةة التحريةةةاا التةةةى بنةةةى عليهةةةا

« الةةةد ع بةةةبط ن اإلذن بةةةالتفتي
جةةوهرص ويتعةةين علةةى المحكمة ان تعةةر

لهةةذا الةةد ع وتضةةو كلمتهةةا يةةه بأسةةباب

سةةائغ وال يصةةل إلطراحةةه العبةةارة الضاصةةرة التةةى ال يسةةتطا معهةةا الوفةةوب علةةى
مسةةو اا مةةا فض ةى بةةه الحكةةم ةةى هةةذا الشةةأن ذ لةةم تبةةد المحكم ة رأيهةةا ةةى عناصةةر
أو تضة كلمتهةا ةى كفايتهةا لتسةويغ صةداره مةن

التحرياا السابض على اإلذن بالتفتي

سةلط التحضية مةع نهةةا أفامةا فضةةا ها باإلدانة علةةى الةدلي المسةةتمد ممةا أسةةفر عنةةه
تنفيةةذ هةةذا اإلذن ومةةن ثةةم يكةةون الحكةةم معيبةةا ً بالضصةةور والفسةةاد ةةى اإلسةةتدال بمةةا
يستوجب نضضه » 0
*

نض

* نض

 1980/2/4ـ س  31ـ رفم  37ـ ص 182
 1978/4/3ـ س  29ـ رفم  66ـ ص  350ـ طعةن  1660لسةنه 47

(

و بطةةة ن اإلذن الصةةةادر بالضةةةبط أوالتفتةةةي
أعما التحضي

أو التسةةةجي أو بةةةأص عمةةة مةةةن

يبطة بالتةالى كا ة األدلة المترتبة علةى تنفيةذ ذلةد اإلذن مةا دامةا

وثيض الصل به ما كانا لتوجد لواله .
* نض

 77/12/4ـ س  28ـ رفم  206ـ ص 1008

* نض

 78/4/3ـ س  29ـ رفم  66ـ ص 350

* نض

 78/11/26ـ س  29ـ رفم  170ـ ص 830

* نض

 1977/11/6ـ س  28ـ رفم  190ـ ص 914

* نض

 1968/3/18ـ س  19ـ رفم  61ـ ص 331
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ةةبط ن لإلت ر ل لةةبط ن مةةابنى عليةةه فاعةةدة إت لون ر عامةةه بمضتضةةى فةةانون
ـ المةادة  331 /أ0ج تةنص علةى أن  :ـ

لإلت ل لى الجنائي وأحكام محكم الةنض

« البط ن يترتب على عدم مراعاة أحكةام الضةانون المتعلضة بةأص إتر ل جةوهرص
 0ول أ المادة 336 /أ0ج على أنه  :ـ إذل تضرر بط ن إت ل
اآلثار التى تترتب عليه مباشره

نةه يتنةاو جميةع

ول م إعم تف متى أمكن ذلد » .

 وقضتَمحكمةَالنقضَمراراَبأنَََ:

«الضاعدة أن ما بُنى على باط

هو باط »

* نض

 1973 /4 /9ـ س  24ـ رفم  105ـ ص 506

* نض

 73 / 4 / 29ـ س  24ـ رفم 116ـ ص 568

« وتطبيضةةاا ـ هةةذه الضاعةةدة عديةةدة ال تضةةع تحةةا حصةةر ةةى فضةةا محكم ة
الةةنض

حكمةةا مةةرارا ً بةةأن ال م الضةةب

والتفتةةي

البةةاطلين اهةةدار ك ة مايترتةةب

عليهما » 0
* نض

 66/3 /7ـ س  17ـ رفم 50ـ ص 255

* نض

 61/11/28ـ س12ـ رفم  193ـ ص 938

* نض

 60/5/30ـ س  11ـ رفم  96ـ ص 505

 وقضتَمحكمةَالنقضََبأنهَََ:
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« اليجةةو االسةةتناد ةةى ادان ة المةةتهم الةةى ضةةبط المةةادة المخةةدرة معةةه نتيج ة
للتفتةي

الةذص فةةام بةه وكية النيابة ألن هةةذا الةدلي متفةةر عةن الضةةب

باط ولم يكن ليوجد لوال هذا االجرا الباط وال ن مابنى على الباط
* نض

الةذص وفةةع
هو باط »

 1958/10 /21ـ س  9ـ رفم  206ـ ص 839

 وقضتََمحكمةَالنقضََََ:
« مادامةةا ادان ة المةةتهم فةةد افيمةةا علةةى الةةدلي المسةةتمد مةةن محضةةر تفتةةي
باطة

وعلةةى االعتةةراب المنسةةوب اليةةه ةةى هةةذا المحضةةر الةةذص انكةةره يمةةا بعةةد

نها التكون صحيح العتماد الحكم على محضر اجرا اا باطل » .
* نض

 1950/11/ 28ـ س  2ـ رفم  97ـ ص 255

كمةةا ال تسةةمع شةةهادة مةةن فةةام بهةةذا العمة التعسةةفى المشةةوب بةةالبط ن ألنةةه ن
يشهد بصح اإلجرا الباط الذص فام به على نحو مخالب للضانون ومثله ال تضبة منةه
شهادة وال يسمع له فو 0
* نض

1990/1/3ـ س 41ـ رفم  4ـ ص  41ـ طعن ( 59/15033

 تقولَمحكمةالنقضَفىَحكمَمنَعيونَأحكامهاَََ:
« 1ـ من المضرر أن بط ن الضب

لعدم مشروعيته ينبنى عليةه عةدم التعوية

ةةةى االدانةةة علةةةى أص دليةةة يكةةةون مترتبةةةا عليةةةه
وتضرير الصل بين الضةب

أو مسةةةتمدا منةةةه ـ

الباطة وبةين الةدلي الةذص تسةتند اليةه سةلط

االتهام أيا كان نوعه من المسائ الموضوعي التةى يفصة

يهةا فاضةى

بغير معضب مادام التدلي عليها سةائغا ومضبةوال

ولمةا كةان

الموضو
ابطا الضب

علةى المطعةون ضةده ال مةه بالضةرورة هةدار كة دلية

انكشب نتيج الضب

الباط وعدم االعتداد به ى ادانته
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ومةن ثةم ة

يجو االستناد الى وجود تةاا دون الةو ن مةن مخةدر الحشةي

بجيةب

صديره الذص أرسله وكي النياب الى التحلية ألن هةذا االجةرا والةدلي
المستمد منه متفر عن الضب
جرا الضب

الذص وفع باط

ولةم يكةن ليوجةد لةوال

الباط 0

 2ـ الضاعةةدة ةةى الضةةانون أن مةةابنى علةةى الباط ة

هةةو باط ة

ولمةةا كةةان ال

جدوص من تصري الحكم ببط ن الدلي المستمد من العثةور علةى تةاا
لمخةةدر الحشةةي
الضب

بجيةةب صةةديرص المطعةةون ضةةده بعةةد ابطةةا مطل ة

عليه والتضريةر بةبط ن مةا تة ه متصة

بةه ومترتبةا عليةه ألن

مةاهو ال م باالفتضةا العضلةى والمنطضةى اليحتةاج لةى بيةان لمةا كةان
مةةا تضةةدم وكةةان مةةا أورده الحكةةم سةةائغا ويسةةتضيم بةةه فضةةاؤه ومةةن ثةةم
تنحسر عنه دعوص الضصور ى التسبيب 0
 3ـة

مةةن المضةةرر انةةه ال يضةةير العدالةةه ا ة ا مجةةرم مةةن العضةةاب بضةةدر مةةا
يضيرها اال تئةاا علةى حريةاا النةاس والضةب

علةيهم بةدون وجةه حة

»0
* نض

 1973/4/9ـ س  24ـ رفم  105ـ ص 506

هذا ولم تأخذ محكم الموضو بهذا الد ع الجوهرص وتصدا للةرد عليةه بضولهةا
نها اطلعا على محضر التحرياا المحةرر بمعر ة ضةابط الوافعة ( الشةاهد األو )
وثبا لها أنه يحوص بياناا كا ي عن المتهمين من حيل السن والعم ( ب!!! ) ومحة
اإلفام ة ( ب!!! ) والسةةيارة ( ب!!! ) التةةى يسةةتض نها وأنةةه اسةةتعان بمصةةادره السةةري
وتأكد له صةح مةا أبلةغ بةه مةن حرا همةا للمخةدر المضةبوط وتواجةدهما عة ً بةدائرة
فسةةم الةةدفى محةةر ين وحةةائ ين لةةذلد المخةةدر وأنهةةا تطمةةئن لصةةح تلةةد التحريةةاا
وترتان ليها وتضتنع بها وبكفايتها لتسويغ صدار اإلذن بالتفتي
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بنا عليه .

وما أوردته المحكم يما تضدم ال يصل ردا على الد ع الجةوهرص السةالب الةذكر
ألن المحكم لم تبين ى حكمها عناصر التحريةاا التةى وثضةا بهةا واطمأنةا ليهةا
ألوجةه الضصةور التةى تمسةد بهةا د ةا الطةاعنين للتةدلي علةى عةدم جدية

ولم تتعةر

التحريةاا سةةالف الةةذكر خاصة وأن خفةةا( جةامع التحريةةاا ةةى التعةةرب علةةى جهة
المرور المضيد بها السيارة المذكورة ومالكها

ض ً عن خفافه ةى معر ة محة فامة

الطاعنين على الوجه الصحي وطبيع عملهما  ..ك ذلةد يةد بيضةين علةى أنةه لةم يجةد
ى تحرياته وأنها كانا سةطحي ومةن مصةادر يةر معلومة !! هةذا ومجةرد اإلبة غ
ضةةد المتهمةةين مةةن مجهةةولين ال يصةةل وحةةده أن يكةةون مصةةدرا ً جةةديا للتحريةةاا التةةى
يبنى عليها اإلذن بالضةبط والتفتةي

ةى يةر حالة التلةبس

ذ تتعلة هةذه اإلجةرا اا

بحري المواطن وبحرمه أم كه وبحماي المجتمع وحرياا مواطنيةه  ,وحتةى ال يكةون
اإلذن بالتفتي

مجرد جرا شكلى خةا مةن مضةمونه بمةا يشةك عتةدا ا صةارخا ً مةن

السةلط التنفيذية علةى حريةاا المةةواطنين وحرمةاتهم وحرمةاا أم كهةم األمةر الةةذص
يشةةك خطةةورة داهمة تةةؤذن ب نهيةةار المجتمةةع وتةةداعى أركانةةه ـ هةةذا وترافةةب محكم ة
سلط محكم الموضو

النض

ى تضدير و ن عناصةر جديةه التحريةاا التةى تعةر

على بساط البحل أمامها وال تترخص ى عناصر تضدير ثباا تلد الجدي .
ولهذا جرا أحكامها على بط ن التحريةاا التةى يخفة جامعهةا ةى التوصة لةى
معر ة مح ة فام ة المتحةةرص عنةةه وطبيع ة عملةةه ومهنتةةه باعتبةةار أن تلةةد العناصةةر
جوهريه والجه بهةا يةد بيضةين علةى أن الضةابط الضةائم بةالتحرص لةم يجةد ةى تحرياتةه
و ال لتوص ة ليهةةا ورصةةدها ةةى محضةةره الةةذص ستصةةدر بنةةا عليةةه اإلذن بالضةةبط
والتفتي

 .ورتبةا محكمة الةنض

علةى ذلةد بطة ن ذلةد اإلذن وكةذا بطة ن كا ة مةا

ترتب عليه من آثار وأدل ـ كمةا ال تضبة شةهادة مةن استصةدره وفةام بتنفيةذه ألنةه نمةا
يشهد بصح اإلجرا اا التى فام بها على نحو مخالب للضانون .
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وال ينةةا مةةن ذلةةد أن تكةةون محكم ة الموضةةو ف ةد طمأنةةا لةةى جديةةه التحريةةاا
سالف الذكر وأنهةا رتاحةا ليهةا بنةا علةى سةلطتها التضديرية لتضةديرها لوفةائع الةدعوص
وو ن عناصةةرها ألن تلةةد السةةلط ليسةةا مطلض ة علةةى النحةةو الةةذص عتضدتةةه محكم ة
الموضو

ذ تضيدها ضوابط وفواعد تنظم حركتها وتضبط مسيرتها و يحكمهةا العضة

والمنط والتفكير السليم وك ذلد يحو دون أن تصةب تلةد السةلط متسةلط تطةي
وهةو أمةر تأبةاه السةلط الضضةائي وهةى

بالحرياا العام وحرمةاا األمة د الخاصة

سلط عادل تسعى لى حسن تطبي الضانون وتحضية العدالة بحيةل يطمةئن المواطنةون
على أمةوالهم وحريةاتهم الشخصةي وأم كهةم ولهةذا كةان الحكةم المطعةون يةه مشةوبا
بالضصور .
وال يضةةدن ةةى ذلةةد أن يكةةون تنفيةةذ ذلةةد اإلذن الصةةادر بنةةا علةةى تلةةد التحريةةاا
الضاصرة فد أسفر ـ جدال ـ عن ضبط كمي من المواد المخدرة لدص المتهمةين ألن هةذا
الضبط جرا الحة علةى صةدور اإلذن السةالب الةذكر وألن شةرط صةح اإلذن أن
يكون مسبوفا بتحرياا جادة تسو ه وتبرر صداره أما ضبط المخةدر ـ جةدال ـ هةو
جرا الح على صدوره وال يجو بالتالى اتخاذه دلةي علةى جدية التحريةاا الة

م

توا رهةةا فب ة صةةداره والعبةةرة ةةى العم ة اإلجرائةةى وس ة مته نمةةا هةةى بمضدماتةةه ال
بنتائجه !
وبذلد تكون محكم الموضو وفد أمسكا عةن الضيةام بةدورها الة
جدي ة التحريةةاا التةةى صةةدر اإلذن بةةالتفتي

م للتحضة مةن

بنةةا عليهةةا وآثةةرا االعتصةةام بسةةلطتها

التضديري ى تضدير وو ن التحريةاا بةدعوص أن سةلطتها ةى هةذا الصةدد مطلضة ولةيس
ألحد أن يعضب عليها يما تراه وباعتبار أن ذلد التضدير من أمةور الوافةع الةذص تسةتض
به بعيدا عن رفاب محكم النض

والتى ال تبسط عليه واليتها .
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وهةةذا االسةةتدال اسةةتدال

اسةةد فاصةةر يةةر سةةديد ألن محكم ة الموضةةو و ن

كانا تتمتع بالص حياا التى أشارا ليها ى حكمها
بواجبهةةا الملضةةى علةةى عاتضهةةا فبةة اسةةتعما تلةةد السةةلط

ال أنه يتعةين عليهةا بةأن تضةوم
وذلةةد بتمحيصةةها الوافةةع

المطةةةرون علةةةى بسةةةاط البحةةةل أمامهةةةا تمحيصةةةا دفيضةةةا وشةةةام وال تكتفةةةى بةةةالنظرة
السطحي عليه .
حيل تنحصر األدل ى شخص الضةابط الةذص جمةع التحريةاا واستصةدر اإلذن
وفةام بتنفيةذه مةةع ميلةه الشةاهد الثةةانى  ..ويحةاو كة منهمةةا حصةر الةدلي

يهمةةا دون

محاول ة لمشةةارك أحةةد مةةن شةةهود الوافع ة معهمةةا بحيةةل ينفةةرد الضةةابطان بالشةةهادة
تصةدر منهمةا علةى نحةو مرتةب وعلةى وتيةةرة واحةدة بحيةل تبةدو كة منهةا نسةخ مةةن
األخرص ـ عندئذ يضع على عات المحكم مهم اإلمعةان ةى نظةر تلةد األفةوا وبحثهةا
علةى وجةةه الدفة والتعةةر

للعناصةر التةةى سةافها الشةةاهدان للتةدلي علةةى جديةه مةةا تةةم

جمعه من تحرياا ومدص كفايتها لتسويغ صدار اإلذن .
وكةةذلد يتعةةين عليهةةا التصةةدص لك ة مةةا أثةةاره الةةد ا مةةن أوجةةه فصةةور يهةةا
خاص ما تعل منهةا بعةدم التوصة لطبيعة عمة كة مةن الطةاعنين ومحة فامة كة
منهما وتجهي مصدر هذه التحرياا وكذلد تجهي سوابضهما واتهاماتهمةا ن وجةدا
وعةةدم معر ةةة مالةةد السةةةيارة المةةةذكورة وذلةةد حتةةةى يمكةةةن الضةةو بةةةأن المحكمةةة
استعملا سلطتها التضديرية ةى و ن التحريةاا المةذكورة عةن بصةر وبصةيرة وتفطةن
وعلى نحو صائب وسديد .
وألن س ةلط المحكم ة التضديري ة ةةى تضةةدير الوافةةع ةةى الةةدعوص ومنهةةا التحريةةاا
التةةى بنةةى عليهةةا اإلذن بالضةةبط والتفتةةي

وحريتهةةا ةةى هةةذا التضةةدير ـ يحةةدها فواعةةد

وضوابط ـ كما سب البيان ـ على رأسةها أن يكةون التضةدير عةن بصةر كامة وبصةيرة
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شةةةامل مسةةةتمدة مةةةن هةةةذا الوافةةةع وأن يكةةةون ذلةةةد ظةةةاهرا ومةةةدرجا بأسةةةباب الحكةةةم
ومدوناتةةه حتةةى يمكةةن الضةةو بةةأن المحكم ة أفسةةطا ذلةةد الةةد ا الجةةوهرص حضةةه وأنهةةا
كانةةا علةةى صةةواب عنةةدما أطرحتةةه ولةةم تأخةةذ بةةه وحتةةى تسةةتطيع محكم ة الةةنض
ممارس سلطتها ى مرافب مدص صح تطبي الضانون .
وهو أمر يستحي عليها الضيام به ذا مةا اتخةذا محكمة الموضةو مةن سةلطتها
التضديري المطلض م ذا لإل ا من تلد الرفابة واعتصةما بهةا بةدعوص أنةه ال رفيةب
عليها ةى ممارسةتها وهةو أمةر ال يمكةن فبولةه عضة ومنطضةا  .ذ ال يتفة مةع طبيعة
الضضةا وفواعةد تسةةبيب األحكةام علةةى النحةو الصةةحي

والتةى يتعةةين أن تكةون كا ية

لبيان وجه نظر المحكم بعد لمام كابٍ بك عناصرها وحتى تكةون أحكةام الضضةاة
سةةوا بةةالبرا ة أو اإلدانة حج ة علةةى الكا ة باعتبارهةةا عنوانةةا للحضيضة

يضتنةةع النةةاس

بعةةدلهم ـ وبةةذلد يعلةةو شةةأن الضضةةا ويحت ة مرك ة ه السةةامى الةةذص يص ة لةةى حةةد
التضديس ى الضلةوب ـ يسةعد المجتمةع وتسةتضر أمةوره ويثة الكا ة ةى أحكةام فضةاتهم
ويلضى المذنب ج ا ه وهو هةاد الةنفس مرتةان الضةمير ويضةحى علةى ثضة بةأن حكةم
الضضا نما هو من عد السما .
ولهةةذا اسةةتضرا أحكةةام محكم ة الةةنض
الد ع ببط ن اإلذن بالضبط والتفتي

علةةى ضةةرورة أن يكةةون رد المحكمة علةةى

لعدم جدي التحريةاا التةى بنةى عليهةا سةائغا ةى

العض ومضبوال ى المنطة  .وال يكفةى إلطراحةه تلةد العبةاراا العامة والمرسةل التةى
ال يستساغ منها الوفوب على مسو اا ما فضى به الحكم .
و ذ خالب الحكم المطعون يه هذا النظةر نةه يضةحى واجةب الةنض

لضصةوره

ض عةن خ لةه بحة الةد ا بمةا يسةتوجب نضضةه ـ طالمةا أن المحكمة اتخةذا مةن
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األدلة التةةى أسةةفر عنهةةا تنفيةةذ ذلةةد اإلذن المنعةةى عليةةه بةةالبط ن سةةندا لضضةةائها ب دان ة
الطاعن .
 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:
« من ال

م ى أصو اإلستدال أن يكون الةدلي الةذص يعةو عليةه الحكةم مؤديةا

لى ما رتبه عليةه مةن نتةائج مةن يةر تعسةب ةى اإلسةتنتاج وال تنةا ر ةى حكةم العضة
والمنط ـ وأن األحكام الجنائي يجب أن تبنى بالج م واليضين على الوافةع الةذص يثبتةه
الدلي المعتبر وال تؤسس بةالظن واإلحتمةا علةى الفةرو

واإلعتبةاراا المجةردة »

0
* نض

 1977/1/24ـ س  28ـ رفم  28ـ ص  132ـ طعن ( 46/1087

* نض

 1985/10/17ـ س  36ـ رفم  158ـ ص  878ـ طعن (55/615

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنََ:
« الحكم يكون مشةوبا بالفسةاد ةى اإلسةتدال ذا انطةوا أسةبابه علةى عيةب يمةس
س م االستنباط ويتحض ذلد ذا استندا المحكم ى افتناعها لةى أدلة

يةر صةالح

مةن الناحية الموضةوعي لإلفتنةةا بهةا أو ةى حالة عةةدم اللة وم المنطضةى للنتيجة التةةى
انتها ليها بنا على العناصر التى ثبتا لديها »
* نضةةةة

جنةةةةائى  1982/11/4ـ س  33ـ رفةةةةم 174ـةةةة ص  847ـ طعةةةةن

( 52/4223

* نض

مدنى  1981/6/25ـ طعن ( 44 / 705

 هذاََ،وقدَقضتَمحكمةَالنقضَََ:
« بةةأن محكم ة الةةنض

تنبسةةط رفابتهةةا علةةى صةةح اسةةتدال المحكم ة لصةةواب

اسةتنباطها ل دلة المطروحة عليهةا

ة ذا كانةةا فةةد اعتمةدا علةةى دلية ال يجةةو أن

يؤسس فضا ها عليه ن حكمها يكون باط البتنائةه علةى أسةاس اسةد
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ذ يتعةين أن

تكةةون كا ة األدل ة التةةى أفةةيم عليهةةا فضةةا الحكةةم وفةةد سةةلما مةةن عةةوار الفسةةاد ةةي
اإلستدال أو التعسب ي االستنتاج وهةو مةا لةم يسةلم منةه الحكةم الطعةين ولهةذا كةان
معيبا واجب النضـ

واإلعادة » .

*ل

 1983/2/23ـ س  34ـ ىن  53ـ ص  274ـ لة  6453مسا ً 52

*ل

 1985/6/13ـ س  36ـ ىن  138ـ ص 782

 ثانياََ:قصورَآخرَفىَالتسبيبَََ.
مةةن األصةةو المضةةررة ةةى اإلجةةرا اا الجنائيةة أن تحضيةة األدلةة ةةى المةةواد
الجنائي هةو واجةب المحكمة ةى المضةام األو وال يجةو بحةا أن يكةون رهةن مشةيئ
المةةتهم ود اعةةه  .وأن العبةةرة ةةى المحاكمةةاا الجنائيةة هةةو بالتحضيضةةاا التةةى تجريهةةا
المحكم بالجلس وتسمع مةن خ لهةا الشةهود وتحضة

يهةا األدلة سةوا إلثبةاا التهمة

ضد المتهم أو نفيها عنه .
وهةذه األصةةو لةةم تتضةةرر مةةن العةةدم ولةةم تنشةةأ مةةن ةةراغ وأساسةةها وجةةذورها
تمتد لى أص دستورص فوامه أن المتهم بر حتةى تثبةا دانتةه بعةد محاكمة عادلة .
حيل ولد اإلنسان مبر ا من اإلثم والدنس وهذه الضرين الضاطع تظ فائمة وال تنفةد
عنه طوا حياته حتى تستطيع سلط االتهام التةى تمثة المجتمةع فامة األدلة الضاطعة
والجا م ة التةةى تةةنض

تلةةد الضرين ة وتدحضةةها ألن الضرين ة الضاطع ة ال يدحضةةها ال

أدل وفرائن أخرص لها ذاا صفاا الضطع واليضين ـ ذا لم تستطع تلةد السةلط فامتهةا
تعين الرجو

لى األص العام وهو فرينة البةرا ة دون أن يُكلةب المةتهم ب ثباتهةا ـ ذ

ال يكلب المر ب ثباا ما هو ثابا بأصله .
ومةةن هنةةا تضةةرر مبةةدأ أخةةر ال يض ة أهمي ة عةةن هةةذه المبةةاد
الجنائى يضوم بدور يجابى أثنا ممارسته واليته ى الفص
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وهةةو أن الضاضةةى

ى الدعوص الجنائي .

وهةةذا الةةدور اإليجةةابى البنةةا يفةةر

عليهةةا السةةعى للوصةةو لةةى الحضيض ة عةةن

طري األدل الجنائي التى ال يدخر وسعا ى الوصو ليها دون التضيد بةدلي معةين مةا
لم يضيده به الضانون .
وألن مبدأ افتنا الضاضى الجنائى وهةو جةوهر فضةائه يفةر
معايش وافعة الةدعوص معايشة علية ووافعية

عليةه ضةرورة

وكةذلد كا ة أدلتهةا بعيةدا كة البعةد

عما فد تحمله األورا( والمحاضر المكتوب مةن أفةوا ومعلومةاا جامةدة

ذ يسةتحي

مع هذا الجمود تكوين اإلفنا المطلوب لدص الضاضى .
 َ وقدَقضتَمحكمةَالنقضَفىَالعديدَمنَأحكامهاَبأنَََ:
« تحضي األدل ى المواد الجنائي هةو واجةب المحكمة ةى المضةام األو وواجةب
على المحكم تحضي الةدلي مةادام تحضيضةه ممكنةا وبغة

النظةر عةن مسةلد المةتهم ةى

شةأن هةةذا الةةدلي ألن تحضية أدلة اإلدانة ةى المةةواد الجنائية اليصة أن يكةةون رهةةن
مشيئ المتهم أو المدا ع عنه »
* نض

 1986/10/9ـ س  37ـ رفم  138ـ ص 728

* نض

 1981/12/30ـ س 32ـ رفم  289ـ ص 1220

* نض

 78/4/24ـ س29ـ رفم  84ـ ص 442

* نض

 72/2/21ـ س  23ـ رفم  53ـ ص 214

* نض

 84/11/25ـ س 35ـ رفم  185ـ ص 821

* نض

 83/5/11ـ س 34ـ رفم  124ـ ص 621

* نض

 45/11/5ـ مجموع الضواعد الضانوني ـ ج  7ـ رفم  2ـ ص 2

* نض

 46/3/25ـ مجموع الضواعد الضانونية ـ ج  7ـ رفةم  120ـة ص
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 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَ :ـ
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« األص

ى األحكام الجنائي أن تبنى على التحضي الشفوص الذص تجريةه المحكمة

بالجلس وتسمع يه ى مواجه المتهم شهاداا الشهود مادام سماعهم ممكنا » 0
* نض

 82/11/11ـ س  33ـ رفم  179ـ ص 870

* نض

78/1/30ـ س  29ـ رفم  21ـ ص 120

* نض

 73/3/26ـ س  24ـ رفم  86ـ ص 412

* نض

 73/4/1ـ س  24ـ رفم  93ـ ص 456

* نض

 1991/12/3ـ س 52ـ رفم  177ـ ص1277

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنَََ:
« األص

ى المحاكماا الجنائي أنها نما تُبنى على التحضيضاا التةى تجريهةا

المحكم ة ةةى الجلس ة وتُسةةمع ةةى خ لهةةا الشةةهود مةةا دام سةةماعهم ممكن ةا ً ـ وذلةةد ةةى
مواجه الخصوم وعليها أن تعاون الد ا

الشاهد و حضاره ولو بالضوة ألدا

ةى أدا مأموريتةه وأن تةأمر بالبحةل عةن
الشهادة ما دام فد لجةأ ليهةا ةى ذلةد ونسةب

لى الشاهد تعمد تهربه أو تهريبه حتى ال يُدلى بشهادته ى مجلس الضضةا ومةا دامةا
المحكمة فةةد تبينةا أحضية الةد ا

ةةى تمسةكه بوجةةوب منافشةته وأنةةه لةم يكةةن ةى طلبةةه

مراو ا ً أو فاصدا ً تعطي السير ةى الةدعوص ة ذا فصةرا ةى ذلةد كةان حكمهةا معيبةا ً
إلخ لها بح الد ا » .
* نض

 1985/12/12ـ س  36ـ رفم  204ـ ص  1106ـ طعن  1916لسن (55

* نض

 1938/3/28ـ مجموع عمر ـ جـ 4ـ رفم 186ـة ص176ـة طعةن  295لسةن

(8
* نض

 1985/10/2ـ س  36ـ رفم  141ـ ص  801ـ طعن  1605لسن (55

 وقضتَكذلكَبأنََََ:
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ى ختةام مرا عتةه البةرا ة أصةليا ً و حتياطيةا ً سةما شةاهد ثبةاا

« طلب الد ا

أو جرا تحضي ُمعل ْي ْن يُعتبةر طلبةا ً جا مةا ً تلتة م المحكمة ب جابتةه متةى كانةا لةم تنتةه
لى البرا ة » 0
 1982/5/11ـ س  33ـ رفةةم  119ـ ص  591ـ طعةةن  1656لسةةن

* نض ة
(52

َ كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََ:
« التحضيضاا األولي ال تصل أساسةا ً تبنةى عليهةا األحكةام بة الواجةب دائمةا ً أن
يؤسس الحكم على التحضي الذص تجريه المحكم بنفسها ى الجلس »0
 1933/1/10ـ مجموع الضواعد الضانوني (عمةر) ـ جةـ 4ـ رفةم  35ـ

* نض
ص 32

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:
« سما الشاهد اليتعل بمةا أبةداه ةى التحضيضةاا بمةا يطةاب أو يخةالب

يةره مةن

الشهود ب بما يبديه ى جلس المحاكم ويسع الد ا منافشته أظهةارا لوجةه الحضيضة »
0
* نض

 1973/6/3ـ س 24ـ رفم  144ـ ص 696

* نض

 69/10/13ـ س  20ـ رفم  210ـ ص 1069

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:
« ال يضدن ى واجب المحكمة الضيةام بةالتحضي الواجةب عليهةا
عةةةن طلبةةةه
اإلعرا

أن يسةكا الةد ا

وفالةةةا  :أن الةةةد ا الةةةذص فصةةةد بةةةه تكةةةذيب أفةةةوا الشةةةاهد اليسةةةوغ

عنه بضال األطمئنان الى ماشهد به الشاهد المذكور لمةا يمثلةه هةذا الةرد مةن

مصةةادرة للةةد ا فب ة

أن ينحسةةم أمةةره بتحضية
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تجريةةه المحكمة واليضةةدن ةةى هةةذا أن

يسةةكا الةةد ا عةةن طلةةب أجةةرا هةةذا التحضي ة مةةادام أن د اعةةه ينطةةوص علةةى المطالب ة
ب جرائه » 0
* نض

 81/12/30ـ س  32ـ رفم  219ـ ص 1220

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:
« اذا كان الد ا فد فصد به تكذيب شاهد اإلثباا ومن شأنه لو ص أن يتغيةر بةه
وجه الرأص ى الدعوص ضد كان ل اما على المحكم أن تمحصه وتضسطه حضةه بتحضية
تجريه بلو ا الى اي األمر يه أو ترد عليه بما يدحضه أن هى رأا طراحةه أمةا
وفد أمسكا عن تحضيضه وكان مةا أوردتةه ردا عليةه بضالة األطمئنةان الةى أفةوا الشةاهد
ير سائغ لما ينطوص عليه من مصادرة الد ا فب أن ينحسةم أمةره ةأن حكمهةا يكةون
معيبا » 0
* نض

 1990/5/10ـ س  41ـ رفم  124ـ ص 714

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَ :ـ
« بأنه لما كةان الةد ا الةذص أبةداه الطةاعن يتجةه الةى نفةى الفعة المكةون للجريمة
و لةةى ثبةةاا سةةتحال حصةةو الوافع ة كمةةا رواهةةا شةةهود اإلثبةةاا أنةةه يكةةون د اعةةا
جوهريا لتعلضه بتحضي الةدلي

ةى الةدعوص إلظهةار وجةه الحة

يةه  000ممةا كةان

يضتضةةى مةةن المحكم ة وهةةى تواجهةةه أن تتخةةذ مةةن الوسةةائ لتحضيضةةه وتمحيصةةه بلو ةةا
لغاي األمر يه » 0
* نض


 11سبتمبر سن  88طعن  2156لسن ( 58

وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه  :ـ
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«

علةةى المحكمةة أن تعةةةاون الةةد ا

ةةةى أدا مأموريتةةه وأن تةةةأمر

بالبحل عن الشاهد و حضاره ولو بالضوة ألدا الشهادة مةادام الةد ا فةد لجةأ ليهةا »
.
* نض

 1938/3/28ـ مجموع الضواعد الضانوني ـ محمود عمةر ـ جةـ  4ـ  186ـ
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ََ كماَقضتَبأنه

:

« يجةةب علةةى المحكم ة أن تضةةمن حكمهةةا مةةا يةةد علةةى أنهةةا واجهةةا عناصةةر
الدعوص وألما بها لماما ً شام ً يهيئ لها الفرص للتمحةيص الشةام والكةا ى ـ الةذص
يد على أنها فاما بواجبها وبما ينبغى عليها من لت ام بتحضية البحةل للتعةرب علةى
وجه الحضيض
* نض

ـ و الّ كان حكمها معيبا ً لضصوره متعين النض

»

 1982/12/14ـ س  33ـ رفةم  207ـ ص  1000ـ طعةن رفةم  6047لسةن

( 52
* نض

 1982/1/3ـ س  33رفم  1ـ ص 11ـ طعن  2365لسن ( 51

 وقضتَبأنََََََ:
« تحضي الت وير

ى المحرراا أمةر

جةوهرص ومةؤثر ةى الةدعوص لمةا فةد

يترتب عليه من تغيير وجه الرأص يها »
* نضة

 1986/11/26ـ السةن  37ـ رفةم  183ـ ـ ص  969ـ طعةن 1654لسةةن

( 55



وقضتَبإنهََ :ـ

« يتعين على المحكم أن تةورد ةى حكمهةا مايةد علةى أنهةا واجهةا عناصةر
الدعوص وألما بها على وجه يفص عةن أنهةا طنةا ليهةا ووا نةا بينهةا ـ ة ذا هةى
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لتفتةةا كلي ة عةةن التعةةر

لةةد ا الطةةاعن وموففةةه مةةن التهم ة التةةى وجهةةا ليةةه بمةةا

يكشب عن أنها فد أطرحةا هةذا الةد ا وهةى علةى بينة مةن أمةره ة ن حكمهةا يكةون
فاصر البيان مستوجبا نضضه »0
* نض

 1984/3/25ـ السن  35ـ رفةم  72ـ ص  338ـ طعةن  6492لسةن
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وبنا على ذلد ولما كان د ا الطاعنين فد تمسةد أثنةا المحاكمة بةأن ضةابطى
الوافع تعمدا االنفراد بالشهادة وحجب أص دلي آخر عةن فضةاة الةدعوص حتةى ال
تسةةفر تلةةد األدلة ـ ذا حضضةةا ـ عمةةا يكشةةب عةةدم صةةح أفوالهمةةا التةةى رماهةةا الةةد ا
بالكذب ومخالف الحضيض ـ األمر الذص كان يضتضى من المحكم أن تأمر ولةو مةن تلضةا
نفسةها بضةةم د تةر أحةةوا فسةم الةةدفى ةى يةةوم الوافعة لبيةةان أسةما وشخصةةياا أ ةةراد
الضوة الذين را ضوا الضابطين المذكورين أثنا تنفيةذ ذن النيابة السةالب الةذكر وتكليةب
النياب العام ب ع نهم بالجلس التى تحددها المحكم لسما شهادتهم .
أ راد الضوة ليسوا من شةهود النفةى حتةى يكلةب الطاعنةان بة ع نهم

ضة ً عةن

حجب الضابطين ألسمائهم ب هةم مةن شةهود الوافعة الةذين عةاينوا أحةداثها أو
يمكن أن يكونوا فد عاينوها ولعة الشةهادة التةى تسةمعها المحكمة مةن كة مةنهم بعةد
أدائهةم اليمةين الضانونية ـ تحملهةةا لةى العةدو عةن وجهة النظةةر التةى افتنعةا بهةا فبة
سماعهم  .ذ ال يجو أن تبدص رأيا ى دلية لةم يطةرن علةى بسةاط البحةل أمامهةا ةى
حضور المتهمين ود اعهما .
وال ينةةا مةةن ذلةةد أن يكةةون الةةد ا فةةد أمسةةد عةةن طلةةب جةةرا ذلةةد التحضي ة
صةةراح واختةةتم مرا عتةةه طالبةةا الحكةةم ببةةرا ة المتهمةةين ـ ألن منا عتةةه سةةالف الةةذكر
يمةةا ادعةةاه الضةةابطان كةةذبًا وبط ة ن اإلجةةرا اا لةةخ
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نمةةا تنطةةوص ضةةمنا وبحكةةم

الل وم العضلى على طلب جرا ذلد التحضية علةى نحةو جةا م

ذ ال يُفهةم مةن د اعةه

الّ هذا المعنى وال يُستد الّ تلد الدالل .
و ذ أمسكا المحكم عن جرا ذلةد التحضية مةع أنةه ظةاهر التعلة بالةدعوص
وال م للفصة

يهةةا وممكةةن ولةةيس مسةةتحي

ة ن حكمهةةا يكةةون ةةو( فصةةوره مخ ة

بحضو( الد ا واجبا نضضه .
وال ينا من ذلد الضةو بةأن شةهادة شةاهدص الضةابطين المةذكورين تنطةوص علةى

الرد على ذلد الد ا ـ ألن أفوالهما هى مح د ا الطاعنين والطعةن عليهةا
بمخالفتهةا للحضيضة
لدح

وفةد رماهةا الةد ا بالكةذب ومةن ثةم ة يجةو اتخاذهةا دلةةي

هذا الد ا لما ينطوص عليه ذلد من مصادرة على المطلوب .
َ

ََ واستقرَعلىَذلكَقضاءَالنقضَوقضىَبأنََ:
« الد ا الذص نُ ف تكذيب أٌفوا ال يسوغ اإلعرا

عنةه بضالة اإلطمئنةان لةى

ما شهد به ذلد الشاهد ـ لما يمثله هذا الرد من مصادرة للد ا ـ فبة أن لينحسةم أمةره
بتحضي ة تجريةةه المحكم ة وال يضةةدن ةةى هةةذا أنةةه يمسةةد الةةد ا عةةن طلةةب جةةرا هةةذا
التحضي ما دام د اعه ينطوص على المطالب ب جرائه » .
* نض

 1981/5/10ـ  42ـ  114ـ 716

* أحكام النض

سالف البيان ى شفوي المرا ع ووجةوب تحضية المحكمة لوافةع الةدعوص

وأدلتها .

 ثالثاََ:قصورَآخرَفىَالتسبيبََ.
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أوض الطاعنان ةور اسةتجوابهما بتحضيضةاا النيابة العامة وللوهلة األولةى فبة
أن يواجهةةا بةةأفوا شةةاهدص االثبةةاا أن الضةةب

عليهمةةا كةةان مسةةا يةةوم 2013/1/3

ى شار جامع الدو العربي بةالعجو ة ولةم يكةن بشةار سةليمان أباظة بالةدفى كمةا
ادعى الشاهدان بأفوالهما بالتحضيضاا ولما كةان ذن النيابة العامة الصةادر بضةبطهما
وتفتيشةةهما بتةةاريخ  2013/1/4عصةةرا ومةةن ثةةم ة ن ضةةبطهما كةةان سةةابضا علةةى
صةدور اإلذن بةه مةن سةلط التحضية المختصة وهةى النيابة العامة

ذ لةم تكةن حالة

التلةةةبس متةةةوا رة وذلةةةد بةةة فرار الشةةةاهدين المةةةذكورين والتةةةى تبةةةي لمةةةأمور الضةةةبط
من السلط المذكورة .

الضضائى جرا ذلد الضبط دون ذن ساب

ورتةةب الةةد ا علةةى ذلةةد بطة ن هةةذه اإلجةةرا اا التةةى تمةةا علةةى نحةةو مخةةالب
للضةةانون ومةةا يترتةةب علةةى ذلةةد مةةن نتةةائج وأدل ة كمةةا سةةب البيةةان  .ولةةم تأخةةذ محكم ة
الموضةةو كةةذلد بهةةذا الةةد ا الجةةوهرص بةةدعوص اطمئنانهةةا ألفةةوا شةةاهدص اإلثبةةاا
المةةذكورين اللةةذين تعمةةدا حصةةر التحضية

ةةى هةةذا النطةةا( الضةةي الةةذص رضةةاه علةةى

الوافع بحيل ال يمتد لى سةؤا أحةد مةن شةهود الوافعة حتةى ال يةدلى بشةهادة تكشةب
مخالف أفوالهما للحضيض وتفضة ادعا اتهمةا الكاذبة ـ كمةا سةب البيةان ـ وبةذلد تكةون

المحكم ة وفةةد استسةةلما لمةةا رضةةه عليهةةا الض ةابطان مةةن فيةةود لممارس ة حضهةةا ب ة
واجبها

ى جرا التحضي النهةائى للوافعة بالجلسة ومةا يسةتل مه ذلةد مةن اط عهةا

علةةى د تةةر أحةةوا فسةةم الةةدفى لبيةةان تةةاريخ وسةةاع الحمل ة لتنفيةةذ ذن النياب ة العام ة
السةةالف الةةذكر وتةةاريخ عودتهةةا و ة مةةا هةةو ثابةةا ببيانةةاا ذلةةد الةةد تر والةةد تر اآلخةةر
المماث له والخاص بمكتب مخدراا الجي ة ومطابض مةا ورد بهمةا عةن تحركةاا تلةد
الضوة وتاريخ وساع يدا الطاعنين بالحج بعد ضبطهما ـ وكةذا كةان األمةر يضتضةى
سؤا أ راد الضوة عن معلوماتهم ى هذا الشةأن ظهةارا للحضيضة وهداية للصةواب كمةا
سب اإليضان .
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كمةةا أورد د ةةا الطةةاعنين كمةةا هةةو ثابةةا بمحضةةر جلسة المحاكمة ـ أن اإلذن
الصادر من سةلط التحضية

نمةا صةدر لضةبط جريمة مسةتضبل لةم تكةن فةد وفعةا بعةد

وفا صدوره وبدائرة فسم الةدفى األمةر الةذص يبطة ذلةد اإلذن وينسةحب بط نةه
والتفتةي

لى األدل المستمدة مةن تنفيةذه ـ ألن الضةب

همةا مةن أعمةا التحضية وليسةا

من فبي أعما البحل والتحرص .

مةن المتفة عليةه ضهةةا وفضةا ٌ أنةةه اليجةو اإلذن بعمة مةن أعمةةا التحضية ـ
فبضا أو تفتيشةا أو تسةجي ـ آل لضةبط جريمة « جناية أو جنحة » وافعة بالفعة
وترجحةةا نسةةبتها الةةى مةةتهم معةةين وأن هنةةاد مةةن الةةدالئ

مةةايكفى للتصةةدص لحري ة

مسةةكنه أو شخصةةه أو حريتةةه الشخصةةي أو حرم ة حياتةةه الخاص ة ـ و آل كةةان اإلذن
باط بك

ما يترتب عليه .
* نض

 1972/2/6ـ س  23ـ رفم  34ـ ص 126

* نض

 1979/2/12ـ س  30ـ رفم  52ـ ص 265

* نض

 1981/10/20ـ س  32ـ رفم  128ـ ص 728

وعلى ذلد يتعين أن يكون صدور ذلد اإلذن لضبط جريم وفعا بالفعة وتحضة
سةةنادها للمةةأذون بضةةبطهما وتفتيشةةهما وال يجةةو صةةداره لضةةبط جريم ة مسةةتضبل

مهما توا را األدل على ثبوا وفوعها من المتهمين ى وفا الح
وأشار الد ا

.

لى كا ة الظةروب والم بسةاا المحيطة بالوافعة بمةا يةد علةى

أن الجريم المسندة للطاعنين لم تكن فد وفعا بعد عنةد صةدور اإلذن المشةار ليةه
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ذا كان الطاعنان يعرضةان سةيارة شةضي األو للبيةع وينةتض ن بهةا ةى دوائةر أفسةام
مختلف لتلضى عرو

المشترين ولم يكن من بينها فسم الدفى ـ ولذلد ن عضةو نيابة

ذلد الضسم لم يكن مختصا مكانيا ومحليا ب صدار اإلذن ـ ومةن المضةرر ةى هةذا الصةدد
أن اإلذن بالضبط والتفتي

ال يجو صداره الّ لضبط جريم وفعةا بالفعة مسةتو اة

لكا ةةة أركانهةةةا الضانونيةةة ةةةى دائةةةرة اختصةةةاص مصةةةدر ذلةةةد اإلذن وال يجةةةو
صداره لضبط جريم لما تضع بعد ى دائرة اختصاصه ولو كانا مستضبل .
ألن اإلذن المذكور جرا من جةرا اا التحضية

ولهةذا يفتةر

بةدا ة وفةو

جريم مضيم جناي أو جنح وتحض وفوعها بالفع ى دائةرة اختصةاص مصةدر
اإلذن أمةةةا الجريمةةة المسةةةتضبل أو المحتملةةة ةةة تصةةةل إلصةةةداره ـ وألن فواعةةةد
االختصةةةاص المحلةةةى ألعضةةةا النيابةةة العامةةة متعلضةةة بالنظةةةام العةةةام ويترتةةةب علةةةى
مخالفتها بط ن ما يتخةذه هةؤال األعضةا مةن جةرا اا التحضية

ومةن ثةم ضةد كةان

على محكم الموضو أن تةولى اهتمامهةا هةذا الةد ع الجةوهرص الةذص يترتةب عليةه لةو
ص ة تغيي ةر وجةةه الةةرأص ةةى الةةدعوص وذلةةد ب ة جرا معاين ة مكةةان الوافع ة بمعر ة
هيئتها الكامل أو بنةدب أحةد فضةاتها إلجرائهةا و ضةا للمةادة  294أ  .ج  .وسةؤا كا ة
المتواجةةدين ةةى ذلةةد المكةةان وأصةةحاب المحة ا الكائن ة بةةه عةةن معلومةةاتهم وبةةذلد
تتدارد محكم الموضو أوجه الضصور الذص شاب التحضي االبتدائى  .وهةذا التحضية
النهةائى هةةو واجبهةا ةةى المضةام األو باعتبارهةةا جهة الحكةةم وتمثة للمتهمةةين الفرصة
األخيرة لتحضي د اعهما ـ وحتى يمكنها ذلةد التحضية وتلةد المعاينة مةن أدا وظيفتهةا
ى الموا نة بةين عناصةر االتهةام وأسةانيده وعناصةر د ةا المتهمةين وأوجهةه ـ وألن
الحكةم ةةى الةةدعوص اكتفةا بةةالتحضي االبتةةدائى وبمجةةرد االطة
وال شةةد علةةى مغةةامرة خطيةةرة ال يةةؤمن معهةةا احتمةةا
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علةةى أورافةةه ينطةةوص

لة فضةةاة الةةدعوص وافتنةةاعهم

الضاصةةر والمبتسةةر بأدل ة أملتهةةا أهةةوا شةةاهدص اإلثبةةاا ور بةةاتهم ويةةؤدص ذلةةد لةةى
ال ج بأبريا

ى السجون دون ذنب أو جرم ارتكبه الطاعنان .

وأطرحا محكم الموضو ذلد الد ا بشضيه بضولهةا نهةا تطمةئن لةى مةا ذكةره
ضةةاب ً
طا الوافع ة ومةةا جةةا بأفوالهمةةا بةةأن ضةةبطهما كةةان الحضةةا لصةةدور اإلذن بةةه مةةن
سلط التحضي كما أنه لم يكن لضبط جريم مستضبل لةم تكةن فةد وفعةا بعةد ةى نطةا(
اختصاص مصدر اإلذن .
وهذا رد يشوبه الضصور ض عن الفساد ى اإلستدال والتعسب ةى االسةتنتاج
ألن شهادة هذين الشاهدين هى بذاتها المنعةى عليهةا بمخالفة الحضيضة ومجا ةاة الوافةع
ورماها الد ا بالكذب وبالتالى

يجو االستناد ليها لنفى الةد ا الجةوهرص السةالب

الذكر ولما ينطوص عليه هذا الرد من مصادرة كذلد علةى المطلةوب  ..وكةان علةى
محكم الموضو ـ حتى يسلم فضاؤها من هذا العةوار أن تُجةرص تحضيضةا تسةتجلى مةن
خ له الحضيض لبيان مدص صح هذا الد ا كما سب اإليضان وذلةد دون حاجة لةى
طلب صري من الد ا

ذ ال يفهم من هذا الةد ا

ال ذلةد المعنةى و ال تلةد الداللة

ولما هو مضرر من أن تحضي األدل ى المةواد الجنائية هةو واجةب المحكمة ةى المضةام
األو

وال يجو أن يكون رهن مشةيئ المةتهم أو د اعةه كمةا سةب بيانةه ـ ولةم تضةع

المحكمة ةةى اعتبارهةةا أن السةةيارة التةى كةةان بهةةا الطاعنةةان جسةم متحةةرد وتنتضة مةةن
مكان لى آخر ب ومن محا ظ ألخرص بسرع ائض

وبهةذا مةن المؤكةد أن السةيارة

المذكورة وراكبيها لم تكن بدائرة فسم الدفى يوم  2013/1/3وفا صةدار ذلةد اإلذن
من عضو النياب السالب الذكر ب كانا خارج اختصاصه المحلى .
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ومةن المضةةرر ةى هةةذا الصةدد أن مصةةدر اإلذن بالضةبط والتفتةةي
مختصةةا ب صةةداره نوعيةةا ومحليةةا و الّ كةةان اإلذن بةةاط وهةةو الحةةا
التداعى كما أوض الد ا

البةد أن يكةةون
ةةى األدل ة مح ة

ى المرا ع .

يضاب لى ما تضدم أن الطاعنين ال يضيمةان بةدائرة فسةم الةدفى وبالتةالى ال وجةه
الختصاص عضو نيابة ذلةد الضسةم ب صةدار اإلذن بالضةبط والتفتةي

كمةا أن وافعة

الضةةةبط لةةةم تكةةةن فةةةد تمةةةا عةةة عمةةة بالمةةةادة  217جةةةرا اا جنائيةةة والتةةةى تضيةةةد
االختصاص المحلى سوا بالنسب ألعضا النياب العامة أو المحةاكم الجنائية بالمكةان
الذص وفعا يه الجريم أو الذص يضيم يه المتهم أو الذص يضب
ولما كان أص من هذه األوجه لم يتحض

عليه يه .

ى وافع الةدعوص الماثلة

ومةن ثةم كةان

مةةن المتعةةين علةةى محكم ة الموضةةو أن تستضصةةى الحضيض ة بمختلةةب الطةةر( وشةةتى
الوسائ لعلها تجد من خ
وال مح ة كةةذلد للضةةو

التحضي الذص تجريه ما يهدص للحضيض والصواب .
ةةى هةةذا الصةةدد بةةأن طمئنةةان المحكمةة ألفةةوا شةةاهدص

اإلثبةةاا ومةةا جةةا بتحريةةاا الضةةابط الشةةاهد األو ينطةةوص ضةةمنا الةةرد علةةى د ةةا
الطةةاعنين بمةةا يفيةةد طراحةةه ـ ألن هةةذا الةةد ع مةةن الةةد و الجوهرية التةةى يتعةةين علةةى
المحكم التصدص لها وبحثها وتمحيصها والرد عليها بأسباب مسةتضل لمةا يرتةب عليهةا
لةةو صةةحا تغيةةر وجةةه الةةرأص ةةى الةةدعوص وألن بط ة ن ذن التفتةةي

المشةةار ليةةه

يترتب عليه انتفا األدلة المسةتمدة منةه ومةا أسةفر عنةه تنفيةذه مةن ضةبط المخةدر ذاتةه
وكذا بط ن االعترا اا المنسوب للطاعنين ةى أعضابةه ألن كا ة هةذه األدلة متصةل
بالتفتي

الباط ولم تكن توجد لةواله كمةا سةلب البيةان األمةر الةذص يعيةب الحكةم بمةا

يستوجب نضضه .
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* أحكام النض

سالف البيان ى الشفوي وتحضي األدل

و ى التعسب ى االستنتاج

 رابعاََ:التناقضَفىَالتسبيبَََ.
يبين من مطالع وفائع الدعوص على النحو السالب وبيانه ومةا شةهد بةه كة مةن
ض ةابطى الوافع ة

أن محكم ة الموضةةو حصةةلا ةةى حكمهةةا مةةا يفيةةد أن الطةةاعن

األو ضبط بحو ته و ى جيب بنطاله األيمةن علبة سةجائر وجةد بةداخلها عةدة لفا ةاا
تحتوص على مادة الهيروين المخدرة وبتفتي

السةيارة التةى كةان يضودهةا وجةد بةداخ

التابلوه الخاص بها لفا ب ستيكي بها عدد  88لفا بداخ ك منها مخةدر الكوكةايين
.
وبتفتةةةي

الطةةةاعن الثةةةانى عثةةةر معةةةه علةةةى علبةةة سةةةجائر تحتةةةوص علةةةى مخةةةدر

الهيروين .
ومةةؤدص هةةذا أن محكمةة الموضةةو حصةةلا ةةى حكمهةةا مةةا ارتكبةةه كةة مةةن
الطاعنين من جريمة علةى نحةو مفصة وواضة حيةل سةا لا األو لمةا ضةبط معةه
وبتابلوه السيارة التى يضودها من مادة الهيروين المخدرة .
كما سا لا الثانى عن جريم حرا ه مادة الكوكايين المخدرة كذلد .

وفةد أكةةدا هةذا المعنةةى عنةدما أ صةةحا المحكمة ةى حكمهةةا عةن أنهةةا ال تضتنةةع
بأن تشكي عصابيا واتفافا نعضد بينهمةا ـة وعةن عةدم تةوا ر األدلة التةى
تد على توا ر هذا التشكي العصةابى أو ذلةد االتفةا( بينهمةا والةذص يوحةد بةين
مسئوليتهما معا ويجع ك منهما مسئوال عن عة اآلخةر علةى وجةه التضةامن بينهمةا
.
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بيةةد أن هةةذه الصةةورة لةةم تسةةتضر ـة لةةدص المحكمة ـ علةةى هةةذا الحةةا

ذ

خلصا المحكم ى ختام حكمها لى أن المتهمين م ًعا مسئوالن م ًعا عن حيا ة
كا المضبوطاا سوا

ما ضبط مع ك منهما أو ما ضبط بالسةيارة التةى كةان

يضودها الطاعن األو والمملوكة لشةضيضه بمةا يعنةى أن المحكمة فةد اعتبةرا أن هنةاد
اتفافةةا بينهمةةا علةةى حيةةا ة و حةةرا مةةا ضةةبط مةةن مةةواد مخةةدرة وبةةذلد تكةةون وافع ة
الدعوص وفد تأرجحا بين تصويرين متنافضين بحيل ينفى أحةدهما مةا أثبتةه التصةور
اآلخر  .األو هو أن ك منهما أحر ما ضبط معه مةن مةادة مخةدرة والثةانى أنهمةا
مسةئوالن معًةةا عةن كا ة المخةدراا المضةةبوط سةةوا مةا ضةةبط بحةو ة كة منهمةةا أو
بالسةةيارة التةةى كةةان يضودهةةا المةةتهم األو والتةةى كةةان يضةةع يةةده عليهةةا وحةةده ودون
مشارك من الطاعن الثانى .
ويكون الحكم المطعون يه على هةذا النحةو وفةد تةردص ةى عيةب التنةاف
التعةةار

والتضةةارب والةةذص يستعصةةى علةةى الموا م ة والتو ي ة

وشةابه

ـ فةةى موضةةع مةةن

الحكةةم أوردا المحكمةة أن الطةةاعن األو مسةةئو عةةن المخةةدر الةةذص ضةةبط بجيبةةه
وبالسةةيارة التةةى كةةان يضودهةةا وأن الطةةاعن الثةةانى مسةةئو عةةن المخةةدر الةةذص ضةةبط

محةةر ا لةةه بم بسةةه ولكةةن ةةى ختةةام الحكةةم انتهةةا المحكمة لةةى أنهمةةا أحةةر ا معةةا
مةةادتى المخةةدر المضةةبوطين ولهةةذا همةةا مسةةئوالن معًةةا عمةةا نسةةب ليهمةةا وبطري ة
التضةةةامن يمةةةا بينهمةةةا

ةةةى الوفةةةا الةةةذىنفا يةةةه هةةةذه المسةةةئولي التضةةةامني عنةةةدما

أ صحا عن أنها ال تطمئن وال تضتنع بأنهما شك

يما بينهما تشةكي عصةابيا لإلتجةار

ةةى المةةواد المخةةدرة األمةةر الةةذص يُنبةةئ عةةن اضةةطراب صةةورة الوافعةة ةةى ذهةةن
المحكم وعدم استضرارها ى يضينها االستضرار الةذص يجعلهةا ةى حكةم الوفةائع الثابتة
لما شابها من تضارب وتناف

ضة عةن الغمةو
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واإلبهةام

ذ لةم يعةد يُعةرب مةن

مدوناا أسباب الحكم وعلى نحو ما سلب بيانه ما ذا كان المتهمةان فةد حةا ا وأحةر ا
كا المضبوطاا من المواد المخةدرة معةا بنةا علةى اتفةا( معضةود بينهمةا أو أن كة
منهما أحر ما ضبط معه حسب من تلد المواد المحظور حيا تها أو حرا ها .
وهذا االضطراب الذص شاب الحكم المطعون يةه علةى هةذا النحةو يُعجة محكمة
عن بسط رفابتها عليه لمرافب مدص صح تطبي الضةانون علةى وافعة الةدعوص

النض

كمةا صةةار ثباتهةا بمدوناتةةه لعةدم اسةةتضرارها االسةتضرار الةةذص يجعلهةا ةةى حكةم الوفةةائع
الثابت بما يستوجب نضضه .
َ

 وعلىَذلكَإستقرَقضاءَالنقضَإذَقضىَبأنََ:
« الحكم يكون معيبا ً ذا كان ما أوردتةه المحكمة بأسةبابه فةد ورد علةى صةورة
ينةاف

بعضةه الةبع

و( ذلد على مةو

اآلخةر و يةه مةةن التعةار

مةا يصةمه بعةدم التجةانس وينطةةوص

و بهةام وتهةاتر ينبةئ عةن خةت

كرتةه عةن عناصةر الوافعة

التى ستخلص منها اإلدان مما ال يمكن معه سةتخ ص مضوماتةه سةوا مةا تعلة منهةا
بوافع الدعوص أو بالتطبي الضانونى ويعج بالتالى محكم النض

عةن عمةا رفابتهةا

علةةى الوجةةه الصةةحي إلضةةطراب العناصةةر التةةى أوردهةةا الحكةةم وعةةدم سةةتضرارها
اإلستضرار الذص يجعلها ى حكم الوفائع الثابت

ممةا يسةتحي معةه أن يعةرب علةى أص

أساس كونا محكم الموضو عضيدتها وحكما ى الدعوص » .
* نض

 1985/6/11ـ س  36ـ (  136ـ ص 769

* نض

 1982/11/4ـ س  33ـ رفم 174ـ ص 847ـ طعةن 52/4223

(
* نض

 1977/1/9ـ س  28ـ رفم 9ـ ص 44ـ طعن ( 46/940

ََ كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنَََ:
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« الحكةةم يكةةون معيب ةا ً ذا كةةان مةةا أوردتةةه المحكم ة ةةى أسةةباب حكمهةةا ينةةاف
بعضه البع

اآلخر و يه من التعار

ذلد على بهام و مو

ما يشوبه بعدم التجانس وينطةوص ةو(
كرتةه عةن عناصةر الوافعة

وتهاتر ينبئ عةن خةت

التةةى أسةةتخلص منهةةا اإلدانةةة ممةةا ال يمكةةن معةةةه سةةتخ ص مضوماتةةه ويعجةةة
محكم النض

عن عما رفابتها على الوجةه الصةحي إلضةطراب العناصةر التةى

أوردهةا الحكةم وعةدم سةتضرارها اإلسةتضرار الةةذص يجعلهةا ةى حكةم الوفةائع الثابتة ممةةا
يسةةتحي عليهةةا معةةه التعةةرب علةةى أص أسةةاس كونةةا محكم ة الموض ةو عضيةةدتها ةةى
الدعوص »
* نض

 1985/6/11ـ س  36ـ رفم  136ـ ص 769

وال ينةا مةن ذلةد أن تكةون العضوبة المضضةى بهةا ضةد كة مةن الطةاعنين وهةةى
السةةجن المشةةدد لمةةدة خمس ة عشةةر عامةةا والغرام ة وفةةدرها مائةة ألةةب جنيةةه مبةةررة
لجريم حرا وحيةا ة مخةدر الهيةروين والكوكةايين علةى نحةو مخةالب للضةانون ألن
الطاعنين ينا عان ى صورة الوافع برمتهةا و ةى كا ة أوصةا ها الضانونية المختلفة
وألن األمر هنا يتعل بأسةباب الحكةم وبمنطضةه الضةانونى والةذص يتعةين أن يجةرص علةى
نحو متناس ال يشوبه العوج أو االضطراب والتناف

.

ومن المضرر ى هةذا الصةدد انةه ال محة لتطبية نظرية العضوبة المبةررة متةى
فاما تلد المنا ع وألن المحكم عاملا الطاعنين بضسط من الرأ ة ةى نطةا( المةادة
 17عضوبةةاا ومةةن ثةةم ة ن ذلةةد مةةا يرش ة للن ة و بالعضوب ة المضضةةى بهةةا عةةن الحةةد
المحكوم به والذص فد يص لى الحبس مده ال تض عن سته أشهر ـ وهةو مةا تتحضة بةه
مصلح الطاعنين و تخاذه سببا ً لنض
* نض

الحكم المطعون يه واإلعادة

0

 1986/11/30ـ س  37ـ رفم  188ـ ص  985ـ طعن (55/3603
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* نض

 1969/10/20ـ س  20ـ رفم  223ـ ص 1133

* نض

 1965/3/2ـ س  16ـ رفم  44ـ ص 206

كما أن يضين المحكم واطمئنانها الذص يتعين أن يُنبئ عليه حكمهةا الجنةائى يعتبةر
كة ال يتجة أ متةةى انصةةب علةةى وفةةائع واحةةدة متصةةل األج ة ا مترابطة العناصةةر ال
انفصام بينها  .ومن ثم ن الحكم المطعةون يةه يكةون معيبةا لتنةاف

أسةبابه وتهاترهةا

بعد أن أصاب منطضه الضضائى هذا اإلعوجاج انعدما الصةل بةين مضدماتةه ونتيجتةه
األمر الذص يعج محكم النض

عن مرافب مةدص صةح تطبية الضةانون علةى الوفةائع

التى أثبتها الحكم مح هذا الطعن لمةا اعتةراه مةن تنةاف
واجب النض

وتضةارب ولهةذا كةان معيبةا

واإلحال كما سلب البيان .

ومؤدص ما تضدم أننا هنا بصدد منط الحكم الضضائى والخلة الةذص أصةابه بسةبب
االضةةطراب الةةذص اعتةةراه وهةةو مةةا أ سةةد األسةةاس الضةةانونى للحكةةم بأكملةةه وبكام ة
الةذص فصةده الشةار مةن وجةوب تسةبيب

مدوناته وأج ائه وال يتحض بةذلد الغةر

األحكام تسبيبا صحيحا وأن تجةرص األسةباب علةى صةراط مسةتضيم ال يشةوبه عةوار أو
عوج يمس هذا المنط الذص هو جوهر التسبيب الصحي واالستدال السديد .
أمةةا أن يكةةون الحكةةم متسةةافطا ومتهةةاترا ةةى موضةةع منةةه وسةةليما صةةحيحا ةةى
موضع آخر
ولهةةذا كةةان نض ة

ن ذلد يؤدص حتما لى نتيج يأباها الذو( الضضائى والمنط السةديد ـ
الحكةةم بأكملةةه واجبةةا ةةى هةةذه الحال ة

وال يجةةو بحةةا الض ةو بمةةا

يخالب ذلد وبما ال يتف وهذا النظر و الّ اضطربا أج ا الحكةم وانفصةم عراهةا
األمةر الةةذص ال يمكةن فبولةةه أو التسةليم بةةه ـ ةةى مجةا األحكةةام الجنائية النهائية الباتة
التةةى هةةى عنةةوان الحضيض ة محضض ة للعدال ة وتعةةد بح ة دعام ة فوي ة السةةتضرار المجتمةةع
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ومواطنيه ومراك هم الضانوني من الناحي الجنائي

األمر الذص يستوجب نضة

الحكةم

المطعون يه برمته .

 خامساََ:قصورَآخرَفىَالتسبيب .
أثار د ا الطاعنين د اعا جوهريةا آخةر مةؤداه أن السةيارة المضةبوط ليسةا
ملكةةا للطةةاعن األو و نمةةا يمتلكهةةا شةةضيضه هنةةداوص  .وفةةد حا هةةا علةةى نحةةو مؤفةةا
ولساعاا معدودة وتسلمها بحالتها دون أن يعلم ما عساه يكةون بةداخلها أو ةى التةابلوه
الخةةاص بهةةا والةةذص كةةان مغلضةةا ومةةن ثةةم لةةم تكةةن لةةه سةةيطرة علي ة تام ة علةةى تلةةد
السيارة بكام أج ائها األمر الذص تنتفى معه مسئوليته عن المضبوطاا التةى ية عم
الضابطان ـ وهو ما ال يسلم بةه الطةاعن األو ـ أنهةا كانةا بةداخ ذلةد التةابلوه هةذا
على ر

ـ جدلى ـ صح تصوير شاهدص اإلثباا لتلد الوافعة

األمةر الةذص ينكةره

الطاعن المذكور وال يسلم به .
وهةةةذا د ةةةا جةةةوهرص وال شةةةد ألن حةةةرا المخةةةدر أو حيا تةةةه مةةةن الجةةةرائم
العمدي ويعتبر لذلد ركن الضصد الجنةائى مةن أركانهةا الجوهرية

ومةؤداه ثبةوا علةم

الجانى بأن ما يحو ه مخةدرا محظةور حيا تةه أو حةرا ه  .وعلةى ذلةد يتعةين ثبةوا
هةةذا الةةركن بأسةةباب مسةةتضل عنةةد الحكةةم باإلدانة عةةن تلةةد الجريمة  .وال يجةةو بحةةا
اتخةةاذ مةةن ثبةةوا الحيةةا ة السةةاري للمخةةدر دلةةي علةةى ثبةةوا علةةم الحةةائ بكنهةةه وأنةةه
لمخةةةدر ألن ةةةى ذلةةةد نشةةةا واسةةةتحدال لضرينةةة فانونيةةة ال سةةةند لهةةةا مةةةن الضةةةانون
وا تةةرا

لثبةةوا الضصةةد الجنةةائى لةةدص الجةةانى مةةن مجةةرد تةةوا ر حةةرا ه أو حيا تةةه

للمخدر .

290

َََََََوقضــتَمحكمــةَالــنقض ةةى العديةةد مةةن أحكامهةةا بةةأن الضصةةد الجنةةائى ال
كمةةا فضةةا المحكم ة الدسةةتوري العليةةا بعةةدم دسةةتوري

يُفتةةر
محكم النض

تراضةةه

ـ ضالةةا

:ـ

« األصةة أن الضصةةد الجنةةائى مةةن أركةةان الجريمةة يجةةب أن يكةةون ثبوتةةه عليةةا ً »
( نضةةةة

 1970/4/13ـ س  21ـ رفةةةةم  140ـ ص  ) 586وفضةةةةا بأنةةةةه  :ـ

« الضصد الجنائى ةى جريمة حةرا المخةدر ال يتةوا ر بمجةرد تحضة الحيةا ة المادية
ب ة يجةةب أن يضةةوم الةةدلي علةةى علةةم الجةةانى بةةأن مةةا يحةةر ه مةةن الجةةواهر المخةةدرة
المحظةور حرا هةةا فانونةا  .اإلسةةتناد لةى مجةةرد ضةةبط المخةدر مةةع المةتهم يةةه نشةةا
لضرين ة فانوني ة مبناهةةا تةةرا

العلةةم بةةالجوهر المخةةدر مةةن وافةةع حيا تةةه وهةةو مةةاال

يمكن فراره فانونا ً ما دام الضصةد الجنةائى مةن أركةان الجريمة ويجةب أن يكةون ثبوتةه
عليا ً ال تراضيا ً » ( نض

 1972/10/15ـ س  23ـ رفةم  236ـ ص  ) 1058ـ

وفضةا بأنةةه  :ـ « األصة أن الضصةةد الجنةائى مةةن أركةةان الجريمة يجةةب أن يكةةون
ثبوته عليا ً »  ( .نض

 1994/11/15ـ س  45ـ رفةم 157ـ ص  1001الطعةن رفةم
ـ الشربينى ـ ج  5ـ أحكةام

 27354لسن  ( 59ـ الموسوع الشامل ألحكام النض

 1994رفةةم الضاعةةدة  52 /ـ ص  ) 441وفضةةا بأنةةه  :ـ « الضصةةد الجنةةائى ةةى
جريم حرا المخةدر ال يتةوا ر بمجةرد تحضة الحيةا ة المادية

ـ بة يجةب أن يضةوم

الدلي على علم الجانى بأن ما يحر ه من المواد المخةدرة المحظةور حرا هةا فانونةا ً .
والضةةو بغيةةر ذلةةد معنةةاه نشةةا فرين ة فانونية مبناهةةا تةةرا
فراره فانونا ـ يجب أن يكون ثبوا الضصةد الجنةائى

العلةةم وهةةو مةةاال يمكةةن

عليةا ً ال تراضةيا ً » ( نضة

 1993/2/1ـ الطعةن رفةم  2352لسةةن  ( 61ـ الموسةوع الشةةامل ألحكةام الةنض

ـ

الشربينى ـ ج  4ـ فاعدة رفم  10/ـ ص  ) 45ـ وفضا بةأن  :ـ « الةد ع بعةدم العلةم
يوجب على المحكم أن تورد ةى حكمهةا مةا يثبةا تةوا ره عليةا ً ال تراضةيا ً وأن
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الضو بغير ذلد يه نشا لضرين فانوني ال سند لها من الضانون ـ مبناهةا تةرا

العلةم

و هو ما ال يمكن فراره فانونا ً ما دام الضصد الجنائى من أركةان الجريمة و يجةب أن
يكون ثبوته عليا ً ال تراضيا ً ».
* نض

 1994/11/15ـ  45ـ رفم  157ـ ص 1001

* نض

 1991/2/19ـ س  42ـ رفم  51ـ ص 379

* نض

 1962/10/29ـ س  13ـ رفم  167ـ ص 677

* نض

 1967/5/22ـ س  18ـ رفم  136ـ ص 699

* نض

 1993/2/1ـ الطعن  (61/2352ـ موسوع الشربينى ـ جـ 4ـ رفم 10/ـ

ص 45

وعلى ذلد وطالما أن الضصةد الجنةائى ركةن مةن أركةان تلةد الجريمة يتعةين أن
يكون ثبوته عليا ال ا تراضيا أو ظنيا ـ ولهذا ضد كةان علةى محكمة الموضةو تحضية
هذا الد ا الجةوهرص بلو ةا لغاية األمةر يةه والةذص يظةاهره الوافةع ويسةانده خاصة
وأن السةةيارة المضةةبوط ليسةةا ملكةةا للطةةاعن األو و نمةةا يمتلكهةةا شةةضيضه كمةةا سةةب
اإليضةةان ولهةةذا كانةةا حيا تةةه لهةةا عارض ة ال يتحض ة بهةةا الحيةةا ة الكامل ة والعلةةم
المؤكد بمحتوياا ذلد التابلوه من مواد مخدرة ( رضًا ).
وال مح للضو

ةى هةذا الصةدد بةأن المحكمة ليسةا مل مة بالتةدلي علةى ثبةوا

ركن الضصد الجنائى بالنسب للجريم التى ديةن يهةا الطاعنةان وباعتبةار أن األسةباب
التى توثضها المحكمة إلثبةاا التهمة ضةد المةتهم تنطةوص علةى نحةو ضةمنى علةى بيةان
ذلد الركن .
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لما هو مضرر من أن ركن الضصد الجنائى ال

م توا ره ى هةذه الحالة متةى كةان

محة منا عة جدية مةةن المةةتهم ويؤيةةده الظةةاهر ويسةةانده

ة ن علةةى المحكمة تحضي ة

د ا المةتهم ةى شةأن تةوا ره لديةه ةى وفةا معاصةر ومتة امن مةع حةدول الوافعة أو
الرد عليه بما يسوغ طراحه .
مع أنه ظةاهر التعلة بالةدعوص وال م للفصة

و ذ لم تجر المحكم هذا التحضي

يها وممكن لةيس مسةتحي ً وخة الحكةم المطعةون يةه مةن ثمة أسةباب سةائغ تبةرر
طراحةةه
النض



نةةه يكةةون معيبًةةا لضصةةوره ض ة ً عةةن خ لةةه بح ة الةةد ا بمةةا يسةةتوجب

واإلحال .

وقضتَمحكمةَالنقضَبأن

:

« يتعةةين علةةى المحكمةة عنةةد الفصةة

ةةى الةةدعوص أن تكةةون فةةد ألمةةا بكا ةة

عناصرها وأدلتها ود ا المةتهم ومةا يضةدم لتأييةده وذلةد علةى نحةو يبةين منةه أنهةا حةين
استعرضا تلد األدل كانا فد ألمةا بهةا لمامةا شةام يهيةئ لهةا الفرصة لتمحيصةها
التمحيص الشام الكا ى الذص يد على أنها فاما بواجبها ى تحضية البحةل للتعةرب
على وجه الحضيض ـ ذا خالفا المحكم هذا النظر كان حكمها معيبةا متعةين الةنض

»

.
* نض

 1982/12/14ـ س  33ـ رفم  207ـ ص  1000ـ طعةن رفةم / 6047

( 52



* نض

 1982/1/3ـ س  33ـ رفم  1ـ ص  11ـ طعن رفم ( 51 / 2365

* نض

 1984/3/25ـ س  35ـ رفم  72ـ ص  338ـ طعن ( 53 / 6492

وقضتَمحكمةَالنقضَبأن

:

« الحكم ى الدعوص دون اإللمام بكا عناصرها يعيب المحاكم » .
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* نض

 1972/6/12ـ س  23ـ رفم  204ـ ص 910ـ الطعن ( 42/440

ةةة ذا كانةةةا المحكمةةة فةةةد حجبةةةا نفسةةةها عةةةن اإللمةةةام بعناصةةةر د ةةةا المةةةتهم
الجوهري ولم تدخلها ى تضديرها عند و نهةا وافتصةرا ةى تضةديرها علةى جة
حسب

منهةا

نها تكون فد بترا األدل المطروح عليها وفاما بمسخها ةأدص ذلةد لةى

عدم لمامها لمامةا صةحيحا بحضيضة األسةاس الةذص فامةا عليةه تلةد األدلة مةع أنهةا لةو
تبينتةةه علةةى وافعةةه لكةةان مةةن المحتم ة أن يتغيةةر وجةةه رأيهةةا ةةى الةةدعوص ولهةةذا كةةان
حكمهةةا معيبةةا بالضصةةور أدص بةةه لةةى سةةاد ةةى اإلسةةتدال

ض ة عةةن اإلخ ة

بح ة

الد ا بما يعيبه ويوجب نضضه 0
* نض

 1974/11/ 25ـ س  25ـ رفم 165ـ ص  765ـ طعن  891لسن ( 44

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَ :ـ

« لةةئن كةةان األصةة أن المحكمةة ال تلتةة م بمتابعةة المةةتهم ةةى منةةاحى د اعةةه
المختلف ـ ال أنه يتعين عليها أن تورد ى حكمها مةا يةد علةى أنهةا واجهةا عناصةر
الدعوص وألما بها على وجه يفص أنها طنا ليها ووا نةا بينهةا ـ أمةا وفةد التفتةا
كلية عةةن التعةةر

لةةد ا الطةةاعن واسةةضطته جملة ولةةم تةةورده علةةى نحةةو يكشةةب أنهةةا

اطلعا عليه وافسطته حضه أن حكمها يكون فاصرا ً » 0
* نض

 1985/10/10ـ س  36ـ رفم  149ـ ص 840ـ طعن  1725سن ( 55

 كماَقضتَمحكمةَالنقضََبأنهََََ:
« ولةةئن كةةةان األصةةة أن المحكمةة التلتةةة م بمتابعةةة المةةتهم ةةةى منةةةاحى د اعةةةه
المختلف للرد على ك شبهه يثيرها على استض

ـ اال أنةه يتعةين عليهةا أن تةورد ةى

حكمها مايد على أنها واجها عناصر الدعوص وأدلتها وألمةا بهةا علةى وجةه يفصة
عن أنها طنا اليها ووا نا بينهمةا عةن بصةر وبصةيرة وأنهةا اذا التفتةا عةن د ةا
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المةةتهم كليةة وأسةةضطته جملةة ولةةم تةةورده علةةى نحةةو يكشةةب عةةن أنهةةا أطلعةةا عليةةه
وأفسطته حضه ان حكمها يكون فاصـــرا » 0
* نض

 1985/10 /10ـ س  36ـ رفم  149ـ ص 840

* نض

 1981/12 /3ـ س  32ـ رفم  181ـ ص 1033

* نض

 1981/ 3 /25ـ س  32ـ رفم  47ـ ص 275

* نض

 1979/11 /5ـ س  30ـ رفم  167ـ ص 789

* نض

 1979/ 3 /29ـ س  30ـ رفم  82ـ ص 369

* نض

 1979/ 3 /26ـ س  30ـ رفم  81ـ ص 394

* نض

 1978/ 4 /24ـ س  29ـ رفم  84ـ ص 442

ومةةن جانةةب آخةةر ة ن محكم ة الموضةةو خلصةةا ةةى ختةةام حكمهةةا

لةةى أن

الطاعنين متضامنين حا ا وأحةر ا جةوهرص المخةدر الهةروين والكوكةايين بغيةر فصةد
اإلتجار أو التعاطى أو االستعما الشخصى أص دون فصد محدد على سةند مةن أن
هناد اتفافًا بينهما على ذلد ـ دون أن تبةين ةى حكمهةا األدلة والضةرائن التةى يمكةن أن
يسةةتخلص منهةةا مةةا يفيةةد أن رادة كةة منهمةةا فةةد اتجهةةا وتطابضةةا مةةع رادة اآلخةةر
إلح ةرا هةةذه المةةواد المحظةةور حرا هةةا وعلةةى نحةةو مخةةالب للضةةانون ـ وهةةذا البيةةان
جوهرص حتةى يمكةن الضةو بةأن الطةاعنين مسةئوالن معًةا وبطرية التضةامن عةن ذلةد
اإلحرا المؤثم وتلد الحيا ة المخالفة للضةانون ـ وفةد جةا ا أسةباب الحكةم خالية كليةا
من هةذا البيةان

ةى الوفةا الةذص أوردا المحكمة بحكمهةا عةدم تةوا ر أص دلية علةى

أنهما شك تشكي ً عصةابيًا لحيةا ة وتةرويج هةذه المخةدراا ممةا يشةك تنافضًةا بةين
أسباب الحكم كما سب البيان .
يضةةاب لةةى مةةا تضةةدم أن محكمة الموضةةو لةةم تبةةين ةةى حكمهةةا األدلة والضةةرائن
التى يمكةن أن يُسةتخلص منهةا أن كة مةن الطةاعنين فصةد المسةاهم ةى هةذه الوافعة
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وانصر ا نيته ال اإلسةهام يهةا  ,وهةذا الضصةد ركةن جةوهرص وال م لثبةوا مسةئولي
ك منهما علةى سةبي التضةامن يمةا بينهمةا عةن تلةد الجريمة
توا ر الركن المادص ى جانب ك منهما باإلضا

وال يغنةى عنةه ثبةوا

لى خلو الحكةم ممةا يةد علةى أن

الجريم ة التةةى وفعةةا وهةةى حةةرا المخةةدر علةةى نحةةو مخةةالب للضةةانون وبةةدون فصةةد
محدد وأن تلد الجريمة مةا كانةا لتضةع لةوال سةهام كة مةن المتهمةين ةى ارتكابهةا
وتلد هى رابطة السةببي التةى يتعةين توا رهةا الكتمةا أركةان المسةاهم الجنائية عنةد
تعدد المساهمين .

وهذا االتفا( الةذص كةان يتعةين علةى المحكمة التةدلي علةى تةوا ره يختلةب عةن
التوا ة

الةةذص هةو تةةوارد خةواطره الجنةةاة علةى ارتكةةاب عة معةةين ينتويةه كة واحةةد

مةةنهم لنفسةةه مسةةتض ً عةةن اآلخةةرين دون أن يكةةون بيةةنهم اتفةةا( سةةاب

ـ األمةةر الةةذص ال

يستوجب مسةا ل المتهمةين المتعةددين علةى سةبي التضةامن األمةر الةذص كةان يتعةين
معه على محكم الموضو مسةا ل كر ٍّّ مةن الطةاعنين عةن األ عةا التةى ارتكبهةا هةو
بالمخالف للضانون والتى وفعا منه هو دون مسا ل أص منهما عن عة ارتكبةه يةره
.
 وقد قضت محكمة النقض بأنهََ :
« مةن المضةرر أن االتفةا( يتطلةب تضابة اإلراداا تضةاب ً صةريحا ً علةى أركةان
الوافع الجنائي التى تكون مح ً لةه ـة وهةو يةر التوا ة الةذص هةو تةوارد خةواطر
الجناة على رتكاب ع معين ينتويه كة واحةد مةنهم ةى نفسةه مسةتض ً عةن اآلخةرين
دون أن يكةون بيةنهم اتفةا( سةاب

ولةو كةان كة مةنهم علةى حةده فةد أصةر علةى مةا

تواردا الخواطر عليه وهو ماال يستوجب مسا ل سائر من اتفضوا على ع ارتكبه
بعضهم الّ ى األحوا المبين ى الضانون على سبي الحصةر ـة كالشةأن يمةا نصةا
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عليه المادة  243/من فانون العضوباا ـ أما ى ير تلةد األحةوا

نةه يجةب لمعافبة

المتهم عن ع ارتكبه يره أن يكون اع ً يه أو شريكا بالمعنى المحدد ى الضةانون
» .
* نض


1979/3/19ـ س  30ـ رفم  76ـ ص369

كما قضت محكمة النقض بأنه :
» مةن المضةرر أنةه متةى دان الحكةم المتهمةين ةى جريمة اإلشةتراد ةى الفعة

بطريضى اإلتفا( والمساعدة ن عليه أن يستظهر عناصةر هةذا اإلشةتراد وطريضتةه
وأن يبين األدل الدال على ذلةد بيانةا يوضةحها ويكشةب عةن فيامهةا وذلةد مةن وافةع
الةدعوص وظرو هةا

ة ذا كةان مةا أورده الحكةم و ن كةان يةد علةى التوا ة بةين

المتهمين ال يفيد اإلتفا( كطري من طر( اإلشةتراد ألنةه ال يكفةى لضيامةه مجةرد
توارد الخةواطر بة يشةترط ةى ذلةد أن تتحةد النية علةى ارتكةاب الفعة
المتف عليه

األمر الذص لم يدل الحكم على توا ره بة

نفةاه ةى صةراح كمةا لةم

يثبةا ةى حة الطةاعنين تةوا ر االشةتراد بةأص طرية آخةر حةدده الضةانون وكةان
مجةرد التوا ة ال يرتةب ةى صةحي الضةانون تضةامنا بةين المتهمةين ةى
المسئولي الجنائي ب يجع ك منهم مسئوال عن نتيج

عله الذص ارتكبه

وكان الحكم من جه أخرص لم يثبا ى ح المتهمةين أنهةم سةاهموا ةى فتة جميةع
المجنى عليهم ـ نه بذلد يكون مشوبا ً بالضصور مما يستوجب نضضه « .
* نض

1964/10/26ـ س  15ـ رفم  122ـ ص 619
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و ذ خالب الحكم المطعون ى هذا النظر نه يكون معيبًا لضصوره واجةب الةنض
واإلحال .

وحيل أنه لما تضةدم جميعةه ة ن الحكةم المطعةون يةه يكةون وفةد ران عليةه عةوار
البط ن مما يستوجب نضضه واإلعادة .
وعنَطلبَوقفَالتنفيذَ
نه لما كان ما عاب الحكم يرج معه نضضه وكان االستمرار ةى تنفيةذ الحكةم
أضرارا جسةيم ال يمكةن تةداركها
المطعون يه ضد الطاعنين من شأنه أن يرتب لهما
ً
مما يح لهما طلب وفب تنفيذه مؤفتًا ريثما يفص

ى هذا الطعن .

فلهذهَالأســـــبابَ
يلتمسَالطاعنانَََ:
األمر بوفب تنفيذ الحكم المطعون يه ريثما يفص

ى هذا الطعن .

والحكمَََ:
أولاَ  :فبو الطعن شك ً .
ثانياَ :و ى الموضو ـ نض

الحكم المطعون يه واإلحال .

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََالمحامىََ/رجائىَعطيةََ
َ
َ
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شروعَفيَقتلَوَسرقةَبالإكراهَ
الطعنَرقمََ85َ/َ10258قَ
َ

عنَالجنايةَرقمََ2012/348جناياتَأبوَرديسَ
َََََََََََََََََََََ2012/َ204كلىَجنوبَسيناءَ
َ

َ1ـَالبطلانََََ.
َ2ـَالتناقضَفىَالتسبيبَََ.
َ3ـَالقصورََفىَالتسبيبََََ.
َ4ـَقصورَآخرَفىَالتسبيبََََ.
َ5ـَقصورَآخرَفىَالتسبيبََََ.
َ6ـَقصورَآخرَفىَالتسبيبََوفسادَفىَالاستدلالَََ.
َ
َ
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محكمةَالنقضَ
الدائرةَالجنائيةَ
مذكــــــرةَ
َ
بأســـــــبابَالطعنَبالنقضَ
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المقدمَمنَ......... :

محكوم ضده ـ طاعن

وموطنه المختار مكتب األستاذ  /محمةد رجةائى عطيةه ـ وشةهرته رجةائى
عطيه ـ المحامى بالنض

 26شار شريب باشا ـ الضاهرة .

ضــــــــــــد  1 :ـ النيـابــ العـامـ
 – 2ريناتو يلترين (مدعى بالحضو( المدني )
فــىَالحكــم

الصةةادر ةةى الضضةةي رفةةم  2012/348جنايةةاا أبةةو رديةةس

:

(محا ظةةة جنةةةوب سةةةينا ) ( 2012/204كلةةةى جنةةةوب سةةةينا )
والضاضى حضوريا بمعافب  ( ....... /الطاعن ) بالسجن المشةدد
لمةةةدة ثةةة ل سةةةنواا عمةةةا أسةةةند ليةةةه وبمصةةةادرة المضةةةبوطاا
و ل امه بةأن يةؤدص للمةدعى بةالحضو( المدنية مبلغًةا وفةدره عشةرة
آالب جنيةةه علةةى سةةبي التعةةوي

المةةدنى المؤفةةا والمصةةاريب

المدني ومبلغ مائ جنيه أتعابًا للمحـامـاة .

الوقائـــعَ
أحالا النياب العام ك ً من المتهمين :
( ......... )1الطاعن)
 ( ......... )2المتهم الثانى )
لةةى المحاكمة بوصةةب أنهمةةا ةةى يةةوم  2012/5/21بةةدائرة أبةةو رديةةس ـ محا ظة
جنوب سينا :
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1ـ

شرعا ى فت المجنى عليه ريناتو يلترين ـ يطالى الجنسةي ـ عمةدًا مةع سةـب
اإلصرار والترصد بةأن بيتةا النية وعضةدا العة م علةى فتلةه وأعةدا لهةذا الغةر
أسلح بيضا واصةطحباه بسةيارة األو إلحةدص المنةاط النائية علةى الطرية
المةةؤدص لشةةرم الشةةيخ ومةةا ن ظفةةرا بةةه حتةةى نهةةاال عليةةه ضةةربًا احةةدثا بةةه
االصاباا الموصو بالتضرير الطبى المر ة بةاألورا( فاصةدين مةن ذلةد فتلةه
ال أنةه خةةاب أثةةر الجريمة لسةةبب ال دخة إلرادتهمةةا يةةه وهةةو تظةةاهر المجنةةى
عليه بمفارفته الحياة ومداركته بالع ج.

2ـ

سرفا المنضوالا المبينة وصةفًا وفيمة بةاألورا( والمملوكة للمجنةى عليةه كرهًةا
عنةةه بةةأن أشةةهرا بوجهةةه أسةةلح بيضةةا محةةدثين بةةه صةةاباا لبةةل الرعةةب ةةى
نفسةه وشة مضاومتةةه وتمكنةا بتلةةد الوسةائ الضسةةري مةن سةةرف متعلضاتةه المبينة
بالتحضيضاا.
األمر المعافب عليةه بةالمواد 2 1/314 232 231 230 46 45

 315مةةن فةةانون العضوبةةاا والمةةواد  25 1مكةةرر1

 1/30مةةن الضةةانون رفةةم

 394لسةن  1954المعةةد بالضةةانونين رفمةةى  26لسةةن  165 1978لسةةن 1981
والجدو رفم ( )1الملح .
وبجلس ة  2013/3/13فضةةا المحكم ة حضةةوريًا بمعافبتهمةةا بالسةةجن المشةةدد
لمةةدة ث ة ل سةةنواا عمةةا أسةةند ليهمةةا ومصةةادرة المضةةبوطاا وب ل امهمةةا بةةأن يؤديةةا
للمةدعى بةالحضو( المدنية رينةاتو يلتةرين مبلغًةا وفةدره عشةرة آالب جنيهةا علةى سةبي
التعوي

المدنى المؤفا والمصاريب المدني ومبلغ مائ جنيه أتعابًا للمحاماة.
وطعن المحكوم عليهما على هذا الحكم بطري النض

 (83/14647وبجلسة  2013/12/12فضةةا محكمة الةةنض
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وفيد طعنهمةا تحةا رفةم
بضبةو الطعةةن شةةك ً

و ى الموضو بنض

الحكم المطعون يه و حال الضضي لى محكمة جنايةاا جنةوب

سينا للحكم يها مجددًا من دائرة أخرص .
وأُعيةةدا المحاكم ة

وبجلس ة  2014/12/11فضةةا محكم ة اإلعةةادة بمعافب ة

ك من  ( ....... :الطاعن ) و  ( ........المةتهم الثةانى ) بالسةجن المشةدد لمةدة ثة ل
سةةنواا عمةةةا نسةةب ليهمةةةا وبمصةةادرة المضةةةبوطاا و ل امهمةةا بةةةأن يؤديةةا للمةةةدعى
بةالحضو( المدنية مبلغًةا وفةةدره عشةرة آالب جنيةه علةى سةةب التعةوي

المؤفةا ومبلةةغ

مائ جنيه مضاب أتعاب المحاماة .
ولمةةةا كةةةان الحكةةةم األخيةةةر معيبًةةةا وبةةةاط ً ضةةةد طعةةةن عليةةةه  ( ......الطةةةاعن )
بطري النض

بشخصةه مةن داخة السةجن بتةاريخ  2014/12/17بةرفم تتةابع 789

طبضًا للثابا بالصةورة الرسةمي المطابضة ألصة تضريةر الطعةن والشةهادة الصةادرة مةن
نياب جنوب سينا الكلي .

ََََََونوردَفيماَيلىَأسبابَالطعنَبالنقضََََ:
َ
أســـــــــبابَالطعـــنَ
ـــــــــ
أولاََََ:البطـــلانََََ:
ذلد أن المادة  310جرا اا جنائية توجةب اشةتما كة حكةم صةادر باإلدانة
على بيان الوافع المستوجب للعضاب والظةروب التةى وفعةا يهةا وأن تشةير لةى نةص
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الضةةانون الةةذص حكمةةا المحكم ة بموجبةةه وعلةةى ذلةةد ة ن بيةةان المحكم ة لةةنص مةةادة
العضاب التةى أن لةا بمضتضةاها العضوبة المضضةى بهةا يعةد مةن البيانةاا الجوهرية التةى
يتعين ثباتها بمدوناا الحكم الضاضى باإلدان .
وهذا الوجوب افتضته فاعةدة شةرعي الجةرائم والعضوبةاا والتةى نةص الدسةتور
عليها وهو أنه ال جريم وال عضوب ال بضانون .
ولما كانا مدوناا الحكم الصادر من محكم اإلعادة والمطعون عليه فةد خلةا
كلية مةةن بيةان مةةواد العضةاب التةةى عوفةب الطةةاعن للمةرة الثانية بموجبهةا ـ ة ن الحكةةم
المطعون يه يكون باط ً واجبًا نضضــه.
ذ يشترط لسة م الحكةم الصةادر بالعضوبة أن يشةتم علةى نةص الضةانون الةذص
أن لا المحكم بموجبه العضاب على المتهم .
وذلةةد ن ة والً علةةى حكةةم الدسةةتور ونةةص المةةادة  310مةةن فةةانون اإلجةةرا اا
الجنائي

حيل يستحي مع خلو أسباب الحكم من بيان نص مواد العضةاب التةى عوفةب

المتهم بمضتضاها التعرب على نص الضانون الذص حوكم بنةا ً عليةه وفضةى ب دانتةه عةن
الجريم والجرائم التى ثبا وفوعها منه.
وهذا الةنص الدسةتورص منصةوص عليةه ةى كا ة الدسةاتير المصةري المتعافبة
و ةةى كا ة الدسةةاتير للةةدو الحديث ة

ومةةؤداه أن سةةلط الضضةةاة ةةى صةةدار األحكةةام

الصادرة باإلدان مضيدة بضةوابط المشةروعي وبالتةالى ينبغةى أن تكةون علةى سةند مةن
الضانون ونصوصه .
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 وفىَذلكََقضتَمحكمةَالنقضَََ:
« بأن الضانون ى المادة  310جرا اا جنائي أوجب شارة الحكم لى نةص
الضةةانون الةةذص حكةةم بموجبةةه بالعضوب ة وهةةو بيةةان جةةوهرص افتضةةته فاعةةدة فانونيةة
الجرائم والعضاب 0
ة ذا خة

الحكةم المطعةةون يةه مةةن ذكةر نةةص الضةانون الةةذص أنة

بموجبةةه

العضاب على الطاعن كان باط 0
وال يعفيةه مةةن الةبط ن أن يكةةون فةد أشةةار لةى مةةواد االتهةام التةةى طلبةا النيابة
العام تطبيضها على المتهم مادام لم يفص عن أخذه بها ب افتصةر علةى اإلشةارة لةى
نص المادة  2/304جرا اا والتى ال صل لها بالتجريم والعضاب » 0
* نض

 1988/11 /28ـ س 39ـ رفم  176ـ ص 1137

* نض

 1963/12/2ـ س  14ـ رفم  154ـ ص 859

* نض

 1978/10/26ـ س  29ـ رفم 147ـ ص 735ـ طعن 771لسن 0 ( 48

* نض

 1951/5/14ـ س  2ـ رفم  395ـ ص 1085

واسةتضر فضةةا الةنض

علةةى ذلةةد ذ فضةى بةةأن بطة ن الحكةم يسةةتتبع اسةةتحال

سناده لى أص صحي شاهد بوجوده بكام أج ائه مثبا ألسبابه ومنطوفه 0
* نض

 1963/3/25ـ س  14ـ رفم  23ـ ص 144

* نض

 1962/12/31ـ س  13ـ رفم  215ـ ص 888

 بلَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه :
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« ال يكفى أن توض المحكم مةادة الضةانون الةذص رأا أنةه منطبضةا ً علةى الوافعة
وصورتها التى ثبا لديها وعافبا الطاعن عنها ـ بة يتعةين أن تُفصة

ةى مةدوناا

الحكم أنها عافبته بالعضوب المنصوص عليها ى المادة المذكورة و ضا ً لمةا يضتضةيه مبةدأ
شرعيه الجرائم والعضوباا »0
* نض

 1975/5/18ـ س  26ـ رفم  99ـ ص  428ـ طعن ( 45/282

* نض

 1976/2/1ـ س  27ـ رفم  28ـ ص  143ـ طعن ( 45/1591

ولهذا ن خلو الحكةم محة هةذا الطعةن مةن بيةان نصةوص الضةانون الةذص أنة
بموجبه العضاب ضد المتهم يجرده من المشروعي ويصةمه بمخالفة الضةانون

ة يعتةد

بةةه وال يُعةةةو عليةةةه لبط نةةةه بط نًةةةا مطلضًةةةا متعلضًةةةا بالنظةةةام العةةةام وبكيةةةان األحكةةةام
الضضائي الصادرة باإلدان من السلط الضضائي المختص .
و ذ كةةان مةةا تضةةدم جميعةةه نةةه يتعةةين الضضةةا بةةبط ن الحكةةم محة هةةذا الطعةةن
النعدام المشروعي

ولما ينطوص عليه كذلد من عيب اإلنحراب بالسلط .

وال يعصةةم الحكةةم المطعةةون يةةه مةةن عةةوار هةةذا الةةبط ن ـ أن تكةةون محكم ة
الموضو فد أشةارا ةى حكمهةا لةى المةواد  251 251مكةررا ً 309 266
 320مةةن فةةانون اإلجةةرا اا الجنائيةة والمةةادة  187مةةن فةةانون المحامةةاة  17لسةةن
 1983المعد .
ألن تلد المواد تتعلة باإلدعةا بةالحضو( المدنية واختصةاص المحةاكم الجنائية
بالفص

ى طلباا التعوي

المسندة للمتهم باإلضةا

عن األضرار التى لحضا بالمةدعى المةدنى عةن الجريمة
لةى اختصةاص تلةد المحةاكم بتضةدير أتعةاب المحامةاة والحكةم

لها .
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وهذه النصوص جميعها منبتة الصةل بمةواد العضةاب التةى عوفةب الطةاعن بنةا ً
ةدارا لضاعةةدة شةةرعي الجةةرائم والعضوبةةاا ـ وهةةى فاعةةدة دسةةتوري
عليهةةا ممةةا يعةةد هة ً
وفانوني كما سب البيــان.
 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَ:
« ال يعفى الحكم من البط ن أن يشةير لةى مةواد مةن فةانون العضوبةاا ال صةل
بها بالتجريم والعضاب »
 1963/12/2ـ س  14ـ رفم  154ـ ص 859

* نض

وخ ص ما تضدم أن الحكم المطعون يةه الصةادر مةن محكمة اإلعةادة لةم يبةين
مةواد الضةةانون الةةذص طبضتةةه المحكمة التةةى أصةةدرته علةةى وافعة الةةدعوص والتةةى فضةةا
بمعافب الطاعن عنها ـ األمر الذص يصم الحكم بالبط ن الموجب لنضضه .
واستضر فضا النض

على ذلد طبضا لما تضةدم بيانةه وفضةى بةأن المةادة 310

جرا اا جنائي نصا على وجوب شارة الحكم لى نص الضانون الةذص حكةم بموجبةه
بالعضوب ضد المتهم ـ وهو بيان جوهرص افتضته فاعدة شرعي الجةرائم والعضةاب بة
وأنه ال يعفى الحكم من البط ن أن يكون فد أشار لى مواد االتهةام التةى طلبةا النيابة
العام تطبيضها ما لم يفص عن أخذه بها وافتصر على اإلشارة لةى نةص المةادة 304
 2/أ.ج بينما الحاص أن الحكم المطعون يه فد خ أيضا من ذلد ولةم يةرد يةه أص
بيان للنص الذص عافب الطاعن والمتهم الثانى بمضتضاه .
* أحكام النض

سالف البيان .

* نض

 1977/5/10ـ س  28ـ رفم  123ـ ص 583

* نضةةة

 1971/12/6ـ س 22ـ رفةةةم  172ـ ص  707ـ ةةةى الطعةةةن رفةةةم

( 41/665
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ولما كان الحكةم المطعةون يةه فةد خة كلية ً مةن ذكةر نةص الضةانون الةذص أنة
بموجبه العضاب على الطاعن

نه يكون مشوبًا بالبط ن بما يوجب نضضه .

ثانياََََ:التناقضَفىَالتسبيب :
حصلا محكم الموضو وافعة الةدعوص التةى فضةا ب دانة الطةاعن والمةتهم
الثةةانى عنهةةا بضولهةةا ن الوافع ة تخلةةص ةةى مةةا فةةرره المجنةةى عليةةه رينةةاتو يلتةةرين
( يطالى الجنسي ) بتحضيضاا النياب العام بأنه على أثر ع ف صداف نشأا بينةه وبةين
المةةةتهم األو (الطةةةاعن) بألمانيةةةا أبةةةان لةةةه بر بتةةةه ةةةى اإلفامةةة بالواليةةةاا المتحةةةدة
األمريكي وشرا عضاراا بهةا أوهمةه األخيةر بسةهول الحصةو علةى تأشةيرة أمريكةا
من مصر ودعاه الحضور لةى مدينة شةرم الشةيخ منتويًةا والمةتهم الثةانى سةرف مةا فةد
يكةةون بحو تةةه مةةن أمةةوا  .وبوصةةو المجنةةى عليةةه المةةذكور أعةةد المتهمةةان عةةدتهما
لتنفيذ ما أرادا وخططا له أعدوا ( كذا ) لةذلد سة ًحا وأوهمةاه بضةرورة الةذهاب لةى
الضةةاهرة لمضابل ة أحةةد األشةةخاص والحصةةو علةةى مسةةاعدته بشةةأن تأشةةيرة الةةدخو
وبطري ة العةةودة لةةى مدين ة شةةرم الشةةيخ انحر ةةا بالسةةيارة فيةةادة المةةتهم األو بطري ة
جبلةةى مع ة و حيةةل فامةةا بطعنةةه عةةدة طعنةةاا بةةأج ا متفرف ة مةةن جسةةده أحةةدثا بةةه
اإلصةةاباا المبينةة بتضريةةر مستشةةفى شةةرم الشةةيخ الةةدولى وتمكنةةوا بتلةةد الوسـةةـيل
الضسـةةـري مةةن شـةةـ مضاومـةةـته واالسـ ةـيت

علةةى مةةا بحو تةةه مةةن متعلضةةاا شخصةةي

(مبلغ مالى ـ هاتب محمو ـ ي ا أموا ـ مفتان ر ته الفندفي ) .
واستندا المحكمة ةى ثبةوا الوافعة وافتناعهةا بحةدوثها وعلةى النحةو السةالب
البيةةان مةةن المتهمةةين لةةى األدلةة المسةةتمدة مةةن أفةةوا المجنةةى عليةةه رينةةاتو يلتةةرين
( يطالى الجنسي ) وما اجت أته منها ومن شهادة النضيب  /أحمد السةيد عةامر ومةن
أفوا المتهمين بتحضيضاا النياب العام وما ثبا بم حظاا النياب العام .
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وفاما المحكم بتحصي الدلي المستمد من شةهادة النضيةب /أحمةد السةيد عةامر
بضولها بأن تحرياته السةري توصةلا لةى صةح الوافعة حسةبما جةا ا بةأفوا الشةاهد
األو (المجنى عليه).
والذص حصةلا المحكمة مضةمون شةهادته بضولهةا نةه أوضة بتحضيضةاا النيابة
العام ة أنةةه علةةى أثةةر ع ف ة صةةداف نشةةأا بينةةه وبةةين المةةتهم األو بألمانيةةا أبةةان لةةه
بر بته باإلفام وشرا العضاراا بالوالياا المتحدة األمريكية أوهمةه األخيةر بسةهول
الحصةةو علةةى تأشةةيرة ألمريكةةا مةةن مصةةر ومةةا ن حضةةر ليةةه بمدين ة شةةرم الشةةيخ
حتى أوهمةه الطةاعن بضةرورة الةذهاب للضةاهرة لتسةهي جةرا اا اسةتخراج التأشةيرة
باالستعان بأحد األشةخاص وا ضةه واسةتض سةيارة المةتهم حيةل انضةم المةتهم الثةانى
ليهما بالطري ب عم أنه أحد أفارب األو ـ وحةا عةودتهم مةن الضةاهرة لشةرم الشةيخ
خةةائبى الرجةةا لتعةةذر مضابل ة مةةن ذهبةةوا ليةةه ـ انحةةرب المةةتهم األو داخ ة الوديةةان
الجبلي عا يًا ذلد لوجود جبا الذهب واألحجار الكريم بةذلد المكةان وفامةا بطعنةه
عدة طعناا بةأج ا متفرفة مةن جسةده أحةدثا بةه اإلصةاباا المبينة بتضريةر مستشةفى
شةةرم الشةةيخ الةةدولى وتمكنةةا مةةن تلةةد الوسةةيل الضسةةري مةةن شة مضاومتةةه واالسةةتي
على ما بحو ته من متعلضةاا شخصةي ( مبلةغ مةالى ـ هةاتب محمةو ـ ية ا أمةوا ـ
مفتان ر ته الفندفي ) .
وأثنةةا المحاكم ة د ةةع د ةةا الطةةاعن بعةةدم جدية التحريةةاا وانعةةدام مصةةدافيتها
لوجود خصوم بين جامع تلةد التحريةاا النضيةب  /أحمةد السةيد عةامر معةاون مباحةل
مرك ة شةةرط أبةةو رديةةس وبةةين الطةةاعن وفةةدم الةةد ا

ةةى شةةأن هةةذا الةةد ع حا ظ ة

مستنداا فالا المحكم نها ألما بها دون أن تحص محتواها وال داللتها .
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وهذا الد ع الذص أبداه الد ا بشةأن التحريةاا ومجريهةا ـ جةوهرص يتعةين علةى
المحكم ة أن تعةةر
و ساد االستدال

ةةى حكمهةةا بأسةةباب سةةائغ

و الّ كةةان الحكةةم معيبةةا بالضصةةور

ذا ما عو عليها .

* نض

 1980/2/4ـ س  31ـ رفم  37ـ ص182

* نض

 1978/4/3ـ س  29ـ رفم  66ـ ص350

ولم تأخذ محكم الموضو بهذا الد ا وأطرحته جانبًةا ولةم تعةو عليةه بضولهةا
ما نصه ن التحرياا المذكورة لم تأخذ بها النيابة العامة كأحةد أعمةدة ومضومةاا أدلة
الثبةةوا وكةةذلد الحةةا بالنسةةب للمحكم ة الحالي ة

ومةةن ثةةم ة حاج ة للخةةو

ةةى

مار بحل هذه الخ اا المدعى بهةا ولهةذا تلتفةا المحكمة عةن هةذا الةد ع ويكةون
منعى الد ا

ى هذا الصدد ير سديد .

ومؤدص ما تضةدم أن محكمة الموضةو التفتةا عةن الةد ع بعةدم جدية التحريةاا
التى أجراها النضيب /أحمد السيد عامر معاون مباحةل مركة شةرط أبةو رديةس ألن
النياب العام لم تأخذ بها ولم تتخذ منها دلةي ً ضةد المتهمةين وألن المحكمة كةذلد لةم
تأخذ بها ولم تُعو عليها كدلي من أدل الثبوا التى عولا عليهةا ولهةذا التفتةا عةن
ذلد الد ا ولم تعر

للخ اا المدعى بها بين الضابط المذكور والمتهم األو .

ومةا أوردتةه المحكمة وعلةى نحةو مةا تضةدم يصةم الحكةم المةذكور يةه بالتنةةاف
والتهةاتر والتضةةارب ةى التسةةبيب ألن المحكمة أثبتةا ةةى موضةةع مةن حكمهةةا أنهةةا
اتخذا من تحرياا النضيةب  /أحمةد السةيد عةامر سةندًا ودلةي ً منضة ّما لةى بةافى األدلة
التى أوردتها على ثبوا دان المتهمين عن الجريم التةى دانتهمةا بهةا و ة تصةويرها
لوافع الدعوص التى فضا ب دانتهما عنها .
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ولكن المحكمة عةادا وذهبةا ةى موضةع آخةر مةن حكمهةا ةأوردا أنهةا لةم
تعة ّةو عليهةةا واسةةتندا لةةى ذلةةد ةةى ر ة

د ةةع الطةةاعن بضصةةور تلةةد التحريةةاا

وصدورها بنا ً على خصةوماا بةين جامعهةا والمةتهم األو ـ و سةلا المحكمة يةدها
من الد ع بضال نها لةم تأخةد بتلةد التحريةاا دلةي ً أو فرينة علةى ثبةوا الوافعة ضةد
المتهمين .

وبةةذلد يكةةون الحكةةم المطعةةون يةةه فةةد شةةابه تنةةاف
يصم الحكم بعةدم التجةانس وينطةوص ةو( ذلةد علةى مةو

واض ة وتضةةارب ظةةاهر
و بهةام وتهةاتر ممةا أدص

لةةى اضةةطراب منطضةةه الضضةةائى بمةةا ينبةةئ عةةن اضةةطراب صةةورة الوافع ة ةةى ذهةةن
المحكم وعدم استضرارها االستضرار الذص يجعلهةا ةى حكةم الوفةائع الثابتة

ذ لةم يعةد

يعةةرب مةةن مدوناتةةه ـ ا هةةذا التهةةاتر ـ مةةا ذا كانةةا محكم ة الموضةةو فةةد أخةةذا
بتحريةةاا الضةةابط المةةذكور وأدخلتهةةا مةةن بةةين الضةةرائن واألدلةة التةةى أفامةةا عليهةةا
فضةةا ها ب دان ة المتهمةةين أم أنهةةا لةةم تأخةةذ بهةةا ولةةم تُعةةو عليهةةا ةةى فضةةائها ب دان ة
المتهمةةين عةةن الوافع ة التةةى أوردتهةةا ةةى حكمهةةا وفضةةا ب دانتهمةةا بنةةا ً علةةى ثبوتهةةا
ضدهما وهذا االضطراب والتهاتر والتناف
والشد محكم النض

بين أج ا الحكةم المطعةون يةه يعجة

عن بسط رفابتها على الحكم من حيل س م التطبية الضةانونى

بسةةبب مةةا شةةابه مةةن تعةةار

وتضةةارب بةةين أسةةبابه

ذ لةةم يعةةد يعةةرب منهةةا والحةةا

كذلد ما ذا كانا المحكم فد اطمأنا ووثضا بتحرياا الضةابط المةذكور كمةا فالةا
ةضل عليها كما فالا أيضا وهذا ض ً عما شةاب الحكةم مةن
أم أنها لم تث بها ولم ت ُ ّ
مو

و بهام بما يعيبه ويستوجب نضضه .

 وقدَاستقرَقضاءَالنقضَعلىَأنََ:

311

« الحكم يكون معيبا ً ذا كةان مةا أوردتةه المحكمة بأسةباب الحكةم فةد ورد علةى
صةةورة ينةةاف

بعضةةه الةةبع

اآلخةةر و يةةه مةةن التعةةار

وينطوص و( ذلد على مو

مةةا يصةةمه بعةةدم التجةةانس

و بهام وتهاتر ينبةئ عةن اخةت

كرتةه عةن عناصةر

الوافعة التةةى اسةةتخلص منهةةا اإلدانة ممةةا ال يمكةةن معةةه اسةةتخ ص مضوماتةةه سةةوا مةةا
تعلة منهةةا بوافعة الةةدعوص أو بةةالتطبي الضةةانونى ويعجة بالتةةالى محكمة الةةنض

عةةن

عما رفابتهةا علةى الوجةه الصةحي إلضةطراب العناصةر التةى أوردهةا الحكةم وعةدم
اسةةتضرارها االسةةتضرار الةةذص يجعلهةةا ةةى حكةةم الوفةةائع الثابت ة

ممةةا يسةةتحي معةةه أن

يعرب على أص أساس كونا محكم الموضو عضيدتها وحكما ى الدعوص » .
* نض

 1982/11/4ـ س  33ـ رفم 174ـ ص 847ـ طعةن 52/4223

(
* نض

 1977/1/9ـ س  28ـ رفم 9ـ ص 44ـ طعن ( 46/940

ََ كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنَََ:

« الحكةةم يكةةون معيب ةا ً ذا كةةان مةةا أوردتةةه المحكم ة ةةى أسةةباب حكمهةةا ينةةاف
بعضه البع

اآلخر و يه من التعار

ذلد على بهام و مو

ما يشوبه بعدم التجانس وينطةوص ةو(

وتهاتر ينبئ عةن خةت

كرتةه عةن عناصةر الوافعة

التةةى أسةةتخلص منهةةا اإلدانةةة ممةةا ال يمكةةن معةةةه سةةتخ ص مضوماتةةه ويعجةةة
محكم النض

عن عما رفابتها على الوجةه الصةحي إلضةطراب العناصةر التةى

أوردهةا الحكةم وعةدم اسةتضرارها االسةتضرار الةةذص يجعلهةا ةى حكةم الوفةائع الثابتة ممةةا
يسةةتحي عليهةةا معةةه التعةةرب علةةى أص أسةةاس كونةةا محكم ة الموضةةو عضيةةدتها ةةى
الدعوص »
* نض

 1977/1/9ـ س 28ـ رفم  9ـ ص 44

* نض

 1985/6/11ـ س  36ـ رفم  136ـ ص 769
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وجةدير بالةذكر أن المحكمة كمةةا هةو ثابةا بحكمهةا تسةةاندا ةى فضةائها ب دانة
المتهمين لىما جا بتحرياا الضةابط السةالب الةذكر والتةى حصةلتها علةى أنهةا جةا ا
على نحو يؤكد صح الوافع وس م سنادها للمتهمين باإلضةا

لةى األدلة األخةرص

المستمدة من شهادة المجنى عليه و فراراا المتهمين بالتحضيضاا .
ومن ثم ن التحرياا المشار ليها لم تكن وحدها كمجرد استدال نةافص بة
اتخذتها المحكم فرين ودلي ً أضا ته ودعما به بافى األدلة األخةرص التةى أوضةحتها
ى حكمها وأفامةا عليهةا مجتمعة فضةا ها ب دانة المتهمةين األمةر الةذص كةان يتعةين
معةةه علةةى المحكم ة أن تعةةر

لةةد ا الطةةاعن بشةةأن التحريةةاا وخصةةوم محررهةةا

وتضسطه حضه ى الرد عليه ن شا ا طراحه .

بيد أنها لم تفص

ةى الةد ع ولةم تبحثةه وذهبةا ةى حكمهةا لةى أنهةا لةم تأخةذ

بتلد التحرياا ولم تعتمد عليهةا ةى تكةوين عضيةدتها وافتناعهةا بمسةئولي المتهمةين عةن
الوافع التى فضا ب دانتهما عنهةا األمةر الةذص يتنةاف

ويتضةارب مةع مةا سةب أن

ذكرته المحكم ى موضع آخر من حكمهةا بأنهةا عولةا علةى التحريةاا سةالف الةذكر
وبةةدعوص تناسةةضها واتفافهةةا مةةع سةةائر األدل ة األخةةرص التةةى تسةةاندا ليهةةا ةةى فضةةائها
ب دان ة المتهمةةين وهةةذا التنةةاف

والتضةةارب بةةين أسةةباب الحكةةم يعيبةةه بمةةا يسةةتوجب

نضضه .
ألن افتنا المحكم ب دان المتهمين ال ينشةأ مةن ةراغ وال يسةتمد مةن العةدم بة
يتعين أن يكون فائما على أدل وأسانيد لها أصلها باألورا( وال يشوبها ثمة تنةاف
تعار

أو عدم تناس

ذا شةاب أحةد هةذه األدلة أو بعضةها ثمة تنةاف
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أو

أو تضةارب

ة ن افتنةا المحكمة باإلدانة يكةون خاطئًةةا حت ًمةا ومعيبًةةا وهةو العةوار الةةذص تةردص يةةه
الحكم الطعين بما يوجب نضضه .
وال يشفع للحكم أن يكون فد تساند لى أدلة أخةرص حيةل لةم يعةد يعةرب مةاذا
كان يمكن أن تتكون به عضيدة المحكمة ذا مةا تفطنةا لةى اسةتبعاد التحريةاا حيةل
أن األدل ى المواد الجنائي متساندة يكم بعضةها بعضةا بحيةل ال يعةرب مةدص األثةر
للدلي الباط أو الفاسد على عضيدة المحكم .
 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنَََ:
« األدل ةى المةواد الجنائية متسةاندة ـ يكمة بعضةها بعضةا ويشةد بعضةها
بعضا ـ بحيل ال يمكن التعرب على مضدار األثر الةذص كةان ل سةتدال الفاسةد علةى
عضيدة المحكم

وماذا كةان سةوب يكةون رأيهةا ذا تنبهةا لةى سةاد مةا اعتضدتةه خطةأ

على خ ب الثابا وعلى خ ب الحضيض »
* نض

 1986/1/22ـ س  37ـ رفم  25ـ ص 114

* نض

 1990/7/7ـ س 41ـ رفم  140ـ ص 806

* نض

 1985/3/28ـ س 36ـ رفم  83ـ ص 500

* نض

 1986/10/9ـ س  37ـ رفم  138ـ ص 728

* نض

 1983/2/23ـ س 34ـ رفم  53ـ ص 274

* نض

 1984/1/15ـ س 35ـ رفم  8ـ ص 50

* نض

 1969 /10/27ـ س  20ـ رفم  229ـ ص 1157

* نض

 1985/5/16ـ س  36ـ رفم  120ـ ص 677

* نض

 1979/5/6ـ س 30ـ رفم  144ـ ص 534

* نض

1982/11/4ـ س 33ـ رفم  174ـ ص 847

ثالثاََََ:القصورَفىَالتسبيبَََ:
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تساند الحكم المطعون ى فضائه ب دان الطاعن لى الدلي المستمد مةن التضريةر
الطبى عن صاباا المجنى عليه و ذ عرضا المحكمة لبيةان مضةمون هةذا التضريةر
لم تورد عنه ال فولها ن الثابا من م حظاا النياب العامة أنةه ثبةا بةالتضرير الطبةى
الخاص بالمجنى عليه أن اآلثار اإلصابي به ذاا طبيعة فطعية

وبةذلد يكةون الحكةم

وفةةد اكتفةةى باإلشةةةارة لةةى نتيجةة ذلةةةد التضريةةر دون أن يبةةين مضةةةمونه مةةن وصةةةب
اإلصاباا المنسوب للطاعن واآلخر حداثها وه هى فطعيّ أم طعنيّة كمةا يسةتفاد
من رواية المجنةى عليةه وموضةعها مةن جسةم المجنةى عليةه وكيفية حةدوثها حتةى
يمكن التحض من مدص موا متها ألدل الدعوص األخرص .
وكان ال يبين من مدوناا الحكةم أن المحكمة حةين استعرضةا هةذا الةدلي
الدعوص وحصلته من عناصر فناعتها باألدل

ةى

كانةا ملمة بةه لما ًمةا شةام ً يهيةئ لهةا

الفرص أن تمحصه التمحيص الشام والكا ى الذص يد على أنها فامةا بواجبهةا ومةا
ينبغى عليها من تدفي البحةل للتعةرب علةى وجةه الحضيضة تمكينًةا لمحكمة الةنض
التعرب على صح الحكم من ساده

مةن

ن الحكم يكون وفد أصيب بالضصةور الموجةب

لنضضه .
 وقدَاستقرَقضاءَالنقضَعلىَأنهَََ:
« يكةون الحكةم معيبةا ً لضصةوره ذا كةان فةةد افتصةر ةى بيةةان التضريةر الفنةى الةةذص
استند ليه ى فضائه باإلدانة علةى نتيجتةه دون أن يبةين مضةمونه حتةى يمكةن التحضة
مةةن مةةدص موا متةةةه ألدلةة الةةةدعوص األخةةرص ذ ال يبةةةين مةةن ذلةةةد أن المحكمةة حةةةين
استعرضا األدل ى الدعوص كانا مل ّم بهذا الةدلي لمامةا ً شةام ً يهيةئ لهةا الفرصة
لتمحيصةه التمحةيص الشةةام الكةا ى الةةذص يةد علةةى أنهةا فامةةا بمةا ينبغةةى عليهةا مةةن
واجب تحضي البحل للتعرب على وجه الحضيض » 0
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* نضة

 1982/12/14ـ س  33ـ رفةةم  207ـ ص 1000ـة طعةةن 6047

لسن ( 52
* نض

 1982/1/3ـ س  33ـ رفةم  1ـ ص  11ـ طعةن  2365لسةنه 52

(

 كماَقضتَبأنهَ :ـ
يكةون
« ال يكفى اإلحال لى تضرير الخبير بة يجةب بيةان مضةمونه ألن الضاضةى ّ
عضيدته بنا ً على ما يطمئن ليه ضةميره ووجدانةه وال يجةو لةه أن يةدخ
رأيا ً لسواه »0
* نض

 1950/5/8ـ س  1ـ رفم  195ـ ص 596

* نض

 1957/4 /2ـ س  8ـ رفم  94ـ ص 355

* نض

 1961/11/6ـ س  12ـ رفم  175ـ ص 880

ةى عضيدتةه

 كماَقضتَبأنَ :ـ
« استناد محكم الموضو

ى حكمها الى تضرير فسم أبحةال الت ييةب والت ويةر

والتحضيضاا دون العناي بسرد مضمون تلد التحضيضاا ومؤدص ذلةد التضريةر واألسةانيد
التى أفةيم عليهةا اليكفةى لتحضية الغاية التةى تغياهةا الشةار مةن تسةبيب األحكةام وال
يمكن لمحكم النض

من مرافب صح تطبي الضةانون علةى الوافعة كمةا صةار ثباتهةا

بالحكم  .األمر الذص يصم الحكم بالضصور » 0
* نض

 1979/2/8ـ س  30ـ رفم  46ـ ص  231ـ طعن ( 48/1697

* نض

 1979/3/18ـ س 30ـ رفم 75ـ ص  366ـ طعن ( 48/ 1286

وال ينةةا مةةن ذلةةد الضصةةور أن تكةةون المحكم ة فةةد تسةةاندا ةةى حكمهةةا ب دان ة
الطةةاعن لةةى أدل ة أخةةرص سةةلما مةةن هةةذا الضصةةور ألن األدل ة ةةى المةةواد الجنائي ة
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متساندة ومنها مجتمع تتكون عضيدتها بحيل ذا سةضط أحةدها أو اسةتبعد تعةذر التعةرب
على أثر ذلد ى تضديرها وو نها لسائر األدل األخرص.
* نض

 1986/1/22ـ س  37ـ رفم  25ـ ص 114

* نض

 1990/7/7ـ س 41ـ رفم  140ـ ص 806

* نض

 1985/3/28ـ س 36ـ رفم  83ـ ص 500

* نض

 1986/10/9ـ س  37ـ رفم  138ـ ص 728

* نض

 1983/2/23ـ س 34ـ رفم  53ـ ص 274

* نض

 1984/1/15ـ س 35ـ رفم  8ـ ص 50

* نض

 1969 /10/27ـ س  20ـ رفم  229ـ ص 1157

* نض

 1985/5/16ـ س  36ـ رفم  120ـ ص 677

* نض

 1979/5/6ـ س 30ـ رفم  144ـ ص 534

* نض

1982/11/4ـ س 33ـ رفم  174ـ ص 847

كما ال ينا من عوار الحكم أن يكون التضرير الطبى الخاص ب صةاباا المجنةى
عليةةه مر ضًةةا بةةأورا( الةةدعوص ويمكةةن الرجةةو
الجوهري

ليةةه لبيةةان كامةة أج ائةةه وعناصةةره

أو أن هيئ المحكم فد طلعا عليه ضةمن مفةرداا الضضةي و طنةا لةى

مضدماته وتفاصيله ألن ورف الحكةم مةن األورا( الرسةمي التةى يتعةين اشةتمالها علةى
كا ة عناصةةرها الجوهري ة وعلةةى رأسةةها أسةةبابه ومضدماتةةه وأسةةانيده وال يجةةو بحةةا
اإلحال ى سيا( أص فدر منها لى أي ورف خارج نطا( ورف الحكم الرسةمي وحةدها
وألن محكم الةنض
خ

ال تسةتعين ةى مباشةرة سةلطتها وواليتهةا علةى األحكةام االّ مةن

ورف الحكم الرسمي دون يرها .

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنََ:
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« ورف ة الحكةةم مةةن األورا( الرسةةمي التةةى يتعةةين شةةتمالها علةةى كا ة بياناتهةةا
الجوهري ومنها البيان المفصة الواضة لكة دلية مةن أدلة الثبةوا التةى افتنعةا بهةا
المحكمة ووثضةةا بصةةحتها واطمأنةةا ليهةةا وال يكم ة محضةةر الجلس ة ال ةةى صةةدد
بيانةةاا الديباج ة واإلجةةرا اا التةةى اتبعتهةةا المحكم ة أثنةةا نظةةر الةةدعوص أمةةا بيةةان
مؤدص الدلي ومضمونه يتعةين اشةتما مةدوناا أسةباب الحكةم لكة مةا يتصة بةه مةن
بيان يوضحه وال يجو

بحا االستعان بما جا بمحضةر الجلسة لتوضةي أو بيةان

الدلي الذص اتخذته المحكم سندا ً لضضائها باإلدان »
* نض

 1972/6/5ـ س  23ـ رفم  201ـ ص 898

* نض

 1968/4/15ـ س  19ـ رفم  89ـ ص 460

* نض

 1965/5/18ـ س  16ـ رفم  100ـ ص 339

وألن فضاة الدعوص ال يكتبون أحكامهم لكى يضنعوا بهةا أنفسةهم بة ليضتنةع بهةا
ك مطلع عليها وألن تسةبيب األحكةام تسةبيبًا كةام ً ال يشةوبه ثمة فصةور يةد علةى
أنهم فاموا بواجباتهم على الوجه األكم

ويسهم ذلةد كلةه ةى ر ةع مةا فةد يةرين علةى

األذهان من شبه التعسب أو سا ة استعما السلط .
وحتى يص الحكم الجنائى متى صار نهائيًا وباتًا متمتعًةا بضوتةه المطلضة بحيةل
يعد عاضللم للحضيض محضضًا للعدال دون نضا

أو جد .

رابعاََََ:قصورَآخرَفىَالتسبيبَََ:
تمسد الد ا كذلد أثنا المحاكم ببط ن استجواب المتهمةين بالتحضيضةاا لعةدم
محةام مةع كة منهمةا أثنةا اسةتجوابه ومةن ثةم يكةون االسةتجواب بةاط ً كمةا
حضور
ٍ
يبط ة الةةدلي المسةةتمد منةةه وال يجةةو للمحكم ة أن تتسةةاند ليةةه ةةى فضةةائها باإلدان ة
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ةام
عم ة ً بالمةةادة  124جةةرا اا جنائي ة التةةى أوجبةةا علةةى سةةلط التحضي ة نةةدب محة ٍ
لحضةةور اسةةتجواب المةةتهم ذ لةةم يكةةن فةةد وكة محاميًةةا للحضةةور معةةه وهةةذا جةةرا
جوهرص والشد ويُعد من عناصر ح الد ا الجوهري وهةذا الحة لةه شةأنه بحيةل
يعلو على ح المجتمع ى العضاب ولهذا يترتب على فاله البط ن .
ذلد أن المادة  124من فانون اإلجرا اا الجنائي المسةتبدل بالضةانون رفةم 145
لسةةن  2006الصةةادر ةةى  2006/7/15والمعمةةو بةةه اعتبةةارا مةةن  2006/7/28فةةد
نصا علةى أنةه ..... « :ال يجةو للمحضة

ةى الجنايةاا و ةى الجةن المعافةب عليهةا

بالحبس وجوبا أن يستجوب المةتهم أو يواجهةه بغيةره مةن المتهمةين أو الشةهود ال بعةد
دعةوة محاميةةه للحضةةور عةةدا حالة التلةةبس وحالة السةةرع بسةةبب الخةةوب مةةن ضةةيا

األدلة علةى النحةو الةذص يثبتةه المحضة

ةى المحضةر وأن يعلةن اسةم محاميةةه

بتضرير لدص فلم كتاب المحكم أو لى مةأمور السةجن أو يخطةر بةه المحضة كمةا يجةو
لمحاميه أن يتولى هذا اإلعة ن أو اإلخطةار  .و ذا لةم يكةن للمةتهم محةام أو لةم يحضةر
محاميه بعد دعوته وجب على المحض من تلضا نفسه أن يندب محاميا » .
ومفاد هذا النص أن المشر فرر وتطلب ضمانه خاص لك متهم ةى جناية
أو جنح معافب عليهةا بةالحبس وجوبةا هةى وجةوب دعةوة محاميةه ن وجةد لحضةور
االسةةتجواب أو المواجه ة يمةةا عةةدا حةةا التلةةبس وحال ة السةةرع بسةةبب الخةةوب مةةن
ضيا األدل وذلد تطمينا للمتهم وصونا لحري الد ا عن نفسه .
و ذا لةم يكةن للمةتهم محةةام أو لةم يحضةر معةه محاميةةه بعةد دعوتةه وجةب علةةى
المحض من تلضا نفسه أن يندب له محاميا ـ ن لم يفعة ولةم يحضةر مةع المةتهم محةام
بط االستجواب والدلي المستمد منه .
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 وبذلكَقضتَمحكمةَالنقضَفقالتَ :ـ
« المةةادة  124جةةرا اا جنائي ة المسةةتبدل بالضةةانون  145لسةةن  2006الصةةادر
ى  2006/7/15المعمو به اعتبارا من  2006/7/28أوجبةا لصةيان حضةو( المةتهم
بجناي ة أو جنحةة معافةةب عليهةةا بةةالحبس وجوبةةا ضةةرورة حضةةور محةةام معةةه أثنةةا
استجوابه و الّ كان هذا االستجواب باط ولهذا ن الد ع ببط نةه وبطة ن االعتةراب
المسةةتمد مةةن هةةذا االسةةتجواب لعةةدم حضةةور محةةام مةةع المةةتهم هةةو د ةةع جةةوهرص علةةى
المحكم ة أن تعنةةى بةةالرد عليةةه بمةةا يفنةةده ة ذا امتنعةةا ذلةةد ة ن حكمهةةا يكةةون معيبةةا
بالضصور ى التسبيب الموجب للنض
* نض

»

 2008/4/10ـ طعن رفم  37001لسن ( 77

ولم تأخذ المحكمة بهةذا الةد ع الجةوهرص وأطرحتةه بضولهةا ن الثابةا بةاألورا(
أن وكي النياب المحض فام ب رسا مندوب لى نضابة المحةامين الفرعية بغية حضةور
محام مع المتهمين
ٍ

ال أنه وجةدها مغلضة ممةا يكةون معةه وفةد تةوا را حالة السةرع

بسبب الخوب من ضيا األدل

وهو أمر تضدره المحكم ويكون نعى الةد ا

ةى هةذا

الصدد ير سديد .
ومةا أوردتةه المحكمة يمةا تضةدم يةر سةائغ وال يتفة والثابةا بةأورا( الةةدعوص
وتحضيضاا النيابة العامة

ذ الثابةا بالتحضيضةاا ص 11/28بةأن عضةو النيابة العامة

أجةةرص اسةةتجواب الطةةاعن يةةوم  2012/5/22السةةاع  2.30صةةبا ًحا لمناسةةب وجةةود
المتهمين امام سراص النياب

وبعد أن رغ من استجوابه الذص امتةد عةدة سةاعاا دون

محام مع الطاعن ثم أثبا وكي النياب ى محضره ص 19/36عند البةد
حضور
ٍ
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ةى اسةةتجواب المةتهم الثةةانى سةةليم محمةد سةةليم ملحوظة مؤداهةةا  :أنةه اتةةه ثبةةاا
فيامه ب رسا مندوب لى النضاب الفرعي للمحامين بمحكم شرم الشةيخ الج ئية لنةدب
محام للحضور أثنا جرا اا التحضي مةع المتهمةين تعةذر ذلةد لغلة النضابة الفرعية
ٍ

و ما فرره المندوب المكلب بهذه المأموري  .ــ ولةم ية د األسةتاذ وكية النيابة
على ذلد ى ملحوظته التى أبداها عند سما المتهم الثانى !
وواضة مةةن هةةذه الملحوظ ة أن المحض ة لةةم يةةدونها بمحضةةره ال بعةةد أن ةةرغ
محام موك أو منةدوب معةه عنةد اسةتجوابه
كلي من استجواب الطاعن دون حضور
ٍ

كما لم يرد بها اسم ذلد المندوب المكلب بمأموري التوجه للنضاب الفرعي
للمحامين وما فرره عند عودته بأنه لم يجد أحدًا ووجدها مغلض .

يضاب لى ذلد أن عضو النياب المحض لم يثبا ى محضره ما يفيد أنةه
اضطر السةتجواب المتهمةين دون حضةور محةام معهمةا عنةد اسةتجوابهما
وأن ذلد كان لتوا ر السرع والخوب من ضيا األدل .

وتكون المحكم على هذا النحو وفد تطوعا من تلضا نفسةها وا ترضا هةى
تةةوا ر ذلةةد العةةذر دون أن يبديةةه عضةةو النيابةةـ المحضة

وهةةـو صاحةةـب الشةةـأن

وحـده ى بيان ما واجهه هو وما فـدره هـو من ظروب السةرع والخةوب مةن ضةيا
الدلي

ثم يأتى بعد ذلد دور المحكم

وهى التةى تضةدر جدية ذلةد العةذر مةن عدمةه

باعتبارهةةا سةةلط الحكةةم ولكةةن المحكمةة ا ترضةةا هةةى تةةوا ر حالةة االسةةتعجا
والسةرع ر ةم عةةدم اختصاصةها بةةذلد التضةدير المنةوط بةةالمحض وحةده ألنةةه هةو الةةذص
أجرص التحضي وليسا المحكم .
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و ذ كةةان لمحكم ة الموضةةو سةةلط مرافب ة تضةةدير عضةةو النياب ة العام ة لحال ة
االسةةتعجا والخةةوب مةةن ضةةيا األدل ة بمضةةى المةةدة ومةةدص س ة م وجدي ة تضةةدير

سةةلط التحضي ة لهةةذه الضةةرورة الّ أن المحكم ة لةةيس لهةةا أن تُا ِ ّ ر نفسةةها
عذرا وأن تفتر
مكان النياب وأن تضدر لها هى ً

هى من تلضا نفسها حال

االستعجا أو الخوب من ضيا األدل .

عةذرا وحالة
وال ا أن المحكم التى أحلّا نفسها مح النياب وا ترضا لها
ً

ضرورة ةى االسةتجواب محظةور عليهةا هةى اسةتجواب المةتهم الّ بموا ضتةه وال
يجو

جبةاره علةى ذلةد طبضةا للمةادة . 274ج ومةن ثةم نةه محظةور عليهةا أن

تتدخ

ى التحضية االبتةدائى وتضضةى بتةوا ر حالة االسةتعجا بةدالً مةن عضةو سةلط

التحضيةة المخةةتص أصةة ً بهةةذا التضةةدير ومةةن ثةةم تنطةةوص مخالفةة ذلةةد علةةى عيةةب
االنحةةراب بالسةةلط وا تصةةابها و سةةا ة اسةةتعمالها األمةةر الةةذص يتنةةا ى مةةع طبيع ة
سلط الحكم وتتأذص منه العدال أشد اإليذا .

و ذ خالب الحكم المطعون يه هذا النظر نه يكون معيبًةا إلخ لةه بحة الةد ا
بما يستوجب نضضه.
وخ صة مةةا تضةةدم أن محكمة الموضةو أطاحةةا وعصةةفا بضةةمان جوهرية
لح الد ا
بالتحضي

محام مع ك مةتهم بجناية أثنةا اسةتجوابه
وبحيل أصب وجوب حضور
ٍ
مجرد جرا شكلى مفرغ مةن مضةمونه تةتحكم يةه سةلط التحضية وكةذلد

سلط الحكةم دون فيةد أو ضةابط األمةر الةذص عةاب الحكةم بالضصةور واإلخة
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بحة

الةةد ا ومةةا أسةةلس ليةةه ذلةةد مةةن سةةاد االسةةتدال بالتعوي ة علةةى اسةةتجواب للمتهمةةين
أصابه عوار البط ن الذص امتد لى ما أسةفر عنةه االسةتجواب المشةوب بةالبط ن مةن
تضريةةراا بالتحضيضةةاا والتةةى اتخةةذتها المحكم ة دلةةي ً ضةةد المتهمةةين وأفامةةا عليهةةا
فضا ها باإلدان

األمر الذص يوجب نض

هذا الضضا المطعون عليه .

خامساََََ:قصورَآخرَفىَالتسبيبَََ:
تمسد الد ا كذلد على ما هةو ثابةا بمحضةر جلسة المحاكمة بةبط ن ضةبط
المتهمةين ومةةا ترتةب علةةى هةذا الضةةبط المشةةوب بةالبط ن مةةن آثةار ومنهةةا التضريةةراا
المنسوب لى كة منهمةا بتحضيضةاا النيابة العامة والتةى اتخةذتها المحكمة دلةي ً لثبةوا
اإلتهام ضد ك منهما.
وبيانًا لهذا الد ع الجوهرص ضد أوض الةد ا أن الوافعة المسةندة للمةتهم حةدثا
صبان يوم  2012/5/21ى نحو الساع السابع صبا ًحا و

ما فرره المجنةى عليةه

.
يما تم ضبطهما مسا ً ا ذلد اليوم الساع  4.45م بمعر العضيةد  /أحمةد خلةب
رئيس ر البحل الجنائى بشرم الشيخ أص بعد مضةى نحةو عشةر سةاعاا الةا يهةا
حال ة التلةةبس وتماحةةا آثارهةةا و ة مةةا هةةو ثابةةا بمحضةةر الضةةابط المةةذكور ودون
صدور ذن من سلط التحضي المختص

وكان ضبطهما والسيارة التى كانةا بهةا بنةا ً

علةةى توجيهةةاا اللةةوا مةةةدير األمةةن والعميةةد مةةدير دارة البحةةةل الجنةةائى كمةةا تةةةم
تفتيشةةهما عثةةر مةةع األو علةةةى بعةة

متعلضةةاا المجنةةى عليةةةه وال ينةةا مةةن هةةةذا

الةةبط ن أن تكةةون النياب ة العام ة فةةد طلبةةا مةةن جه ة الشةةرط البحةةل والتحةةرص عةةن
أمةرا بةالضب
الجانى ير المعةروب وضةبطه ذ ال يعةد ذلةد ً
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ذ يتعةين لصةح أمةر

الضةةبط طبضًةةا للمةةادة  127مةةن فةةانون اإلجةةرا اا الجنائي ة أن يكةةون صةةدوره لضةةبط
شخص أو أشخاص محددين بذواتهم وشخصياتهم .
ور م أهمي هذا الد ا وجوهريته ن محكمة الموضةو لةم تفطةن ليةه ولهةذا
لةةم تحصةةله ولهةةذا خ ة حكمهةةا مةةن الةةرد عليةةه بمةةا يسةةوغ طراحةةه ر ةةم تحصةةيلها
إلفةةراراا المتهمةةين بعةةد ضةةبطهما المشةةوب بةةالبط ن واتخةةاذ تلةةد اإلفةةراراا دلةةي ً
ضةةدهما ومةةا انفةةد الةةد ا يتمسةةد بهةةذا الةةد ع الجةةوهرص سةةوا ةةى د اعةةه الشةةفوص
بجلس المحاكم أو بمذكرته الختامي والتةى تعتبةر وافعًةا مطرو ًحةا علةى بسةاط البحةل
أمام المحكم والتى تعد مكمل لد اعه الشفوص ن لم تكن بةدي ً عنةه األمةر الةذص يعيةب
الحكم بالضصور الموجب لنضضه .

وال مح ة للضةةو

ةةى هةةذا الصةةدد بةةأن تفتةةي

الطةةاعن أسةةفر عةةن ضةةبط بع ة

متعلضةاا المجنةى عليةةه وأن حالة التلةةبس تكةون والحةا كةةذلد وفةد ظهةةرا ـ ألن تلةةد
الحال كانا وليدة الضبط ير المشرو والذص تم دون ذن من سلط التحضي .
ومن المضرر ى هذا الصةدد أن حالة التلةبس التةى تظهةر ةى أعضةاب جةرا اا
آثةارا صةحيح
ير مشروع تكةون باطلة بةدورها وال تنةتج ً
المسةةةتمد منهةةةا

ويتعةين اسةتبعاد الةدلي

ةةة ذا اتخذتةةةه المحكمةةة سةةةندًا لضضةةةائها باإلدانةةة كةةةان حكمهةةةا مشةةةوبًا

بالبط ن الستناده لى دلي

ير مشةرو وباطة ذ ال يتصةور أن تكةون السةلط التةى

يخولهةةا المشةةر لمةةأمور الضةةبط الضضةةائى ةى حالة التلةةبس مسةةتمدة مةةن أعمةةا
مشروع أو مخالف للضانون .
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يةةر

الضب

ذا كانا حالة التلةبس المةدعى بهةا وبظهورهةا لةم تظهةر ال بنةا ً علةى جةرا
الذص وفع باط ً ن الضةانون ال يعتةد بهةذا التلةبس وتبطة اإلجةرا اا واألدلة

التى أسفرا عنها هذه الحال
عن ضبط بع

ويهدر الدلي المستمد منهةا بمةا ةى ذلةد الةدلي الناشةئ

متعلضاا المجنةى عليةه الشخصةي بحةو ة الطةاعن ـ رضًةا ـ وتبطة

فةةراراا المتهمةةين ةةى أعضابةةه ويبط ة كةةذلد االسةةتدال بةةأفوا ضةةابط الوافع ة ألنةةه
ارتكب ع ً مخالفًا للضانون ومثله ال يسمع له فةو وال تضبة منةه شةهادة و ذ خةالب
الحكم المطعون يه هذا النظةر نةه يكةون معيبًةا لضصةوره و خ لةه بحة الةد ا واجبًةا
نضضه .
 وقدَقضتَكذلكَبأنََ:
« الضب
عليه

الباط ال يص للمحاكم اإلعتمةاد عليةه وال علةى اآلثةار التةى تترتةب

ب وال على شهادة مةن أجةروه

عن أمر ارتكبوه مخالب للضانون
*


نض

ألن مثة هةذه الشةهادة تتضةمن خبةارا مةنهم

وهو أمر يعد ى ذاته جريم »

 1990/1/3ـ س 41ـ رفم  4ـ ص  41طعن  15033لسن 59

تقولَمحكمةَالنقضَفىَحكمَمنَعيونَأحكامها  :ـ

« 1ـ من المضرر أن بط ن الضب

لعةدم مشةروعيته ينبنةى عليةه عةدم التعوية

اإلدان على أص دلي يكون مترتبا عليةه
بين الضب

ةى

أو مسةتمدا منةه ـ وتضريةر الصةل

الباط وبين الةدلي الةذص تسةتند ليةه سةلط االتهةام أيّةا كةان نوعةه

مةةن المسةةائ الموضةةوعي التةةى يفص ة
مادام التدلي عليها سائغا ومضبوال

يهةةا فاضةةى الموضةةو بغيةةر معضةةب

ولما كان بطةا الضةب

ضده ال مه بالضرورة هدار ك دلية انكشةب نتيجة الضةب
االعتةداد بةةه ةى دانتةةه

علةى المطعةون
الباطة وعةدم

ومةن ثةةم ة يجةو االسةةتناد لةى وجةةود تةةاا دون
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الةةو ن مةةن مخةةدر الحشةةي

بجيةةب صةةديره الةةذص أرسةةله وكي ة النياب ة الةةى

التحلي ألن هذا اإلجرا والدلي المستمد منةه متفةر عةن الضةب
ولم يكن ليوجد لوال جرا الضب

باط

 2ـ الضاعدة ى الضانون أن ما بنى على الباط

الةذص وفةع

الباط 0

هو باط

ولما كان ال جةدوص مةن

تصةري الحكةم بةبط ن الةدلي المسةتمد مةن العثةور علةى تةاا لمخةدر الحشةي
بجيب صديرص المطعون ضده بعةد بطةا مطلة الضةب
ما ت ه متص

به ومترتبا عليه

ألن ما هةو ال م باالفتضةا العضلةى والمنطضةى

ال يحتاج لى بيان لما كان ما تضدم
فضاؤه

عليةه والتضريةر بةبط ن

وكان مةا أورده الحكةم سةائغا ويسةتضيم بةه

ومن ثم تنحسر عنه دعوص الضصور ى التسبيب 0

 3ـ مةةن المضةةرر أنةةه ال يضةةير العدال ة
اال تئاا على حرياا الناس والضب

ة ا مجةةرم مةةن العضةةاب بضةةدر مةةا يضةةيرها
عليهم بدون وجه ح » .

* نض

 1973/4/9ـ س  24ـ رفم  105ـ ص 506

* نض

 1958/10/21ـ س  9ـ رفم 209ـ ص 839

« ومةةن المضةةرر ةةى هةةذا الصةةدد أن الضةةب

متةةى وفةةع بةةاط ً يةةؤدص لةةى بط ة ن

االعتراب واالستجواب ـ طالما أن ك منهما أثر مترتب على اإلجرا الباط » 0
* نض

 1962/11/27ـ س 13ـ رفم  191ـ ص 785

سادساََََ:قصورَآخرَفىَالتسبيبَوفسادَفىَالاستدلالََ :
د ةةع د ةةا الطةةاعن أمةةام محكمةة اإلعةةادة بةةبط ن الةةدلي المسةةتمد مةةن أفةةوا
المجنى عليةه سةوا بمحضةر الضةبط أو تحضيضةاا النيابة العامة ألنةه يطةالى الجنسةي
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وال يعرب شيئًا من اللغة العربية وفةد تةولى ترجمة أفوالةه مةن اإليطالية لةى العربية
بواسةط محةامى السةفارة اإليطالية بةر م أنةةه أوضة صةراح ةى أفوالةه أنةه ال يجيةةد
اللغ اإليطالي نطضًا أو كتاب ووفةع ةى ختةام الترجمة ألفةوا المجنةى عليةه باإليطالية
ب فراره صراح بعبارة  « ..تما الترجم على حد معر تى(ب!) باللغة اإليطالية »
.
و ض عن هةذا اإلفةرار الصةري بتواضةع معر ة المحةامى باللغة اإليطالية
نه فد أفر بأنةه ال يحمة مةؤه ً يؤهلةه لهةذه الترجمة

كمةا أنةه يةر معتمةد كمتةرجم

للغ اإليطالي من حدص الجهةاا الرسةمي سةوا داخة مصةر أو خارجهةا كمةا ثبةا
أنه ير ملم باللغ اإليطالي بما ورد بالصةفح ( )26مةن تحضيضةاا النيابة ةى السةطر
األخير من عدم تميية ه بةين كلمة « السةرف » وكلمة « الضتة » األمةر الةذص بةدا ةى
التضويس على لفظ « يسرفونى » واستبداله بلفظ « يضتلونى »

حين سئ المجنةى

عليه عن فصد المتهمين من التعدص عليه تحديدًا
أجاب ( بترجم المترجم )  :هما فصدهما (يسرفونى) ص ـ يضتلونى .
وأورد الد ا هذا الد ع بمذكرته الختامي المضدم لمحكم اإلعادة .
وفد تصدا المحكمة لهةذا الةد ع وفضةا بر ضةه بضولهةا ن الثابةا بالتحضيضةاا
أن المتةةرجم مث ة أمةةام النياب ة العام ة وحلةةب اليمةةين الضانوني ة وفةةام بةةالتوفيع بتحضيضةةاا
النياب ة العام ة

ومةةن ثةةم تطمةةئن المحكم ة لمةةا ورد علةةى لسةةانه مةةن ترجم ة ألفةةوا

المجنى عليه بالتحضيضاا .
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وبذلد تكون المحكم فد سلا يدها من الد ع دون أن تبا يةه ولةم تةورد
سوص األ عا المادي التى أتاها المحامى والتى هى ذاتهةا محة النعةى بأنةه يةر كةب
و ير صال للضيام بها .
وما أوردته المحكم

ير سائغ ويتنا ى مع فواعد المنط وما هو مضبةو عضة ً

ألن أدا الخبير اليمين أمام سلط التحضي ال ع ف له مطلضًةا بكفا تةه وخبرتةه ألن
اليمين و ن كان يُذ ِ ّك ه
يلتةةة م جانةةةب الحةةة

بضوة ل تعالى وخشيته من العذاب ى الةدنيا واآلخةرة ذا لةم
ةةةى شةةةهادته

الّ أن اليمةةةين ال صةةةل لةةةه البتةةة بكفةةةا ة الخبيةةةر

وص ة حيته وخبرتةةه والخبةةرة بطبيعتهةةا تسةةتل م تةةوا ر معلومةةاا ني ة لةةدص الخبيةةر
تمكنه من االضط
لمهم الخبرة

بمهم الخبرة بكفا ة ومضدرة و الّ كةان افةدًا لمشةروعي تعيينةه
ذا لم يكةن لديةه تلةد المعلومةاا

خبيةرا كمةا هةو حةا
نةه ال يكةون
ً

المحامى أحمد رمضان المحامى بالسةفارة اإليطالية الةذص أفةر بنفسةه بتواضةع معر تةه
باللغ ة اإليطالي ة محادث ة وكتاب ة

وأن مةةا يضةةوم بةةه مةةن ترجم ة نمةةا هةةو ةةى حةةدود

معلوماتةةه التةةى أفةةر بعةةدم كفايتهةةا وكةةان علةةى المحكم ة ومةةن تلضةةا نفسةةها ذا أرادا
خبيةرا معتمةدًا مةن حةدص الجهةاا الرسةمي
التعوي على أفوا المجنى عليةه أن تنةدب
ً
للترجم من اللغ اإليطالي للعربي وبةالعكس وأن تعيةد سةؤا المجنةى عليةه وسةما
شةةهادته ةةى ضةةو الترجم ة التةةى يجريهةةا الخبيةةر المتةةرجم المنتةةدب بعةةد حلفةةه اليمةةين
الضانوني ن لم يكن مترج ًما رسميا وحكوميا .
ذلد أن عدم ص حي المحامى المذكور للترجم ال تضاده العلةم وأدواا الضيةام بهةا
انعكس بالحتم والضرورة على أفوا المجنى عليه التةى فةام بترجمتهةا ترجمة مخلة
و ضًا لعلمه المحدود وفدراتةه التةى أفةر هةو نفسةه بعةدم كفايتهةا ممةا كةان يوجةب علةى
فةادرا علةى الضيةام بالمهمة
خبيةرا صةةال ًحا
المحكمة أن تنتةدب
ً
ً
المجنى عليه بترجم هذا الخبير الجديد المنتدب .
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وأن تعيةد سةما أفةةوا

وهذا اإلجرا كان يتعين على المحكم أن تضوم بةه ولةو دون طلةب صةري مةن
الد ا

ألن منا عته ى خبرة المحةامى المنتةدب كخبيةر وكفا تةه تنطةوص علةى طلةب

جا م باالستجاب لهذا الطلب

ذ ال يفهم من منا عته سالف الةذكر ال هةذا المعنةى وال

يستد منها ال تلد الدالل .
ولمةا هةو مضةرر مةن أن مبةدأ افتنةا الضاضةى الجنةائى ـ وهةذا المبةدأ هةو جةوهر
الحكةم الجنةةائى ـ يضتضةةى أن يتعةاي

الضاضةةى معايشة تامة وكلية مةةع وفةائع الةةدعوص

دون االعتماد علةى األدلة المدونة بةأورا( التحضية االبتةدائى والصةلب الجامةدة والتةى
تنب

بالحياة .

وألن سةةما الشةةاهد بمعر ة المحكم ة مباشةةرة وو ة ترجمة صةةحيح
وما فد يظهر عليةه مةن اسةتضام أو اضةطراب نفسةى ومراو ةاا وفةا أدا الشةهادة
هةةو الةةذص يعةةين الضاضةةى علةةى تضةةدير أفوالةةه ح ة فةةدرها والحتمةةا أن تجةةئ الشةةهادة
والترجم التى تسمعها المحكم ويبان للد ا منافشتها ومةا يضنعهةا بغيةر مةا افتنعةا بةه
من أدل فب سماعه بترجم ٍ صحيح .
وألن المحاكم ة تمث ة للمةةتهم الفرص ة األخيةةرة لتحضي ة د اعةةه والتةةى ال الةةا
متاح أمامه وألن الضضا باإلدان بنا ً على هذه الترجمة المعيبة بمعر ة متةرجم ال
يعرب من اللغ اإليطالي ال الضلي منها و ة
خطيةةرة يتعةةر

فةراره ينطةوص وال شةد علةى مغةامرة

لهةةا فضةةاة الةةدعوص بسةةبب افتنةةاعهم المبتسةةر والضاصةةر بررفمن ٍّ لح ة

الشد والبط ن بترجمته من اإليطالي لى العربي ! .
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ومنا ع الةد ا

ليسةا منا عة شةكلي

ةى المتةرجم والترجمة

وليسةا ةى

هيّن من األمور ب هى ةى « عصةب » الةدعوص المسةتمد مةن أفةوا المجنةى عليةه
باعتبةاره شةةاهد الةدعوص الوحيةةد والةذص أصةةاب الفسةاد ترجمة أفوالةه لعةةدم صة حي
وعدم مضةدرة المحةامى الةذص ارتضةته النيابة للضيةام بهةذه الترجمة دون أن يكةون مال ًكةا
ألدواته وب فراره هو نفسه على ما تضدم بيانه .
وهذه المنا ع ليسا منا ع ى « الخبير » ضةط

و نمةا جةاو ا المنا عة

ةةى ص ة حيته لةةى « المنا ع ة » الجدي ة يمةةا نضلةةه عةةن الشةةاهد الوحيةةد مةةن اللغ ة
اإليطالي لى اللغ العربي

دون أن يكون مؤه ً لهذا العم الذص انعكس علةى أفةوا

الشاهد أصاب نضلها بالفساد .
والمنا ع ة علةةى هةةذا النحةةو ال يجةةو تجاهلهةةا بضال ة ن المحكم ة هةةى الخبيةةر
األعلى

ذلد ير جائ

ذ يلة م ةى جميةع األحةوا أن يعةاد سةما

ى هةذه الحالة

الشاهد و ة ترجمة صةحيح مةن خبيةر معتمةد أو ثابةا تأهيلةه ومضدرتةه للضيةام بمهمة
الخبةةرة المنحصةةرة ةةى نض ة مةةا يبديةةه الشةةاهد بلغتةةه ـ كمةةا هةةو ـ لةةى اللغ ة العربي ة
المترجم ليها .
وفةةد عبةةرا محكم ة الةةنض

ةةى أحكامهةةا عةةن عةةدم جةةوا االسةةتناد لةةى رأص

خبير معبر عنه بألفاظ تفيد التعميم واالحتما

( نض

 1978/4/23ـ س  29ـ رفةم

 79ـ ص  ) 413وال بدي ى الترجمة عةن النضة الةدفي المطةاب
الشةةاهد الصةةادر منةةه بلغتةةه كمةةا فضةةا محكم ة الةةنض

لةنص عبةارة

بأنةةه ال يحةة للمحكمةة أن

تضتصةةةر ةةةى تفنيةةةد مسةةةأل نيةةة باالسةةةتناد لةةةى مةةةا فةةةد يختلةةةب يةةةه الةةةرأص ( نضةةة
 1964/2/10ـ س  15ـ رفم  2/ـ ص  126ـ وال بد ى الترجمة مةن « الجة م »
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ةى هةذا النضة لةى

ى نض العبارة المترجم منها لى العبارة المتةرجم ليهةا وال محة

الترجي أو االفتناص أو ترد اليضين واألخذ بما فد يختلب يه الرأص !

و ذا كانةةا الضاعةةدة التةةى جةةرص عليهةةا فضةةا الةةنض

بةةاطراد أنةةه ال يجةةو

للمحكم أن تحة نفسةها محة الخبيةر الفنةى ةى مسةأل نية ( نضة
س10ـ رفم  48ـ ص  223نض

 1959/2/17ـ

 1978/4/9ـ س  29ـ رفةم  74ـ ص  388ـ

وأحكةةام عديةةدة تغنةةى يهةةا اإلشةةارة ) ة ن ذلةةد أوجةةب ةةى حال ة الترجمة
وافع ة سةةبضا لةةم تعاينهةةا المحكم ة

ألنهةةا عةةن

وال مح ة لمعاينتهةةا الّ ب عادتهةةا و عةةادة سةةما

أفوا الشاهد وترجمتها ترجم صحيح

فب تضديرها .

وعلةةى ذلةةد ضةةد كةةان واجبةةا علةةى المحكم ة

ذا مةةا أرادا التسةةاند لةةى أفةةوا

المجنةى عليةه والتعوية عليهةا أن تعيةد سةةماعه أمامهةا بترجمة صةةحيح يةنه
مترجم معتمد أو ثابا أهليته للضيام بهذه المهمة

بهةةا

كيمةا تحصة أفةوا الشةاهد المةذكور

وهى على بيّن من حضيضتها بغير تحريب ى نضلها وعبارتها ومبناها .
و ذ أمسكا المحكم عن الضيام بهةذا اإلجةرا ر ةم أنةه ظةاهر التعلة بالةدعوص
وال م للفص ة

يهةةا وممكةةن ولةةيس مسةةتحي ً

ة ن الحكةةم المطعةةون يةةه يكةةون معيبًةةا

لضصوره ض ً عن ساد استدالله بما يستوجب نضضه .
وحيل أنه لما تضدم جميعه ن الحكم المطعون يةه يكةون وفةد ران عليةه عةوار
البط ن بما يستوجب نضضه ولما كان هذا النض
مع النض

تحديد جلس أمام محكم النض

للفص
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للمةرة الثانية

نةه يتعةين أن يكةون

ى الموضو .

وعنَطلبَوقفَالتنفيذَ
نه لما كان االستمرار ى تنفيذ الحكم المطعون يةه ضةد الطةاعن مةن شةأنه أن
يرتب له أضرارا جسيم ال يمكن مدارتها بما يح لةه طلةب وفةب تنفيةذه مؤفتةا ريثمةا
يفص

ى هذا الطعن و ى حكم اإلعادة أمام محكم النض

.

فلهذهَالأسبابَ
يلتمس الطاعن من محكم النض
ريثما يفص

األمةر بوفةب تنفيةذ الحكةم المطعةون يةه مؤفتةا

ى هذا الطعن وضم المفرداا لل ومها لتحضي أسباب الطعن .

والحكمَََ:
َأولاَ  :بضبو الطعن شك
ثانيـــا  :بةةنض

.

الحكةةم المطعةةون يةةه وتحديةةد جلس ة أمةةام محكم ة الةةنض

للفص ة

الموضو .
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََالمحامىََ/رجائىَعطية

قتلَعمدَوإحرازَأسلحةَ
َ
الطعنَرقمََ85َ/َ36098قَ
عنَالجنايةَرقمََ2014/14156جناياتَقسمَالوراقَ
َََََََََََََََََََ2014/2885كلىَشمالَالجيزةَ
َ
َ
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ةةى

َ1ـَالقصورَفىَالتسبيبََ,والخطأَفىَالإسنادََ,ومخالفةَالثابتَ
بالأوراقَََ.
َ2ـَالقصورَفىَالتسبيبَََ.
َ3ـَقصورَآخرَفىَالتسبيبَََ.
َ4ـَقصورَآخرَفىَالتسبيبََ.
َ5ـَقصورَآخرَفىَالتسبيبََ.
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
محكمةَالنقضَ
الدائرةَالجنائيةَ
مذكــــــرةَ
َ
بأســـــــبابَالطعنَبالنقض
كلَمن :
المقدمَمنَ ٍّ

 1ـ  .................متهم  2/أص

( الطاعن األو )

 ..................... 2متهم 4/أص

( الطاعن الثانى )

 3ـ  ...................متهم  5/أص

( الطاعن الثالل )
( محكوم ضدهم ـ طاعنين )
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ومةةوطنهم المختةةار مكتةةب محةةاميهم األسةةتاذ  /محمةةد رجةةائى عطيةةه ـ وشةةهرته
رجائى عطيه ـ المحامى بالنض  26شار شريب باشا ـ الضاهرة .
ضــــــــــــدََ:

فـىَالحكــم

النيـابــ العـامـ
 :الصةادر مةةن محكمة جنايةةاا الجية ة بجلسة  2015/4/22ةةى
الضضةةةةةةةةي رفةةةةةةةةم  2014/14156جنايةةةةةةةةاا فسةةةةةةةةم الةةةةةةةةورا(
( 2014/2885كلةةى شةةما الجيةة ة) والمحكةةوم يهةةا حضةةوريا
بمعافبةةةةةةةةةةةةةةة كةةةةةةةةةةةةةةة ٍّ مةةةةةةةةةةةةةةةن ...... /المةةةةةةةةةةةةةةةتهم الثةةةةةةةةةةةةةةةانى
( الطةةاعن األو ) والمةةتهم الرابةةةع ( الطةةاعن الثةةانى ) والمةةةتهم
الخامس ( الطاعن الثالل ) بالسجن المؤبد ع ّما نسب ليهم .
الوقائـــعَ

أحالا النياب العام ك ً من المتهمين :
( ( .......... )1المتهم األو )
( ( ..............)2المتهم الثانى ) ( الطاعن األو )
( (............. )3المتهم الثالل )
( الطاعن الثانى )
( ( ............ )4المتهم الرابع )
( ( ........... )5المتهم الخامس ) ( الطاعن الثالل )
لى المحاكم بوصب أنهم بتاريخ  2013/8/14بدائرة فسم الةورا( ـ محا ظة
الجي ة :
ــ المتهمون الخمس :
 فتلوا محمد سعيد مصطفى دروي عمةدًا بةأن استعصةموا بالشةيطان وتكةالبوا
على المجنى عليه بأسلحتهم آتي الوصب إل ها( روحه انتضا ًما منةه لمظنةتهم
فتلةةه شةةضي األربع ة األو وصةةدي خامسةةهم وتنةةاوب الث ث ة األو التعةةدص
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عليه بأن كالوا له ضرباا متتالي فاصةدين هةا( روحةه بةان منةع األهةالى
مةةن اث ة المجنةةى عليةةه وتواجةةد الخةةامس علةةى مسةةرن الجريم ة للشةةد مةةن
أ رهةةم أحةةدثوا صةةاباته الموصةةو بتضريةةر الصةةف التشةةريحي والتةةى أودا
بحياته .
ــ

المتهمان األو والثانى :
 أحر ك منهما س ًحا أبي

(مطواه) بغير مسوغ فانونى .

ــ المتهم الثالل :
 أحةر أداة « عصةا » ممةا تسةتخدم ةى االعتةدا علةى األشةخاص ودون أن
يكون لحملها مسوغ من ضرورة حر ي أو مهني .
وطلبا النياب عضابهم بالمةادة  1/234عضوبةاا والمةواد  25 1/1مكةررا 1/
من الضانون رفم  394لسن  1954المعد والجدو المر

.

الحكمَََ:
وبجلسةة  2015/4/22فضةةا المحكمةة حضةةوريًا للمتهمةةين الثةةانى والرابةةع
والخامس و يابيًا ل و والثالل بالسجن المؤبد عما نسب لك منهم .
ولمةا كةان الحكةةم الصةادر ب دانة المتهمةين الثةةانى ( الطةاعن االو ) والرابةةع (
الطاعن الثانى ) والخامس ( الطاعن الثالل ) معيبًةا شةابه الةبط ن ضةد طعةن عليةه
ك ٌ من المتهمين المذكورين بطري النض بشخصه مةن سةجن طةره العمةومى وفيةد
طعن األو  ............بةرفم  2015/243تتةابع بتةاريخ  2015/5/18وفيةد طعةن
الثانى  ...........برفم  2015/ 242تتابع بتاريخ . 2015/5/18
وفيةةةد طعةةةن الثالةةةل  ...........بطريةةة الةةةنض
 2015/119تتابع بتاريخ . 2015/5/19

335

بشخصةةةه مةةةن سةةةجن الضنةةةاطر بةةةرفم

ََََََونوردَفيماَيلىَأسبابَالطعنَبالنقضََََ:
َ

أســـــــــبابَالطعـــنَ
أولاََ ََ:القصـورَفىَالتسـبيبََ،والخطـأَفـىَالإسـنادََ،ومخالفـةَالثابـتَ

بالأوراقَََ:
حصلا محكم الموضو وافعة الةدعوص التةى فضةا ب دانة الطةاعنين وبةافى
المتهمةةين عنهةةا بضولهةةا مةةا نصةةه « نهةةا تتحص ة

يمةةا فةةرره سةةعيد مصةةطفى محمةةد

دروي ة

مةةن أنةةه علةةم (ب!!) بوافع ة مضت ة نجلةةه المجنةةى عليةةه محمةةد سةةعيد مصةةطفى

دروي

من فب المتهمين لتعديه على شضيضهم واعتضةادهم أنةه السةبب ةى و اتةه حيةل

دلا التحرياا التى أجراها الضابط حسن مدنى أن تحرياتةه دلةا علةى نشةوب مشةادة
ك مي ة بةةين الطةةر ين المجنةةى عليةةه وشةةضي المتهمةةين وأن األخيةةرين أرادوا االنتضةةام
من المجنى عليه تعدوا عليه بالضةرب بالعصةى واألسةلح البيضةا حتةى نةالوا منةه
وفةةد أفةةـر المتهمةةان الرابةةع ( الطةةاعن الثةةانى ) والخةةامس ( الطةةاعن الثالةةل ) بضيةةام
المتهمةين األو والثةانى والرابةع (وصةحته الثالةةل) ب رتكةاب الوافعة وبتواجةدهم علةةى
مسرن الجريم » .
واسةةتندا المحكم ة

ةةى أسةةباب حكمهةةا بتصةةور الوافع ة علةةى النحةةو السةةالب

البيةةان ـ لةةى شةةهادة كة الشةةاهدين سةةعيد مصةةطفى محمةةد دروية

والةةد المجنةةى عليةةه

وشهادة الضابط حسن مدنى معاون مباحل فسم الورا( .
وكةةذلد باالسةةتناد لةةى الةةدلي المسةةتمد مةةن أفةةوا كةة ٍّ مةةن المتهمةةين الرابةةع (
الطاعن الثانى ) والمتهم الخامس ( الطاعن الثالل ) .
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وحصلا المحكم أفةوا المةتهم الرابةع ( الطةاعن الثةانى ) بضولهةا مةا نصةه « :
نةةه أفةةر بةةأن المتهمةةين األو والثةةانى ( الطةةاعن األو ) والرابةةع (وصةةحته الثالةةل)
فاموا بارتكاب الوافع وتواجدهم على مسرن الجريم » .

ى حين أن الثابا من أفوا المتهم الرابع المةذكور ( الطةاعن الثةانى ) أنةه لةم
يكن متواجدًا بمكان الوافع وفا حدوثها حيل فرر(ص  ) 14 / 20أنةه ةى
يوم الوافع كان بوادص النطرون ى يارة مسجون يةدعى ( الطةاعن الثالةل)

وبعةد

عودتةةه السةةاع  2.30مسةةا ذاا اليةةوم  2013/8/14اسةةتدعاه ضةةابط مباحةةل فسةةم
الةةورا( وفةةام بتحويلةةه للنيابة العامة

وبسةةؤاله ص  16 / 22عةةن أيةةن كةةان متواجةةدا

عند حدول الوافع  .أجاب « أنا كنا نائم » وأورص بأنه علم بالوافع من النةاس بعةد
الحادل وأن عةددًا مةنهم اعتةدوا علةى المجنةى عليةه بالضةرب وأن شةضيضه (المةتهم
الثالل ) كان من بين المعتدين عليه وأوض ذلد بضوله (ص  )15/21ما نصه :
جـ  :اللى أعر ه أن الناس كلهةا كانةا ع ّمالة بتضةرب يةه (المجنةى عليةه) علشةان
هو كان عام

وضى بشك كبير وكةرر أكثةر مةن مةرة ص  14/20ص

 16/21أنه لم يكن موجودًا وفا الوافع .
و ذ أبدص المذكور خواطره ماذا كةان سةيفع لةو كةان موجةودًا وفةا الوافعة
سئ ص : 15/ 21
س  :ه كنا متواجدًا على مسرن الجريم ب
جـ  :أل .
س  :ما هو دور المدعو ( الطاعن الثالل ) ب

جـ  :معر

أنا ماكنت

موجود ومعر

س  :ما هو دور المدعو ( المتهم األو ) ب
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دوره .

نةه

جـ  :أنا معر

دوره يه .

س:

وأين كنا متواجدًا عند حدول الوافع (ص . )16/22

جـ :

أنا كنا نائم

.

وبةةذلد تكةةون محكمةة الموضةةو فةةد أخطةةأا ةةى هةةم الوافةةع المسةةتمد مةةن
فةةراراا المةةتهم الرابةةع ( الطةةاعن الثةةانى ) السةةالب الةةذكر ونسةةبا ليةةه مشةةاهدته
وأنةةه اتهةةم المتهمةةين الث ث ة األو بارتكةةاب الوافعة وتواجةةدهم علةةى مسةةرن

للوافعة
الجريم .

ى حين انه أوض بأفواله أنه لم يكن متواجدًا بمكةان الحةادل وبالتةالى
يعرب شيئًا عما حدل على وجةه التحديةد أمةا جابتةه عمةا عسةاه يكةون رد علةه
لةةو كةةان محة المةةتهم الثالةةل ـ نهةةا جابة ا تراضةةي ال تعنةةى أنةةه كةةان موجةةودا علةةى
مسةةرن الحةةادل ـ وال تعنةةى أنةةه شةةاهد الوافع ة وفةةا حةةدوثها أو أن المتهمةةين األو
والثانى والثالل هم مرتكبوها أو أنهم تواجدوا على مسرن الجريم .
وبةةذلد تكةةون محكم ة الموض ةو وفةةد حصةةلا أفةةوا المةةتهم الرابةةع (الطةةاعن
الثةةانى ) علةةى نحةةو ال يتفة وأصةةلها الثابةةا بةةاألورا( ومةةا أنبةةأا عنةةه تلةةد األفةةوا
وة

رصةةدها بالتحضيضةةاا األمةةر الةةذص يصةةم الحكةةم بالخطةةأ ةةى اإلسةةناد وعةةوار

مخالف الثابا باألورا(.
كمةةا أخطةةأا المحكمةة كةةذلد ةةى تحصةةي أفةةوا المةةتهم الخةةامس ( الطةةاعن
الثالةةل) حيةةل نسةةبا ليةةه أنةةه أورص ةةى فراراتةةه ـ بضيةةام المتهمةةين الث ثةة األو
بارتكاب وافع فت المجنى عليه محمد سعيد مصطفى دروي

وتواجدوا علةى مسةرن

الجريم .
ةةى حةةين أنةةه أوض ة بأفوالةةه عنةةد اسةةتجوابه بتحضيضةةاا النياب ة ـ أنةةه لةةم يكةةن
متواجدًا بمكةان الوافعة وفةا حةدوثها وأنةه كةان بمكتةب المةرور يةوم 2011/8/14
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وعند عودته و ى طريضةه لمسةكنه علةم مةن األهةالى أن ابةن عمتةه أصةيب بطلة نةارص
توجه لى فسم الورا( الستط
األر

كما علم من األهالى كذلد أن الذص فتله (المتهم الثالل) .

وفا
جـ :

األمر ووجد محمد سعيد (المجنى عليةه) ملضةى علةى

ى هذا الشأن ما نصه ( ص 21/27

: )22/28

أنةةةا كنةةةا راجةةةع مةةةن المةةةرور يةةةوم الوافعةةة  2013/8/14إلنهةةةا موضةةةو
تراخيص سيارتى وأنا كنا مرون وفا حدول الوافعة وأسةتطيع ثبةاا ذلةد
وعند عودتى لى مسكنى وعلما من الناس أن ابن عمتى انضةرب بالنةار
رحةةا الضسةةم علشةةان أشةةوب يةةه لضيةةا محمةةد سةةعيد مرمةةى والنةةاس فالةةا ن
اللى موا محمد سعيد هةو (المةتهم الثالةل) وففةا أصةوا وألطةم وبعةد كةده
أخذوا طار( ودوه المستشةفى وأنةا مةا لةي

أص دور ولمةا وصةلا كنةا ةى

حال ذهو .
وبذلد تكون محكم الموضو وفةد نسةبا للمةتهم الخةامس ( الطةاعن الثالةل )
فراراا لم تصدر منه سوا ى ح نفسه أو ى جانب المتهمةين الث ثة األو

كمةا

تكون وفد أخطأا ى هم أفوا هذا المتهم (الخامس)( الطةاعن الثالةل ) والتةى أدلةى
بهةا عنةةد اسةتجوابه بالتحضيضةةاا التةى أجرتهةةا النيابة العامة

األمةةر الةذص يعيةةب الحكةةم

بالضصور والخطأ ى اإلسناد ومخالف الثابا باألورا( .
وال شد أن هذه األخطا المتكةررة التةى تةردص يهةا الحكةم محة هةذا الطعةن ـ
مةةؤثرة ةةى منطضةةه وصةةحته لمةةا تنبةةئ عنةةه هةةذه األخطةةا مةةن أن المحكمة لةةم تمحةةص
وفةةائع الةةدعوص وخاصةة اإلفةةراراا الصةةادرة مةةن المتهمةةين الرابةةع والخةةامس التةةى
تسةةاندا ليهةةا ةةى فضةةائها ب دان ة المتهمةةين جميعًةةا ولهةةذا كةةان العيةةب والخطةةأ الةةذص
تردص يه الحكم أمر له شأنه وخطره التصاله بأحد األعمدة والركائ التةى أفةيم الحكةم
عليها .
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بحيةةل ذا مةةا شةةابه عةةوار الةةبط ن ـ تةةداعى الحكةةم بأكملةةه و نهةةار مةةن أساسةةه
بحيل ال يبضى منه ما يحم فضةا منطوفةه األمةر الةذص يسةتوجب نضضةه واإلحالة
ولةو تسةةاندا المحكمة ةةى حكمهةةا لةى أدلة أخةرص ألنهةةا ةةى المةواد الجنائية متسةةاندة
ومنها مجتمعة تكةون عضيةدتها بحيةل ذا سةضط أحةدها أو اسةتبعد تعةذر التعةرب علةى
أثر ذلد ى تضديرها لسائر األدل األخرص .

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنََََ:
« األحكام الجنائي نما تضةام علةى أسةس لهةا سةندها مةن أورا( الةدعوص ـ ة ذا
استند الحكم لى فو ال أص له باألورا( كان باط الستناده لى أساس اسد » .
* نض

 1985/5/16ـ س  36ـ رفم  120ـ ص677

* نض

 1984/1/15ـ س  35ـ رفم  8ـ ص 50

* نض

 1979 / 5 / 6ـ س  30ـ رفم  114ـ ص 534

* نض

 1986 / 1 / 22ـ س  37ـ رفم  25ـ ص 114

* نض

 1979 / 2 / 12ـ س  30ـ رفم  48ـ ص 240

* نض

 1990/7/7ـ س  41ـ رفم  140ـ ص 806

ومن المضرر ى هذا الصةدد أن الحكةم يكةون معيبةا ً بالخطةأ ةى اإلسةناد ذا أخةذ
بضو للشاهد بالتحضيضاا وبالجلس ى حين أنه لم يشهد بتلةد الوافعة الً ةى التحضيضةاا
وحةدها ـ مةا دام فةد اسةتد علةى جةةديتها بأفوالةه بجلسة المحاكمة بمةا ال أصة لةه ةةى
األورا( ـ وال ير ةةع هةةذا العةةوار مةةا أورده الحكةةم مةةن أدل ة أخةةرص ـ ذ أن األدل ة ةةى
المواد الجنائي متساندة والمحكم تكون عضيةدتها منهةا مجتمعة بحيةل ذا سةضط أحةدها
أو سةةتبعد تعةةذر التعةةرب علةةى مبلةةغ األثةةر الةةذص كةةان للةةدلي الباط ة

ةةى الةةرأص الةةذص

نتها ليه .
* نض

 1979/5/6ـ س  30ـ رفم 114ـ ص  534ـ طعن (49/150
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* نض

 1986/1/22ـ س  37ـ رفم  25ـ ص  114ـ طعن ( 55/4985

َ وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنَََ:
« األحكام الجنائي يجب أن تُبا علةى أسةس صةحيح مةن أورا( الةدعوص

ة ذا

أُفيم الحكم على سند أو فو ال أص لةه بتلةد األورا( كةان الحكةم بةاط ً البتنائةه علةى
أساس اسد ولو تساندا المحكم ى استداللها علةى أدلة أخةرص ألنهةا ُمتسةاندة ومنهةا
مجتمع تتكون عضيدة المحكم بحيل ذ ب ُ
طة أحةدها تعةذر التعةرب علةى أثةر ذلةد ةى
تضدير المحكم لسائر األدل األخرص » .
* نض

 1984/1/15ـ س  35ـ رفم  8ـ ص50

* نض

 1985/5/16ـ س  36ـ رفم  120ـ ص  677ـ طعن (54/2743

* نض

 1979 / 5 / 6ـ س  30ـ رفم  114ـ ص 534

* نض

 1986 / 1 / 22ـ س  37ـ رفم  25ـ ص 114

* نض

 1979 / 2 / 12ـ س  30ـ رفم  48ـ ص 240

* نض

 1990/7/7ـ س  41ـ رفم  140ـ ص  806ـ طعن (59/26681

ولما هو مضرر بأن األحكام الجنائية يجةب أن تُبنةى علةى أسةس صةحيح مةن
أورا( الدعوص ذا أُفيم الحكم على سند أو فو ال أصة لةه بتلةد األورا( كةان الحكةم
باط ً البتنائه على أساس اسد حتى ولةو تسةاندا المحكمة ةى سةتداللها علةى أدلة
أخةةرص ألنهةةا ُمتسةةاندة ومنهةةا مجتمع ة تتكةةون عضيةةدة المحكم ة بحيةةل ذ ب ُ
ط ة أحةةدها
تعذر التعرب على أثر ذلد ى تضدير المحكم لسائر األدل األخرص 0
* نض

 1984/1/15ـ س  35ـ  8ـ 50

* نض

 1985/5/16ـ س  36ـ  120ـ  677ـ طعن (54/2743

* نض

 1990/7/7ـ س  41ـ رفم  140ـ ص  806ـ طعن (59/26681

341

ومؤدص ما تضدم أن افتنةا الضاضةى الجنةائى الة

م للحكةم ةى الةدعوص الجنائية

سوا باإلدان أو البرا ة ـ ال ينشةأ مةن ةراغ وال يسةتمد مةن العةدم بة البةد أن يكةون
سرتمفًّل مةن أدلة صةحيح لهةا أصةلها ةى أورا( الةدعوص والمسةتنداا المضدمة يهةةا
وتلةد األدلة والوفةائع التةةى تحصةلها المحكمة ةةى حكمهةا هةةى المضةدماا التةةى يؤسةةس
الحكةةم عليهةةا ـ ومةةا يةةرد بمنطوفةةه مةةن فضةةا
مبتورة أو خاطئ

ة ذا كانةةا تلةةد المض ةدماا فاصةةرة أو

ن هذا الضصور ينسحب كةذلد علةى منطةو( الحكةم يبطلةه كةذلد

وتلد نتيج منطضي يفرضها العض والفكر السليم .
كما أن الخطأ ةى اإلسةناد ينطةوص كةذلد علةى مخالفة للثابةا بةاألورا( باألخةذ
بدلي ال سند له يها ومن المضرر أن األحكام ال تبنى ال على األدلة التةى لهةا أصةلها
الثابا باألورا( وبوفائع الدعوص وليس للمحكم أن تضيم فضا ها على أمةور ال سةند
لها من األورا( المطروح عليها وأنه ذا استند الحكم لةى رواية أو وافعة ال أصة
لها ى التحضيضاا نه يكون معيبًا البتنائه على أساس اسد .

وال ي شفع للحكم ى ذلد أن يكون فد تساند جدال لى أدل أخرص .

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأن :
« األدلة ةةى المةةواد الجنائية متسةةاندة
بعضا

يكمة بعضةةها بعضةةا ويشةةد بعضةةها

بحيل ال يمكن التعرب على مضةدار األثةر الةذص كةان ل سةتدال الفاسةد علةى
وماذا كان سوب يكون رأيهةا ذا تنبهةا لةى سةاد مةا اعتضدتةه خطةأ

عضيدة المحكم

على خ ب الثابا وعلى خ ب الحضيض »
* نض

 1986/1/22ـ س  37ـ رفم  25ـ ص 114

* نض

 1990/7/7ـ س 41ـ رفم  140ـ ص 806

* نض

 1985/3/28ـ س 36ـ رفم  83ـ ص 500
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* نض

 1986/10/9ـ س  37ـ رفم  138ـ ص 728

* نض

 1983/2/23ـ س 34ـ رفم  53ـ ص 274

* نض

 1984/1/15ـ س 35ـ رفم  8ـ ص 50

* نض

 1969 /10/27ـ س  20ـ رفم  229ـ ص 1157

* نض

 1985/5/16ـ س  36ـ رفم  120ـ ص 677

* نض

 1979/5/6ـ س 30ـ رفم  144ـ ص 534

* نض

1982/11/4ـ س 33ـ رفم  174ـ ص 847

و ذ كان ما تضةدم ة ن الحكةم المطعةون يةه يكةون وفةد شةابه عةوار الةبط ن بمةا
يستوجب نضضه واإلحال .
ثانياََََ:القصـورَفىَالتسبيبََ:
ذلد أن الثابا مةن مةدوناا أسةباب الحكةم المطعةون يةه أن محكمة الموضةو
صةةورا الوافع ة علةةى أن المتهمةةين فةةاموا بضت ة المجنةةى عليةةه محمةةد سةةعيد مصةةطفى
دروي ة

دون اتفةةا( سةةاب بيةةنهم ودون سةةب

صةةرار أو عةةداد مسةةب ل عتةةدا عليةةه

وفتلةةه وأن الوافعة لةةم تحــةةـدل ال علةةى أثةةر مشةةادة بةةين الطةةر ين واعتضةةاد المتهمةةين
خطأ بأن المجنى عليه المذكور أصاب شضيضهم

وأنه تو ى من طل نةارص خرطةو

أطلضةةه عليةةه المجنةةى عليةةه المةةذكور وحةةددا المحكم ة الةةدور الةةذص فةةام بةةه ك ة ٍّ مةةن
المتهمةةين األربع ة

نسةةبا لةةى المةةتهم األو

أنةةه فةةام ب حةةدال جةةرن فطعةةى بعن ة

المجنى عليه بمطواه كانا معه .
وبأن المتهم الثانى ( الطاعن األو ) ضربه بمطواة كذلد .
وبأن المتهم الثالل ضربه بعصا شوم .
وبأن المتهم الرابع ( الطاعن الثانى ) اعتر
سعاب المجنى عليه محمد سعيد دروي

سةيارة اإلسةعاب ممةا حةا دون

وتداركه بالع ج .
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وأن المةتهم الخةةامس ( الطةةاعن الثالةةل ) افتصةةر دوره علةةى تواجةةده علةةى
مسرن الجريم لشد أ ر بافى المتهمين وتضوي ع يمتهم .
وفضا المحكم بمسا ل المتهمين جميعًا عةن جريمة فتة المجنةى عليةه عمةدًا
واعتبةةرتهم مسةةةئولين جميعًةةةا عةةةن وافعةةة فتلةةةه ر ةةةم أن الثابةةةا مةةةن تضريةةةر الصةةةف
التشةةريحي لجث ة المجنةةى عليةةه محمةةد سةةعيد مصةةطفى دروي ة

أن صةةاباته بالجبه ة

والظهةةر والسةةافين ومضةةدم العن ة والفةةروة ـ صةةاباا فطعي ة حيوي ة حةةدثا مةةن جسةةم
صلب حاد ذص طرب مدبب (مطواه) .
ولمةةا كةةان الثابةةا أن المتهمةةين األو والثةةانى (الطةةاعن األو ) وو ة مةةا جةةا
بتحرياا النضيب  /حسن مةدنى معةاون مباحةل فسةم الةورا( التةى أخةذا بهةا المحكمة
واطمأنةةا ليهةةا وجعلتهةةا سةةندًا ودلةةي ً علةةى الضضةةا ب دان ة المتهمةةين هةةو أن الجسةةم

الصةةلب الحةةاد المةةدبب (المطةةواة) لةةم يكةةن بحةةو ة جميةةع المتهمةةين ب ة كةةان
بحو ة المتهمين األو والثانى ( الطاعن االو ) حسب ومةن ثةم نةه ال يمكةن
الضةةو بةةأن المتهمةةين الخمس ة جميعًةةا فةةد سةةاهموا وارتكبةةوا جريم ة فت ة المجنةةى عليةةه
المذكور باعتبارهم اعلين أصليين أو شركا ى ارتكةاب تلةد الجريمة
أن المسئولي الجنائي شخصي

ألن األصة

وال يُسأ المر ال عن عله الشخصةى وحةده وال

يُسةةأ عةةن ع ة مةةؤثم ارتكبةةه يةةره ال ذا كةةان هنةةاد اتفةةا( مسةةب أو سةةب
صةةرار سةةاب بةةين الجنةةاة المتعةةددين وفةةام ك ة مةةنهم بةةدوره المرسةةوم و ضًةةا للخط ة
المرسةوم بيةةنهم ممةا يترتةةب عليةه مسةةئوليتهم متضةةامنين عةن نتةةائج تلةد األ عةةا ولةةو
كانا األ عا المادي التى أودا بحياة المجنى عليه فد ارتكبها أحةدهم أو بعضةهم دون
الةةبع

اآلخةةر بينمةةا الثابةةا مةةن تحصةةي المحكمةة للوافع ة أنهةةا لةةم تنسةةب لةةى

المتهمين وجود اتفا( ساب

يما بينهم !
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وبذلد تكون المحكمة فةد أخطةأا ذ فضةا بمسةا ل الطةاعنين الثةانى والثالةل
(المتهمين الرابع والخامس) عن جريمة فتة المجنةى عليةه المةذكور ر ةم أن المةتهم

الرابع لم يُ ْن لسب ليه ال أنه حا بين وصو سةيارة اإلسةعاب النضةاذ المجنةى عليةه
خاص ة وأنةةه لةةم يثبةةا بةةدلي مةةا أن المجنةةى عليةةه كةةان وال ا علةةى فيةةد الحيةةاة عنةةد
وصو أو افتراب سيارة اإلسعاب المنسوب ليه ـ ا تراضةا ـ أنةه منعهةا

عل ًمةا بةأن

المجنةةى عليةةه كةةان مصةةابًا بجةةرون فطعيةة بةةالعن وأجةة ا متفرفةة مةةن جسةةمه مةةع
م حظ أن تضرير الصف التشةريحي أوضة أن اإلصةاب الضطعية بعنة المجنةى عليةه
أدا لى فطع األوعي الدموي
لى الو اة العاجل

األمر الذص يد علةى أن تلةد اإلصةاب هةى التةى أدا

ومن ثم انضطعا ع ف السببي بين الفع المسند للطةاعنين خاصة

الطاعنين الرابع والخامس

وهو مةا تمسةد بةه الةد ا كمةا هةو ثابةا بمحضةر جلسة

المحاكم .
وكةةان مةةن المتعةةين والحةةا كةةذلد أن تضةةوم محكم ة الموضةةو بتحضي ة هةةذا
الد ا الجوهرص بلو ًا لغاي األمر يةه باالسةتع م مةن الطبيةب الشةرعى الةذص أجةرص
تشري جث المجنى عليةه لتحديةد الضةرب الضاتلة التةى أحةدثا و ةاة المجنةى عليةه مةن
بين الطعناا التى أصيب بها وأن لها بةه المتهمةان األو والثةانى بمطةواة علةى حةد مةا
جا بتحرياا الضابط النضيب /حسن مدنى معاون مباحل فسم الورا( .
وال مح
المحكم

ى هذا الصدد للضو بةأن الةد ا لةم يطلةب جةرا هةذا التحضية أو أن

ير مل م ب جرا تحضية لةم يطلةب منهةا أو أن بيةان المحكمة ألدلة الثبةوا

التى سافتها ى حكمها إلدان المتهمين ينطوص على الرد على ذلةد الةد ا بمةا ير ضةه
.
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ألن الد ا السالب الذكر يفيد ضةرورة جةرا ذلةد التحضية
ال هةةذا الطلةةب وال يسةةتد منةةه ال تلةةد الدالل ة

ذ ال يُسةتفاد منةه

وألنةةه ال يشةةترط ةةى طلبةةاا الةةد ا

ومنها الطلب المذكور أن يكون مصةا ًا بعبةاراا خاصة وألفةاظ معينة شةأنه ةى ذلةد
شةةأن كا ةة طلبةةاا الةةد ا ود وعةةه ألن العبةةرة ةةى هةةذا الشةةأن بالمعةةانى ال باأللفةةاظ
والمبانى .


وقضتَمحكمةَالنقضَبأنَََ:
« طلب التحضي ال يشترط أن يصاغ ى عباراا خاص أو ألفاظ معين بة يكفةى

أن يفهم دالل وضمنا من سيا( عباراا المتهم والمدا ع عنه مادام هةذا الفهةم واضةحا ً
ال يشوبه مو

أو بهةام كمةا هةو الحةا

الطاعن وللوهل األولى خ

ةى الةد ا السةالب الةذكر والةذص تمسةد بةه

اسةتجوابه بةالتحضي وبأفوالةه أمةام النيابة العامة أصةب

ةطورا بةأورا( الةةدعوص مطروحةا ً دائمةةا علةى المحكمة وعليهةا تحضيضةةه
بةذلد وافعةا ً مسة ً
ولةةو مةةن تلضةةا نفسةةها ألن تحضي ة األدل ة ةةى المةةواد الجنائي ة هةةو واجةةب المحكم ة ةةى
المضام األو وال يص أن يكون رهن مشيئ المتهم أو المدا ع عنه »0
* نض

 1986/10/9ـ س  37ـ رفم  138ـ ص  728ـ طعن ( 56/ 2822

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنَََ:
« تحضي ة األدل ة ةةى المةةواد الجنائي ة هةةو واجةةب المحكم ة ةةى المضةةام األو وال
يص أن يكون رهن مشيئ المتهم أو المدا ع عنه » .
* نض

 1972/2/21ـ س  23ـ رفم  53ـ ص 214

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:
« ال يضدن ى واجب المحكمة الضيةام بةالتحضي الواجةب عليهةا

أن يسةكا الةد ا

عةةةن طلبةةةه وفالةةةا  :ن الةةةد ا الةةةذص فصةةةد بةةةه تكةةةذيب أفةةةوا الشةةةاهد ال يسةةةوغ
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عنه بضال االطمئنان الى ما شهد به الشاهد المذكور لما يمثله هةذا الةرد مةن

اإلعرا

مصةادرة للةد ا فبة أن ينحسةم أمةره بتحضية

تجريةه المحكمة وال يضةدن ةى هةةذا أن

يسةةكا الةةد ا عةةن طلةةب جةةرا هةةذا التحضي ة مةةادام أن د اعةةه ينطةةوص علةةى المطالب ة
ب جرائه »
* نض

 81/12/30ـ س  32ـ رفم  219ـ ص 1220

كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََََ:



« ذا كان الد ا فد فصد به تكذيب شاهد اإلثباا ومن شأنه لو ص أن يتغيةر بةه
وجه الرأص ى الدعوص ضد كان ل اما على المحكم أن تمحصه وتضسطه حضةه بتحضية
تجريه بلو ا الى اي األمر يه أو ترد عليه بما يدحضه أن هى رأا طراحةه أمةا
وفد أمسكا عن تحضيضه وكان مةا أوردتةه ردا عليةه بضالة االطمئنةان الةى أفةوا الشةاهد
ير سائغ لما ينطوص عليه من مصادرة الد ا فب أن ينحسةم أمةره ة ن حكمهةا يكةون
معيبا »
* نض



 1990/5/10ـ س  41ـ رفم  124ـ ص 714

كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:
« لما كان الد ا الذص أبداه الطةاعن يتجةه لةى نفةى الفعة المكةون للجريمة و لةى

ثباا استحال حصو الوافع كمةا رواهةا شةهود اإلثبةاا أنةه يكةون د اعةا جوهريةا
لتعلضه بتحضي الدلي

ى الدعوص إلظهار وجه الح

يه  000ممةا كةان يضتضةى مةن

المحكم وهى تواجهه أن تتخذ من الوسائ لتحضيضةه وتمحيصةه بلو ةا لغاية األمةر يةه
»
* نض

 11سبتمبر سن  88طعن ( 58 / 2156
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كما أن بيان الحكم ألدل الثبوا التى أفاما عليها المحكمة فضةا ها باإلدانة ال
يصل ردًا على طران ذلد الد ا وطرحه جانبًا .
طالمةا أن اإلدلة سةةالف الةةذكر هةةى بةةذاتها محة النعةةى عليهةةا بمخالفة الحضيضة
ورماهةةا الةةد ا بالكةةذب ولمةةا ينطةةوص عليةةه هةةذا الضةةو مةةن مصةةادرة علةةى الةةد ا
السةالب الةذكر وعلةى المطلةوب خاصة وأنةه مةع اسةتبعاد فةراراا الطةاعنين الثةانى

والثالةةةل ( المتهمةةةين الرابةةةع والخةةةامس ) لخطةةةأ المحكمةةة ةةةى تحصةةةي هةةةذه
اإلفراراا ومخالف تحصيلها للثابا باألورا(
ـ سوص شهادة والد المجنةى عليةه سةعيد مصةطفى دروية

نه ال يبضى واألمةر كةذلد
وهةى شةهادة نضليّة عةن

مجهةولين وفةةد انصةبا علةةى فولةه بأنةةه علةم مةةن األهةالى ـ وهةم مجهولةةون ـ بةةأن
متةأثرا بجروحةه وألن
المتهمين هم مرتكبوا وافع االعتدا عليه وتسببوا ى و اته
ً

شهادته ال يجو االستناد ليهةا ألنهةا مسةتمدة مةن مجهةولين لةم يفصة عةنهم ولةم
يتم االستدال عليهم لمنافشتهم ى معلوماتهم حتى يمكن التأكد مةن صةحتها وسة متها
ومطابضتهةةا للوافةةع والحضيض ة التةةى يسةةعى الضضةةا الجنةةائى لةةى بلو هةةا ليلضةةى المةةذنب
ج ا ه ويظفر البر ببرا ته .
وفةةد فضةةا محكمة بعةةدم جةةوا االعتةةداد بالشةةهادة النضليّة

مةةا لةةم يُررت للمحكمة

معر المنضو عنه وسماعه بنفسها .
َ فقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََ:
« ال يص للمحكم أن تؤسس حكمها علةى شةهادة منضولة عةن شةخص مجهة لةم
تسمع أفواله »
* نض

1936/2/24ـ مج الضواعد الضانوني ـ عمر ـ جـ  3ـ رفم 444ص550
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كمةةا ال يبضةةى والحةةا كةةذلد
ماداما مجهل المصدر

الّ تحريةةاا الشةةرط وحةةدها وتلةةد التحريةةاا

تصةل بمفردهةا أن تكةون دلةي ً أو فرينة يمكةن االسةتدال

بها كدلي ضد المتهمين ومنهم الطاعنون ألنها ى هةذه الحالة ال تعةدو كونهةا مجةرد
رأص لصاحبها .
يكون رأيه ى الدعوص بنةا ً علةى رأيةه الشخصةى وحةده وال
والضاضى الجنائى ّ
يُدخ

ى عضيدته واطمئنانه رأيًا آخر لسواه .
وفةةد فضةةا محكم ة الةةنض

ةةى العديةةد مةةن أحكامهةةا بةةأن التحريةةاا وحةةدها ال

تصةةل دلةةي أساسةةيا علةةى ثبةةوا التهم ة وال يجةةو فام ة األحكةةام علةةى مجةةرد رأص
محرر التحرياا أو الضبط

األحكام نما تبنى علةى األدلة التةى يضتنةع منهةا الضاضةى

ب دان أو برا ة صادرا يها عن عضيةدة يحصةلها هةو مسةتض
بنفسه ال يشاركه يها يره وال يص

ى الضةانون أن يةدخ

ةى تحصةي هةذه العضيةدة
ةى تكةوين عضيدتةه بصةح

الوافع التى أفام فضةا ه عليهةا أو لعةدم صةحتها حكمهةا لسةواه  .والتحريةاا ال تصةل
وحةةدها أن تكةةون فرين ة معين ة أو دلةةي أساسةةيا علةةى ثبةةوا التهم ة

ألن مةةا تةةورده

التحريةةةاا دون بيةةةان مصةةةدرها ال يعةةةدو أن يكةةةون مجةةةرد رأص لصةةةاحبها يخضةةةع
الحتماالا الصح والبط ن والصد( والكذب لةى أن يعةرب مصةدره ويتحةدد كنهةه
ويتحض ة الضاضةةى منةةه بنفسةةه حتةةى يبسةةط رفابتةةه علةةى الةةدلي ويضةةدر فيمتةةه مةةن حيةةل
صحته أو ساده .
 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَفىَالعديدَمنَعيونَأحكامهاَبأنهََََ:

« لمةا كةةان مةةن المضةرر أن األحكةةام يجةةب أن تبنةةى علةى األدلة التةةى يضتنةع
صةادرا ةى ذلةد عةن عضيةدة يحصةلها هةو
منها الضاضى ب دان المتهم أو ببرا تةه
ً
مما يجريه من التحضية مسةتض ً ةى تحصةي هةذه العضيةدة بنفسةه ال يشةاركه يهةا
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يره وال يص

ى الضانون أن يدخ

ى تكوين عضيدته بصح الوافع التةى أفةام

فضا ه عليها او بعدم صحتها حكما لسواه
أن تعو

وأنه و ن كان األص أن للمحكمة

ى تكوين عضيدتها على التحرياا باعتبارها مع ة لما سافته من أدلة

طالمةةا أنهةةا كانةةا مطروح ة علةةى بسةةاط البحةةل ال أنهةةا ال تصةةل وحةةدها ألن
تكةةون فرين ة معين ة أو دلةةي ً أساسةةيا ً علةةى ثبةةوا التهم ة  .ولمةةا كةةان الثابةةا أن
ضابط المباحل لم يبين للمحكم مصدر تحرياتةه لمعر ة مةا ذا كةان مةن شةأنها
أن تةؤدص لةى صةح مةةا انتهةى ليةه أنهةا بهةةذه المثابة ال تعةدو أن تكةون مجةةرد
رأص لصةاحبها تخضةةع الحتمةاالا الصةةح والةبط ن والصةةد( والكةذب لةةى أن
يعرب مصدره ويتحدد كنهه ويتحض الضاضى منه بنفسه حتى يسةتطيع أن يبسةط
رفابته على الدلي ويضدر فيمته من حيةل صةحته أو سةاده و نتاجةه ةى الةدعوص
أو عدم نتاجه و ذ كانا المحكم فد جعلا أساس فتناعها رأص محةرر محضةر
التحرياا ن حكمها يكةون فةد بنةى علةى عضيةدة حصةلها الشةاهد مةن تحريةه ال
علةةى عضيةةدة اسةةتضلا المحكمةةة بتحصةةيلها بنفسةةها ةة ن ذلةةةد ممةةا يعيةةب الحكةةةم
المطعون يه بما يتعين معه نضضه واإلحال بغير حاج لى بحل بافى مةا يثيةره
الطاعن ي طعنه »
* نض

 1983/3/17ـ س  34ـ رفم  79ـ ص 392

* نض

 1968/3/18ـ س  19ـ رفم  62ـ ص 334

* نض

 1990/3/22ـ س  41ـ رفم  92ـ ص 546

وفد تواتر فضا محكم النض
وال حتى بحكم فا

الوافع الفعلى

على أن الضاضى الجنائى ال يتضيد برأص سواه

جنائى آخر احتراما وتحضيضا ً لواجبه ى الحكم على حضيض

على مضتضى العضيدة التى تتكون لديه هو مهما تنافضا مع رأص أو

حكم سواه  .هو يضضى صادرا ً ى فضائه عن عضيدة يحصلها هو مستض ً ى
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تحصيلها بنفسه ال يشاركه يها يره ومهما تنافضا مع أص حكم آخر لسواه0
* نض

 1982/5/9ـ س  33ـ رفم  163ـ ص 561

* نض

 1984/4/10ـ س  35ـ رفم  88ـ ص 404

* نض

1984/5/8ـ س  35ـ رفم  108ـ ص 491

* نض

1962/10/23ـ س  13ـ رفم  166ـ ص 672

* نض

1961/11/7ـ س  12ـ رفم  177ـ ص 888

* نض

 1966/3/7ـ س  17ـ رفم  45ـ ص 233

* نض

 1983/3/17ـ س  34ـ رفم  79ـ ص 392

* نض

 1968/3/18ـ س  19ـ رفم  62ـ ص 334

* نض

 1990/3/22ـ س  41ـ رفم  92ـ 546

كما كان على المحكم كذلد أن تستطلع رأص الطب الشرعى ى شةأن تحديةد
اإلصاب الضطعي التى أودا بحياة المجنةى عليةه محمةد سةعيد مصةطفى دروية

ألن

هناد أكثر من صاب فطعي بجسمه أحدثها أكثر من ترم ٍّ واحةد لةيس مةنهم الطةاعنون
وعلى األخص الطاعنان الثانى والثالل وألنةه مةع تعةدد الفةاعلين محةدثى صةاباا
المجنى عليه الضطعية والتةى أودا بحياتةه وعةدم وجةود اتفةا( سةاب بيةنهم

نةه ال

يمكن سناد تلد اإلصاب الضاتل لى متهم معين ومحدد .
ويتعةةين والحةةا كةةذلد األخةةذ بالضةةدر المتةةيضن ةةى جانةةب المتهمةةين المتعةةددين

وهذا الضدر هو جريم الشةرو ةى الضتة وحةدها وبشةرط تةوا ر نية الضتة لةدص
من تسند ليه أو الضرب البسيط لمن ال يثبا ى حضه ني

ها( الرون

وبشرط أن يثبا أن ك ً منهمةا فةام بفعة مةادص مةن جانبةه ينطةوص علةى جريمة
التعدص على المجنى عليه بنا على هذا الضصد أو ذاد .
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الضاعةةدة أنةةه عنةةد يةةاب االتفةةا( السةةاب
الضةةرب التةةى أدا لةةى المةةوا
اإلصاب لى واحد بعينه

وتعةةذر تحديةةد صةةاحب اإلصةةاب أو

ةة ن فواعةةد المسةةئولي ال تضةةر سةةناد الضةةرب أو

ذا تعددا الضرباا ال يسأ أحةد مةن أصةحابها الّ عةن

الضرب البسيط .
ى المشاجراا اللحظية

و نى عن البيان أن اإلتفا( الساب
ذلد أن اإلتفا( وافع مادي تسفر عةن

تحةاد نية أطرا

يتم اإلتفا( عليه وهو ما تواترا عليه أحكام محكم النض

ةر

مسةتحي

ةه علةى رتكةاب عة
.

 وقد قضت محكمة النقض بأنه :

» من المضرر أن اإلتفا( يتطلب تضاب اإلراداا تضاب ً صةريحا ً علةى
أركان الوافعة الجنائية التةى تكةون محة ً لةه وهةو يةر التوا ة الةذص هةو
تةوارد خةواطر الجنةاة علةى ارتكةاب عة معةين ينتويةه كة واحةد مةنهم ةى نفسةه

مستض ً عن اآلخرين دون أن يكون بينهم اتفا( ساب

ولو كان كة مةنهم علةى

حةده فةد أصةر علةى مةا تةواردا الخةواطر عليةه وهةو مةاال يسةتوجب مسةا ل سةائر
مـــن اتفضوا على ع ارتكبه بعضهم الّ ى األحوا المبينة ةى الضةانون علةى سةبي
الحصـر ـ كالشأن يما نصا عليه المادة 243من فانون العضوباا ـ أما ى يةر تلةد
األحوا

نه يجب لمعافب المتهم عن ع ارتكبه يره أن يكون اع ً يةه أو شةريكا

بالمعنى المحدد ى الضانون « 0
* نض

1979/3/19ــ س  30ـ رفم  76ـ ص 369

 كما قضت محكمة النقض بأنه :
» مةن المضةرر أنةه متةى دان الحكةم المتهمةين ةى جريمة االشةتراد ةى الضتة
بطريضى االتفا( والمساعدة ن عليةه أن يسةتظهر عناصةر هةذا اإلشةتراد وطريضتةه
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وأن يبين األدل الدال على ذلةد بيانةا يوضةحها ويكشةب عةن فيامهةا وذلةد مةن وافةع
الدعوص وظرو ها

ذا كان مةا أورده الحكةم و ن كةان يةد علةى التوا ة بةين

المتهمين ال يفيد اإلتفا( كطري من طر( اإلشتراد ألنةه اليكفةى لضيامةه
مجرد توارد الخةواطر بة يشةترط ةى ذلةد أن تتحةد النية علةى ارتكةاب
الفع المتف عليه

األمر الذص لم يدل الحكم على تةوا ره بة

نفةاه ةى صةراح

كما لم يثبا ى ح الطاعنين توا ر االشتراد بأص طري آخر حدده الضانون وكان
مجةرد التوا ة ال يرتةب ةى صةحي الضةانون تضةامنا بةين المتهمةين ةى
المسئولي الجنائي ب يجع ك منهم مسئوال عن نتيج

عله الذص ارتكبه

وكان الحكم من جه أخرص لم يثبا ى ح المتهمةين أنهةم سةاهموا ةى فتة جميةع
المجنةةى علةةيهم ـةة

نةةه بةةذلد يكةةون مشةةوبا ً بالضصةةور ممةةا يسةةتوجب

نضضه « 0
* نضة

1964/10/26ـة مجموعة المكتةب الفنةى ـ س  15ـة رفةم  122ـة ص

619
 1983 /8/16ـ س 34ـ رفم  75ـ ص 371

* نض

وبغيةر هةذا االتفةةا( السةاب
النض

نه عند التعدد ال يسأ كة

من نتيج على ع

طبضةةا لتعريفةه ةةى الضةانون و ةةى أحكةام محكمة
اعة الّ عمةا وفةع منةه وال يسةأ عمةا يترتةب

يره سوا أسفر الضرب عن عاه مستديم أو عن و اة .

ذلد أنه تستوص جريمتا الضرب المفضى لى موا أو عاه

ى أن أحكامهمةا

من ناحي الضصد الجنائى واحدة ومن ناحي أثر الشيو والتعدد واحدة .
الضصد الجنائى يهما فاصر على الضرب العمةدص دون النتيجة
ضتم فو عما

سةوا كانةا

حال كون الجةانى لةم يةرد هةذه النتيجة ولةم يضصةد ليهةا أو يسةعى لةى
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تحضيضها ولكنه يُسأ عنها بعضوب وسط أو بين بين باعتبار أن ع الضةرب عمةدص
و ن كانا النتيج

ير عمدي .

كذلد تشتركان ى أحكامهما عند التعدد وشيو وعةدم امكةان تحديةد الضةرب أو
الضرباا التى أدا لى النتيج

ضترم كانةا أو عمار مسةتديم

باعتبةار أن الضةدر

المتيضن ى ح ك ضارب طالما تعذر تحديد الضرب أو الضرباا التةى تسةببا
ى النتيج ـ أنه ارتكب ضةربا بسةيطا ال يمكةن أن ينسةب ليةه مةا يتعةداه حالة كةون
المبدأ أن ما تطر( ليه االحتما بط به االستدال .

كذلد تشةتركان ةى أحكامهمةا ذا كةان التعةدد مسةبوفا باتفةا( سةاب واتحةاد
راداا بةةين المتعةةددين علةةى ارتكةةاب عةة الضةةرب سةةوا فتةةرن االتفةةا( بسةةب
صرار أم لم يضترن

يسأ الجميع عن النتيج باعتبةارهم متضةامنين ةى وفوعهةا مةا

داما راداتهم فد ت فا واتفضا وانعضدا على ارتكاب ع الضرب بما ال مه
أن يكون ك منهم مسئوال عما ارتكبه اآلخر .
وتشةترد الجريمتةان ةةى أن أحكامهمةا مةن ناحية الضصةد الجنةائى أو النتيجة
الشائع عند التعدد مح اتفا( ى الفضه بعام وأيضا ى أحكام محكم النض
وتطبيضةةا لهةةذه المبةةاد التةةى جةةرا عليهةةا أحكةةام محكم ة الةةنض

.

رفةةا ةةى

الضرب المفضى لى عاه أو الموا عند تعةدد الضةاربين بةين الصةورة التةى يسةبضها
تفا( باتحاد ني أطرا ه على مضار الفع

والصورة التةى ال يسةبضها تفةا( تتحةد بةه

ني األطراب .

354

واتف الفضه والضضا

ساب بينهم

على أنه عند تعدد الضاربين ودون أن يوجد تفةا(

يسأ عن العاه الّ محدثها وال عن الو اة الّ صاحب

الضرب أو الضرباا التى أدا ليها .
* األستاذ الدكتور العميةد محمةود محمةود مصةطفى ـ الضسةم الخةاص ـ ط  8ـ  1984ـ
رفم  237ص  260/259ورفم  238ـ  240ص  260ـ 265
* األستاذ الدكتور العميد محمود نجيب حسنى ـ الضسم الخاص ـ ط  1986ـ رفةم 650
ص 484/483

ب وشيو الضرباا وعدم مكان تحديد مةن صةاحب الضةرب أو الضةرباا

التى أدا للو اة أو العاه ـ يوجب أالّ يسأ من من الضاربين الّ عن الضةدر المتةيضن
ى حضه وهو الضرب البسيط .



وقضت محكمة النقض بأنه :

« متةى كةان الحكةم فةد اثبةا أن المجنةى عليةه فةد أصةيب ةى رأسةه صةاب
نشةأا عنهةا عاهة مسةتديم كمةا أصةيب ب صةاباا أخةرص ةى الصةدر واألضة
والسةاعد العضةد األيمةن والظهةر واطمأنةا المحكمة لةى ثبةوا اتهةام المتهمةين مةع
آخرين ى حدال تلد اإلصاباا وانتها لى أنه ال يوجد بالوفائع الثابت ما يد على

مةن أحةدل اإلصةاب التةى نشةأا عنهةا العاهة وأخةذا مةن أجة ذلةد المتهمةين
بالضةدر المتةيضن ةى حضهمةا وهةو الضةرب المنصةوص عليةه ةى المةادة
1/242عضوباا نه يكون فد أصاب صحي الضانون » ـ وبأنه « ذا كان ال
يوجد بالوفائع الثابت بالحكم ما يد على من أحدل اإلصاب التى نشأا عنها العاه
ـة ة ن دانة واحةد بعينةه ب حةداثها ال تكةون صةحيح مةادام ال يوجةد بةين المتهمةين
بالضرب تفا( عليه

ب

المتعين هو أخذ ك متهم بالضدر المتيضن ةى حضةه مةن
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الضرب ومعافبته بالمادة  / 242ضرة أولى مةن فةانون العضوبةاا وبأنةه « مةع عةدم
فيام سب اإلصرار بين المتهمين أو فيةام االتفةا( بينهمةا ال يصة أن يسةأ كة منهمةا
ال على األ عا التى ارتكبها » 0
* نض
* نض

 1972/4/3ـ س  23ـ رفم  115ـ ص 526
1946/2/4ـ مج الضواعد الضانوني ـ عمر ـ جـ 7ـ رفم 74/ـ ص 70
ص 202

* نض

1950/11/20ـ س 2ـ رفم 79ـ

* نض

 1952/5/20ـ س  3ـ رفم  363ـ ص 973

* نض

 1972/1/17ـ س  23ـ رفم  25ـ ص 63

* نض

 1967/11/6ـ س  18ـ رفم  223ـ ص  1082ـ طعن(37/1550

* نض

 1964/10/26ـ س  15ـ رفم  122ـ ص 619طعن ( 34/480

* نض

 1962/12/25ـ س  13ـة رفةم  212ـة ص  876ـة طعةن 32/1094

(

 وفىَحكمهاَالصادرَبجلسةَ1946/2/4
َََََََتقولَمحكمةَالنقضََََ:
» متى كان الثابا من تضريةر الطبيةب الشةرعى الةذص كشةب علةى المجنةى
عليه انةه مصةاب بعةدة صةاباا ةى رأسةه مةن الجهة اليسةرص ـة وأن العاهة التةى
تخلفا عنده لم تنشأ من ك هذه اإلصاباا ـ وكان ال يوجد بالوفائع الثابتة بةالحكم مةا
يةد علةى مةن أحةدل اإلصةاب التةى نشةأا منهةا العاهة

ة ن دانة واحةد بعينةه مةن

المتهين ب حداثها التكون صحيح مادام اليوجد بين المتهمين بالضرب اتفةا( عليةه ـة
ب من المتعين أخذ كة مةنهم بالضةدر المتةيضن ةى حضةه مةن الضةرب ومعافبتةه بالمةادة
1/242عضوباا «0
* نضة

1946/2/4ـة مجموعة الضواعةد الضانونية ـة عمةر ـة جةـ  7ـة 74ـة  70ـة

طعن . (16 /134
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 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََََ:
» مةةةن المضةةةرر أن الجةةةانى ال يسةةةأ بصةةةفته ةةةاع

ةةةى جريمةةة الضةةةرب

المفضةةى لةةى المةةوا ال ذا كةةان هةةو الةةذص أحةةدل الضةةرب أو الضةةرباا التةةى

أ ضا لى الو اة أو ساهما ى ذلد أو أن يكةون فةد اتفة مةع يةره علةى
ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذا للغر
الذص اتف

اإلجرامى

معه عليه ولو لم يكن هو محدل الضرب أو الضرباا التى سةببا

الو اة ب كان يره ممن اتف معهم هو الذص أحدثها  .ولما كانةا وافعة الةدعوص
كما حصلها الحكم وأفوا الشهود كما أوردها فد خلةا مةن تةو ر سةب اإلصةرار
أو وجةةود تفةةا( بةةين المطعةةون ضةةدهما علةةى مضار ة اإلعتةةدا بالضةةرب علةةى
المجنى عليه وكان التضريةر الطبةى الشةرعى يخةالب مةا أثيةر ةى أسةباب الطعةن
من أن صاباا المجنى عليه ساهما مجتمع ى حدال الو اة وكان مةن بةين
تلد اإلصاباا ما ال يؤدص على الو اة ولم يمكن تحديد أص مةن المطعةون ضةدهما
الذص أحدل الضةرباا التةى نشةأا عنهةا كسةور عظةام الجمجمة وتهتةد ون يةب
المخ التى كانا السبب ى الو اة

ن الحكم المطعون يه وفد أفام فضةا ه علةى

أساس أن ك من المطعةون ضةدهما ضةرب المجنةى عليةه وأنةه لةم يعةرب أيهمةا
الذص أحدل اإلصاباا التى نشأا عنهةا الو ةاة

أخةذهما بالضةدر المتةيضن

ةى

حضهمةا ودانهمةةا بجنحة الضةرب العمةةد المنطبضة علةى المةةادة  1/242مةةن فةةانون
العضوباا يكون فد أصاب محج الصواب « .
* نض

 1972/1/17ـ مجموعة المكتةب الفنةى ـ س  23ـ رفةم  25ـ ص

93
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 1956/2/6ـ مجموع ة المكتةةب الفنةةى ـ س  7ـ رفةةم  46ـ ص

* نض ة
136

أما بالنسب للمتهم الخامس (الطةاعن الثالةل) ة ن المحكمة لةم تبةين ةى حكمهةا
الع ف المباشرة بين سةبب تواجةده بمكةان الوافعة وعلةى مسةرحها وبةين و ةاة المجنةى
عليةةه نتيج ة اإلعتةةدا عليةةه مةةن الجنةةاة اآلخةةرين وتلةةد هةةى ع ف ة السةةببي ال ة
توا رهةا بةين عة الجةانى المةؤثم والنتيجة التةى أسةةفر عنهةا هةذا الفعة

م

خاصة ً وأنةةه

مبةررا سةائغًا العتبةاره
ليس بالضةرورة أن يكةون تواجةد المةتهم علةى مسةرن الجريمة
ً
مساه ًما مع اعلها األصلى ى ارتكابها .
الغالب األعم والمةألوب والمجةرص العةادص

ألن هذا التواجد يمكن أن يكون و
ل مور وسيرها المعتاد بدا ع حب االسةتط

والر بة ةى اإلحاطة بمةا يجةرص علةى

تلةةد السةةاح مةةن أحةةدال شةةباعًا لتلةةد الغري ة ة التةةى خل ة عليهةةا البشةةر خاص ة ةةى
األماكن الريفي بالب د .
وألنه يتعةين لكةى يمكةن الضةو بةأن التواجةد علةى مسةرن الجريمة كةان بالنسةب
للمةةتهم الخةةامس ( الطةةاعن الثالةةل ) بضصةةد معاونةة ومسةةاعدة البةةافين علةةى ارتكةةاب
الجريم وشد أ رهم وتشجيعهم على ذلد ـ أن يكون هناد اتفا( ساب بينهم علةى هةذا
التواجد باإلضا

لةى ضةرورة فيةام الةدلي علةى أن الفةاعلين األصةليين لتلةد الجريمة

كانوا ى حاج ماس لمد يةد العةون والمسةاعدة لهةم أو لمةن يشةد أ رهةم علةى ارتكةاب
الفع المؤثم الذص ارتكبوه مع م حظة أن بةافى المتهمةين لةم يكونةوا ةى حاجة لةى
ذلد وهم مسلحون بالمطةاوص والعصةى بينمةا كةان المةتهم الخةامس (الطةاعن الثالةل)
ير مسل بةأص سة ن أو أداة ممةا تسةتعم

ةى التعةدص علةى اآلخةرين وبةذلد يكةون

الضو بأن الطاعن الثالل سةاهم مةع المتهمةين اآلخةرين ةى ارتكةاب فتة المجنةى عليةه
بالشةد مةن أ رهةم علةى مسةةرن الحةادل ـ فةو معتسةةب مبنةى علةى مجةرد اال تةةرا
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والظةةةةن واالحتمةةةةا ال علةةةةى الجةةةة م واليضةةةةين والمسةةةةئولي الجنائيةةةة ال تضةةةةام علةةةةى
االحتماالا والفرو

المجردة .

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنَ:
» األحكام الجنائية يجةب أن تبنةى علةى الجة م واليضةين مةن الوافةع الةذص

يثبتةةةه الةةةدلي المعتبةةةر وال تؤسةةةس علةةةى الظةةةن واالحتمةةةا مةةةن الفةةةرو
واالعتباراا المجردة واألدل االحتمالي «0
* نض

 1977/1/24ـ س  28ـ رفم  28ـ ص 132

* نض

 1977/2/6س 28ـ رفم  39ـ ص 180

* نض

 1973/1/29ـ س  24ـ رفم  27ـ ص 114

* نض

 1972/11/12ـ س  23ـ رفم  268ـ ص 1184

* نض

 1968/1/29ـ س  19ـ رفم  22ـ ص 120

* نض

 1973/12/2ـ س  24ـ رفم  228ـ ص 1112

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنَ:
» المحكم ال تبنى حكمها اال على الوفائع الثابت ةى الةدعوص ولةيس لهةا أن
تضيم فضا ها على أمةور ال سةند لهةا مةن األورا( المطروحة عليهةا «  0وأن األحكةام
يجب أن تبنى على أسس صحيح من أورا( الدعوص ة ذا اسةتند الحكةم الةى رواية أو
وافع ال أص لها ى التحضيضاا نه يكون معيبا ً البتنائه على أساس اسد « 0
* نض

 1985/5/16ـ س  36ـ رفم  120ـ ص 677

* نض

 1984/1/15ـ س  35ـ رفم  8ـ ص 50

* نض

 1982/3/23ـ س  33ـ رفم  80ـ ص 397

* نض

 1975/2/24ـ س  26ـ رفم  42ـ ص 188
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* نض

 1979/2/12ـ س  30ـ رفم  48ـ ص 240

* نض

 1972/1/3ـ س  23ـ رفم  5ـ ص 17

ومةةن المضةةرر ةةى هةةذا الصةةدد أن المسةةئولي الجنائي ة ال تضةةام ال علةةى األدل ة
الضاطعةةة الجا مةةة التةةةى يثبتهةةةا الةةةدلي لم ُمةتبررر وال تؤسةةةس بةةةالظن واالحتمةةةا علةةةى
الفرو

واالحتماالا واالعتباراا المجردة 0
* نض

 1977/1/24ـ س  28ـ رفم  28ـ ص  132ـ طعن ( 46 /1087

* نض

 1985/10/17ـ س  36ـ رفةم  158ص  878ـ طعةن 55 / 615

(

ومن المضرر لذلد أن الشار الجنائى ال يعترب بضرائن الخطأ وخطتةه ةى

ذلةةد مختلف ة عةةن خط ة الشةةار المةةدنى وتسةةتند خط ة الشةةار الجنةةائى لةةى مبةةدأ
شخصي المسئولي الجنائي  .وتطبيضا لذلد ال يفتر

خطأ من ارتكةب عة ً

 0بة يتعةةين ثبةةاا ذلةةد الخطةةأ والمكلةةب باإلثبةةاا هةةو سةةلط االتهةةام

ةةان لةةم

يثبا خطأ المتهم تعين على الضاضى أن يبرئه دون أن يكلفه باثباا أنه لم يةأا خطةأ
.
* شرن العضوباا .الضسم الخاص ـ للدكتور محمود نجيب حسنى ـ ط 1986ـة ص
414
* نض

1931/4/23ـة مةج الضواعةد الضانونية ـ عمةر ـ ج  2ـ رفةم  248ـ ص

300
* نض

 1969/6/30ـ س  20ـ رفم  194ـ ص 993

األمةةر الةةذص يعيةةب الحكةةم المطعةةون يةةه ألن األحكةةام الجنائي ة التةةى تضضةةى
باإلدان البد أن تكون مستمدة من عناصر مؤكدة ال تتأرج بةين الظةن واليضةين وكة
ذلد يستوجب النض

واإلحال .
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وعل ًما بأنه لم يكن يضةير المحكمة شةيئًا لةو أنهةا أ سةحا صةدرها إلجةرا هةذا
التحضي الفنةى الواجةب بمعر ة الخبيةر المخةتص وهةو الطبيةب الشةرعى باعتبةار أن
البا ى هذه األمور الفني الخالصة ال يكةون ال بمعر ة أحةد خبةرا الطةب الشةرعى
وهم المختصون دون يرهم ب بدا الرأص النهائى ى هةذه األمةور الفنية

باعتبةار أن

بدا الرأص يها يجةاو حةدود العلةم العةام المكفةو للكا ة والتةى تسةتطيع المحكمة أن
تش ة طريضهةةا ليهةةا دون دلي ة

عةةا بةةد ا الطةةاعن الثالةةل
ولكةةن المحكم ة ضةةافا ذر ً

السالب الةذكر و ضةا بصةرها عةن رؤيتةه وأصةما أذنهةا عةن سةماعه ولهةذا خة
حكمها حتى مةن تحصةيله وتكةون المحكمة بةذلد وفةد أ لضةا بابهةا ةى وجةه طارفةه
وهو مما تتأذص منه العدال أشد اإليذا .
 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنَ:

« سكوا الحكم عن د ا جةوهرص يةرادًا لةه وردا عليةه ـ يصةمه بالضصةور
المبط بما يوجب نضضه »
* نض

 1973/2/11ـ س  24ـ رفم  32ـ ص 151

 وقضتَبأنَ:

« فاضى الموضو مل م بالرد يجابًا أو سلبًا على ما يضدمه لةه الخصةوم مةن
الطلباا الجوهري و فاله هذه الطلباا وعدم رده عليها موجب لبط ن حكمه »
* نضة

 1932/10/31ـ مةةج الضواعةةد الضانونية ـ محمةةود عمةةر ـ ج 2ـ رفةةم  379ـ

ص610



وقدَقضتَمحكمةَالنقضَفىَالعديدَمنَأحكامهاَبأنََ:
« تحضي ة األدلةة ةةى المةةواد الجنائيةة هةةو واجةةب المحكمةة ةةى المضةةام األو

وواجةب علةى المحكمة تحضية الةدلي مةةادام تحضيضةه ممكنةا وبغة
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النظةر عةن مسةةلد

المتهم ى شأن هذا الدلي ألن تحضي أدل اإلدان ى المةواد الجنائية اليصة أن يكةون
رهن مشيئ المتهم أو المدا ع عنه »
* نض

 1986/10/9ـ س  37ـ رفم  138ـ ص 728

* نض

 1981/12/30ـ س 32ـ رفم  289ـ ص 1220

* نض

 78/4/24ـ س29ـ رفم  84ـ ص 442

* نض

 72/2/21ـ س  23ـ رفم  53ـ ص 214

* نض

 84/11/25ـ س 35ـ رفم  185ـ ص 821

* نض

 83/5/11ـ س 34ـ رفم  124ـ ص 621

* نض

 45/11/5ـ مجموع الضواعد الضانوني ـ ج  7ـ رفم  2ـ ص 2

* نض

 46/3/25ـ مجموع الضواعد الضانوني ـ ج  7ـ رفم  120ـ ص 113

َ كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:
« األصةةة

ةةةى األحكةةةام الجنائيةةة أن تبنةةةى علةةةى التحضيةةة الشةةةفوص الةةةذص تجريةةةه

المحكم ة بالجلس ة وتسةةمع يةةه ةةى مواجه ة المةةتهم شةةهاداا الشةةهود مةةادام سةةماعهم
ممكنا »
* نض

 82/11/11ـ س  33ـ رفم  179ـ ص 870

* نض

78/1/30ـ س  29ـ رفم  21ـ ص 120

* نض

 73/3/26ـ س  24ـ رفم  86ـ ص 412

* نض

 73/4/1ـ س  24ـ رفم  93ـ ص 456

* نض

 1991/12/3ـ س 52ـ رفم  177ـ ص1277

َ وقضتَمحكمةَالنقضَبأنَََ:
« األص

ى المحاكماا الجنائي أنها نما تُبنى على التحضيضاا التةى تجريهةا

المحكم ة ةةى الجلس ة وتُسررم ةةى خ لهةةا الشةةهود مةةا دام سةةماعهم ممكن ةا ً ـ وذل ةد ةةى
مواجهة الخصةوم وعليهةا أن تعةاون الةد ا
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ةى أدا مأموريتةه وأن تةأمر بالبحةل عةةن

الشاهد و حضاره ولو بالضوة ألدا

الشهادة مةا دام فةد لجةأ ليهةا ةى ذلةد ونسةب

لى الشاهد تعمد تهربه أو تهريبه حتى ال يُدلى بشهادته ى مجلس الضضةا ومةا دامةا
المحكمة فةةد تبينةا أحضية الةد ا

ةةى تمسةكه بوجةةوب منافشةته وأنةةه لةم يكةةن ةى طلبةةه

مراو ا ً أو فاصدا ً تعطي السير ةى الةدعوص ة ذا فصةرا ةى ذلةد كةان حكمهةا معيبةا ً
إلخ لها بح الد ا »
* نض

 1985/12/12ـ س  36ـ رفم  204ـ ص  1106ـ طعن (55 / 1916

* نض

 1938/3/28ـ مجموع عمر ـ جةـ 4ـ رفةم 186ـة ص176ـة طعةن /295

(8
* نض

 1985/10/2ـ س  36ـ رفم  141ـ ص  801ـ طعن (55 / 1605

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:
« التحضيضاا األولي ال تصةل أساسةا ً تبنةى عليهةا األحكةام بة الواجةب دائ ًمةا أن

يؤسس الحكم على التحضي الذص تجريه المحكم بنفسها ى الجلس
* نض

»

 1933/1/10ـ مجموع الضواعد الضانوني (عمةر) ـ جةـ 4ـ رفةم  35ـ ص

32

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:
« سما الشاهد ال يتعل بمةا أبةداه ةى التحضيضةاا بمةا يطةاب أو يخةالب يةره مةن
الشهود ب بما يبديه ى جلس المحاكمة ويسةع الةد ا منافشةته ظهةارا لوجةه الحضيضة
»
* نض

 1973/6/3ـ س 24ـ رفم  144ـ ص 696

* نض

 69/10/13ـ س  20ـ رفم  210ـ ص 1069

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:
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« ال يضدن ى واجب المحكم الضيام بةالتحضي الواجةب عليهةا
عةةةن طلبةةةه
اإلعرا

أن يسةكا الةد ا

وفالةةةا  :أن الةةةد ا الةةةذص فصةةةد بةةةه تكةةةذيب أفةةةوا الشةةةاهد ال يسةةةوغ
عنه بضال االطمئنان الى ماشهد به الشةاهد المةذكور لمةا يمثلةه هةذا الةرد مةن

مصةةادرة للةةد ا فب ة أن ينحسةةم أمةةره بتحضية

تجريةةه المحكمة وال يضةةدن ةةى هةةذا أن

يسةةكا الةةد ا عةةن طلةةب أجةةرا هةةذا التحضي ة مةةادام أن د اعةةه ينطةةوص علةةى المطالب ة
ب جرائه »
* نض

 81/12/30ـ س  32ـ رفم  219ـ ص 1220

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََََ:
« ذا كان الد ا فد فصد به تكذيب شاهد اإلثباا ومن شأنه لو ص أن يتغيةر بةه
وجه الرأص ى الدعوص ضد كان ل اما على المحكم أن تمحصه وتضسطه حضةه بتحضية
تجريه بلو ا لى اي األمر يه أو تةرد عليةه بمةا يدحضةه أن هةى رأا طراحةه أمةا
وفد أمسكا عن تحضيضه وكان مةا أوردتةه ردا عليةه بضالة االطمئنةان لةى أفةوا الشةاهد
ير سائغ لما ينطوص عليه من مصادرة الد ا فب أن ينحسةم أمةره ة ن حكمهةا يكةون
معيبا »
* نض

 1990/5/10ـ س  41ـ رفم  124ـ ص 714

َ

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:
« بأنه لما كةان الةد ا الةذص أبةداه الطةاعن يتجةه الةى نفةى الفعة المكةون للجريمة
و لةةى ثبةةاا اسةةتحال حصةةو الوافع ة كمةةا رواهةةا شةةهود اإلثبةةاا
جوهريا لتعلضه بتحضي الةدلي

ةى الةدعوص إلظهةار وجةه الحة

نةةه يكةةون د اعةةا
يةه  000ممةا كةان

يضتضةةى مةةن المحكم ة وهةةى تواجهةةه أن تتخةةذ مةةن الوس ةائ لتحضيضةةه وتمحيصةةه بلو ةةا
لغاي األمر يه »
* نض

 11سبتمبر سن  88طعن ( 58 /2156
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وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََ َ:



« علةةى المحكمةة أن تعةةاون الةةد ا

ةةى أدا مأموريتةةه وأن تةةأمر

بالبحل عن الشاهد و حضاره ولو بالضوة ألدا الشهادة مادام الد ا فد لجأ ليها »
* نضة

 1938/3/28ـ مةةج الضواعةةد الضانوني ة

ـ محمةةود عمرةةـ ج  4ـ رفةةم

 186ـ ص 176

وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََََ:



« يجةةب علةةى المحكم ة أن تضةةمن حكمهةةا مةةا يةةد علةةى أنهةةا واجهةةا عناصةةر
الدعوص وألما بها لماما ً شام ً يهيئ لها الفرص للتمحةيص الشةام والكةا ى ـ الةذص
يد على أنها فاما بواجبها وبما ينبغى عليها من لت ام بتحضية البحةل للتعةرب علةى
وجه الحضيض
* نض

و الّ كان حكمها معيبا ً لضصوره متعين النض

».

 1982/12/14ـ س  33ـ رفةم  207ـ ص  1000ـ طعةن رفةم 52 /6047

(
* نض


 1982/1/3ـ س  33رفم  1ـ ص 11ـ طعن ( 51/ 2365

وقضتَبأنهََََََ:
« يتعين على المحكم أن تورد ى حكمها ما يد على أنهةا واجهةا عناصةر

الدعوص وألما بها على وجه يفص عةن أنهةا طنةا ليهةا ووا نةا بينهةا ـ ة ذا هةى
التفتةةا كلي ة عةةن التعةةر

لةةد ا الطةةاعن وموففةةه مةةن التهم ة التةةى وجهةةا ليةةه بمةةا

يكشب عن أنهةا فةد أطرحةا هةذا الةد ا وهةى علةى بينة مةن أمةره ة ن حكمهةا يكةون
فاصر البيان مستوجبا نضضه »
* نض

 1984/3/25ـ السن  35ـ رفم  72ـ ص  338ـ طعن ( 53 /6492
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و ذ أمسةةكا المحكمة عةةن جةةرا ذلةةد التحضية دون مبةةرر سةةائغ ومضبةةو

ةن

حكمها يكون معيبًا لضصوره ض ً عن خ له بح الد ا بمةا يسةتل م نضضةه واإلحالة
.
ثالثاََََ:قصـورَآخرَفىَالتسبيبََ:
جا بتضرير النضيب  /حسن المدنى معاون مباحةل فسةم الةورا( لوافعة الةدعوص
ـة أن المجنةةى عليةةه محمةةد سةةعيد دروية
عليةةه نتيج ة مهاجم ة بع ة

كةةان مسةةل ًحا بسة ن نةةارص خرطةةو

حص ة

عناصةةر جبه ة اإلخةةوان اإلرهابي ة لمخ ة ن فسةةم الةةورا(

واستي ئهم علةى مةا بةه مةن أسةلح نارية لتهديةد األمةن العةام و ة المخطةط اإلرهةابى
المرسوم من تلةد الجماعة الخارجة علةى أحكةام األمةن العةام والنظةام وأن مهاجمتةه
من ثم كانا لتخلةيص ذلةد السة ن مةن يةده خو ةا مةن اسةتعماله ضةدهم

ةانطل منةه

ٌ أصةاب  .........المتهمةين مةن األو للرابةع وأصةابه ب صةاب خطيةرة
ٌ
مضذوب نةار ٌ
ى عنضه كادا تودص بحياته لوال تداركه بالع ج .
وسةةوا كةةان هةةذا المضةةذوب فةةد انطل ة خطةةأ أثنةةا التشةةابد مةةع المجنةةى عليةةه
المةةذكور أو أنةةه أطلضةةه متعمةةةدًا أصةةاب طةةار( عبةةد المةةةنعم عبةةد ل بتلةةد اإلصةةةاب
الخطيرة

ضد توا ر بذلد الخطر الداهم ى مواجه المتهمين ـ علةى ةر

تواجةدهم

جدال بمكان الوافع ـ مما يهةدد حيةاتهم بةالموا العاجة أو بالضلية بةالجرون المبالغة
ذ تةةوا را أمةةامهم مظةةاهر هةةذا الخطةةر وع ماتةةه مةةن أحةةد أعضةةا تلةةد الجماعةةة
اإلرهابي والتى اسةتطاعا فتحةام مخة ن السة ن والةذخيرة بضسةم الةورا( واالسةتي
علةى ذلةد السة ن وطلضاتةه وال شةد أن هةةذا الخطةر الضةائم الماثة والةذص هةدد النةةاس
ضةةا ـ كةةان لةةه مةا يبةةرره مواجهتةةه ويسةةوغ الةةد ا عةةن الةةنفس
ومةنهم الطةةاعنين ـ ر ً
حيل تد كا الظروب والم بساا المحيط بالوافع أن تداعياا وتفافم هةذا الخطةر
كانا فائمة ماثلة

ذ أصةب مةن المؤكةد أن بضةا المجنةى عليةه محةر ً ا لةذلد السة ن

الفتةةاد مةةن شةةأن اسةةتعماله ضةةدهم مةةا يكفةةى ل عتضةةاد بةةأنهم هةةالكون ال محال ة ذا مةةا
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استعمله المجنى عليه ضدهم وأنهم يمكن أن يصابوا ى أفة الضلية كمةا أصةيب ....
شضي المتهمين األو والرابةع بتلةد اإلصةاب الخطيةرة ةى رفبتةه والتةى كةادا تةودص
بحياته .
األمةر الةذص تةوا را بةه حالة الةد ا الشةرعى كمةا هةى معر ة بةه ةى الضةانون
عم ً بالمةادة  245عضوبةاا باعتبةار أن اسةتعما الضةوة لةدر هةذا الخطةر والحيلولة
دون اسةةتمراره وتطةةوره ـ رضًةةا ـ أمةةر مشةةرو وال عضةةاب عليةةه وألن الضةةانون
وكةةذلد الشةةريع الغةةرا أباحتةةاه ونصةةا ك ة ٌّ منهمةةا علةةى أحضي ة المةةدا ع ةةى اسةةتعما
الضوة ى هذه الحال ضد المعتدص لمنع استمرار عدوانه على النفس أو المةا

خاصة ً

متعةذرا بة مسةتحي ً
وأن اللجو للسلط العامة ل سةتعان بهةا لةدر هةذا الخطةر كةان
ً
مع ظروب الوافع وت ح األحدال ولضي الوفا وانشغا وعةدم وجةود الشةرط
وانصرا ها لصد هجوم لو اإلخوان الخطرة والتةى داهمةا فسةم الشةرط وفتلةا
العديد من أ راده وأشعلا يه النيران وتلد أخطار خطيرة والشد طا ةا ةى أذهةان
المتهمين و يرهم مما ألجأهم ـ رضًا ـ لى استعما الضوة ضد المجنةى عليةه بمةا كةان
متا ًحا لهم آنذاد من أسلح بيضا وعصى اضطروا ليها لمنةع هةذا الخطةر والحيلولة
دون استمراره وتفافمه .
ولهذا كان الد ا مشروعا ومبا ًحا تنتفى معه المسئولي الجنائية والمدنية كةذلد
ولم تأخذ محكم الموضو بهذا الد ع واطرحته جانبًةا ولةم تعةو عليةه بضولهةا (ص)4
بالحكم ما نصه  « :ن الثابا من أفوا الشةاهد حسةن مةدنى ومةن فةراراا المتهمةين
بتحضيضاا النياب العام أنه وعضب وفو مشادة بين المجنى عليه وشةضي المتهمةين مةن
األو للرابةةع وصةةدي الخةةامس أنهةةم اعتضةةدوا خطةةأ فيامةةه بضتلةةه توجهةةوا ليةةه حةةاملين
العصى واألسلح البيضا لى حيل مكان تواجده وما ن ظفروا بةه حتةى نهةا عليةه
المتهمون من األو حتى الرابةع بالضةرب بالعصةى واألسةلح البيضةا وفةاموا بذبحةه
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من رفبتةه وتسةديد عةدة طعنةاا متفرفة بجسةده حةا فيةام المةتهم الخةامس بالشةد مةن
أ رهةةم وحةةثهم علةةى ارتكةةاب الجريم ة ومنةةع سةةيارة اإلسةةعاب مةةن الةةدخو لمسةةرن
الجريم لنض المجنى عليه األمر الذص يكون معةه هذاالةد ا

ةى يةر محلةه وتتةوا ر

به جريم الضت العمد ويتعين لذلد مؤاخذتهم بها »
ومةا أوردتةةه المحكمة يمةةا تضةةدم ال يصةل ردًا علةةى د ةةا الطةةاعنين الجةةوهرص
السالب الذكر

ض ً عما شابه من خطأ ى اإلسناد ومخالف للثابا باألورا( .

ذ الثابةةا بهةةا أن المةةتهم الرابةةع افتصةةر دوره المنسةةوب ليةةه علةةى منةةع سةةيارة
اإلسعاب من الوصو لمكان المجنى عليه ولم يحدل منه أص تة ٍّفّ بسة ن فطعةى أو
بعصا على المجنى عليه كما أن الثابا بةأفوا الضةابط حةس مةدنى أن المةتهم األو
وحده هو الذص فام ب حدال صاب المجنى عليه الضعطي برفبته ولةيس المةتهم الثةانى أو
بافى المتهمين .
هةةذا لةةى أن المحكمةة لةةم تضةةع نفسةةها محةة المتهمةةين وهةةم يواجهةةون خطةةر
المجنى عليه المسل بس ن نارص (س ن خرطو ) ومعه العديد من طلضاتةه التةى مةن
شأنها عند ط فها حدال المةوا المؤكةد أو اإلصةاباا البالغة ةى أفة الضلية

و نمةا

فةدرا حالة الةد ا علةى أسةانيد مفترضة واعتبةاراا مجةردة عةن الوافةع الةذص يتعةين
تضديرها على أساسه مع مراعاة الظروب المحيطة بالوافعة والحالة التةى كةانوا عليهةا
عندئذ وهم يواجهةون ذلةد الخطةر الجسةيم المسةتمر الةذص ال سةبي لوففةه ال باسةتمرار
الضةةوة ضةةد مصةةدره وهةةو المجنةةى عليةةه محمةةد سةةعيد دروي ة

المسةةل بةةذلد الس ة ن

النارص المسرو( من فسم شةرط الةورا( عضةب تعرضةه للهجمةاا الشرسة مةن أ ةراد
تلد الجماع اإلرهابي .
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عل ًما بأن الخطر حتى ولو كان وهميًا يمكن أن يتوا ر به حالة الةد ا الشةرعى
طالما أن فيام هذا الخطر واستضراره ى ذهن المدا عين له ما يبةرره ويسةو ه ةى ذلةد
الوفا .
وعلةى ذلةةد ليسةا العبةةرة بوجةود الخطةةر الفعلةى والمؤكةةد لتةوا ر حالة الةةد ا
الشرعى ب يكفةى لتةوا ر تلةد الحالة الخطةر الةوهمى الةذص اعتضةده المةدا عون مةادام
اعتضةةادهم كةةان لةةه مبةةرره ومسةةو ه ةةى ضةةو الظةةروب والم بسةةاا المحيط ة بهةةم
والتةةى واجهةةتهم ةةى ظة العةةدوان الغاشةةم الةةذص تعرضةةوا لةةه مةةن جانةةب المجنةةى عليةةه
وعصابته والذص يُنذر بأوخم العوافب وأشدها خطورة وبنا الظروب الدفيضة التةى
أحاطةةا بهةةم كمةةا تكةةون المحكم ة علةةى هةةذا النحةةو وفةةد أفامةةا اسةةتداللها ينفةةى حال ة
الد ا الشرعى التى تمسةد بهةا الطةاعنون بنةا علةى تضةديرها الشخصةى وحةده دون
أن تةةدخ
الف ة
دروية

ةةى االعتبةةار الظةةروب الدفيض ة والخطيةةرة التةةى أحاطةةب بهةةم والتةةى أثةةارا

والخةةوب ةةى نفوسةةهم

ةةى الوفةةا الةةذص كةةان يةةه المجنةةى عليةةه محمةةد سةةعيد

مسةةل ًحا بس ة ن نةةارص خرطةةو

مةةن شةةأن اسةةتعماله المةةوا المحضة

وبةةذلد

يكةةون مةةن الثابةةا أن المتهمةةين ومةةنهم الطةةاعنين واجهةةوا ظرو ةةا دفيض ة وضةةا ط ال
رص يها للتأم الطوي واالختيةار المتةأنى والتصةرب المختةار الةذص رضةه الحكةم
المطعةةون يةةه ب ة سةةند وال اسةةتخ ص مضبةةو دون أن يأخةةذ ةةى االعتبةةار الم بسةةاا
الدفيض التى كان يها المتهمون وحدهم دون يرهم والتةى د عةتهم ـ كمةا مةن المؤكةد
أن تةد ع سةةواهم ـ لةةى محاولة الخةروج مةةن المةأ ( الحةةرج الةةذص وجةدوا أنفسةةهم يةةه
جأة بما ال يص محاسبتهم على مضتضى التفكير الهةاد المطمةئن الةذص كةان يسةتحي
علةةيهم وفتئةةذ وهةةم ةةى حةةالتهم التةةى كةةانوا عليهةةا وذلةةد كل ةه علةةى الفةةر

الجةةدلى

بتواجد الطاعنين بمكان الحادل وعلةى مسةرحه وهةو مةا لةم يسةلم بةه الطةاعنون كمةا
سب البيان .
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وهذه المباد سالف البيةان فةد تةواتر عليهةا فضةا محكمة الةنض

ةى الكثةرة

الكثيرة من األحكام .
 وقدَ حكمتَمحكمةَالنقضَفىَالعديدَمنَأحكمهاَمنَأنهََََ:
« ال يشترط لضيام حالة الةد ا الشةرعى أن يسةتمر المجنةى عليةه ةى االعتةدا
على المةتهم أو أن يحصة بالفعة اعتةدا علةى الةنفس » ـ وأن تضةدير ظةروب الةد ا
ـ وال يلة م أن يكةون الفعة المتخةوب منةه خطةرا ً

الشرعى ومضتضياته أمر اعتبارص

حضيضيّةا ةى ذاتةه بة يكفةى أن يبةدو كةذلد ةى عتضةاد المةتهم وتصةوره ـ وتضةدير ذلةد
يتجه وجه شخصي تراعى يه الظروب الدفيض التةى أحاطةا بالمةدا ع ممةا ال يصة
معه محاسبته على مضتضى التفكير الهاد البعيد عن تلد الم بساا »0
* نض

 1968/6/24ـ س  19ـ رفم  152ـ ص 765

* نض

 1983/1/4ـ س  34ـ رفم  7ـ ص 59

 كماَحكمتَأيضاَََََ:
« ح الد ا الشرعى فد ينشةأ ولةو لةم يسةفر التعةدص عةن أص صةاباا كمةا ال
يشترط أن يضع االعتةدا بالفعة
يخشى منه حصو هذا االعتدا

ـ بة يكفةى فيةام حالة الةد ا الشةرعى أن يضةع عة
ذا كان لهذا التخوب أسباب معضول »

* نض

 1954/12/21ـ س  6ـ رفم  111ـ ص 342

* نض

 1950/3/6ـ س  1ـ رفم  128ـ ص 380

 كماَحكمتَأيضاََََ:
« تعذر معر من الذص بدأ بالعدوان بسةبب نكةار المةتهم التهمة ال يصة أن
يبنى عليه حكما الضو بأنه ال بد أن يكون هةو المعتةدص وال يبةرر وحةده األخةذ بةأفوا
ريةةة المجنةةةى عليةةةه ألنٌ العبةةةرة ةةةى المةةةواد الجنائيةةة هةةةى بالحضةةةائ الصةةةرب ال
باالحتماالا والفرو

المجردة » .
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* نض

 1949/4/4ـ مجموع الضواعد الضانوني ـ ج 7ـة رفةم  861ـ ص

824

 كماَحكمتَأيضاَ :
« االعتدا مهما كانا درجته يبةرر الةد ا الشةرعى والةرد علةى الةد ع بحالة
ال ةد ا الشةةرعى بةةأن االعتةةدا بسةةيط وبةةأن المتهمةةين كةةان ةةى وسةةعهما االبتعةةاد عةةن
االعتدا الذص بدأ عليهما ـ ير كاب ويعيب الحكم بما يستوجب نضضه » .
* نض ة

 1949/4/4ـ مجموع ة الضواعةةد الضانوني ة ـ ج  7ـ رفةةم  858ـ ص

821

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنََََ:
« التشاجر ذا كان مبادأة بعدوان من أحد وردا لةه مةن اآلخةر تصةد( ةى حضةه
حال الد ا الشرعى عن النفس »
* نض

 1978/12/28ـ س  29ـ رفم  202ـ ص 976

 كماَحكمتَأيضاَََ:
« ح الد ا الشرعى عن النفس فد شر لرد أص اعتدا علةى نفةس المةدا ع أو
على نفس يره » .
* نض

 1974/2/18ـ س  25ـ رفم  37ـ ص 164

* نض

 1966/3/27ـ س  17ـ رفم  231ـ ص 1214

* نض

 1956/3/27ـ س  7ـ رفم  130ـ ص 451

 كماَحكمتَأيضاَبأنهََََ:
« ذا كان المتهم فد تمسد بأنه كان ى حال د ةا شةرعى وكانةا المحكمة ةى
صدد ردها عليه لم تنب وفو االعتدا على والده بة فالةا ن هةذا االعتةدا لةم يكةن
ممةةا يص ة رده بالضت ة دون تعةةر
الد ا

لةةى مسةةا ل المةةدا ع عةةن تجةةاو حةةدود حضةةه ةةى

ن حكمها يكون فاصرا فصورا يعيبه »
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* نض

 1948/10/4ـ مجموع الضواعد الضانوني ـ ج  7ـ رفم  146ـ ص 617

 كماَحكمتَأيضاَبأنهَََََ:
« ذا كان المتهم فد تمسد بأنه حين أوفع ع الضرب بةالمجنى عليةه نمةا كةان
ةةى حالة مةةن حةةاالا الةةد ا الشةةرعى عةةن الةةنفس

ة ن رد المحكمة عليةةه بضولهةةا ن

المجنى عليه لم يكن يضصده هو بفع الضةرب الةذص كةان ينةوص يضاعةه بة كةان يضصةد
أخةاه ال يكةون سةةديدا ألن حة الةد ا مبةةان فانونةا عةن نفةةس اإلنسةان أو عةن نفةةس
يره ط فا » .
* نض

 1946/6/10ـ مجموع الضواعد الضانوني ـ ج  7ـ رفم  190ـ ص 174

هذا وبالنسب لتضدير حال االعتدا التةى تسةتوجب الةد ا
النض

ة ن فضةا محكمة

فد جرص على أنه  « :يكفى ةى الةد ا الشةرعى أن يكةون تضةدير المةتهم لفعة

االعتدا الذص استوجب عنده الةد ا مبنيةا علةى أسةباب جةائ ة ومضبولة مةن شةأنها أن
تبرر ما وفع من األ عا التى رأص هو ـ وفا العدوان الذص فةدره ـ أنهةا هةى ال
لرده

مة

ذ ال يتصةور التضةدير ةى هةذا المجةا أالّ أن يكةون اعتباريةا بالنسةب للشةخص

الةةذص ةةوجى بفع ة االعتةةدا ةةى ظرو ةةه الحرج ة وم بسةةاته الدفيض ة التةةى كةةان هةةو
وحده دون يره المحوط بها والمطلوب منةه تضةديرها والتفكيةر علةى الفةور ةى كيفية
الخروج من مأ فها مما اليص محاسبته على مضتضى التفكير الهةاد المطمةئن الةذص
كان يستحي عليه وفتئذ وهو ى حالته التى كان يها » .
* نض

 1978/3/2ـ س  29ـ رفم  57ـ ص 305

* نض

 1977/1/31ـ س  28ـ رفم  38ـ ص 176

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَ:
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« يكفةةى ةةى الةةد ا الشةةرعى أن يكةةون تضةةدير المةةتهم لفعةة االعتةةدا الةةذص
يستوجب عنده الد ا مبنيا على أسباب جائ ة ومضبول من شأنها أن تبرر مةا وفةع منةه
من األ عا التى رأص المدا ع وفا العدوان الذص فدره أنها هى ال

م لةرده ة ذا جةا

تضدير المحكم مخالفا لتضديره ان ذلةد ال يسةوغ العضةاب ـ ذ أن تضةدير ظةروب الةد ا
الشرعى ومضتضياته أمر اعتبارص يجب أن يتجةه وجهة شخصةي تراعةى يةه مختلةب
الظةروب الدفيضة التةةى أحاطةا بالمةدا ع وفةةا رد العةدوان ممةا اليصة معةه محاسةةبته
علةةى مضتضةةى التفكيرالهةةاد البعيةةد عةةن تلةةد الم بسةةاا كمةةا أن مكةةان الرجةةو

لةةى

السةلط العامة لإلسةةتعان بهةةا ةةى المحا ظة علةةى الحة ال يصةةل علةةى ط فةةه سةةببا ً
لنفى فيام ح الد ا الشرعى ب ن األمر ى هةذه الحالة يتطلةب أن يكةون هنةاد مةن
الظةةروب ال مني ة و يرهةةا مةةا يسةةن بةةالرجو
بالفع

لةةى هةةذه السةةلط فب ة وفةةو اإلعتةةدا

» 0
* نض
* نضةةةةة

 1963/4/9ـ س 14ـ رفم  65ـ ص  322طعن رفم ( 33/216
 1966/12/5ـ س  17ـ رفةةةةةم  231ـ ص  1214ـ طعةةةةةن

( 36/1822

ومن الواجب أن تضع محكم الموضو

ةى اعتبارهةا ذا أشةاحا عةن تحضية

حال الد ا الشرعى أن الضانون ال يوجةب بصةف مطلضة لضيةام حالة الةد ا الشةرعى
ان يكةون خطةةر اإلعتةةدا حضيضيًةةا بة يصة الضةةو بضيةةام هةذه الحالة ولةةو كةةان االعتةةدا
وهميًا متى كانا الظروب والم بساا تلضى ى رو المدا عين أن هناد اعتةدا جةديًا
وحضيضيًةةا موج ًهةةا لةةيهم وألنةةه ال يشةةترط كةةذلد بصةةف مطلضةة ةةى التمسةةد بالةةد ا
الشةةرعى أن يكةةون مصةةا ًا ةةى عبةةاراا معين ة وألفةةاظ خاصةة بةة يكفةةى أن يكةةون
مستفادًا من سيا( الد ا وظرو ه وم بسةاته ولهةذا فُضةى بأنةه ذا كةان د ةا المةتهم
فد تمسد بان هذا األخير لم يكن معتديًا وأنةه علةى ةر
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صةح مةا أسةند ليةه

ضةد

كان يرد اعتدا حضيضى أو وهمى وفع من المجنى عليهم

ن مفةاد ذلةد تمسةكه بضيةام

تلد الحال .
* نض

 1962/2/12ـ س  13ـ رفم  34ـ ص 127ـ طعن رفم ( 22 / 66

* نض

 1972 / 4 / 24ـ س  23ـ رفم  136ـ ص 606

* نض

 1958 / 4 / 28ـ س  9ـ رفم  114ـ ص 423

ولم تضةع المحكمة ةى اعتبارهةا أن لمحكمة الموضةو أن تضضةى بضيةام حالة
الةد ا الشةةرعى متةةى تةوا را مضوماتةةه ولةةو لةم يةةد ع بةةه المةتهم صةةراح

أو كةةان فةةد

أنكر التهم .
* نض

 1956 / 1/ 16ـ س  7ـ رفم  21ـ ص 55

وأنةه ذا كةان الظةةاهر مةن محضةةر جلسة المحاكمة أن محةةامى الطةاعن تمسةةد
ةةى مرا عتةةه بةةأن المجنةةى علةةيهم هةةم الةةذين بةةدأوا بالعةةدوان ـ وأنةةه ذا كةةان فةةد رد هةةذا
االعتدا

نه يكون ى حال د ا شرعى عن النفس تعفيه مةن العضةاب

نةه كةان مةن

المتعين على المحكم ن لم تأخذ بهذا الةد ا الجةوهرص أن تةرد عليةه بمةا يفنةده
هى لم تفعة وفضةا ب دانة الطةاعن دون أن تشةير لةى هةذا الةد ا

ةن

ة ن حكمهةا يكةون

فاصر البيان متعينًا نضضه .
* نض

 1951/4/16ـ س  2ـ رفم  361ـ ص  991ـ طعن ( 21 / 91

 كماَحكمتَمحكمةَالنقضَبأنَََ:

« ح الد ا الشرعى فةد ينشةأ ولةو لةم يسةفر التعةدص عةن أص صةاباا كمةا ال
يشترط أن يضع االعتدا بالفع
يخشى منه حصو هذا االعتدا
* نض

ـ ب يكفى فيام حال الد ا الشرعى أن يضع عة
ذا كان لهذا التخوب أسباب معضول »

 1954/12/21ـ س  6ـ رفم  111ـ ص 342
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* نض

 1950/3/6ـ س  1ـ رفم  128ـ ص 380

* نض

 1992/10/21ـ س  43ـ رفم  135ـ ص 886

* نض

 1995/12/18ـ س  46ـ رفم  195ـ ص 1289

 وجرىَقضاءَمحكمةَالنقضَعلىَأنهَََ:
« يكفةةى ةةى الةةد ا الشةةرعى أن يكةةون تضةةدير المةةتهم لفعةة االعتةةدا الةةذص
استوجب عنده الةد ا مبنيةا علةى أسةباب جةائ ة ومضبولة مةن شةأنها أن تبةرر مةا وفةع
من األ عا التى رأص هو ـ وفا العدوان الةذص فةدره ـ أنهةا هةى ال

مة لةرده اذ ال

يتصور التضدير ى هذا المجا االٌ أن يكةون اعتباريةا بالنسةب للشةخص الةذص ةوجى
بفع االعتدا ى ظرو ه الحرج وم بسةاته الدفيضة التةى كةان هةو وحةده دون يةره
المحةةوط بهةةا والمطلةةوب منةةه تضةةديرها والتفكيةةر علةةى الفةةور ةةى كيفي ة الخةةروج مةةن
مأ فهةةا ممةةا ال يصةة محاسةةبته علةةى مضتضةةى التفكيةةر الهةةاد المطمةةئن الةةذص كةةان
يستحي عليه وفتئذ وهو ى حالته التى كان يها ».
* نض

 1978/3/2ـ س  29ـ رفم  57ـ ص 305

* نض

 1977/1/31ـ س  28ـ رفم  38ـ ص 176

هذا لى ما هو مضرر من أنةه ال يشةترط للتمسةد بحالة الةد ا الشةرعى أن يعتةرب
المدا ع بارتكابةه الجريمة المسةندة ليةه بة لةه أن يتمسةد بهةذه الحالة ر ةم نكةاره لمةا
نسب ليه .
 وقضتَمحكمةَالنقضََ:
« أنةةه ال يشةةترط العتبةةار المةةتهم ةةى حالة د ةةا شةةرعى أن يكةةون فةةد اعتةةرب
بالوافعة أو أن يتمسةد ةةى د اعةه أمةام محكمة الموضةو بضيةام حالة الةد ا الشةةرعى
لديه وفا مضار ته كما أن الضانون ال يوجب بصف مطلض أن يكون االعتةدا حضيضيّةا
ب يص الضةو بضيةام هةذه الحالة ولةو كةان االعتةدا وهميّةا أص ال أصة لةه ةى الوافةع
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وحضيض ة

األمةةر متةةى كانةةا الظةةروب والم بسةةاا تلضةةى ةةى رو المةةدا ع أن هنةةاد

اعتدا جديًا وحضيضيًا موج ًها ليه » .
* نض

 1979/4/15ـ س 30ـ رفةم  100ـ ص  477ـ طعةن 48 / 1712

(
* نض

 1957/11/11ـ س  8ـ رفم  241ـ ص  888ـ طعن ( 27/900

* نض

 1951/1/22ـ س  2ـ رفةم  200ـ ص  531ـ طعةن 20 / 1069

(

و ذ كان ما تضةدم جميعةه ة ن الحكةم المطعةون يةه يكةون معيبًةا لضصةوره ضة ً
خ له بح الد ا بما يستوجب نضضه واإلحال .
 رابعاََََ:قصـورَآخرَفىَالتسبيبََ:
تمسةةد د ةةا الطةةاعنين كةةذلد ةةى د اعةةه كمةةا هةةو مسةةطور بمحضةةر جلسةة
المحاكم ة بةةأن هنةةاد تسةةجي ً بالفةةديو و ش ة ثابةةا بصةةورها أن المتهمةةين لةةم يكونةةوا
متواجدين بمكان الحادل و نما تواجد يرهم و ذا كانوا فد تواجدوا بةذلد المكةان لةم
يكةةن مةةع أص مةةنهم ثم ة أسةةلح بيضةةا أو يرهةةا وطلةةب الةةد ا تشةةكي لجن ة مةةن
الخبرا الفنين لتفريغ شريط يديو المذكور وتلد الف ش لبيةان مةا ذا كانةا تةد علةى
تواجد المتهمةين ومةا ذا كانةا بيةدهم ثمة أسةلح مةن عدمةه ذا كةانوا ممةن تواجةدوا
علةى مسةةرن الجريمة

ولةةم تحصة المحكمة هةذا الةةد ا

ةى حكمهةةا واكتفةا بجلسة

 2015/2/15بفضها األحرا والتأكد من س م اختامهةا ولةم توضة المحكمة ةى
حكمهةةا نتةةائج مةةا أسةةفر عنةةه اط عهةةا عليهةةا ممةةا شةةاب حكمهةةا بالضصةةور المبط ة
وكان على المحكم تحضي هةذا الةد ا الجةوهرص بعةد أن طلبةه الةد ا صةراح

و ذا

كةةان الةةد ا لةةم يصةةر عليةةه بعةةد مرا عتةةه ةةى موضةةو الةةدعوص واختةةتم د اعةةه بطلةةب
الحكةةم ببةةرا ة الطةةاعنين ممةةا أسةةند لةةيهم

الّ أن هةةذا الطلةةب يفيةةد دالل ة علةةى تمسةةد
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الد ا بهذا التحضي وضرورة جرائةه علةى سةبي االحتيةاط

ذا لةم تسةتجب المحكمة

للطلب األصلى وهو طلب الضضا ببرا ة الطاعنين مما أسند ليهم .
و ذ لم تستجب المحكم لهذا الطلب األصلى وهو الحكم بةالبرا ة

ضةد أضةحى

طلب جرا ذلد التحضية واجبًةا ملضةى علةى عةات المحكمة جةراؤه أو الةرد عليةه بمةا
يسوغ ر ضه .
ولكنها لم تفع وفضا ب دان الطاعنين بعضوبة السةجن المؤبةد دون تحضية هةذا
الد ا الجوهرص األمر الذص عاب الحكم بالضصةور ضة ً عةن اإلخة

بحة الةد ا

بما أوجب نضضه واإلحال .
ومةةن المضةةرر ةةى هةةذا الصةةدد أن اعتمةةاد األحكةةام الجنائيةة علةةى مبةةدأ افتنةةا
الضاضى الجنائى يفر

عليه ضرورة معايشته لوفائع الدعوص المطروح علةى بسةاط

البحل أمامها وأدلتها معايش تامة علية ونفسةي بعيةدة كة البُعةد عمةا توضةحه أورا(
التحضي االبتدائى الجامدة والتى ال تنب

بالحياة .

وألن المحاكم تمث للمتهمين الفرص األخيةرة لتحضية د ةاعهم و ظهةار بةرا ة
ساحتهم مما أسةند لةيهم وألن كتفةا المحكمة بمةا أجةرص مةن تحضية ابتةدائى أجرتةه
سةةلط التحضي ة

ينطةةوص وال شةةد علةةى مغةةامرة خطيةةرة ال يةةؤمن عوافبهةةا بسةةبب

عةةةا
افتنةةا المحكمةةة بأدلةة مبتةةةورة ونافصةة أملتهةةةا أفةةوا شةةةهود التةةى فةةةد تكةةون اتبا ً
أل راضةةةهم الخاصةةة وأطمةةةاعهم الشخصةةةي

وألن التحضيةةة الةةةذص تجريةةةه المحكمةةة

بنفسها وتسمع ى خ له هؤال الشهود وتحض

يةه تلةد األدلة التةى فةد يةؤدص تحضيضهةا

لى تغيير وجهة نظةر المحكمة ةى موفةب المتهمةين والتةى افتنعةا بهةا المحكمة فبة
سةةماعهم

ذ ال يجةةو للمحكم ة أن تضةةيم فضةةا ها علةةى أدل ة لةةم تطةةرن علةةيهم أثنةةا

المحاكم بحضور المتهمين ود اعهم .
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 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَ:
» ال يجو للمحكم أن تبدص رأيا ةى دلية لةم يعةر

عليهةا وهةى ذ علةا

نها فد سةبضا لةى الحكةم علةى دلية لةم تطلةع عليةه ولةم تمحصةه مةع مةا يمكةن أن
يكون له من أثر ى عضيدتها لو أنها اطلعا عليه «
* نض

 1995/9/21ـ س  46ـ رفم  146ـ ص  954ـ طعةن /17642

( 63
* نض

 1984/4/10ـ س 35ـ رفم  88ـ ص 404

* نض

 1984/5/8ـ س  35ـ رفم  108ـ ص 491

و ذ أمسكا المحكم عن جةرا ذلةد التحضية بنةدب لجنة مةن الخبةرا لتفريةغ
أشرط الفيديو والف شاا التى تةم تحليلهةا وتحري هةا علةى ذمة الضضةي ر ةم أن هةذا
التحضي ة ممكةةن ولةةيس مسةةتحي ً وظةةاهر التعل ة بالةةدعوص وال م للفص ة

يهةةا

ةة ن

الحكم المطعون يه يكون و( فصوره مخ ً بح الد ا واجبًا نضضه واإلحال .
 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَفىَالعديدَمنَأحكامهاَبأنَ:
« تحضي األدل ةى المةواد الجنائية هةو واجةب المحكمة ةى المضةام األو وواجةب
على المحكم تحضي الةدلي مةادام تحضيضةه ممكنةا وبغة

النظةر عةن مسةلد المةتهم ةى

شأن هةذا الةدلي ألن تحضية أدلة اإلدانة ةى المةواد الجنائية ال يصة أن يكةون رهةن
مشيئ المتهم أو المدا ع عنه »
* نض

 1986/10/9ـ س  37ـ رفم  138ـ ص 728

* نض

 1981/12/30ـ س 32ـ رفم  289ـ ص 1220

* نض

 78/4/24ـ س29ـ رفم  84ـ ص 442

* نض

 72/2/21ـ س  23ـ رفم  53ـ ص 214

* نض

 84/11/25ـ س 35ـ رفم  185ـ ص 821

* نض

 83/5/11ـ س 34ـ رفم  124ـ ص 621
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* نض

 45/11/5ـ مجموع الضواعد الضانوني ـ ج  7ـ رفم  2ـ ص 2

* نض

 46/3/25ـ مجموع الضواعد الضانوني ـ ج  7ـ رفم  120ـ ص 113

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنََََ:
« األصةةة

ةةةى األحكةةةام الجنائيةةة أن تبنةةةى علةةةى التحضيةةة الشةةةفوص الةةةذص تجريةةةه

المحكم ة بالجلس ة وتسةةمع يةةه ةةى مواجه ة المةةتهم شةةهاداا الشةةهود مةةادام سةةماعهم
ممكنا »
* نض

 82/11/11ـ س  33ـ رفم  179ـ ص 870

* نض

78/1/30ـ س  29ـ رفم  21ـ ص 120

* نض

 73/3/26ـ س  24ـ رفم  86ـ ص 412

* نض

 73/4/1ـ س  24ـ رفم  93ـ ص 456

* نض

 1991/12/3ـ س 42ـ رفم  177ـ ص1277

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنَََ:
« األصةة

ةةى المحاكمةةاا الجنائيةة أنهةةا نمةةا تُبنةةى علةةى التحضيضةةاا التةةى

تجريها المحكم ى الجلس وتُسم ى خ لهةا الشةهود مةا دام سةماعهم ممكنةا ً ـ وذلةد
ى مواجه الخصوم وعليهةا أن تعةاون الةد ا

عن الشاهد و حضاره ولةو بةالضوة ألدا

ةى أدا مأموريتةه وأن تةأمر بالبحةل
الشةهادة مةا دام فةد لجةأ ليهةا ةى ذلةد

ونسب لةى الشةاهد تعمةد تهربةه أو تهريبةه حتةى ال يُةدلى بشةهادته ةى مجلةس الضضةا
وما داما المحكم فد تبينا أحضي الد ا

ى تمسكه بوجوب منافشته وأنه لم يكةن ةى

طلبه مراو ا ً أو فاصدا ً تعطية السةير ةى الةدعوص ة ذا فصةرا ةى ذلةد كةان حكمهةا
معيبا ً إلخ لها بح الد ا ».
* نض

 1985/12/12ـ س  36ـ رفم  204ـ ص  1106ـ طعن (55 /1916

* نض

 1938/3/28ـ مجموع عمر ـ جـ 4ـ رفم 186ـ ص176ـ طعن (8 /295
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* نض

 1985/10/2ـ س  36ـ رفم  141ـ ص  801ـ طعن (55 / 1605

 وقضتَكذلكَبأنََ:
« طلب الد ا

ى ختام مرا عته البةرا ة أصةليا ً واحتياطيةا سةما شةاهد ثبةاا

أو جرا تحضي ُمعليْ ْن يُعتبةر طلبةا ً جا مةا ً تلتة م المحكمة ب جابتةه متةى كانةا لةم تنتةه
لى البرا ة »
* نض

 1982/5/11ـ س  33ـ رفم  119ـ ص  591ـ طعن (52 / 1656

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنََََ:
« التحضيضاا األولي ال تصل أساسا ً تبنى عليها األحكةام بة الواجةب دائمةا ً أن
يؤسس الحكم على التحضي
* نض

الذص

تجريه المحكم بنفسها ى الجلس »

 1933/1/10ـ مجموع الضواعد الضانوني (عمةر) ـ جةـ 4ـ رفةم  35ـ ص

32

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنََََ:
« سما الشاهد ال يتعل بما أبداه ى التحضيضاا بمةا يطةاب أو يخةالب

يةره مةن

الشهود ب بما يبديه ى جلس المحاكمة ويسةع الةد ا منافشةته ظهةارا لوجةه الحضيضة
».
* نض

 1973/6/3ـ س 24ـ رفم  144ـ ص 696

* نض

 69/10/13ـ س  20ـ رفم  210ـ ص 1069

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََََ:
« ال يضدن ةى واجةب المحكمة الضيةام بةالتحضي الواجةب عليهةا أن يسةكا الةد ا
عةةةن طلبةةةه

وفالةةةا  :ن الةةةد ا الةةةذص فصةةةد بةةةه تكةةةذيب أفةةةوا الشةةةاهد اليسةةةوغ
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اإلعرا

عنه بضال األطمئنان لى ما شهد به الشاهد المذكور لما يمثله هةذا الةرد مةن
أن ينحسةم أمةره بتحضية

مصادرة للد ا فب

تجريةه المحكمة وال يضةدن ةى هةذا أن

يسةةكا الةةد ا عةةن طلةةب أجةةرا هةةذا التحضي ة مةةادام أن د اعةةه ينطةةوص علةةى المطالب ة
ب جرائه ».
 81/12/30ـ س  32ـ رفم  219ـ ص 1220

* نض

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََََََ:
« ذا كان الد ا فد فصد به تكذيب شاهد اإلثباا ومن شأنه لو ص أن يتغيةر بةه
وجه الرأص ى الدعوص ضد كان ل اما على المحكم أن تمحصه وتضسطه حضةه بتحضية
تجريه بلو ا الى اي األمر يه أو ترد عليه بما يدحضه أن هى رأا طراحةه أمةا
وفد أمسكا عن تحضيضه وكان مةا أوردتةه ردا عليةه بضالة االطمئنةان الةى أفةوا الشةاهد
ير سائغ لما ينطوص عليه من مصادرة الد ا فب أن ينحسةم أمةره ة ن حكمهةا يكةون
معيبا ».
* نض

 1990/5/10ـ س  41ـ رفم  124ـ ص 714

َ

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََََ:
« لما كان الد ا الةذص أبةداه الطةاعن يتجةه الةى نفةى الفعة المكةون للجريمة و لةى
ثباا استحال حصةو الوافعة كمةا رواهةا شةهود اإلثبةاا
لتعلضه بتحضي الدلي

ى الدعوص إلظهار وجه الح

نةه يكةون د اعةا جوهريةا

يه  000ممةا كةان يضتضةى مةن

المحكم وهى تواجهه أن تتخذ من الوسائ لتحضيضةه وتمحيصةه بلو ةا لغاية األمةر يةه
».
* نض

 11سبتمبر سن  88طعن ( 58 / 2156

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:
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« علةةى المحكم ة أن تعةةاون الةةد ا

ةةى أدا مأموريتةةه وأن تةةأمر

بالبحل عن الشاهد و حضاره ولو بالضوة ألدا الشهادة مادام الد ا فد لجأ ليها »
* نضة

 1938/3/28ـ مجموعة الضواعةةد الضانونية

ـ محمةةود عمةةر ـ جةةـ  4ـ

رفم  186ـ ص 176

ََ كماَقضتَبأنهََََ:
« يجةةب علةةى المحكم ة أن تضةةمن حكمهةةا مةةا يةةد علةةى أنهةةا واجهةةا عناصةةر
الدعوص وألما بها لماما ً شام ً يهيئ لها الفرص للتمحةيص الشةام والكةا ى ـ الةذص
يد على أنها فاما بواجبها وبما ينبغى عليها من لت ام بتحضية البحةل للتعةرب علةى
وجه الحضيض
* نض

ـ و الّ كان حكمها معيبا ً لضصوره متعين النض

»

 1982/12/14ـ س  33ـ رفةم  207ـ ص 1000ـ طعةن رفةم 52/ 6047

(
* نض

 1982/1/3ـ س  33رفم  1ـ ص 11ـ طعن ( 51/ 2365

 وقضتَبأنهَََََ:
« يتعين على المحكم أن تورد ى حكمها مايد على أنهةا واجهةا عناصةر
الدعوص وألما بها على وجه يفص عةن أنهةا طنةا ليهةا ووا نةا بينهةا ـ ة ذا هةى
لتفتةةا كلي ة عةةن التعةةر

لةةد ا الطةةاعن وموففةةه مةةن التهم ة التةةى وجهةةا ليةةه بمةةا

يكشب عن أنها فد أطرحةا هةذا الةد ا وهةى علةى بينة مةن أمةره ة ن حكمهةا يكةون
فاصر البيان مستوجبا نضضه »
* نض

 1984/3/25ـ س  35ـ رفم  72ـ ص  338ـ طعن ( 53/ 6492

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأن َ:
« يتعةةين علةةى المحكم ة عنةةد الفص ة

ةةى الةةدعوص أن تكةةون فةةد ألمةةا بكا ة

عناصرها وأدلتها ود ا المةتهم ومةا يضةدم لتأييةده وذلةد علةى نحةو يبةين منةه أنهةا حةين
استعرضا تلد األدل كانا فد ألمةا بهةا لمامةا شةام يهيةئ لهةا الفرصة لتمحيصةها
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التمحيص الشام الكا ى الذص يد على أنها فاما بواجبها ى تحضية البحةل للتعةرب
»

على وجه الحضيض ـ ذا خالفا المحكم هذا النظر كان حكمها معيبةا متعةين الةنض
.

 1982/12/14ـ س  33ـ رفم  207ـ ص 1000ـ طعةن رفةم 52 / 6047

* نض
(
* نض

 1982/1/3ـ س  33ـ رفم  1ـ ص  11ـ طعن رفم ( 51 / 2365

* نض

 1984/3/25ـ س  35ـ رفم  72ـ ص  338ـ طعن ( 53 / 6492

َ وقضتَمحكمةَالنقضَبأنََََ:
« الحكم ى الدعوص دون اإللمام بكا عناصرها يعيب المحاكم
* نض

وال محة

».

 1972/6/12ـ س  23ـ رفم  204ـ ص 910ـ الطعن ( 42/440

ةةى هةةذا الصةةدد للضةو بةةأن المحكمة

يةةر مل مة بمتابعة المةةتهم ةةى

منةاحى د اعةه المختلفة والةرد علةى كة منهةا وعلةى كة شةبه علةى اسةتض

ذ أنةه

يتعين عليها أن تةورد ةى حكمهةا مةا يةد علةى أنهةا واجهةا عناصةر الةدعوص وأدلتهةا
سةةوا إلثبةةاا التهم ة أو نفيهةةا وألمةةا بهةةا علةةى وجةةه يفصة عةةن أنهةةا تفطنةةا ليهةةا
ووا نا بينهةا عةن بصةر وبصةيرة وأنهةا ذ التفتةا عةن د ةا المةتهم كلية واسةضطته
جمل ولةم تةورده علةى نحةو يكشةب عةن أنهةا أطلعةا عليةه وأفسةطته حضةه ة ن حكمهةا
فاصرا واجبًا نضضه .
يكون
ً
 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََ:
« ذا كانةةةا المحكمةةة فةةةد حجبةةةا نفسةةةها عةةةن اإللمةةةام بعناصةةةر د ةةةا المةةةتهم
الجوهري ولم تدخلها ى تضديرها عند و نهةا وافتصةرا ةى تضةديرها علةى جة
حسب

منهةا

نها تكون فد بترا األدل المطروح عليها وفاما بمسخها ةأدص ذلةد لةى
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عدم لمامها لمامةا صةحيحا بحضيضة األسةاس الةذص فامةا عليةه تلةد األدلة مةع أنهةا لةو
تبينتةةه علةةى وافعةةه لكةةان مةةن المحتم ة أن يتغيةةر وجةةه رأيهةةا ةةى الةةدعوص ولهةةذا كةةان
حكمهةةا معيبةةا بالضصةةور أدص بةةه لةةى سةةاد ةةى االسةةتدال

ض ة عةةن اإلخ ة

بح ة

الد ا بما يعيبه ويوجب نضضه »0
* نض

 1974/11/ 25ـ س  25ـ رفم 165ـ ص  765ـ طعن ( 44 / 891

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََ:
» ذا كةةان األص ة أن المحكم ة ال تلت ة م بمتابع ة المةةتهم ةةى منةةاحى د اعةةه
المختلف

الّ أنه يتعةين عليهةا أن تةورد ةى حكمهةا مةا يةد علةى أنهةا

واجها عناصر الدعوص وألما بها على وجه يفص عن أنها طنا
ليها ووا نا بينها  .ذا هى التفتا كلي عن التعر

لد ا الطاعن

وموففه من التهمة التةى وجهةا ليةه بمةا يكشةب عةن أن المحكمة فةد
أطرحا هذا الد ا وهةى علةى بينة مةن أمةره

ة ن حكمهةا يكةون فاصةر البيةان

مستوجبا نضضه « .
* نض
* نض

 1978/4/24ـ س  29ـ رفم 84ـ ص 442
 1968/1/22ـ س 19ـ رفم 17ـ ص 94

 كماَقضتَبأنهََََ:
« يجةةب علةةى المحكم ة أن تضةةمن حكمهةةا مةةا يةةد علةةى أنهةةا واجهةةا عناصةةر
الدعوص وألما بها لماما ً شام ً يهيئ لها الفرص للتمحةيص الشةام والكةا ى ـ الةذص
يد على أنها فاما بواجبها وبما ينبغى عليها من لت ام بتحضية البحةل للتعةرب علةى
وجه الحضيض

و الّ كان حكمها معيبا ً لضصوره متعين النض
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» .

 1982/12/14ـ س  33ـ رفةم  207ـ ص 1000ـ طعةن رفةم 52/ 6047

* نض
(

 1982/1/3ـ س  33ـ رفم  1ـ ص 11ـ طعن ( 51/ 2365

* نض

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه :

« لةةئن كةةان األصةة أن المحكمةة ال تلتةة م بمتابعةة المةةتهم ةةى منةةاحى د اعةةه
المختلف ـ ال أنه يتعين عليها أن تورد ى حكمها مةا يةد علةى أنهةا واجهةا عناصةر
الدعوص وألما بها على وجه يفص أنها طنا ليها ووا نةا بينهةا ـ أمةا وفةد التفتةا
كلية عةةن التعةةر

لةةد ا الطةةاعن وأسةةضطته جملة ولةةم تةةورده علةةى نحةةو يكشةةب أنهةةا

اطلعا عليه وأفسطته حضه أن حكمها يكون فاصرا ً » 0
* نض

 1985/10/10ـ س  36ـ رفم  149ـ ص 840ـ طعن ( 55 / 1725

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََََ:
َ

« ولةةئن كةةان األص ة أن المحكمة ال تلت ة م بمتابع ة المةةتهم ةةى منةةاحى د اعةةه
المختلف للرد على ك شبهه يثيرها على استض

ـ ال أنه يتعين عليها أن تورد ةى

حكمها ما يد على أنها واجها عناصر الدعوص وأدلتها وألمةا بهةا علةى وجةه
يفص ة عةةن أنهةةا طنةةا ليهةةا ووا نةةا بينهمةةا عةةن بصةةر وبصةةيرة وأنهةةا اذا
التفتا عن د ا المةتهم كلية وأسةضطته جملة ولةم تةورده علةى نحةو يكشةب عةن
أنها أطلعا عليه وأفسطته حضه ن حكمها يكون فاصـرا مستوجبا نضضه » 0
* نض

 1985/10 /10ـ س  36ـ رفم  149ـ ص 840

* نض

 1981/12 /3ـ س  32ـ رفم  181ـ ص 1033

* نض

 1981/ 3 /25ـ س  32ـ رفم  47ـ ص 275

* نض

 1979/11 /5ـ س  30ـ رفم  167ـ ص 789

* نض

 1979/ 3 /29ـ س  30ـ رفم  82ـ ص 369
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* نض

 1979/ 3 /26ـ س  30ـ رفم  81ـ ص 394

* نض

 1978/ 4 /24ـ س  29ـ رفم  84ـ ص 442

* نض

 1968/1/22ـ س 19ـ رفم  17ـ ص 94

ومتى كان كة مةا تضةدم اسةتبان أن الحكةم المطعةون يةه فةد شةابه مةن العيةوب
سالف البيان ما يستوجب نضضه .
 خامساََََ:قصـورَآخرَفىَالتسبيبََ:
استد الحكم المطعون يه على توا ر ني الضت لةدص الطةاعنين وبةافى المتهمةين
ممةةا ثبةةا للمحكم ة التةةى أصةةدرته ـ مةةن أن بعضةةهم نهةةا ضةةربًا علةةى المجنةةى عليةةه
باألسلح الحادة (المطاوص) و حدال صاباا فطعي بعنضه وأج ا متفرفة مةن جسةمه
ووفوب المتهم الخامس لشد أ ر البافين وتضوي عة يمتهم أثنةا اعتةدائهم علةى المجنةى
عليةةةه العتضةةةادهم الخةةةاطئ بأنةةةه مطلةةة المضةةةذوب النةةةارص علةةةى أخةةةيهم مةةةن السةةة ن
الخرطو

الذص كان يحمله أصابه ى رفبتةه ممةا أودص بحياتةه وذلةد و ة مةا ورد

بتحرياا النضيب  /حسن مدنى معاون مباحةل فسةم شةرط الةورا( الةذص وفةع الحةادل

بدائرتةةه وحاص ة ذلةةد أن الحكةةم احةةتكم ةةى ني ة الضت ة لةةى رأص صةةاحب
التحرياا ورأص والد المجنى عليه وافتصر ى اسةتظهار هةذه النية ـ
ني

ها( الرون ـ على مجرد ترديد األ عةا المادية

ومنةه الطةةاعنين وهةذه األ عةةا علةى ةةر
ال

التةى ينسةبها للمتهمةين

حةدوثها ال تفيةةد ال تةوا ر الةةركن المةةادص

م لضيام وتوا ر جرائم الضت العمد باعتبارها من جرائم االعتةدا علةى الةنفس عامة
ولكنها ال تفيد ـ ن اسةتضام سةنادها جةدال ـ ال ثبةوا الضصةد العةام الة

م فيامةه ةى

كا ة جةةرائم االعتةةدا علةةى الةةنفس ومنهةةا الجةةرائم وهةةى جةةرائم الضةةرب المفضةةى
للموا والعاه المستديم والضرب البسيط .
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أما جريم الضت العمةد تتمية عةن سةائر الجةرائم التةى تسةتهدب العةدوان علةى
الةةنفس و لحةةا( األذص بهةةا بضصةةد خةةاص وني ة خاص ة يضةةمرها الجةةانى ةةى نفسةةه وال
يعمةة لكشةةفها ال مةةن خةة

الظةةروب والم بسةةاا المحيطةة بالوافعةة والتةةى تضطةةع

بثبوتهةةا لةةدص الجةةانى ةةى وفةةا معاصةةر ومت ة امن مةةع األ عةةا المادي ة التةةى ارتكبهةةا
الجانى .
ولمةا كانةةا تلةد النية وهةى نية الضتة مةن األمةةور الخفية

ومةةن ثةم ة سةةبي

لكشةةفها بمةةا يشةةهد بةةه شةةهود اإلثبةةاا أو يةةرد تحريةةاا المباحةةل ألن هةةذه المصةةادر
وحدها ال تكشب الّ ما هو ظاهر وملموس وتدركه الحواس أ ّمةا نية الضتة المخفةاة ـ
نه ال سبي لتلد الحواس إلدراكها ! .
واعتمةةاد المحكمةة عليهةةا يكةةون يةةر سةةائغ و يةةر مضبةةو

ألن مةةا ال يةةدرد

بالحواس ال يجو االستدال عليه بهذه الوسةيل وهةى الشةهادة طالمةا أنهةا ال تةدرد ال
العناصةةر الماديةة التةةى لهةةا وجةةود مةةادص محسةةوس ولهةةذا بةةاا مةةن الةة
تتصدص محكمة الموضةو لبيةان نية الضتة لةدص الجةانى أن تتعمة

م عنةةدما

ةى بحةل ظةروب

الوافع والم بساا المحيط بها وأن تسةتخلص منهةا ثبةوا تلةد النية بمنطة سةائغ
ومضبةو حتةةى يسةتضيم فضةةاؤها بتةةوا ر هةذه النية بمةا يسةةتضيم معةةه مسةا ل الجةةانى عةةن
جريم الضت العمد دون يرها من جرائم االعتدا على الةنفس األخةرص األمةر الةذص
فصرا المحكم ى بيانه ألنها اعتمدا ى بلو ها تلد النتيج علةى تحريةاا معةاون
سةا كمصةدر وينبةو
مباحل فسم الورا( وهذه الوسيل وهى التحرياا ال تصةل أسا ً
يمكن أن تستضى منه تلد الني
المصةةدر يتعةةاي

ألن استخ صها يتطلب« بحةل نفسةى » دفية معلةوم

ى و حسةةاس يضةةظ ال يتةةوا ر ال ةةى فاضةةى
مةةع الوافع ة بضةةمير ح ة ّ

الدعوص الذص يستطيع مةع م ئةه التمةاس هةذا الضصةد والتحضية مةن وجةوده ةى نفةس
الجانى نتيج المعايش العضلي والفعلي التى يتعين علةى فضةاة الةدعوص معايشةتها فةىنًّرم
ول سنًّم وع ىنًّم كما سب البيان أما تحرياا الشرط وأفوا الشهود مهمةا بلغةا دفتهةا
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نها ال تستطيع بلوغ تلد األعما( النفسي والتى ال يستطيع بلو ها ال فضةاة الةدعوص
بمةةا طبعةةوا عليةةه مةةن عم ة البحةةل والحيةةدة المطلضةة والنظةةرة الثافبةة المدفضةة لكا ةة
ظرو ها وم بساتها المحيط بها .
أما يرهم من آحاد الناس ن نظرتهم لى الوافع تكون سطحي للغاية تةد عها
ميةةولهم الخاصة وأ راضةةهم الشخصةةي

بعيةةدة ك ة البعةةد عةةن الغاية المنشةةودة وهةةى

الحضيض التى يسعى ليها الضاضى الجنائى ويبذ فصارص جهده ووفته لبلو هةا مسةتعينًا
ى ذلد بضوة الح والعةد وهةى هبةاا مةن صةفاا ل تعةالى ال يهبهةا وال يمنحهةا ال
للصادفين والعاكفين على توحيد ل تعالى حيل فدرته وعظمته .
ومن هذا كله ن محكم الموضو تكون فد أخطأا الطرية وتنكبةا الوسةيل
الصةحيح لكشةب نية الضتة لةدص الطةاعنين واعتصةما بعناصةر مادية بحتة أوردتهةا
وأفاما عليها فضا ها ب دان الطةاعنين بعضوبة السةجن المؤبةد الرتكةابهم جريمة الضتة
العمةد المسةةندة لةةيهم مةةع أن تلةد العناصةةر ال تةةؤدص لبلةةوغ تلةد النتيجة أو تحضية تلةةد
النتيج بمنط سائغ ومضبو .
هذا لى أن الحكم اعتمد ى ثباا ني الضت

على مجةر ترديةد األ عةا المادية

التى ينسبها لى المتهمةين ومةنهم الطةاعنون وفةد تةواتر فضةا محكمة الةنض
أن مجرد األ عا المادي ال يصل سندا إلثباا ني

علةى

ها( الرون .

 وقدَتواترَقضاءَمحكمةَالنقضَعلىَأنَََ:
« مجةةرد الحةةديل عةةن الفع ة المةةادص الةةذص فار ةةه الطةةاعن ال يكفةةى بذاتةةه
إلثباا الضصد الخاص ى الضت

والمتمث

ةى نية

هةا( الةرون وأنةه ال يغنةى ةى

ذلةةد فةةو الحكةةم أن الجةةانى أطل ة النةةار صةةوب المجنةةى عليةةه فاصةةدا فتلةةه
المادية ال تنبةئ بةذاتها وال تفيةد حتمةا تةوا ر نية
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هةا( الةرون

األ عةةا

هةى الضصةد الخةاص

المطلةةوب اسةةتظهاره ب ة يراد األدلة التةةى رأا المحكمة أنهةةا تةةد عليةةه وأن مجةةرد

فصد الطاعن ارتكاب الفع المةادص ال يكفةى بذاتةه لثبةوا نية الضتة مةادام الحكةم لةم
يكشب عن فيام هذه الني بنفس الطاعن ».
* نض

 2002/2/2ـ س  53ـ رفم  30ـ ص 176

* نض

 1980/5/26ـ س  31ـ رفم  131ـ ص 676

* نض

 1978/6/12ـ س  29ـ رفم  115ـ ص 598

* نض

 1977/1/10ـ س  28ـ رفم  12ـ ص 57

* نض

 1965/3/2ـ س  16ـ رفم  44ـ ص 206

* نض

 1965/1/4ـ س  16ـ رفم  5ـ ص 16

* نض

 1964/11/16ـ س  15ـ رفم  133ـ ص 675

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:
« ذا كان ما أورده الحكم المطعون يه واستد به على ثبةوا نية الضتة
حة الطةةاعنين ال يكشةةب عةةن فيةةام هةةذه النية
المةةةادص ةةةى الجريمةةة

ةى

ذ هةةو ال يعةةدو أن يكةةون سةةردًا للفع ة

ذلةةةد أن توجيةةةه عةةةدة طعنةةةاا بسةةةكين لةةةى المجنةةةى علةةةيهم

و صابتهم ى مواضةع فاتلة ال يفيةد حت ًمةا أن فصةد الطةاعنين فةد جةاو مجةرد اإليةذا
والتعةدص وأنهمةا كانةةا ينتويةان هةةا( رون المجنةى علةةيهم مةا دام الحكةةم لةم يكشةةب
عن فيام هةذه النية بينهمةا وهةو مةا ال يغنةى عنةه مةا فالةه الحكةم مةن أن الطةاعن األو
كان يضرب المجنى عليهم فاصةدًا فةتلهم

ذ أن فصةد هةا( الةرون نمةا هةو الضصةد

الخاص المطلوب استظهاره بة يراد األدلة

والمظةاهر الخارجية التةى رأا المحكمة

أنه تد عليه ومن ثةم ة ن الحكةم يكةون معيبًةا بالضصةور ةى التسةبيب ممةا يسةتوجب
نضضه » .
* نض

 1987/11/23ـ الطعن ( 57 / 3168
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 واستقرَقضاءَالنقضَعلىَأنَََ:
« مجةرد سةةتعما المةةتهم لسة ن نةةارص فاتة بطبيعتةةه و صةةاب المجنةةى عليةةه ةةى
مضت وعلى مسا فريب وتعدد صاباته الضاتل ال يكفى بذاته إلثباا ني الضتة

ةى حضةه

وال يغنى عةن ذلةد مةا فالةه الحكةم مةن أنةه فصةد فتة المجنةى عليةه ألن فصةد هةا(
الرون هو الضصد الخاص المراد استظهاره وثبوا توا ره »
* نض

 1982/11/ 16ـ س  33ـ رفم  183ـ ص  887ـ طعن ( 52 / 2271

* نض

 1972/11/12ـ س  23ـ رفم  266ـ ص  1174ـ طعن ( 42/ 933

* نض

 1977/1/16ـ س  28ـ رفم  19ـ ص 87

* نض

 1956/10/16ـ س  7ـ رفم  285ـ ص 1042

َ
َ
 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنَََ:

« مجرد ستعما س ن نارص و لحا( صةاباا متعةددة بمواضةع خطةره
مةةةن جسةةةم المجنةةةى عليةةةه اليفيةةةد حتمةةةا أن المةةةتهم فصةةةد هةةةا( روحةةةه

وال يكفةةةى

اإلستدال بهذه الصورة ى ثباا فيام هذا الضصد » .
 1958/1/21ـ س  9ـ رفم  20ـ ص 79

* نض

 وقضتَكذلكَبأنهََََ:
« لمةا كةان الحكةةم المطعةون يةه تحةةدل عةن نية الضتة

ةى فولةه  « :ن نية

الضت ثابت ةى حة المةتهم األو مةن تعمةده طة ( عةدة أعيةرة علةى المجنةى عليةه

و صابته ب حداها ى مضت

األمر الذص يضطةع ةى تةوا ر نية هةذا المةتهم ةى هةا(

رون المجنى عليةه »  0لمةا كةان ذلةد وكانةا جناية الضتة تتمية فانونةا عةن يرهةا

390

من جرائم التعدص على النفس بعنصر خاص هو أن يضصةد الجةانى مةن رتكابةه الفعة
الجنائى

ها( رون المجنى عليه وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلب عةن الضصةد

الجنائى العام الذص يتطلبه الضانون ى سائر الجةرائم  0لمةا كةان مةا أورده الحكةم اليفيةد
سةةوص الحةةديل عةةن الفع ة المةةادص الةةذص فار ةةه الطةةاعن ذلةةد أن ط ة ( النةةار صةةوب
المجنى عليه اليفيد حتما أن الجةانى انتةوص هةا( روحةه إلحتمةا أن ال تتجةاو نيتةه
ى هذه الحال مجةرد اإلرهةاب أو التعةدص كمةا أن صةاب المجنةى عليةه ةى مضتة ال
يكفى بذاته لثبوا نية الضتة

ةى حة الطةاعن ذا لةم يكشةب الحكةم عةن فيةام هةذه النية

بنفسه ألن تلد اإلصاب فد تتحض دون أن تتوا ر ني الضت العمد »0
* نض

 1980/5/26ـ س  31ـ رفم  131ـ ص 676

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنَََََ:

« تمي الضت العمد والشرو يه  0بني خاص  0هى فصةد هةا( الةرون0
وجةةوب سةةتظهار الحكةةم لةةه و يرادهةةا مةةا يةةد علةةى تةةوا ره  0الحةةديل عةةن األ عةةا
المادي  0ال ينبئ بذاته عن توا ره .
صعود المتهم بالسيارة على أ ري الطري ومداهم المجنةى عليةه ومعةاودة
ذلد  0التنبئ بذاتها على توا ر فصد ها( الرون » 0
* نض

 1978/6/12ـ س  29ـ رفم  115ـ ص 598

ََ وقضتَمحكمةَالنقضَبأن :
« يتمي الضصد الجنائى ى جريم الضتة العمةد عةن الضصةد الجنةائى العةام ةى
سةةائر جةةرائم التعةةدص علةةى الةةنفس بعنصةةر خةةاص هةةو أن يضصةةد الجةةانى مةةن ارتكةةاب
الفع

ها( رون المجنى عليةه ـ ولمةا كةان هةذا العنصةر بطبيعتةه أمةرا ً داخليةا ةى

نفس الجانى نه يجب لصح الحكم ب دان متهم ى هذه الجريمة أو بالشةرو
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يهةا أن

تعنى المحكم بالتحدل عنه استض ال وأن تورد األدل التةى تكةون فةد استخلصةا منهةا
أن الجانى حين ارتكةب الفعة المةادص المسةند ليةه كةان ةى الوافةع يضصةد هةا( رون
المجنى عليه ذ كان ذلد ـ وكان الحكةم المطعةون يةه فةد سةتد علةى تةوا ر نية الضتة

لدص الطاعن من ط فه عيارا ً ناريا من بندفي وهى س ن فاتة بطبيعتةه فاصةدا ً
صاب أص من أ راد عائل المجنى عليهةا وهةو ال يفيةد سةوص مجةرد تعمةد الطةاعن
رتكاب الفع المادص من ستعما س ن مةن شةأنه حةدال الضتة و طة ( عيةار نةارص
منه على المجنى عليها و حدال صابتها ال يكفى بذاته لثبوا ني الضت » .
*

نض

 1974/2/24ـ س  25ـ رفم  39ـ ص 180

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه :
« لما كان ما استد به الحكم المطعون يه على تةوا ر نية الضتة لةدص الطةاعن
من حضةوره لةى مكةان الحةادل حةام ً سة حا ً مةن شةأنه حةدال الضتة و ط فةه علةى

المجنةةى عليةةه ةةى مضت ة ـ ال يفيةةد سةةوص مجةةرد تعمةةد الطةةاعن رتكةةاب الفع ة
المةةةةادص مةةةةن سةةةةتعما سةةةة ن فاتةةةة بطبيعتةةةةه و صةةةةاب المجنةةةةى عليةةةةه ةةةةى مضتةةةة
وهومااليكفى بذاته لثبوا ني الضت » .
* نض

 1965/3/2ـ س  16ـ رفم  44ـ ص 206

 كماَقضتَبأن :
« مجرد ثباا الحكم تعمد الجانى تيان الفع المادص الذص أدص لى الو ةاة ـ
وهو الصع بالتيار الكهربائى ـ  0عدم كفايته تةدلي ً علةى تةوا ر فصةد هةا( الةرون
لديه » 0
* نض

 1974/4/21ـ س  25ـ رفم  89ـ ص 419
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 كماَقضتَبأنَََََََ:
« ولمةةا كةةان ط ة ( العيةةار النةةارص صةةوب المجنةةى عليةةه اليفيةةد حتمةا ً أن الجةةانى
نتوص ها( روحه وكانةا اإلصةاب ةى مضتة اليصة أن يسةتنتج منهةا فصةد الضتة
الّ ذا ثبا أن الجانى صةوب العيةار لةى المجنةى عليةه متعمةدا ً صةابته ةى الموضةع
الذص يعد مضت ً من جسمه وهو ما لم يدل عليه الحكم

نه يكون معيبةا ً بالضصةور ةى

البيان » .
* نض


 1964/12/21ـ س  15ـ رفم  165ـ ص 840

كماَقضتَبأنََ:

« ما ذكره الحكم من أن ( ني الضت ثابت ى ح المتهمين من الحضد الةذص مة
فلوبهم ومةن اسةتعما أسةلح نارية فاتلة ) ال يةو ر وحةده الةدلي علةى ثبوتهةا

ولةو

كان المضذوب فد أطل عن فصد »
*

نض

 1962/1/9ـ س  13ـ رفم  9ـ ص 35

 وقضتَكذلكَبأنَََ:

« جةرائم الضتة والشةرو يةةه تتمية فانونةا ً بنية خاصة هةى انتةةوا الضتة
و ها( الرون  0اليكفى بذاته استعما س ن فاتة بطبيعتةه وتعةدد الضةرباا
لثبوا ني الضت »
* نض

 1958/11/17ـ س  9ـ رفم 227ـ ص 930

 وقضتَكذلكَبأنه :
« من المضرر أن جريم الضت العمد تتمي عن يرهةا مةن جةرائم التعةدص علةى

النفس بعنصر خاص هو أن يضصةد الجةانى مةن ارتكابةه الفعة الجنةائى هةا( رون
المجنى عليه وهذا العنصر ذو طةابع خةاص يختلةب عةن الضصةد الجنةائى العةام الةذص
يتطلبه الضانون ى سائر الجرائم وهةو بطبيعتةه أمةر يبطنةه الجةانى ويضةمره ةى نفسةه

393

ويتعين على الضاضى أن يعنى بالتحدل عنه اسةتض الً واسةتظهاره بة يراد األدلة التةى
تد عليه وتكشب عنه  0ذا كان ما ذكره الحكةم مضصةورا ً علةى اإلسةتدال علةى هةذه
الني ة مةةن حم ة الطةةاعنين أسةةلح ناري ة معمةةرة بضصةةد ط فهةةا علةةى المجنةةى عليةةه

و صةاب هةذا األخيةةر بعيةارين ةى رأسةةه أوديةا بحياتةةه ـ وهةو مةةا ال يكفةى ةةى
استخ ص ني الضت
* نض

» 0
 1964/11/16ـ س 15ـ رفم  133ـ ص 675

ََ كماَقضتَكذلكَبأنََ:
ها( الرون هو العنصر الذص تتمي به فانونا جناي الضت العمد عةن

« تعمد

يرهةةا مةةن جةةرائم التعةةدص علةةى الةةنفس  0وهةةذا العنصةةر يختلةةب عةةن الضصةةد الجنةةائى
العام الذص يتطلبه الضانون ى الجرائم األخةرص  0لةذلد كةان ل ا ًمةا علةى المحكمة التةى
تضضةةى ب دان ة مةةتهم ةةى جريم ة فت ة عمةةد أن تعنةةى ةةى حكمهةةا باسةةتظهار ني ة الضت ة
وتورد العناصر التى استخلصتها منها  0وال يكفةى ةى هةذا الصةدد أن تكةون اإلصةاب
جةةا ا ةةى مضت ة مةةن المجنةةى عليةةه ذا كةةان الحكةةم لةةم يبةةين أن الجةةانى تعمةةد صةةاب
المجنى عليه ى هذا المضت
* نضة

وأنه كان يضصد بذلد ها( روحه » 0

 1939/2/27ـ مةةج الضواعةةد الضانونية ج4ـ ة عمةةر ـ رفةةم  352ـ ص

476

 وقضتَكذلكَبأنَََ:
« تصةويب السة ن النةارص نحةو المجنةةى عليةه ال يفيةد حتمةا ً أن مطلضةه انتةةوص
ها( روحه كما أن صاب نسان ى مضت ال يص أن يستنتج منها ني الضت
* نض

 1957/4/15ـ س  8ـ رفم  111ـ ص 411

 كماَقضتَبأنه :
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»

« لئن كان من ح محكم الموضةو أن تسةتخلص فصةد الضتة وظةرب سةب
اإلصرار من وفائع الدعوص والظروب المحيطة بهةا واألمةاراا والمظةاهر الخارجية
التى يأتيها الجةانى وتةنم عمةا يضةمره ةى نفسةه

الّ أن ذلةد مشةروط بةأن يكةون هةذا

االستخ ص سةائغا وأن يكةون دليلهةا يمةا انتهةا ليةه فائمةا ةى أورا( الةدعوص »
0
* نض

 1974/12/15ـ س  25ـ رفم  185ـ ص 855

 كذلكَقضتَمحكمةَالنقضَبأنََ:
« ما ذكةره الحكةم اسةتدالال علةى تةوا ر نية الضتة مةن أن الطةاعن جةثم ةو(
المجنى عليها أثنا نومها ولما حاولا االسةتغاث أطبة علةى عنضهةا ليكةتم نفسةها وظة
كذلد كاتما نفسها حتةى اضةا روحهةا ـ ال يفيةد سةوص مجةرد فصةد الطةاعن رتكةاب

الفع المادص وهو ما ال يكفةى بةذاا لثبةوا نية الضتة

مةادام الحكةم لةم يكشةب

عن فيام هذه الني بنفس الطاعن »
* نض

 1977/1/10ـ س  28ـ رفم  12ـ ص 57

ومجمةة هةةذا الضضةةا أن مجةةرد ترديةةد األ عةةا الماديةة ال يكفةةى إلثبةةاا الضصةةد
الجنائى .
 وقضتَمحكمةَالنقضَفىَحكمَحديثَلهاَبأنهَََ:
« 1ـ مةن المضةرر أن جناية الضتة العمةد تتمية فانونةا عةن يرهةا مةن جةرائم التعةدص
علةةى الةةنفس بعنصةةر خةةاص هةةو أن يضصةةد الجةةانى مةةن ارتكابةةه الفع ة الجنةةائى
ها( رون المجنى عليه وهذا العنصةر ذو طةابع خةاص ويختلةب عةن الضصةد
الجنائى العام الذص يتطلبةه الضةانون ةى سةائر الجةرائم وهةو بطبيعتةه أمةر يبطنةه
الجانى ويضمره ى نفسه ومن ثم ن الحكم الذص يضضى ب دان المتهم ةى هةذه
الجناي ة يجةةب أن يعنةةى بالتحةةدل عةةن هةةذا الةةركن اسةةتض ال واسةةتظهاره ب ة يراد
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األدل التى تكةون المحكمة فةد استخلصةا منهةا أن الجةانى حةين ارتكةب الفعة
المةادص المسةند ليةه كةان ةى الوافةع يضصةد هةا( رون المجنةى عليةه  ,وحتةى
تصل تلد األدل أساسا تبنةى عليةه النتيجة التةى يتطلةب الضةانون تحضيضهةا يجةب
أن يبينها الحكم بيانا واضحا ويرجعها لى أصولها ى أورا( الدعوص .

 2ـ من المضرر ى تفسةير المةادة  231مةن فةانون العضوبةاا أن سةب اإلصةرار هةو
ظةةرب مشةةدد عةةام ةةى جةةرائم الضت ة والجةةرن والضةةرب يتحض ة ب عةةداد وسةةيل
الجريم ة ورسةةم خط ة تنفيةةذها بعيةةدا عةةن ثةةورة االنفعةةا ممةةا يضتضةةى الهةةدو
والروي ة فب ة ارتكابهةةا  .ض ة عةةن أنةةه حال ة ذهني ة تضةةوم بةةنفس الجةةانى ة
يسةةتطيع أحةةد أن يشةةهد بهةةا مباشةةرة بة تسةةتفاد مةةن وفةةائع خارجية يستخلصةةها
الضاضى منها استخ صا ما دام موجةب هةذه الوفةائع والظةروب ال يتنةا ر عضة
مع هذا االسةتنتاج  .وكةان الترصةد هةو تةربص الجةانى للمجنةى عليةه تةرة مةن
ال من طالا أو فصرا ى مكان يتوفع فدومه ليه ليتوص بذلد لةى مفاجأتةه
باالعتةةدا عليةةه دون أن يةةؤثر ةةى ذلةةد أن يكةةون الترصةةد بغيةةر اسةةتخفا  .لمةةا

كان ذلد  ,وكان ما أورده الحكم بيانا لني الضت ال يفيد ى مجموعةه سةوص
الحديل عن األ عةا المادية التةى فار هةا الطاعنةان والتةى ال تنبةئ
بذاتها على توا ر هذا الضصةد لةديهما ممةا لةم يكشةب الحكةم عةن فيةام هةذه

الني بنفس الجانيين  .لما كةان مةا تضةدم  ,وكةان الحكةم لةم يسةتظهر الضصةد
الجنةةائى الخةةاص بةة يراد األدلةة والمظةةاهر الخارجيةة التةةى تةةد عليةةه
وتكشب عنه  ,نه يكون مشوبا بالضصور بمةا يعيبةه ـ و ضة عةن ذلةد ـ ة ن
ما أورده الحكم ةى مضةام اسةتظهار ظر ةى سةب اإلصةرار والترصةد يمةا تضةدم
و ن توا را لهمةا ةى ظةاهر األمةر مضومةاا هةذين الظةر ين كمةا همةا معر ةان
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بهما ى الضانون ال أن ما سافه الحكم ى هذا الشأن من عباراا مرسةل
ليس ى حضيضته ال ترديدا لوفائع الدعوص مما يعيب الحكم بما يسةتوجب
نضضه » .
* نض

وما دام األمر كذلد

 2004/3/6ـ س  55ـ رفم  29ـ ص 235

نه كةان علةى المحكمة أن تتعمة

ى الدعوص وتتلمس توا ر تلد الني مةن خة

ةى بحةل وافةع الحةا

ظةروب الوافعة والم بسةاا المحيطة

بها طالما أن نية الضتة أمةر داخلةى كةامن ةى نفةس الجنةاة وهةذا االسةتخ ص يل مةه
مضةةدماا ودالئة وعناصةةر تةةؤدص لةةى ثبةةوا نية الضتة لةةدص الجنةةاة وال يُكتفةةى بمجةةرد
ترديد األ عا المادي المسةندة للمتهمةين ضةد المجنةى عليهمةا طالمةا أن هةذه األ عةا ال
تنبئ بذاتها عن تلد النتيج كما سب اإليضان .

وألن الضاضةى عليةةه أن يسةةتخلص مةةن وافةةع الةةدعوص مةةا يةةؤدص لةةى النتةةائج التةةى
ينتهةةى ليهةةا ومنهةةا ثبةةوا ني ة الضت ة لةةدص المتهمةةين وذلةةد بكا ة الممكنةةاا العضلي ة
والمنطضي

ويشترط أن يكون استخ صه سائغا ى العض ومضبةوال ةى المنطة ـ ومةا

دمنا ى نطا( االستدال المنطضى ن النتائج ال بةد أن تكةون مسةبوف بمضةدماا تنتجهةا
وتؤدص ليها و

هذا المنط السليم .

وحاص منط الحكم واستدالله على هذا النحو الةذص سةافه إلثبةاا نية الضتة
أن ك عتدا يضع من شخص على آخر بسة ن فاتة بطبيعتةه وتصةويبه ليةه و حةدال
عدة صاباا جسيم به ى مواضع فاتلة مةن جسةمه يةؤدص لةى تةوا ر نية الضتة لةدص
الجانى مع أن تلد العناصر وحدها فاصرة عن بلوغ هذه النتيج طالما أن تلةد النية
أمةةةر يضةةةمره الجةةةانى ةةةى نفسةةةه وال سةةةبي السةةةتظهارها ال مةةةن خةةة
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الظةةةروب

والم بسةةاا المحيط ة بالوافع ة

ة ذا فصةةر الحكةةم ةةى بيانهةةا ضةةد أضةةحى معيبًةةا بمةةا

يستوجب نضضه .

و ذ لم يلت م الحكم المطعةون يةه بهةذا النظةر وعابةه مةا أسةلفناه مةن عيةوب
نه يكون معيبًا واجبًا نضضه واإلعادة .

وعنَطلبَوقفَالتنفيذَ
نه لما كان االستمرار ةى تنفيةذ الحكةم المطعةون يةه ضةد الطةاعنين مةن شةأنه
أن يرتب له أضرارا جسيم ال يمكةن تةداركها بمةا يحة لهةم طلةب وفةب تنفيةذه مؤفتةا
ريثما يفص

ى هذا الطعن .
فلهذهَالأســـــــبابَ

يلةةتمس الطةةاعنون مةةن محكم ة الةةنض
مؤفتا ريثما يفص

األمةةر بوفةةب تنفيةةذ الحكةةم المطعةةون يةةه

ى هذا الطعن وضم المفرداا لل ومها لتحضي أسباب الطعن .

الحكمََ:
َأولاَ :بضبو الطعن شك
ثانياَ :و ى الموضو بنض

.
الحكم المطعون يه واإلحال .

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََالمحامىََ/رجائىَعطيةَ
َ
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َ
َ
َ
َ

سرقةَبالإكراهَوحيازةَسلاحَنارىَ
الطعنَرقمََ86َ/13445قَ
َ

عنَالجنايةَرقمََ2015/7163جناياتَبنىَسويفَ
َََََََََََََََََََََ2015/1575كلىَبنىَسويفَ
َ
َ1ـَقصورَوخطأَفىَالإسنادََ,ومخالفةَالثابتَبالأوراقَوالتهاترَ
والتناقضَََ.
2ـَالقصورَوالإخلالَبحقَالدفاعَوفسادَالاستدلالَََ.
َ3ـَالقصورَفىَالتسبيبَوالبيانَوفسادَالاستدلالَََ.
َ4ـَالقصورَوالتهاترَوالتناقضَومنَثمَفسادَالاستدلالََ.
َ
َ
َ
َ
َ
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َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
محكمةَالنقض
الدائرةَالجنائيةَ
مذكــــــرةَ
َ

بأسبابَالطعنَبالنقضَ
المقدمَمن 1 :ـ .........

متهم أو أص ـ طاعن أو .
متهم ثان أص ـ طاعن ثان .

2ـ ...........

وموطنهمةا المختةةار مكتةب األسةةتاذ  /محمةد رجةةائى عطيةه ـ وشةهرته رجةةائى
عطيه ـ المحامى بالنض

 26شار شريب باشا ـ الضاهرة ـ 0
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ضــــــــــــدَ :النياب العام
فىَالحكـــم

:

.

الصادر بجلس  7براير  2016ـ من محكم جناياا بنى سويب
ى الضضي رفم  2015/7163جناياا فسم بنى سويب (
 2015/1575جناياا كلى بنى سويب ) ـ والضاضى حضوريا :

أولاَ  :بمعافبةةة كةةة مةةةن ( الطةةةاعن األو ) و ( الطةةةاعن الثةةةانى )
بالسجن المشدد لمةدة ثة ل سةنواا وأل متهمةا المصةرو اا
الجنائي .
و ثبةةاا تةةةرد المةةدعى بةةةالح المةةدنى لةةةدعواه المدنيةةة
و ل امهما بمصرو اتها .
ثانيا :

ببرا ة ( المتهم الثالل ) مما نسب

ليه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــــعَ
َ

َأحالتَالنيابةَالعامةَكلاَمنََ:
1ـ المتهم األو

الطاعن األو .

2ـ المتهم الثانى

الطاعن الثانى .

3ـ  .المتهم الثالل .
لى محكم جناياا بنى سويب .
بوصب أنهم بتاريخ  2015/4/20ـ بدائرة فسم بنى سويب ـ محا ظ بنى سةويب
.
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فةدرا بالتحضيضةاا
 اشتركوا وآخرين مجهةولين ةى سةرف المبلةغ المةالى المبةين ً
والمملود للمجنى عليه  /مصطفى أحمد محمةد بطرية اإلكةراه الوافةع عليةه
بةةةأن اسةةةتوففوه بةةةالطري العةةةام وفةةةام المةةةتهم األو بتهديةةةده بسةةة ن نةةةارص (
مسةةةدس ) وفةةةام بةةةافى المتهمةةةين بالتعةةةدص عليةةةه بالضةةةرب و حةةةدال صةةةابته
الموصةةو بةةالتضرير الطبةةى المر ة وتمكنةةوا بتلةةد الوسةةيل الضسةةري مةةن ش ة
مضاومتةةةةه واالسةةةةتي

علةةةةى المبلةةةةغ المةةةةالى ووفعةةةةا السةةةةرف نتيجةةةة لةةةةذلد

اإلكراهعلى النحو المبين بالتحضيضاا :
المةةتهم األو :

أحةةر بغيةةر تةةرخيص س ة ن نةةارص مششةةخن ـ
مسدس .

المتهمةةةين الثةةةانى والثالةةةل  :أحةةةر ا بغيةةةر تةةةرخيص أداة ممةةةا تسةةةتخدم ةةةى
االعتدا على األشخاص ـ شوم .
وطلبا النياب عضابهم بالمةادة  314مةن فةانون العضوبةاا والمةواد  6 1/1و 2
مكررا1/

 1/ 26من الضانون رفم  394لسن  1954المعد بالضوانين رفةم  26لسةن

 165 1978لسةةن  1981والمرسةةوم بضةةانون رفةةم  6لسةةن  2012والبنةةد رفةةم (أ)
مةن الضسةم األو مةن الجةدو رفةم  3المر ة بالضةانون المسةتبد بضةرار و يةر الداخلية
رفةةم  13354لسةةن  1995والبنةةد رفةةم  7مةةن الجةةدو رفةةم  1/المر ة بالضةةانون األو
والمعد بضرار و ير الداخلي رفم  1756لسن . 2007
وبجلس  2016/2/7فضا محكم جناياا بنى سويب حضوريا :
أولاَََ  :بمعافب ة ك ة مةةن ( الطةةاعن األو ) و ( الطةةاعن الثةةانى ) بالسةةجن
المشدد لمدة ث ل سنواا وأل متهما المصرو اا الجنائي .
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و ثباا ترد المةدعى بةالح المةدنى لةدعواه المدنية و ل امهمةا
بمصرو اتها .
ثانيَاَ :

ببرا ة ( المتهم الثالل ) مما نسب

ولما كان الحكم فةد صةدر معيبةا وبةاط
الةنض

بطري

ليه .

ضةد طعةن عليةه الطاعنةان بشخصةهما

حيةل فيةد طعنهمةا بةرفم 2016 / 35تتةابع نيابة بنةى سةويب الكلية

بتاريخ . 2016/2/17
ََََوفيماَيلىَأسبابَالطعنَََ:
أســــــبابَالطعنَ
َ

السببَالأولََََ:القصورَوالخطأَفىَالإسنادََ،ومخالفةَالثابتَبالأوراقَ
ََََََََََََََََوالتهاترَوالتناقضَ
َََََََََََََََََََََ فضلاَعنَفسادَالاستدلالَوالتعسفَفىَالاستنتاجََ.
َ
يبين من استضرا أسباب الحكم المطعون يه أنه فد عابه الضصةور والخطةأ ةى
اإلسةةناد ومخالف ة الثابةةا بةةاألورا( ةةى عةةدة مواضةةع وأن ذلةةد فةةد افتةةرن بالتهةةاتر
والتضارب والتناف

مما أسلسه لى ساد االستدال والتعسب ى االستنتاج مةن عةدة

وجوه .

الوجهَالأولَََ:القصورَوالخطأَفىَالإسنادَومخالفةَالثابتَبالأوراقََ.

حص الحكم المطعون يه وافع الدعوص التى أفام عليها فضا ه بما نصه :
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« حيةةل أن وافع ة الةةدعوص حسةةبما اسةةتضرا ةةى يضةةين المحكم ة واطمةةأن ليهةةا

وجدانها وارتان لها ضميرها مستخلص من مطالع سائر أورافها وما تم يهةا مةن
تحضيضاا وما دار بشأنها بجلس المحاكمة بالنسةب للمتهمةين ( الطةاعنين األو
والثانى ) تتحص

يما أبلغ به وشهد به بالتحضيضاا المجنى عليه مصطفى أحمد محمةد

أنه و ى منتصب يوم  2015/4/20وحةا اسةتض له سةيارة عائةدًا مةن شةون مطحةن
بنى سويب الجديةدة بعةد تفريغةه لحمولة ردة وبةالطري العةام ةوجئ بضيةام المتهمةين (
الطةةاعنين األو والثةةانى ) وآخةةرين مجهةةولين باسةةتيضا ه بواسةةط سةةيارتين أحةةدهما
سودا واألخرص بيضا اللون وأشهر األو س حا ناريةا ( مسةدس ) ةى وجهةه بينمةا
فةةام الثةةانى بالتعةةدص عليةةه بالضةةرب بعصةةا شةةوم ةةى أنحةةا جسةةده أحةةدثوا (ب!) بةةه
اإلصاباا الموصو بةالتضرير الطبةى المر ة

بثةوا الرعةب ةى نفسةه وشةلوا مضاومتةه

بعةةد أن اسةةتولوا علةةى مبلةةغ مةةالى فةةدره 80 000 /جنيةةه ثمةةانون ألةةب جنيةةه كانةةا
بداخ كيس بداخ السيارة التى كةان يسةتضلها والذوا بةالفرار عضةب ذلةد وأن فصةد
المتهمةةين سةةالفى الةةذكر هةةو سةةرفته كرهةةا عنةةه والتعةةدص عليةةه واالسةةتي

علةةى المبلةةغ

المالى سالب البيان وعلى النحو المبين بالتحضيضاا » .
(انتهى )
وسا( الحكم المطعون يه أدلته على الوافع حسبما استضرا ى عضيدتةه بأنةه
فد فام الدلي على صحتها ونسبتها لى المتهمةين ( دون تخصةيص ) أخةذًا بمةا شةهد
به مصطفى أحمةد محمةد ومحمةود عبةد الحميةد هاشةم ومحمةد عبةد الحميةد هاشةم
والمضدم  /مصطفى أحمد منتصر وما ثبا بالتضرير الطبى المر
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.

وحص الحكم المطعون يةه شةهادة مصةطفى أحمةد محمةد ـ المجنةى عليةه مةن
تحضيضاا النياب العام

بأنه و ةى يةوم  2015/4/20وحةا اسةتض له سةيارة عائةدًا مةن

شةةون مط ةاحن بنةةى سةةويب الجديةةدة بعةةد تفريغةةه لحمول ة ردة وبةةالطري العةةام ةةوجئ
بضيام المتهمين ( بغير تخصيص ) وآخةرين مجهةولين باسةتيضا ه حةا اسةتض لهما
سةةيارتين وأشةةهر المةةتهم األو س ة حا ناريةةا ( مسةةدس ) ةةى وجهةةه بينمةةا فةةام المةةتهم
الثةةانى بالتعةةدص عليةةه بالضةةرب بعصةةا شةةوم ةةى أنحةةا جسةةده أحةةدثا بةةه اإلصةةاباا
الموصةةو بةةالتضرير الطبةةى المر ة وشةةلوا مضاومتةةه واسةةتولوا منةةه علةةى مبلةةغ مةةالى
فدره  /ثمانون ألب جنيه كانةا بةداخ كةيس بةداخ السةيارة والذوا بةالفرار وأن فصةد
على المبلغ المالى سالب البيان .

المتهمين من ذلد هو سرفته كرهًا عنه واالستي

وحص ة الحكةةم المطعةةون يةةه شةةهادة الشةةاهد الثةةانى محمةةود عبةةد الحميةةد هاشةةم
بتحضيضةةاا النياب ة

بأنةةه وبتةةاريخ الوافع ة وحةةا تواجةةد المجنةةى عليةةه بشةةون المطحةةن

تضاب معه ودار حديثا بينهما وأعطى المجنى عليةه مبلةغ عشةرون ألةب جنيةه التفافهمةا

علةى حضةةار كمية ردة وأنةةه عضةةب انصةةرا ه تنةةاهى لةى سةةمعه حةةدول شةةجارا
بةةالطري

أسةةر السةةتبيان األمةةر شةةاهد المتهمةةين األو والثةةانى ـ األو محةةر ا

س ن نارص مسدس والثانى عصا شوم وتعدوا بالضرب علةى المجنةى عليةه واسةتولوا
على كيس نضود بداخ السيارة والذوا بالفرار .
ولم تشأ المحكم تحصي أفوا الشةاهد الثالةل محمةد عبةد الحميةد هاشةم
ص  3بالحكم بأنه شهد بتحضيضاا النياب العام
به الشاهدان سالفا الذكر .
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بما ال

ضالةا

يخرج عن مضمون مةا شةهد

وحصةةلا المحكم ة شةةهادة الشةةاهد الرابةةع المضةةدم  /مصةةطفى أحمةةد منتصةةر بأنةةه
شةةهد بةةأن تحرياتةةه السةةري أسةةفرا عةةن صةةح الوافع ة

اإلثباا

حسةةبما فةةرر شةةهود

وفيام المتهمين ( أص الث ث بغير تخصيص ) بالتعةدص علةى المجنةى عليةه

وسةةرف المبلةةغ المةةالى سةةالب البيةةان وأن المةةتهم األو كةةان محةةر ً ا لسة ن نةةارص «
مسدس » أثنا الوافع .
وبغ

النظر ـ وهو ال يغ

ـ عةن أن الحكةم المطعةون يةه فةد أشةان وأعةر

بغيةةر تحصةةي وال بيةةان عةةن أفةةوا الشةةاهد األو أمةةام المحكمة

وهةةى تختلةةب

وبالتةالى لةم يطرحهةا عةن بصةر وبصةيرة

اخت ا بينا عةن أفوالةه بتحضيضةاا النيابة

وتفطةن لمحتواهةا وهةةو مةا يجةب فبة و نهةا وتضةديرها ليكةةون طراحهةا ـ ن رأا
المحكمة طراحهةةا ـ عةةن حاطة بمضةةمونها ومحتواهةا وعةةن بصةر كامة وبصةةيرة
شامل  ..الّ أن المحكمة لةم تعةر

لهةذه الشةهادة ةى حكمهةا بةأص تحصةي أو بيةان

بينما شةهد المةذكور بجلسة المحكمة  2016/2/7بأنةه تبةين لةه أن الفلةوس موجةودة
وأن أمةةين الشةةرط كةةان فةةد تحفةةظ عليهةةا وحفظةةا وبةةأن أربعة كةةانوا يضةةربون يةةه

ولكنه ير متأكةد مةن السة ن

الّ أن الحكةم لةم يحصة هةذه الشةهادة بةأص

بيان ومن ثم أطرحها ب تفطن وب بصةر وال بصةيرة خ ةا للضاعةدة المضةررة أنةه
و ن كان من ح محكم الموضةو أن تطةرن مةا تشةا مةن أفةوا الشةاهد وتأخةذ بمةا
تشةةا دون أن تكةةون مل م ة ببيةةان السةةبب

الّ أن شةةرط ذلةةد أن تكةةون فةةد أل ّمةةا بهةةا

لتطرحهةا عةن بصةر وبصةةيرة ـ سةيما والمحكمة فةد ذكةرا بةةالحكم المطعةون يةه ةةى
مسته تحصيلها للوافع حسبما استضرا ى عضيدتها ـ أنها فد حصةلا الوافعة ممةا تةم

يها من تحضيضاا وما دار بشأنها بجلس المحاكمة

ولةم تسةمع المحكمة

بجلس المحاكم سوص شهادة الشاهد األو مصطفى أحمةد محمةد المجنةى
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عليه ومع ذلد أ فلا تحصي شهادته وأعرضا عنها بغير تحصي
األمر الذص يعيب ى ذاته الحكم بالضصور ى التسبيب والبيان .

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنََ:
« الضضةةا ةةةى الةةدعوص دون االلتفةةةاا لةةةى أن الشةةاهد حضةةةر بالجلسةةة وأدص
الشهادة أمامها ة ن ذلةد يعنةى أن المحكمة تكةون فةد حكمةا ةى الةدعوص دون اإللمةام
بكا عناصرها وذلد يعيب حكمها بما يوجب نضضه » .
* نض

 1972/6/12ـ س  22ـ رفم  204ـ ص910

و ضة عةن ذلةد

ة ن الحكةم ةى تحصةيله ألفةةوا الشةهود األربعة

فةد عابةةه

الخطأ ى اإلسناد ومخالف الثابا باألورا( .
ذلةةد أنةةه لةةيس صةةحيحا ب ة هةةو مخةةالب للثابةةا بةةاألورا( أن الشةةاهد الثالةةل
محمد عبد الحميد هاشم مكى فد شهد بمضمون أو بما ال يخرج ع ّمةا حصةلته المحكمة
من شةهادة شةاهد اإلثبةاا األو والثةانى ذلةد أن أفةوا الشةاهد الثالةل المةذكور فةد
خلا بمحضر جمع االستدالالا مةن أص بيةان أو سةرد أو رواية لوافعة التهمة

فةى

أفواله يوم الوافع  2015/4/20سئ بمحضةر جمةع االسةتدالالا ع ّمةا ذا كةان يةتهم
المشكو ى حضهةم بةأص شةى

لةم يضة سةوص  :أيةوه أنةا بةاتهمهم بالتعةدص علينةا بالسةب

والشةةتم وتكسةةير السةةيارة خاصةةتنا ولةةم يتحةةدل بةةأص كلم ة عةةن وافع ة التعةةدص علةةى
الشةاهد األو مصةطفى أحمةد محمةد أو سةرفته  .لمةا أبةدص شةهادته الحضةا أمةام النيابة
العام يوم  2015/5/2بعد أسبوعين من الوافع ـ نسب لى المتهم الثانى ـ أنه الةذص

أخذ « شنط » مةن السةيارة ولةم يةذكر أن بهةا نضةودًا وال أن هةذه النضةود « ثمةانون
ألب جنيه » بينما حص الحكم من شةهادة الشةاهد األو مصةطفى أحمةد محمةد أن
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المتهمين جميعا ـ بغيةر تخصةيص ـ اسةتولوا منةه علةى « مبلةغ مةالى فةدره ثمةانون
ألةةب جنيةةه كانةةا بةةداخ كةةيس بةةداخ السةةيارة » ـ ة وهةةو مةةا لةةم يشةةهد بةةه أو عليةةه أو
تتضةمنه شةهادة الشةاهد الثالةةل محمةد عبةد الحميةد هاشةةم مكةى بة افتصةرا شةةهادته
على « شنط » لم يحدد أن بةداخلها نضةودًا أصة ً وال أن بهةا ثمةانين ألةب جنيةه علةى
وجه التحديد وهةو مةا يخةالب جةذريا وجوهريةا مةا حصةله الحكةم مةن شةهادة الشةاهد
األو

األمر الذص مؤداه أن الحكم فد أخطأ ى اإلسناد وخالب الثابا بةاألورا( حةين

نسب لةى الشةاهد الثالةل محمةد عبةد الحميةد هاشةم مكةى أنةه شةهد بمضةمون أو بمةا ال
يخرج ع ّما حصله الحكم من شهادة الشاهد األو

و ى عناصر الوافع الجوهري .

كةذلد األمةةر يمةا يتعلة بالشةاهد الثةةانى محمةود عبةةد الحميةد هاشةةم مكةى

هةةو لةةم

ينسةةب الوافع ة لةةى متةةـهم بعينةةه و نمةةا تحةةدل عةةن جميةةع المتهمةةين ب ة تخصةةيص
وبأنهــــم استولــوا ولم يرد يما حصله الحكم مةن شةهادت أنةه شةهد بةأن الكةيس كةان
به ثمانون ألب جنيه حسبما حص الحكم شهادة الشةاهد األو

و نمةا فةا  « :كةيس

نضةةود » وخلةةا شةةهادته مةةن أص تحديةةد لمحتةةواه وبةةذلد يكةةون الحكةةم فةةد أخطةةأ ةةى
اإلسةناد وخةالب الثابةةا بةاألورا( حةةين نسةب لةةى الشةاهد الثةةانى أنةه شةةهد بمةا حصةةله
الحكم من شهادة الشاهد األو أن الكيس به تحديدًا ثمانين ألب جنيه .
َالوجهَالثانىََََ.القصورَوالخطأَفىَالإسنادَومخالفةَالثابتَبالأوراقََ.
كذلد أخطأ الحكم المطعون يه ى اإلسةناد وخةالب الثابةا بةاألورا(

يمةا

أورده من أن التحرياا السري للشاهد الرابع ـ فد أسفرا عةن صةح الوافعة
حسةةبما فةةرر شةةهود اإلثبةةاا

لةةم تشةةر تحريةةاا شةةاهد اإلثبةةاا الرابةةع المضةةدم

مصةطفى أحمةد منتصةر المحةةررة  2015/4/22ـة لةم تشةةر الّ لةى الشةاكى وحةةده
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دون الشاهدين الثانى والثالل ولم تذكر سوص صح الوافع و

ما جةا علةى لسةان

الشةةاكى وبةةذلد يكةةون الحكةةم المطعةةون يةةه فةةد أخطةةأ ةةى اإلسةةناد وخةةالب الثابةةا
باألورا( حين حص التحرياا السري للشاهد الرابع بأنها أسفرا عن صةح الوافعة
حسبما فرر شهود اإلثباا الث ث .
كذلد لم يتفطن الحكم ى هذه اإلحال ى التحصةي

محررة يوم 2015/4/22

لةى أن التحريةاا السةري

أص فب عشرة أيام من سما الشةاكى مصةطفى أحمةد

محمةةد حسةةن أمةةام النياب ة يةةوم  2015/5/2وعلةةى ذلةةد ة ن « اإلحال ة
تضةمنتها التحريةاا يةوم  2015/4/22ـ ال تنصةةرب

» التةةى

الّ ألفةوا الشةاكى المةةذكور

المبةةداة حتةةى ذلةةد اليةةوم ( )2015/4/22ولةةم يكةةن الشةةاكى فةةد أبةةدص سةةوص أفوالةةه
خلوا تا ًما مةن أص
بمحضر االستدال يوم  2015/4/20وهذه األفوا فد خلا ّ
سا و نما نسب هذا المسدس لةى جميةع
شارة لى أن المتهم األو كان يحم مسد ً
المتهمين الث ث وث ث آخةرين مجهةولين ال يعةر هم ومةن ثةم يكةون الحكةم المطعةون
يه فد حص التحرياا السري على ير مؤداها

هى تنصرب لى ما أبةداه الشةاكى

المذكور ( شاهد اإلثباا األو ) بمحضةر االسةتدال يةوم 2015/4/20

لةم يكةن فةد

أبةدص أفوالةةه بالنيابة يةةوم تحريةةر محضةر التحريةةاا ةةى  2015/4/22وبةةذلد يكةةون
الحكم فد أخذ التحرياا على ير وجهها وأخطأ ى تحصيلها وأسند ليها مةا لةيس
يها وخالب ى ذلةد الثابةا بةاألورا( بةأن نسةب ليهةا أن المةتهم األو كةان الةذص
يحر الس ن بينمةا ع ّممةا التحريةاا حيةا ة السة ن ةى سةت أشةخاص المتهمةين
الث ث المحالين للمحاكم

وث ث آخرين مجهولين .
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وبذلد يكون الحكم المطعون يه فد شابه ى عدة مواضةع الخطةأ ةى اإلسةناد
ومخالف ة الثابةةا بةةاألورا( األمةةر الةةذص أدص لةةى تهةةاتر صةةورة الوافع ة ةةى ذهةةن
المحكم .

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:
« من المضرر أنه ذا كانا شةهادة الشةهود تنصةب علةى وافعة واحةدة وال يوجةد
يها خ ب بشأن تلد الوافع

بأس على الحكم ن هةو أحةا

ةى بيةان شةهادة شةاهد

لى ما أورده من أفوا شاهد آخر تفاديا ً من التكرار الذص الموجةب لةه ـ أمةا ذا كانةا
هناد خ ب ى أفوا الشهود عن الوافع الواحدة أو كان ك مةنهم فةد شةهد علىوافعة
يرتلةد التةةى شةهد عليهةةا يةره ـ نةه يجةةب لسة م الحكةةم باإلدانة يةةراد شةهادة كة

شةةاهد علةةى حةةده  .و الّ كةةان الحكةةم ةةو( فصةةوره منطوي ةا ً علةةى الخطةةأ ةةى
اإلسناد بما يبطله ويوجب نضضه »
* نض



 1979/6/4ـ س  30ـ رفم  131ـ ص  618ـ طعن  1573لسن ( 48

وقضتَمحكمةَالنقضَبأن :

« األحكام الجنائية نمةا تضةام علةى أسةس لهةا سةندها مةن أورا( الةدعوص ـ ة ذا
استند الحكم لى فو ال أص له باألورا( كان باط الستناده لى أساس اسد » .
* نض

 1985/5/16ـ س  36ـ رفم  120ـ ص677

* نض

 1984/1/15ـ س  35ـ رفم  8ـ ص 50

* نض

 1979 / 5 / 6ـ س  30ـ رفم  114ـ ص 534

* نض

 1986 / 1 / 22ـ س  37ـ رفم  25ـ ص 114

* نض

 1979 / 2 / 12ـ س  30ـ رفم  48ـ ص 240

* نض

 1990/7/7ـ س  41ـ رفم  140ـ ص 806
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ومةةا تضةةدم يكشةةب عةةن أن الحكةةم المطعةةون يةةه أفةةام فضةةا ه باإلدانةة علةةى
تصور خاطئ ال أص وال معين وال مأخذ له باألورا(  ,بنةاه علةى تحصةي
يخالب الثابا بةاألورا( للتحريةاا وأفةوا شةهود اإلثبةاا الث ثة  ,األمةر الةذص يعيةب
الحكم بالخطأ ى اإلسناد ومخالف الثابا باألورا(  ,مما أسلسه لى ساد االستدال .
 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنَََ:
« األحكام الجنائي يجب أن تُبنى علةى أسةس صةحيح مةن أورا( الةدعوص  ,ة ذا
أُفيم الحكم على سند أو فو ال أص لةه بتلةد األورا( كةان الحكةم بةاط ً إلبتنائةه علةى
أساس اسد ولو تساندا المحكم ى ستداللها علةى أدلة أخةرص ألنهةا ُمتسةاندة ومنهةا
مجتمع تتكون عضيدة المحكم بحيل ذ ب ُ
طة أحةدها تعةذر التعةرب علةى أثةر ذلةد ةى
تضدير المحكم لسائر األدل األخرص » .
* نض
* نضةةةة

 1984/1/15ـ س  35ـ رفم  8ـ ص50
 1985/5/16ـ س  36ـ رفةةةةم  120ـ ص  677ـ طعةةةةن

(54/2743
* نض

 1979 / 5 / 6ـ س  30ـ رفم  114ـ ص 534

* نض

 1986 / 1 / 22ـ س  37ـ رفم  25ـ ص 114

* نض

 1979 / 2 / 12ـ س  30ـ رفم  48ـ ص 240

* نضةةةةة

 1990/7/7ـ س  41ـ رفةةةةةم  140ـ ص  806ـ طعةةةةةن

(59/26681

ولمةا هةو مضةةرر بةأن األحكةةام الجنائية يجةب أن تُبنةةى علةى أسةةس صةحيح مةةن
أورا( الدعوص ذا أُفيم الحكم على سند أو فو ال أصة لةه بتلةد األورا( كةان الحكةم
باط ً إلبتنائه على أساس اسد ولةو تسةاندا المحكمة ةى سةتداللها علةى أدلة أخةرص
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ألنهةةا ُمتسةةاندة ومنهةةا مجتمعةة تتكةةون عضيةةدة المحكمةة بحيةةل ذ ب ُ
طةة أحةةدها تعةةةذر
التعرب على أثر ذلد ى تضدير المحكم لسائر األدل األخرص 0
* نض

 1984/1/15ـ س  35ـ رفم  8ـ ص 50

* نض

 1985/5/16ـ س  36ـ رفم  120ـ ص  677ـ طعن (54/2743

* نض

 1990/7/7ـ س  41ـ رفم  140ـ ص  806ـ طعن (59/26681

وال شد أن تكرار تردص الحكم مح هذا الطعن ةى هةذا العةوار ينبةئ عةن أن
محكمةةة الموضةةةو لةةةم تمحةةةص وفةةةائع الةةةدعوص وأدلتهةةةا التمحةةةيص الةةةدفي والكامةةة
والمطةاب للثابةا بةاألورا( والةذص يُهيةئ لهةةا الفرصة للفصة

ةى الةدعوص عةن بصةةر

كام وبصيرة شامل .
وألن الوفائع التى تسوفها المحكم بيانًا للوافع المطروحة عليهةا وأدلة الثبةوا
يها تشك المضدماا التى فام عليها منط الحكم الضاضى ب دان الطةاعنين

ة ذا كانةا

تلد المضدماا كلها أو بعضها مشوبًا بالخطأ ى اإلسناد ومخالفة الثابةا بةاألورا( كمةا
هةةو الحةةا

ةةى الحكةةم مح ة هةةذا الطعةةن ة ن الحكةةم يكةةون معيبًةةا بةةدوره واجبًةةا نضضةةه

واإلحالة علةةى تضةةدير انةةه يةةر محمةةو علةةى أدل ة لهةةا مصةةدرها الصةةحي مةةن أورا(
الةدعوص ومةةا هةو ثابةةا بهةا وهةةذا الةبط ن يسةةتوجب نضة

الحكةةم حتةى لةةو تسةةاندا

المحكم ـ جدالً ـ لى أدل اخرص ألن األدل ى المواد الجنائي متساندة ومنهةا مجتمعة
تتكون عضيدتها بحيل ذا سضط أحدها أو بعضها أو استبعد تعذر التعرب على أثةر ذلةد
ى تضديرها لسائر األدل األخرص  ,بينما الحكم لم يتساند لى أدلة أخةرص  ,ولةم يتسةاند
ال لةى هةةذه التحريةةاا التةةى أخطةةأ ةةى تحصةةيلها و ةةى تحصةةي أفةةوا الشةةهود الث ثة
الذين تساند ليهم !
 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنَََ:
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« األدل ةى المةواد الجنائية متسةاندة ـ يكمة بعضةها بعضةا ويشةد بعضةها
بعضا

بحيل ال يمكن التعرب على مضةدار األثةر الةذص كةان ل سةتدال الفاسةد علةى
وماذا كان سوب يكون رأيها ذا تنبها لةى سةاد مةا اعتضدتةه خطةأ

عضيدة المحكم

على خ ب الثابا وعلى خ ب الحضيض »
* نض

 1986/1/22ـ س  37ـ رفم  25ـ ص 114

* نض

 1990/7/7ـ س 41ـ رفم  140ـ ص 806

* نض

 1985/3/28ـ س 36ـ رفم  83ـ ص 500

* نض

 1986/10/9ـ س  37ـ رفم  138ـ ص 728

* نض

 1983/2/23ـ س 34ـ رفم  53ـ ص 274

* نض

 1984/1/15ـ س 35ـ رفم  8ـ ص 50

* نض

 1969 /10/27ـ س  20ـ رفم  229ـ ص 1157

* نض

 1985/5/16ـ س  36ـ رفم  120ـ ص 677

* نض

 1979/5/6ـ س 30ـ رفم  144ـ ص 534

* نض

1982/11/4ـ س 33ـ رفم  174ـ ص 847

وجدير بالذكر أن الخطةأ الةذص تةردص يةه الحكةم محة هةذا الطعةن وعلةى النحةو
السالب بيانةه يةد علةى أن المضةدماا التةى استخلصةا منهةا المحكمة ثبةوا الوافعة
ضد الطاعنين لم تكن صحيح ومطابض للثابا باألورا( ب كانا مخالفة لهةا ولهةذا
جا استخ صها بما يؤدص لى ثبوا االتهام ضةد الطةاعنين معيبًةا كةذلد البتنائةه علةى
أسانيد اسدة بما يستوجب نض

.

وك ذلد أدص لى ساد منطة الحكةم الضضةائى بتسةبيب شةابه الضصةور والخطةأ
ى اإلسناد ومخالف للثابا باألورا( بما يستوجب نضضه واإلحال .
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السببَالثانىَََ:القصورَوالإخلالَبحقَالدفاعَ
َََََََََََََََََوفسادَالاستدلالََ.
َ
شهد شاهد اإلثباا األو مصطفى أحمد محمد أمام المحكم بجلس المرا ع ةى
 2016/2/7بأنه فد تبين له بعد انضشا المشاجرة ـ أن النضةود خاصةته موجةودة ولةم
سةرفا
تُس ً ولم ت ُ ف وأنه علم أن أمين الشرط تحفةظ عليهةا وحفظةا نا يًةا أنهةا ُ

وأبدص أن المعتدين عليه حا المشاجرة كانوا أربع ولكنه ير متأكد من السة ن
ومن ثم لم ينسب حرا س ن ال للطاعن األو وال للطاعن الثانى وال لغيرهما .
ومع أهمي وجوهري هذه الشهادة المبةداة أمةام محكمة الموضةو بالجلسة

الّ

أن المحكمة المطعةةون ةى حكمهةةا لةةم تحصةةلها ولةةم تةةورد بيانةةا لهةةا وأعرضةةا
عراضًا تاما عنها وعن التفطن لداللتها ر م أهميتها وتأثيرها علةى وجةه الةرأص ةى
الدعوص .
عةن هةذه الشةهادة وتطرحهةا ذا شةةا ا

وال مةرا ةى أن للمحكمة أن تعةر
باعتبةةار ذلةةد مةةن مطلضةةاا محكم ة الموضةةو

الّ أن شةةرط ذلةةد أن تكةةون فةةد أل ّمةةا

وأحاطةةا بهةةةا وتفطنةةا لمضةةةمونها لتضبلهةةا ن فبلتهةةةا ولتر ضةةها وتطرحهةةةا ن
ر ضتها ـ عن بين وعن حاط وعن تفطن وعن بصر كام وبصيرة شامل .
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الّ أن المحكم لم تفع شيئا مةن ذلةد ولةم تحصة هةذه الشةهادة ةى مةدوناا
حكمها بر م أنها أوردا ى مسته تحصيلها للوافع أنها فد حصلتها يمةا حصةلتها
به من وافع مةا دار بجلسة المحاكمة
أ فلا المحكم تحصيلها

وهةو سةماعها لشةهادة ذلةد الشةاهد ومةع ذلةد

فاالً تاما وأشاحا وأعرضةا عنهةا األمةر الةذص يصةم

الحكم المطعون يه بالضصور ى التسبيب والبيان .
 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنََ:
« الضضةةا ةةةى الةةدعوص دون االلتفةةةاا لةةةى أن الشةةاهد حضةةةر بالجلسةةة وأدص
الشهادة أمامها ة ن ذلةد يعنةى أن المحكمة تكةون فةد حكمةا ةى الةدعوص دون اإللمةام
بكا عناصرها وذلد يعيب حكمها بما يوجب نضضه » .
* نض

 1972/6/12ـ س  22ـ رفم  204ـ ص910

 وتواترَ قضاءَمحكمةَالنقضََ،فىَتطبيقَأحكامَالمـادةََ310َ/أََ.جَ
ََ،
علىَأنه :
« يجةب أن تكةون مةدوناا الحكةم كا ية بةذاتها إليضةان أن المحكمة حةةين
فضةةا ةةى الةةدعوص باإلدانةة فةةد ألمةةا لمامةةا صةةحيحا بمبنةةى األدلةة الضائمةة يهةةا
واألساس الذص تضةوم عليةه شةهادة كة شةاهد ويضةوم عليةه كة دلية
ذلد ويتحض الغةر

وأنةه كيمةا يتحضة

مةن التسةبيب نةه يجةب أن يكةون ةى بيةان جلةى مفصة بحيةل

يستطا الوفوب على مسو اا ما فضى به
وضعه ى صورة مجمل مجهل

يحض الغر

تسةةبيب األحكةةام وال يمكةةن محكمة الةةنض

أما راغ الحكم ى عبةاراا معمةاة أو
الذص فصده الشةار مةن اسةتيجاب

مةةن عمةةا رفابتهةةا علةةى وجههةةا الصةةحي

ومن مرافب صح تطبي الضانون على الوافع كما صار ثباتها بالحكم »
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* نض

 1996/1/7ـ س  47ـ رفم  1ـ ص 16

* نض

 1993/11/10ـ س  44ـ رفم  151ـ 976

* نض

 1996/2/ 28ـ س  47ـ رفم  39ـ ص 247

* نض

 1976/3/22ـ س  27ـ رفم  71ـ ص 337

* نض

 1972/1/10ـ س  23ـ رفم  16ـ ص 57

* نض

 1973/1/29ـ س  24ـ رفم  27ـ ص 114

* نض

 1975/4/27ـ س  26ـ رفم  83ـ ص 358

* نض

 1982/1/12ـ س  33ـ رفم  4ـ ص 26

* نض

 1982/1/19ـ س  33ـ رفم  7ـ ص 46

وفةةد أعرضةةةا المحكمةةة هةةةذا اإلعةةرا

عةةةن تحصةةةي شةةةهادة الشةةةاهد األو

مصطفى أحمد محمد المبداة أمامها بجلس المحاكمة

الذص تجريه المحكم هو األص

مةع أن التحضية النهةائى

وعلى ذلد تواترا أحكام محكم النض

.

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَ :ـ
« األص ة ةةى األحكةةام الجنائي ة أن تبنةةى علةةى التحضي ة الشةةفوص الةةذص تجريةةه
المحكم بالجلس

وتسمع يه ى مواجه المتهم شهاداا الشهود » .

* نض

 1991/12/3ـ س 52ـ رفم  177ـ ص1277

* نض

 82/11/11ـ س  33ـ رفم  179ـ ص 870

* نض

78/1/30ـ س  29ـ رفم  21ـ ص 120

* نض

 73/3/26ـ س  24ـ رفم  86ـ ص 412

* نض

 73/4/1ـ س  24ـ رفم  93ـ ص 456
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كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََََ:



« التحضيضاا األولي ال تصل أساسا ً تبنى عليها األحكةام بة الواجةب دائ ًمةا أن

يؤسس الحكم على التحضي الذص تجريه المحكم بنفسها ى الجلس
* نض

»

 1933/1/10ـ مجموع الضواعد الضانوني (عمةر) ـ جةـ 4ـ رفةم  35ـ ص

32

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََََ:
« سما الشاهد ال يتعل بما أبداه ةى التحضيضةاا بمةا يطةاب أو يخةالب يةره مةن
الشهود ب بما يبديه ى جلس المحاكمة ويسةع الةد ا منافشةته ظهةارا لوجةه الحضيضة
»
* نض

 1973/6/3ـ س 24ـ رفم  144ـ ص 696

* نض

 69/10/13ـ س  20ـ رفم  210ـ ص 1069

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنَََََ:
« يتعةةين علةةى المحكم ة عنةةد الفص ة

ةةى الةةدعوص أن تكةةون فةةد ألمةةا بكا ة

عناصرها وأدلتها ود ا المةتهم ومةا يضةدم لتأييةده وذلةد علةى نحةو يبةين منةه أنهةا حةين
استعرضا تلد األدل كانا فد ألمةا بهةا لمامةا شةام يهيةئ لهةا الفرصة لتمحيصةها
التمحيص الشام الكا ى الذص يد على أنها فاما بواجبها ى تحضية البحةل للتعةرب
على وجه الحضيض ـ ذا خالفا المحكم هذا النظر كان حكمها معيبةا متعةين الةنض
 * .نض

 1982/12/14ـ س  33ـ رفم  207ـ ص  1000ـ طعةن رفةم 52 / 6047

(
* نض

»

 1982/1/3ـ س  33ـ رفم  1ـ ص  11ـ طعن رفم ( 51 / 2365
* نض

 1984/3/25ـ س  35ـ رفم  72ـ ص  338ـ طعن ( 53 / 6492
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 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنََََ:
« الحكم ى الدعوص دون اإللمام بكا عناصرها يعيب المحاكم
* نض

».

 1972/6/12ـ س  23ـ رفم  204ـ ص 910ـ الطعن ( 42/440

وشةةةهادة الشةةةاهد األو مصةةةطفى أحمةةةد محمةةةد بجلسةةة المحاكمةةة

والتةةةى

أعرضا المحكم عن تحصيلها وبيانها وأشاحا عنها هى ى الوافع دلي نفةى
للطاعنين وتساند ليها الد ا

ةى مرا عتةه و ةى د وعةه المبةداة األمةر الةذص يكةون

الضصور ى تحصيلها وبيانها ـ خ ال بحضةو( الطةاعنين ةى الةد ا

و عراضةا عةن

د ا جوهرص ب بيان وال رد .
ذا كانا المحكم فد حجبا نفسها عن اإللمام بعناصر د ةا المةتهم الجوهرية
ولم تدخلها ى تضديرها عنةد و نهةا وافتصةرا ةى تضةديرها علةى جة

منهةا حسةب

نهةةا تكةةون فةةد بتةةرا األدلة المطروحة عليهةةا وفامةةا بمسةةخها ةةأدص ذلةةد لةةى عةةدم
لمامها لماما صحيحا بحضيض األساس الةذص فامةا عليةه تلةد األدلة مةع أنهةا لةو تبينتةه
علةةى وافعةةه لكةةان مةةن المحتمة أن يتغيةةر وجةةه رأيهةةا ةةى الةةدعوص ولهةةذا كةةان حكمهةةا
معيبا بالضصور أدص به لى ساد ى االسةتدال

ضة عةن اإلخة

بحة الةد ا بمةا

يعيبه ويوجب نضضه 0
 1974/11/ 25ـ س  25ـ رفم 165ـ ص  765ـ طعن  891لسن ( 44

* نض

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:
» ذا كةةان األص ة أن المحكم ة ال تلت ة م بمتابع ة المةةتهم ةةى منةةاحى د اعةةه
المختلف

الّ أنه يتعين عليها أن تورد ى حكمها ما يد على أنهةا واجهةا
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عناصةةةر الةةةدعوص وألمةةةا بهةةةا علةةةى وجةةةه يفصةةة عةةةن أنهةةةا طنةةةا ليهةةةا
ووا نا بينها  .ذا هى التفتا كلية عةن التعةر

لةد ا الطةاعن وموففةه

مةن التهمة التةةى وجهةةا ليةه بمةةا يكشةةب عةةن أن المحكمة فةةد أطرحةةا هةةذا

الد ا وهى على بين مةن أمةره

ة ن حكمهةا يكةون فاصةر البيةان مسةتوجبا

نضضه « .
* نض

 1978/4/24ـ س  29ـ رفم 84ـ ص 442

* نض

 1968/1/22ـ س 19ـ رفم 17ـ ص 94

 كماَقضتَبأنهَََ:
« يجةةب علةةى المحكم ة أن تضةةمن حكمهةةا مةةا يةةد علةةى أنهةةا واجهةةا عناصةةر
الدعوص وألما بها لماما ً شام ً يهيئ لها الفرص للتمحةيص الشةام والكةا ى ـ الةذص
يد على أنها فاما بواجبها وبما ينبغى عليها من لت ام بتحضية البحةل للتعةرب علةى
وجه الحضيض
* نض

ـ و الّ كان حكمها معيبا ً لضصوره متعين النض

»

 1982/12/14ـ س  33ـ رفم  207ـ ص  1000ـ طعن رفم  6047لسن 52

(
* نض

 1982/1/3ـ س  33ـ رفم  1ـ ص 11ـ طعن  2365لسن ( 51

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنَ:
« سةةةكوا الحكةةةم عةةةن د ةةةا جةةةوهرص يةةةرادًا لةةةه وردا عليةةةه ـ يصةةةمه
بالضصور المبط بما يوجب نضضه »
* نض

 1973/2/11ـ س  24ـ رفم  32ـ ص 151

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:
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« لةةئن كةةان األص ة أن المحكمةة ال تلت ة م بمتابعةة المةةتهم ةةى منةةاحى د اعةةه
المختلف ـ ال أنه يتعين عليها أن تورد ى حكمها مةا يةد علةى أنهةا واجهةا عناصةر
الدعوص وألما بها على وجه يفص أنها طنا ليها ووا نةا بينهةا ـ أمةا وفةد التفتةا
لةةد ا الطةةاعن وأسةةضطته جملة ولةةم تةةورده علةةى نحةةو يكشةةب أنهةةا

كلية عةةن التعةةر

اطلعا عليه وأفسطته حضه أن حكمها يكون فاصرا ً » 0
* نض

 1985/10/10ـ س  36ـ رفم  149ـ ص 840ـ طعن  1725سن ( 55

 كماَقضتَمحكمةَالنقضََبأنهَََََ:
« ولةةئن كةةان األص ة أن المحكمة ال تلت ة م بمتابع ة المةةتهم ةةى منةةاحى د اعةةه
المختلف للرد على ك شبهه يثيرها على استض

ـ اال أنةه يتعةين عليهةا أن تةورد ةى

حكمها مايد على أنها واجها عناصر الدعوص وأدلتها وألمةا بهةا علةى وجةه يفصة
عن أنها طنا اليها ووا نا بينهما عن بصر وبصيرة

وأنها اذا التفتةا عةن د ةا

المةةتهم كليةة وأسةةضطته جملةة ولةةم تةةورده علةةى نحةةو يكشةةب عةةن أنهةةا أطلعةةا عليةةه
وأفسطته حضه

ن حكمها يكون فاصـــرا مستوجبا نضضه » 0
* نض

 1985/10 /10ـ س  36ـ رفم  149ـ ص 840

* نض

 1981/12 /3ـ س  32ـ رفم  181ـ ص 1033

* نض

 1981/ 3 /25ـ س  32ـ رفم  47ـ ص 275

* نض

 1979/11 /5ـ س  30ـ رفم  167ـ ص 789

* نض

 1979/ 3 /29ـ س  30ـ رفم  82ـ ص 369

* نض

 1979/ 3 /26ـ س  30ـ رفم  81ـ ص 394

* نض

 1978/ 4 /24ـ س  29ـ رفم  84ـ ص 442

* نض

 1968/1/22ـ س 19ـ رفم  17ـ ص 94
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ومتى كان ما تضدم أضةحى جليةا أن الحكةم المطعةون يةه فةد عابةه الضصةور ةى
التسبيب والبيان

واإلخ

بحة الةد ا

وبمةا أسلسةه لةى سةاد االسةتدال

األمةر

الذص يستوجب نضضه واإلحال .
السببَالثالثَََ:القصورَوالإخلالَبحقَالدفاعَ
َََََََََََََََََوفسادَالاستدلال .
د ةةع الطاعنةةان يمةةا د عةةا بةةه وثابةةا بمحضةةر جلس ة المحاكم ة

بعةةدم جدي ة

التحرياا السري التى اصطنعها الشاهد الرابع المضدم مصطفى أحمةد منتصةر

عو عليها
الحكم المطعون يه ّ

دون أن يعر

الّ أن

لهذا الد ع باإليراد أو بالرد .

والةةد ع بعةةدم جدية التحريةةاا مةةن الةةد و الجوهري ة التةةى يجةةب أن يعةةر

لهةةا

الحكم بةاإليراد والةرد ذا مةا اتجةه لةى التعوية عليهةا سةيما وفةد أثبةا د ةا الطةاعن
األو ب حدص حوا ظ المستنداا التى فدمها للمحكم ـ كةذب التحريةاا يمةا عمتةه
من سابض اتهام الطاعن األو أحمد صدفى السيد ى الضضي رفةم  6488لسةن 2003
مشاجرة و ت ب

خاص ة
يعةةر

ضد طويا الحا ظة رفةم  1 /علةى مةا يثبةا أن هةذه الضضةي

بالطةةاعن األو

وأنهةةا مضيةةدة

يةر

ضةةد مةةروة منصةةور شةةاكر ومةةع ذلةةد لةةم

الحكةةم لهةةذه الحا ظ ة وال لبةةافى حةةوا ظ المسةةتنداا التةةى تثبةةا م ة ة وثةةرا

الطةةاعن األو والمشةةار لةةى تضةةديمها بمحضةةر الجلسةة

لةةم يعةةر

ألص مةةن هةةذه

الحوا ظ سيما السابض الم عوم والتى ثبا كةذبها ال بةاإليراد وال بةالرد
!
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وعةةن حا ظة المسةةتنداا التةةى كشةةفا كةةذب التحريةةاا ةةى عمهةةا وجةةود سةةابض
للطةةاعن األو

ضةة عةةن بةةافى الحةةوا ظ التةةى تثبةةا يسةةاره و نةةاه وكةةذب وعةةدم

معضولي أن يضدم على السرف
والرد

ن فعود الحكةم عةن تحصةيلها والتعةر

نما ينطوص على فصور وعلى خ

لهةا بةاإليراد

بح الد ا .

ضد ضما بةافى حةوا ظ المسةتنداا الثابةا تضةديم د ةا الطةاعن األو لهةا ص 3
ضةةا ـ عضةةد شةةرا الطةةاعن األو كام ة مبةةانى الوحةةدة
بمحضةةر الجلس ة ـ ضةةما أي ً
السياحي رفم ( )882بمارينا العلمين من شةرك دلمةار للتنمية السةياحي

 .م.م ةى

22مةةارس  2015بةةثمن مضةةداره أربعةة م يةةين و ثنةةان وتسةةعون ألةةب جنيةةه وعضةةد
امت كه بالشرا ى  2003/12/25ـ األر

المتعافد عليها بطرية الفيةوم مةع أسةام

رجةةائى حبيةةب بةةثمن مائ ة وسةةبعين ألةةب جنيةةه ةةى ذلةةد التةةاريخ وعضةةد شةةرائه ةةى
 2015/2/28مةةن شةةرك وادص دجل ة للتنمي ة العضاري ة شةةض بالةةدور العاشةةر بةةالمبنى
اإلدارص الجديةةد ب هةةرا المعةةادص بجةةوار نةةادص دجل ة بةةثمن مضةةداره ثمانمائ ة و ثنةةان
وثمانون ألب جنيه وعضد شةرائه الشةض رفةم ( )18بالةدور  6/ةو( األرضةى بالعضةار
الكةةائن بشةةار الشيشةةينى بةةد بالمريوطيةة ـ جيةة ة ـ ةةى  2008/5/18بةةثمن فةةدره
ث ثمائة وعشةرون ألةب جنيةةه ةى ذلةد التةاريخ وعضةةد تخصةيص الوحةدة ( )904لةةه
باتحاد مة د عمةاراا الشةيما ببنةى سةويب ةى  2000/7/30بثمةانين ألةب جنيةه ةى
ذلد التاريخ وعضد شرائه الشض رفم ( )2بالدور األرضةى بةالبرج ( )2بتضسةيم دجلة
الجديةةد مةةن شةةرك وادص دجل ة للتنمي ة العضاري ة ةةى  2015/7/25بةةثمن فةةدره مليةةون
وث ث وعشرون ألةب جنيةه وأحكةام فضةائي بصةح توفيةع

األمةر الةذص يثبةا أن

الطاعن األو بةالغ الثةرا ويسةتحي أن يرتكةب جةرائم سةرف بةاإلكراه
مثلما لم يعر

الّ أن الحكةم

لحا ظ ثبةاا كةذب مةا ورد بالتحريةاا عةن الضضةي 2003 / 6488
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لةم يعةر

أيضةا ال بةةاإليراد وال بةالرد للحةوا ظ التةى طويةةا علةى هةذه المسةةتنداا

وال لداللتها .
وحاص ذلد أن المحكم لم تعر
الطاعن األو

لكا حةوا ظ المسةتنداا المضدمة مةن د ةا

والمثبا تضديمه لهةا ص  3مةن محضةر جلسة  2016/2/7مةع أنهةا

طويةةا علةةى مسةةتنداا هام ة مةةؤثرة علةةى وجةةه الةةرأص ةةى الةةدعوص وتةةدمغ االتهةةام
المسةند ليةه بعةدم المعضولية

ضة عمةا كشةفته مةن عةةدم جدية بة وكةذب التحريةةاا

على ما تضدم بيانه .

ومن المتف عليه ن فا مؤدص مستنداا الطاعن لنفى التهمة  ,يرتةب
بط ن الحكم .
 وقدَاستقرَقضاءَالنقضَََ:
« على أن

فا المحكم يراد د ا الطةاعن ومةؤدص المسةتنداا المضدمة منةه

فصورا مما يستوجب النض
لنفى التهم عنه يُعد
ً
* نض

واإلعادة »0

 1988/1/4ـ س  39ـ رفم  3ـ ص  66ـ طعن ( 56/7185

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَفىَالعديدَمنَأحكامهاَبأنهَََ:
« من المضرر أن الد ا المكتوب ـ مذكراا كان أو حةوا ظ مسةتنداا ـ هةو تتمة
للد ا الشةفوص وتلتة م المحكمة بةأن تعةر
بالضصور واإلخ

بح الد ا

لةه يةرادا ً وردا ً و آل كةان حكمهةا معيبةا ً

».

* نض

 1984/4/3ـ س  35ـ رفم  82ـ ص 378

* نض

 1978/6/11ـ س  29ـ رفم  110ـ ص 579
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* نض

 1977/1/16ـ س  28ـ رفم  13ـ ص 63

* نض

 1976/1/26ـ س  27ـ رفم  24ـ ص 113

* نض

 1973/12/16ـ س  24ـ رفم  249ـ ص 1228

* نض

 1969/12/8ـ س  20ـ رفم  281ـ ص 1378

* نضةةة

 1973/12/30ـ س 24ـ رفةةةةم  260ـ ص  1280ـ طعةةةةن

( 43/753
* نض

 1991/1/19ـ س 42ـ رفةم 24ـ ص  191ـ طعةن 59/313

(

 وقدَحكمتَمحكمةَالنقضَبأنهَََََ:
« و ن كان الثابا من المستنداا التى يعتمد عليها الطاعن ى ثباا د اعةه فةد
فدما منه بعد حج

الضضي للحكم ولم يكةن مرخصةا لةه مةن المحكمة ةى تضةديمها

ذلد مما يسوغ للمحكم االلتفاا عنها ولكن ذا كان الطةاعن فةد تمسةد بهةذا الةد ا
أمام المحكم وكان د اعه جوهريّا ترتب عليه لو ص تغيير وجةه الةرأص ةى الةدعوص
وكانةةا المحكم ة لةةم تعةةن بتحضي ة هةةذا الةةد ا أو تةةرد عليةةه ةةان حكمهةةا يكةةون فاصة ًةرا
فصورا يعيبه بما يستوجب نضضه » .
ً
* نض

 1952 /5 / 20ـ س  3ـ رفم  364ـ ص 977

 وحكمتَأيضاَبأنه

:

« تمسةد الطةاعن بداللة مسةتنداا مضدمةةه منةةه ةى نفةةى ركةةن الخطةأ عنةةه يعةةد
د اعا ً ها ّما ى الدعوص ومؤثرا ى مصةيره و ذا لةم تلة المحكمة بةاالً لةى هةذا الةد ا
ى جةوهره ولةم تواجهةه علةى حضيضتةه ولةم تفطةن لةى حةواه ولةم تضسةطه حضةه وتعنةى
بتمحيصه بلو ا ً الى اي األمر يةه بة سةكتا عنةه ايةرادا ً لةه وردا ً عليةه ولةم تتحةدل
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عن تلد المستنداا مع ما يكون لها من داللة ةى نفةى عنصةر الخطةأ ولةو أنهةا عنيةا
ببحثها لجا أن يتغير وجه الرأص ى الدعوص ن حكمها يكون معيبا ً بالضصور » .
 1973 /2 /11ـ س  24ـ رفم  30ـ ص 146

* نض

 وحكمتَكذلكَبأن :

« الد ا المثبا ى صفحاا حا ظة المسةتنداا المضدمة للمحكمة االسةتنئنا ي
بعةةدم اسةةتيفا الشةةيد مح ة االتهةةام شةةرائطه الضانوني ة سةةكوا الحكةةم عنةةه يةةرادًا وردًا
عليه يصمه بالضصور المبط لــه ».
* نض

 1973 /2 /11ـ س  24ـ رفم 32ـ ص 151

 تقولَمحكمةَالنقض

:

« لما كان ذلد وكةان الحكةم المطعةون يةه فةد اعتنة أسةباب الحكةم المسةتأنب
الذص أ ف اإلشةارة لةى د ةا الطاعنة
ثباتا ً لهذا الد ا

ولةم يةورد مضةمون المسةتنداا المضدمة منهةا

بما يبين منه أن المحكم واجها عناصةر الةدعوص وألمةا بهةا علةى

ُفص عن أنها طنا ليها ووا نا بينهةا وأنهةا أطرحةا هةذا الةد ا وهةى علةى
وجه ي ْ
بين من أمره وبعد أن فاما بما ينبغى عليها من تدفي البحةل لتعةرب وجةه الحضيضة .
ص ْم الحكم المطعون يه بالضصور ى البيان ويُعل ْج محكمة الةنض
ـ األمر الذص يل ْ
عما رفابتها على الوجه الصحي

ومن ثة ّم يتعةين نضضةه واإلعةادة دون حاجة لةى

بحل بافى أوجه الطعن » 0
* نض

عةن

 1988/1/4ـ س  39ـ رفم  3ـ ص 66

425

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنََََ:
« يتعةةين علةةى المحكم ة عنةةد الفص ة

ةةى الةةدعوص أن تكةةون فةةد ألمةةا بكا ة

عناصرها وأدلتها ود ا المةتهم ومةا يضةدم لتأييةده وذلةد علةى نحةو يبةين منةه أنهةا حةين
استعرضا تلد األدل كانا فد ألمةا بهةا لمامةا شةام يهيةئ لهةا الفرصة لتمحيصةها
التمحيص الشام الكا ى الذص يد على أنها فاما بواجبها ى تحضية البحةل للتعةرب
على وجه الحضيض ـ ذا خالفا المحكم هذا النظر كان حكمها معيبةا متعةين الةنض

»

.
 1982/12/14ـ س  33ـ رفم  207ـ ص  1000ـ طعن رفةم 6047

* نض
( 52 /
* نض

 1982/1/3ـ س  33ـ رفم  1ـ ص  11ـ طعن رفم ( 51 / 2365

* نض

 1984/3/25ـ س  35ـ رفم  72ـ ص  338ـ طعن ( 53 / 6492

* نض

 1972/6/12ـ س  23ـ رفم  204ـ ص 910ـ الطعن ( 42/440

* نض

 1973/2/11ـ س  24ـ رفم  32ـ ص 151

َ

 وقضتَبأن :

« فاضى الموضو مل م بالرد يجابًا أو سلبًا على ما يضدمه لةه الخصةوم مةن
الطلباا الجوهري و فاله هذه الطلباا وعدم رده عليها موجب لبط ن حكمه »
* نض

 1932/10/31ـ مج الضواعد الضانوني ـ محمةود عمةر ـ ج 2ـ رفةم  379ـ

ص 610

هذا وفد اعتسب الحكم المطعون يه التعوي

الد ع بعدم جةديتها

ى اإلثبةاا علةى التحريةاا ر ةم

بة وثبةوا كةذبها ودون أن يعةر

باإليراد أو بالرد .
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لهةذ الةد ع الجةوهرص

 وقدَاستقرَقضاءَالنقضَعلىَأنََََ:
« الةد ع بعةدم جدية التحريةاا جةوهرص ويتعةين علةى المحكمة ان تعةر
لهذا الد ع وتضو كلمتها يه بأسباب سائغ وال يصل إلطراحةه العبةارة الضاصةرة التةى
ال يستطا معها الوفوب على مسةو اا مةا فضةى بةه الحكةم ةى هةذا الشةأن ذ لةم تبةد
المحكمة رأيهةةا ةةى عناصةةر التحريةةاا السةةابض علةةى اإلذن أو تضة كلمتهةةا ةى كفايتهةةا
لتسويغ صداره من سلط التحضي 0 » .
*

نض

* نض

 1980/2/4ـ س  31ـ رفم  37ـ ص 182
 1978/4/3ـ س  29ـ رفم  66ـ ص  350ـ طعةن  1660لسةنه

( 47

 واستقرَقضاءَالنقضَعلىَأنََ:
« الد ع ببط ن اإلجرا لعدم جدي التحريةاا التةى بنةى عليهةا جةوهرص ويتعةين
علةةى المحكم ة أن تعةةر

لهةةذا الةةد ع وتضةةو كلمتهةةا يةةه بأسةةباب سةةائغ وال يصةةل

إلطراحه العبارة الضاصرة التى ال يستطا معها الوفةوب علةى مسةو اا مةا فضةى بةه
الحكم ى هذا الشأن ذ لم تبد المحكم رأيها ى عناصر التحرياا السةابض علةى اإلذن
بالتفتي

أو تض كلمتها ى كفايتها لتسويغ صداره مةن سةلط التحضية مةع أنهةا أفامةا

فضةا ها باإلدانة علةةى الةدلي المسةةتمد ممةا أسةةفر عنةه تنفيةةذ هةذا اإلذن ومةةن ثةم يكةةون
الحكم معيبا ً بالضصور والفساد ى اإلستدال بما يستوجب
*

نض

* نض

نضضه » 0

 1980/2/4ـ س  31ـ رفم  37ـ ص 182
 1978/4/3ـ س  29ـ رفم  66ـ ص  350ـ طعن ( 47/ 1660

 وقدَاستقرَقضاءَالنقضَعلىَأنَََ:

« الد ع بعدم جدي التحرياا من الد و

427

الجوهري التي يتعين على

ليها بالتفنيد والرد ن لم تشأ األخذ به وشا ا طراحه

المحكم أن تعر

وأن يكون ردها عليه بأسباب سائغ صريح ومستضل تبرر االلتفاا عنه وال
الضمنى أو األسباب الظاهرة التى ال يستساغ منها

يكفى مجرد الر

الوفوب على مبرراا ما فضى به الحكم و الّ كان باط طالما أن المحكم
أفاما فضا ها باإلدان بنا على المستمد منها »
* نض

 1985/4/9ـ س  36ـ رفم  95ـ ص 555

* نض

1977/12/4ـ س  28ـ رفةم  206ـ ص  1008ـ طعةن/720

( 47
* نضةةةةة

 1986/3/13ـ س 37ـ رفةةةةةم 85ـ ص 412

ـ طعةةةةةن

( 55/7079

 وقضتَكذلكَبأنََََ:

« تضدير جدي التحرياا ولئن كان راجعا لسلط التحضي تحا شراب
محكم الموضو

وكان هذا التضدير من األمور الموضوعي التى هى من

ط فاتها الّ أن شرط ذلد أن تكون األسباب الت ي تستند ليها من شأنها أن
تؤدص لى ما رتبه الحكم عليها وا ّ
ال كان الحكم معيبا طالما أفام فضا ه على
الدلي المستمد من اإلذن بالضب
* نض

والتفتي

الذص صدر بنا عليها »

1972/3/12ـ س 23ـ رفم  80ـ ص  349ـ طعن ( 42/ 75

وال يجو بحا طران المحكم الد ع بعدم جدي التحريةاا بضولهةا أنهةا اطمأنةا
لى تلد التحريةاا ووثضةا بهةا طالمةا أنهةا بةذاتها محة النعةى بالضصةور وعةدم الكفاية
ولمةةا ينطةةوص عليةةه هةةذا الةةرد مةةن مصةةادرة علةةى المطلةةوب وعلةةى لةةد ا  .وعلةةى
المحكم أن تضو كلمتها ى التحرياا المةذكورة بعةد استعراضةها وكةذلد ةى كة مةا
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أثاره الد ا بشأنها وما رماها به من فصور وعةدم كفاية ـ وال يكفةى ةى هةذا الصةدد
مجرد األلفاظ والعباراا ال ُمرسل التى ال يستفاد منهةا مسةو اا مةا فضةى بةه الحكةم ـ
علةى نحةو مةا ورد بةالحكم المطعةون يةه ـ وهةو مةا يعيبةه بمةا يسةتوجب نضضةه  .ـ مةةا
دامةا المحكمة فةد أفامةةا فضةةائها ب دانة الطةةاعن بنةةا ً علةى مةةا أسةةفر عنةه تنفيةةذ ذلةةد
اإلذن ـ المبنى على هذه التحرياا ير الجدي ـ من أدل .
* نض

 1986/3/13ـ س  37ـ رفم  85ـ ص  412ـ طعن (55 / 7079

* نض

 1983/3/17ـ س  34ـ رفم  79ـ ص  392ـ طعن (52 / 5590

* نض

 1977/12/4ـ س  28ـ رفم  206ـ ص  1008ـ طعن (47 / 720

ويكون اطمئنان المحكم على النحو السالب بيانه مجةرد اطمئنةان شةكلى ةارغ
المضةمون يصةم الحكةةم بأنةه خة مةن الةةرد علةى ذلةد الةةد ع الجةوهرص بمةةا يةؤدص لةةى
بط نه ألن ذلد ال يتف مع ما أوجبه الشةار عنةد تسةبيب األحكةام مةن ضةرورة أن
يكةةون بمنط ة سةةائغ ومضبةةو
بالتجهي والتعميم

وطبيعةةى أن تلةةد األسةةباب ال تصةةل ذا كانةةا مشةةوب

ض ً عن الغمو

واإلبهام األمةر الةذص يعجة محكمة الةنض

عن ممارس سةلطتها علةى األحكةام المعروضة علةى بسةاط البحةل أمامهةا لبيةان مةدص
صح تطبي الضانون مما يعيب الحكم ويستوجب نضضه .

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََ:
َ

« لما كان الشار يوجب ى المةادة  310مةن فةانون اإلجةرا اا الجنائية

أن

يشتم الحكم باإلدان على األسباب التى بنى عليها ال كان بةاط ً والمةراد بالتسةبيب
الذص يحف به الضةانون هةو تحديةد األسةانيد والحجةج التةى انبنةى عليهةا الحكةم والمنتجة
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هى له سوا من حيل الوافع أو الضانون ولكى يُحض التسبيب الغةر

منةه يجةب أن

يكون ى بيةان جلةى مفصة بحيةل يتيسةر الوفةوب علةى مبةرراا مةا فضةى بةه أمةا
راغ الحكم ى عباراا عام معماة أو وضعه ى صورة مجمل مجهلة ة يحضة
الغر

الذص فصةده الشةار مةن يجةاب تسةبيب األحكةام وال يُمكةن محكمة الةنض

من مرافب صح تطبي الضانون على الوافع كما صار ثباتها ى الحكم » .
 1996/2/28ـ س 47ـ رفم  39ـ ص274

* نض

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَ:
« مةةن المضةةرر أنةةه يجةةب أن تكةةون مةةدوناا الحكةةم كا ي ة بةةذاتها إليضةةان أن
المحكم حين فضا ى الدعوص باإلدان فد ألما لماما ً صةحيحا ً بمبنةى األدلة الضائمة
يها وأنها تبينا األساس الذص تضوم عليه شهادة ك شاهد أما وضةع الحكةم بصةيغ
امض ة مبهم ة

نةةه ال يحض ة الغةةر

ويُعج محكم النض

الةةذص فصةةده الشةةار مةةن تسةةبيب األحكةةام

عن مرافب صح تطبي الضانون »
* نض

 1976/3/22ـ س  27ـ رفم  71ـ ص 337

* نض

 1972/1/10ـ س  23ـ رفم  16ـ ص 57

* نض

 1973/1/29ـ س  24ـ رفم  27ـ ص 114

* نض

 1975/4/27ـ س  26ـ رفم  83ـ ص 358

* نض

 1973/1/8ـ س  24ـ رفم  17ـ ص 72

وال ينا من ذلةد أن تكةون محكمة الموضةو فةد اطمأنةا لةى جديةه التحريةاا
وأنهةةةا ارتاحةةةا ليهةةةا بنةةةا علةةةى سةةةلطتها التضديريةةة لتضةةةديرها لوفةةةائع الةةةدعوص وو ن
عناصرها ألن تلد السلط ليسا مطلض على النحو الةذص اعتضدتةه محكمة الموضةو
ذ تضيدها ضوابط وفواعد تنظم حركتهةا وتضةبط مسةيرتها و يحكمهةا العضة والمنطة
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والتفكير السليم وك ذلد يحو دون أن تصب تلد السلط متسةلط تطةي بالحريةاا
العام وحرماا األشخاص وهو أمر تأباه السلط الضضائي وهى سلط عادلة تسةعى
لةةى حسةةن تطبي ة الضةةانون وتحضي ة العدال ة بحيةةل يطمةةئن المواطنةةون علةةى حريةةاتهم
الشخصي

ولهذا كان الحكم المطعون يه مشوبا بالضصور .

وبذلد تكون محكم الموضو وفد أمسكا عةن الضيةام بةدورها الة

م للتحضة مةن

جدي ة التحريةةاا وآثةةرا االعتصةةام بسةةلطتها التضديري ة ةةى تضةةدير وو ن التحريةةاا
بةةدعوص أن سةةلطتها ةةى هةةذا الصةةدد مطلض ة ولةةيس ألحةةد أن يعضةةب عليهةةا يمةةا تةةراه
وباعتبةةار أن ذلةةد التضةةدير مةةن أمةةور الوافةةع الةةذص تسةةتض بةةه بعيةةدا عةةن رفاب ة محكم ة
النض

والتى ال تبسط عليه واليتها .
وهةةذا االسةةتدال اسةةتدال

اسةةد فاصةةر يةةر سةةديد ألن محكم ة الموضةةو و ن

كانا تتمتع بالص حياا التى تساندا ليها ى حكمها
بواجبهةةا الملضةةى علةةى عاتضهةةا فبةة اسةةتعما تلةةد السةةلط

ال أنه يتعين عليهةا بةأن تضةوم
وذلةةد بتمحيصةةها الوافةةع

المطةةةرون علةةةى بسةةةاط البحةةةل أمامهةةةا تمحيصةةةا دفيضةةةا وشةةةام وال تكتفةةةى بةةةالنظرة
السطحي عليه .
وكةةذلد يتعةةين عليهةةا التصةةدص لكةة مةةةا أثةةاره الةةد ا مةةن أوجةةه فصةةور ةةةى
التحرياا وأن تبين أيضًا العناصر التى اعتمةدا عليهةا للضةو بجةديتها  .خاصة مةع
تجهي مصدر هذه التحرياا وذلد حتى يمكن الضو بأن المحكم اسةتعملا سةلطتها
التضديري ى و ن التحرياا المذكورة عن بصر وبصيرة وتفطةن وعلةى نحةو صةائب
وسديد .
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وألن سةةلط المحكم ة التضديري ة ةةى تضةةدير الوافةةع ةةى الةةدعوص ومنهةةا التحريةةاا
وحريتها ى هذا التضدير ـ يحدها فواعد وضوابط ـ كما سةب البيةان ـ علةى رأسةها أن
يكون التضدير عن بصر كام وبصيرة شامل مستمدة من هذا الوافةع وأن يكةون ذلةد
ظاهرا ومدرجا بأسباب الحكم ومدوناته حتةى يمكةن الضةو بةأن المحكمة أفسةطا ذلةد
الد ا الجوهرص حضه وأنها كانا علةى صةواب عنةدما أطرحتةه ولةم تأخةذ بةه وحتةى
تستطيع محكم النض

ممارس سلطتها ى مرافب مدص صح تطبي الضانون .

وهو أمر يستحي عليها الضيام به ذا مةا اتخةذا محكمة الموضةو مةن سةلطتها
التضديري المطلض م ذا لإل ا من تلد الرفابة واعتصةما بهةا بةدعوص أنةه ال رفيةب
عليها ةى ممارسةتها وهةو أمةر ال يمكةن فبولةه عضة ومنطضةا  .ذ ال يتفة مةع طبيعة
الضضةا وفواعةد تسةةبيب األحكةام علةةى النحةو الصةةحي

والتةى يتعةةين أن تكةون كا ية

لبيان وجه نظر المحكم ى الدعوص بعةد لمةام كةابٍ بكة عناصةرها وحتةى تكةون
أحكام الضضاة سوا بالبرا ة أو اإلدان حج على الكا باعتبارها عنوانًا للحضيض .
ولهةةذا اسةةتضرا أحكةةام محكم ة الةةنض

علةةى ضةةرورة أن يكةةون رد المحكمة علةةى

الد ع بعدم جدي التحرياا سائغا ى العض ومضبوال ى المنطة  .وال يكفةى إلطراحةه
العباراا العام والمرسل التى ال يستساغ منهةا الوفةوب علةى مسةو اا مةا فضةى بةه
الحكم .
و ذ خالب الحكم المطعون يه هذا النظةر نةه يضةحى واجةب الةنض

لضصةوره

ض عةن خ لةه بحة الةد ا بمةا يسةتوجب نضضةه ـ طالمةا أن المحكمة اتخةذا مةن
التحرياا دلي على اإلدان .
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وفةةد فضةةا محكم ة الةةنض

ةةى العديةةد مةةن أحكامهةةا بةةأن التحريةةاا ال تصةةل

دلةةي أساسةةيا علةةى ثبةةوا التهم ة وال يجةةو فام ة األحكةةام علةةى مجةةرد رأص محةةرر
محضةةر التحريةةاا أو الضةةبط

األحكةةام نمةةا تبنةةى علةةى األدلةة التةةى يضتنةةع منهةةا

صادرا يها عن عضيةدة يحصةلها هةو مسةتض
الضاضى ب دان أو برا ة
ً

ةى تحصةي هةذه

ى الضانون أن يةدخ

ةى تكةوين عضيدتةه

العضيدة بنفسه ال يشاركه يها يره و ال يص

بصح الوافعة التةى أفةام فضةا ه عليهةا أو لعةدم صةحتها حكمةا لسةواه  .والتحريةاا ال
تصل

وحدها أن تكون فرين معين أو دلي أساسيا على ثبوا التهمة

ألن مةاتورده

التحريةةةاا دون بيةةةان مصةةةدرها ال يعةةةدو أن يكةةةون مجةةةرد رأص لصةةةاحبها يخضةةةع
إلحتماالا الصح والبط ن والصد( والكذب لى أن يعرب مصةدره ويتحةدد كنهةه
ويتحضة الضاضةةى منةةه بنفسةةه حتةةى يبسةةط رفابتةةه علةةى الةةدلي ويضةةدر فيمتةةه مةةن حيةةل
صحته أو ساده  0وهى هنا تحريةاا باطلة اسةدة آية بط نهةا وكةذبها و سةادها مةا
أوردناه .

 تقولَمحكمةَالنقضَفىَبعضَعيونَأحكامهاَََ:
« لمةا كةان مةن المضةرر أن األحكةام يجةةب أن تبنةى علةى األدلة التةى يضتنةع منهةةا
صادرا ى ذلد عةن عضيةدة يحصةلها هةو ممةا يجريةه
الضاضى ب دان المتهم أو ببرا ته
ً
من التحضي مستض

ى تحصي هذه العضيةدة بنفسةه ال يشةاركه يهةا يةره وال يصة

ى الضانون أن يدخ

ى تكوين عضيدته بصح الوافع التى أفةام فضةا ه عليهةا أو بعةدم

صحتها حكما لسواه  0وأنه وأن كان األص أن للمحكم أن تعو

ةى تكةوين عضيةدتها

على التحرياا باعتبارها مع ة لما سافته من أدل طالما أنهةا كانةا مطروحة علةى
بساط البحةل ال أنهةا ال تصةل وحةدها ألن تكةون فرينة معينة أو دلةي

علةى ثبةوا

التهم ة  0ولمةةا كةةان الثابةةا أن ضةةابط المباحةةل لةةم يبةةين للمحكم ة مصةةدر تحرياتةةه
لمعر ما ذا كان من شةأنها أن تةؤدص لةى صةح مةا انتهةى ليةه نهةا بهةذه المثابة ال
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تعدو أن تكون مجةرد رأص لصةاحبها تخضةع الحتمةاالا الصةح والةبط ن والصةد(
والكةةذب لةةى أن يعةةرب مصةةدره ويتحةةدد كنهةةه ويتحضةة الضاضةةى منةةه بنفسةةه حتةةى
يستطيع أن يبسط رفابته على الةدلي ويضةدر فيمتةه مةن حيةل صةحته أو سةاده و نتاجةه
ى الدعوص أو عدم نتاجه و ذ كانا المحكم فد جعلا أسةاس افتناعهةا رأص محةرر
محضر التحرياا ن حكمها يكون فد بنى على عضيةدة حصةلها الشةاهد مةن تحريةه ال
على عضيدة استضلا المحكم بتحصةيلها بنفسةها

ة ن ذلةد ممةا يعيةب الحكةم المطعةون

يه بما يتعةين منةه نضضةه واإلحالة بغيةر حاجة لةى بحةل بةافى مةا يثيةره الطةاعن ةى

طعنه »
* نض

 1983/3/17ـ س 34ـ رفم  79ـ ص 392

* نض

 1968/3/18ـ س 19ـ رفم  62ـ ص 334

* نض

 1990/3/22ـ س  41ـ رفم  92ـ ص 546

وعلّة أو حكمة هةةذا الضضةةا

أن اتخةةاذ المحكمة مةةن التحريةةاا دلةةي أساس ةيّا

وكا يًةةا أو فرين ة مسةةتضل علةةى ثبةةوا االتهةةام معنةةاه أنهةةا سةةلما مضاليةةد اإلثبةةاا ةةى
الةةدعوص لةةى يرهةةا وعولةةا علةةى « مجاهية » لةةم تبسةةط عليهةةا رفابتهةةا لتسةةتوث
بنفسها وتحكةم بنفسةها ال بةرأص يرهةا علةى الةدلي

ةى الةدعوص وتضةدر هةى ال

يرها س مته وصحته وفيمته الضانوني ى اإلثباا  .وآي ذلد  :ــ
أولــاَ :

أن جةةامع التحريةةاا لةةيس

شةةاهدا  .األصةة

ةةى الشةةهادة أنهةةا تضريةةر

الشةةخص لمةةا يكةةون فةةد رآه أو سةةمعه بنفسةةه أو أدركةةه علةةى وجةةه العمةةوم
بحاس من حواسه » .
* نض

 1989/11/23ـ س  40ـ رفم  169ـ ص 1048

* نض

 1978/2/6ـ س 29ـ رفم  25ـ ص 136

434

ثانيــا  :أن المصةةدر السةةرص الةةذص يحي ة عليةةه جةةامع التحريةةاا مجهةةو

ال

يتحض بالنسب له ـ وال يمكن االستيثا( من وضعه  .من ذلد  :ـ
()1

ه تتوا ر أم ال تتوا ر يه األهلي ألدا الشهادة وهةى مشةروط
وفا الشهادة ووفا الوافع المشهود عليها .

()2

* نض

 1965/6/29ـ س  16ـ رفم  125ـ ص 604

* نض

 1983/2/2ـ س  34ـ رفم  34ـ ص 189

ه تتوا ر أم ال تتوا ر يه س م الحواس بالنسةب لوافعة المشةاهدة
والوافعةةة المشةةةهود عليهةةةا  .وذلةةةد جةةةوهرص ةةةى شةةةروط صةةةح
الشهادة .
* نض

()3

 1976/5/10ـ س  27ـ رفم  108ـ ص 488

أنه ير معروب ما ذا كان ممي ً ا أم ير ممية

والتميية

شرط لصح وفــبو الشهادة .
 مةا تةةنص عليةه المةةادة  283 /أ  .ج مةةن تفرفة بةةين مةةن
بلةةغ الرابع ة عشةةرة كامل ة  ,يةةؤدص الشةةهادة بعةةد حلةةب
( اليمين الضانوني ) وبين من لم يبلغ هذه السةن تسةمع
أفواله بغير حلب يمين  ,على سبي االستدال .
* نض

 1984/3/8ـ س  35ـ رفم  54ـ ص 259

* نض

 1966/1/3ـ س  17ـ رفم  3ـ ص 15
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()4

المصةةدر السةةرص محجةةوب عةةن المحكم ة

لةةم يحضةةر ليةةؤدص

الشهادة أمامها لتناظره بنفسها وتستوث مةن حالةه أثنةا الشةهادة
 .ـ واألص ة

()5

ةةى الشةةهادة هةةى اإلخبةةار الةةذص يةةدلى بةةه الشةةاهد ةةى

مجلس الضضا

وبعد يمين يؤديها على الوجه الصحي

* نض

 1964/1/6ـ س  15ـ رفم  1ـ ص 1

المص ةدر السةةرص لةةم يحضةةر أمةةام مجلةةس الضضةةا

اليمين

.

ولةةم يحلةةب

التى يوجبها الضانون لصةح شةهادته واسةتح ب الشةاهد

هو أهم الضةماناا التةى شةرعا لمصةلح المةتهم ـ لمةا ةى الحلةب
مةةن تةةذكرة الشةةاهد بةةاا الضةةائم علةةى ك ة نفةةس وتحةةذيره مةةن
سخطه ذا هو فرر ير الح !

()6

* نض

 1961/4/17ـ س 12ـ رفم  82ـ ص 442

* نض

 1965/3/1ـ س  16ـ رفم  40ـ ص 187

عةةدم مكاني ة اإلسةةتيثا( مةةن عدال ة الشةةاهد  .وأص ة العدال ة ةةى
عةةة ْد ٍ ْ ّمةةةن ُك ْم
ٌ ل
الشةةةاهد فولـةةةـه سةةةبحانه وتعةةةالى  « :لوأ ل ْشةةة ْهدُوا ذل لو ْ
لوألفْي ُموا الش لها لدة ل ْ ْ
ّلِل » ( الطة (  )2و ةى الضةرآن المجيةد « ل ْليُة لؤ ْ ّد
ر لربةهُ لوالل ت ل ْكت ُ ُمةواْ الشة لها لدة ل لو لمةن يل ْكت ُ ْم لهةا
الةذٌْ اؤْ ت ُ ْمةنل أ ل لمانلتلةهُ لو ْليلتة ْ ّ ل
ل ْنةةةهُ آثْةةة ٌم فل ْلبُةةةهُ  ( » .البضةةةرة  ) 283و ةةةى الضةةةرآن أيضةةةا  « :لوالل
اطة ْ لوت ل ْكت ُ ُمةواْ ْال لحة لوألنةت ُ ْم ت ل ْعلل ُمةونل » ( البضةرة )42
سواْ ْال لح بْ ْالبل ْ
ت ْللبْ ُ
 ..والشةةهادة ال تةةؤدص الّ بةةالح والعةةد وبةةذلد أوصةةى الضةةةرآن
الحكيم ضا

:
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ْةةط لوالل
ّلِل ُ
« يلةةا ألي لهةةَّ الةةذْينل آ لمنُةةواْ ُكونُةةواْ فلةةو ْامينل ْ ّ ْ
شةة لهدلا بْا ْل ْضس ْ
عللى ألال ت ل ْع ْدلُواْ ا ْع ْدلُواْ ه لُةو أ ل ْف لةربُ ْللت ْض لةوص لواتضُةواْ
يلجْ ْر لمن ُك ْم ل
شنلَّنُ فل ْو ٍم ل
ير بْ لما ت ل ْع لملُونل » ( المائدة . )8/
ر لخبْ ٌ
ر ْن ّ ل
ّل

وعن الصد( ى الشهادة فا تعالا حكمته :
ْةط ُ
شة لهدلا ْ ّ ْ
ّلِل لوللة ْةو
« يلةا ألي لهةةا الةذْينل آ لمنُةواْ ُكونُةواْ فلةةو ْامينل ْب ْال ْضس ْ
ةاّلِل أ ل ْوللةى
عللى ألنفُ ْس ُك ْم أ ل ْو ْال لوا ْل لدي ْْن لواأل ل ْف لربْينل ْن يل ُك ْةن لنْيةا أ ل ْو لضل ً
ل
يةرا ل ّ ُ
بْ ْه لمةةا ل ة ل ت لتبْعُةةواْ ْال لهة لةوص ألن ت ل ْع ة ْدلُواْ لو ْن ت ْللة ُةوواْ أ ل ْو ت ُ ْع ْر ُ
ضةةواْ ل ة ْن ّ
رل
يرا » (النسا . )135
لكانل ْب لما ت ل ْع لملُونل لخ ْب ً

سةنُ لحتةى يل ْبلُة لغ أ ل ُ
شةدهُ
ةي ألحْ ل
« لوالل ت ل ْض لربُواْ لما ل ْاليلتْ ْ
ةيم ْال بْةالتْي ْه ل
سةةا ْال ُو ْسةعل لها لو ْذلا فُ ْل ةت ُ ْم
ةب نل ْف ً
لوأ ل ْو ُةةواْ ْال لك ْي ة ل لو ْال ْمية ل انل بْ ْال ْض ْسة ْ
ةط الل نُ لك ْلّة ُ
لاعْة ْدلُواْ لولل ْةو لكةانل ذلا فُ ْربلةى لو ْبعل ْهة ْد ّ ْ
ر أ ل ْو ُةواْ ذل ْل ُكة ْم لوصةا ُكم ْبة ْه للعلل ُكة ْم
تلذلك ُرونل » (األنعام . )152

ولةةةذلد فةةةا أبةةةو يوسةةةب ومحمةةةد ن « العدالةةة » شةةةرط
للشةةةهادة وفةةةا المضدسةةةى ةةةى اإلشةةةاراا ن الضاضةةةى « ال ينفةةةذ
الحكم بالشهادة حتى يتبين له عدال الشهود ى الظةاهر والبةاطن »
 ( .تةةةاوص ابةةةن حجةةةر ـ ج  4ـ ص)347ـةةة وال عدالةةة لصةةةاحب
معصي

ألن المعصي مسضط للعدال .
و يةةةاب المصةةةدر السةةةرص يحةةةو بةةةين فضةةةا الحكةةةم وبةةةين

اإلستيثا( من ك هذه الشروط ومن عدال هةذا المصةدر أو الشةاهد
المنضو عنه .
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()7

أن سةةر المصةةدر السةةرص ومعدنةةه وموففةةه وحيدتةةه ـ كلهةةا أمةةور
محجوب ة عةةن المحكم ة
المدنيةةة

ولةةذلد فضةةا محكم ة الةةنض

ـ الةةدائرة

ـ بةةةأن الشةةةهادة ذاا حجيةةة متعديةةة وأن األصةةة أن مةةةن

تصدر عنه شخص عد

ومن ثم « ال يجب أن يضوم بةه مةانع مةن

موانع الشةهادة مةن شةأنه أن يةد

للمية بشةهادته لخصةم علةى آخةر

سبي  .ومن هةذا الضبية أن تكةون بةين الشةاهد وبةين المشةهود عليةه
خصوم » .
* نض

مدنى ـ  1996/1/28ـ س  47مةدنى ـ رفةم  50ـ ص

240

()8

أن المبةةدأ أنةةه ال يص ة للمحكم ة أن تؤسةةس حكمهةةا علةةى
شهادة منضول
* نض

عن شخص مجهو

لم تسمع المحكم أفواله .

 1936/2/24ـ مةج الضواعةد الضانونية ـ محمةود عمرةـ جةـ  3ـ

رفم  444ـ ص 550

ومةةؤدص يةةاب هةةذا كلةةه أن تضضةةى المحكمة بةةرأص أو حكةةم سةةواها وتتخلةةى
عةةن واجبهةةا ةةى أن تحكةةم هةةى ةةى الةةدعوص طبض ةا لمةةا يهديةةه ليةةه يضينهةةا واطمئنانهةةا
الخاص .

وفد تواتر فضا محكم النض
وال حتى بحكم فا

على أن الضاضى الجنائى ال يتضيد برأص سواه

جنائى آخر احترا ًما وتحضيضا ً لواجبه ى الحكم على حضيض
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الوافع الفعلى

على مضتضى العضيدة التى تتكون لديه هو مهما تنافضا مع رأص أو

حكم سواه  .هو يضضى صادرا ً ى فضائه عن عضيدة يحصلها هو مستض ً ى
تحصيلها بنفسه ال يشاركه يها يره ومهما تنافضا مع أص حكم آخر لسواه .
* نض

 1982/5/9ـ س  33ـ رفم  163ـ ص 561

* نض

 1984/4/10ـ س  35ـ رفم  88ـ ص 404

* نض

1984/5/8ـ س  35ـ رفم  108ـ ص 491

* نض

1962/10/23ـ س  13ـ رفم  166ـ ص 672

* نض

1961/11/7ـ س  12ـ رفم  177ـ ص 888

* نض

 1966/3/7ـ س  17ـ رفم  45ـ ص 233

* نض

 1983/3/17ـ س  34ـ رفم  79ـ ص 392

* نض

 1968/3/18ـ س  19ـ رفم  62ـ ص 334

* نض

 1990/3/22ـ س  41ـ رفم  92ـ 546

ومتى كان ما تضدم باا جليا أن استدال المحكم على ثبوا االتهةام ةى حة
الطاعنين

فد عابةه الضصةور والتها ةا و سةاد االسةتدال والتعسةب ةى االسةتنتاج

بأن أفاما فضا ها على ما يصل سندًا له .
 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:
« من ال

م ى أصو االستدال أن يكةون الةدلي الةذص يعةو عليةه الحكةم مؤديةا

لى ما رتبه عليةه مةن نتةائج مةن يةر تعسةب ةى االسةتنتاج وال تنةا ر ةى حكةم العضة
والمنط ـ وأن األحكام الجنائي يجب أن تبنى بالج م واليضين على الوافةع الةذص يثبتةه
الدلي المعتبر وال تؤسس بةالظن واالحتمةا علةى الفةرو
.
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واالعتبةاراا المجةردة »

 1977/1/24ـ س  28ـ رفةم  28ـ ص  132ـ طعةن 46/1087

* نض
(
* نض

 1985/10/17ـ س  36ـ رفم  158ـ ص  878ـ طعن (55/615

* نض

 1985/6/13ـ س 36ـ رفم  138ـ ص 782

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنَ:
« الحكم يكون مشةوبًا بالفسةاد ةى االسةتدال ذا انطةوا أسةبابه علةى عيةب يمةس
س م االستنباط ويتحض ذلد ذا استندا المحكم ى افتناعها لةى أدلة

يةر صةالح

مةن الناحية الموضةوعي لإلفتنةةا بهةا أو ةى حالة عةةدم اللة وم المنطضةى للنتيجة التةةى
انتها ليها بنا على العناصر التى ثبتا لديها »
* نض
* نضةةةة

مدنى  1993/2/21ـ س  44ـ رفم  112ـ ص 677
جنةةةةائى  1982/11/4ـ س  33ـ رفةةةةم 174ـةةةة ص  847ـ طعةةةةن

( 52/4223
* نض

مدنى  1981/6/25ـ س  32ـ  2/ـ رفةم  352ـ ص 1944طعةن 705

(44/

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنََ:
« أسباب الحكم تعتبر مشوب بالفساد ى االستدال ذا انطوا علةى عيةب يمةس
س م االستنباط ويتحض ذلد ذا استندا المحكم ى افتناعها لةى أدلة

يةر صةالح

مةن الناحية الموضةوعي ل فتنةةا بهةا أو ةى حالة عةةدم اللة وم المنطضةى للنتيجة التةةى
انتها ليها المحكم بنا على تلد العناصر التى ثبتا لديها »
* نض
* نضةةة

 1981 /6/28ـ طعن ( 44 / 2275
مةةةدنى  1993/2/21ـ س  44ـ رفةةةم  112ـ ص  677ـ طعةةةن

( 62/3343
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 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه
« من ال

:

م ى أصو االستدال أن يكةون الةدلي الةذص يعةو عليةه الحكةم مؤديةا

لى ما رتبه عليةه مةن نتةائج مةن يةر تعسةب ةى االسةتنتاج وال تنةا ر ةى حكةم العضة
والمنط ـ وأن األحكام الجنائي يجب أن تبنى بالج م واليضين على الوافةع الةذص يثبتةه
الدلي المعتبر وال تؤسس بالظن واالحتما على الفرو

واالعتباراا المجردة »

* نض

 1991/2/28ـ س  42ـ رفم  62ـ ص 437

* نض

 1977/1/24ـ س  28ـ رفم  28ـ ص  132ـ طعن ( 46/1087

* نض

 1985/10/17ـ س  36ـ رفم  158ـ ص  878ـ طعن (55/615

 وقضتَكذلكَبأنََ:
« من ال

م ي أصو االستدال أن يكون الدلي الذص يعو عليةه الحكةم مؤديةا

لى ما رتبه عليةه مةن نتةائج مةن يةر تعسةب ةي االسةتنتاج وال تنةا ر ةي حكةم العضة
والمنط » .
* نض

 1991/2/28ـ س  42ـ رفم  62ـ ص  437سالب الذكر .

* نض

 1985/6/13ـ س  36ـ رفم  138ـ ص  782ـ طعن ( 55/6335

* نض

 1985/10/17ـ س  36ـ رفم  158ـ ص  878سالب الذكر .

* نض

 1985/5/27ـ س 36ـ رفم  158ـ ص 778

* نض

 1982/11/4ـ س  33ـ رفم  174ـ ص  847ـ طعن ( 52/4233

* نض

 1977/1/24ـ س  28ـ رفم  28ـ ص  132سالب الذكر .

ََ هذاََ،وقدَقضتَمحكمةَالنقضََ:
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« بةةأن محكم ة الةةنض

تنبسةةط رفابتهةةا علةةى صةةح اسةةتدال المحكم ة لصةةواب

اسةتنباطها ل دلة المطروحة عليهةا

ة ذا كانةةا فةةد اعتمةدا علةةى دلية ال يجةةو أن

يؤسس فضا ها عليه ن حكمها يكون باط البتنائةه علةى أسةاس اسةد

ذ يتعةين أن

تكةةون كا ة األدل ة التةةى أفةةيم عليهةةا فضةةا الحكةةم وفةةد سةةلما مةةن عةةوار الفسةةاد ةةي
االستدال أو التعسب ي االستنتاج وهةو مةا لةم يسةلم منةه الحكةم الطعةين ولهةذا كةان
واإلعادة » .

معيبا واجب النضـ

 1983/2/23ـ س  34ـ رفم  53ـ ص  274ـ طعةن  6453لسةن

* نض
( 52
* نض

 1985/6/13ـ س  36ـ رفم  138ـ ص 782

ومتةةى كةةان مةةا تضةةدم أضةةحى جليةةا أن الحكةةم المطعةةون يةةه معيةةب بالضصةةةور
واإلخ

بح الةد ا و سةاد االسةتدال والتعسةب ةى االسةتنتاج بمةا يسةتوجب نضضةه

واإلحال .
السببَالرابعَََ:القصورَفىَالتسبيبَوالبيانََ,
َََََََََََوفسادَالاستدلالََ.

اعتن الحكم المطعون يةه صةورة للوافعة  ,ال تجةرص وال تةتم مةا لةم يكةن هنةاد
اتفا( بين الطاعنين وآخرين مجهولين  ,على ارتكاب الوافعة اإلجرامية التةى وصةفها
االتهام نفسه بأنها « اشتراد » مع مجهولين  ,ومضتضةاه أن تكةون هنةاد رادة جامعة
وليدة اتفا( و تحاد راداا على ارتكاب الجريم مح االتفا( .
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واالتفةةةا( وافعةةة ماديةةة  ,جةةةرا ةةةى مكةةةان و مةةةان  ,واجتمعةةةا واتحةةةدا يةةةه
اإلراداا على ارتكاب الجريم .
ال أن الحكم المطعون يه خ تما ًمةا مةن ثبةاا هةذا االتفةا(  ,ر ةم أنةه لةم يأخةذ
بةةد ع الةةد ا بةةأن الوافعة ال تعةةدو مشةةاجرة لحظي ة جةةرا بغيةةر ترتيةةب وال تةةدبير وال
اتفا( ساب  ,وكان مضتضى هذا أن يضيم الحكم الدلي على حصو هذا االتفةا( و تحةاد
اإلراداا على ارتكاب الوافع اإلجرامي التى اعتن الحكم أنها وليةدة اشةتراد واتفةا(
جمع بين راداا على ارتكاب الجريم .

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنَََ:
« االتفـا( الجنائى بين المتهمين يستل م انعضاد رادة ك منهم وت فيها مع
رادة اآلخرين ى عالم الوافع ال ى عالم األ كار والخواطر أو األوهام والظنون ـ
كما أنه يحتاج لى ركن معنوص هو ذلد الع م المشترد المصمم عليه واإلرادة
الجامع المعضودة على اإلتحاد المذكور انعضادا واض المعالم ومحد ًدا ومؤك ًدا »
* نض

 1948/4/28الطعن (18/292

* مج الربع فرن ـ ج

 1ـ ص  10ـ بند 4

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنََََ:
« المسةةاهم ةةى الجةةرائم ال تتحض ة

الّ ذا ثبت ةا أن المسةةاهم فصةةد اإلسةةهام ةةى

الجريم وهو عالم بها وبأن تكون لديه ني التدخ مع بافى المساهمين تةدخ ً يتجةاوب
صداه مع عله » 0
* نض

 1966/6/14ـ س  17ـ رفم  154ـ ص 818
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* نض

 1955/1/11ـ س  6ـ رفم  144ـ ص 439

* نض

 1969/1/13ـ س  20ـ رفم  24ـ ص 108

وهةةذا االتفةةا( ال يفتةةر

وال يجةةو ا تراضةةه  ,و نمةةا يتعةةين علةةى الحكةةم ثباتةةه

و فام ة األدل ة والضةةرائن علةةى وجةةوده ةةى عةةالم الوافةةع ال ةةى عةةالم الخيةةا واأل كةةار
والخواطر واألوهام والظنون  ,المسئولي الجنائي ةى الماديةاا و ةى الضصةود فوامهةا
الوافةةع الةةذص يثبتةةه الةةدلي المعتبةةر  ,وال تؤسةةس علةةى الظةةن واالحتمةةا مةةن الفةةرو
واالعتباراا المجردة .

كمةةا وأن المسةةاهم الجنائية المشةةترك ال تفتةةر
التوا

 ,وكةةذلد االتفةةا(  ,وهةةو يةةر

وتوارد الخواطر الذص يحدل ى المشاجراا  .ولةم تبةين المحكمة ةى حكمهةا

األدل ة والضةةرائن الدال ة علةةى أن رادة الطةةاعنين والمتهمةةين اآلخةةرين المجهةةولين ـ فةةد
ت فا وت حما وتطابضا على ارتكاب جريم السرف باإلكراه المنسوب ليهم .
والمسةةئولي الجنائيةة ال مجةةا

وهةةى بطبيعتهةةا تةةأبى وتةةةر

يهةةا لإل تةةةرا

ة يضةوم سةناد الوفةائع المادية علةى

اال ترا

ى األعمةا المادية و ةى الضصةود

اال ترا

وال يضوم سناد الضصود الجنائي على اال ترا

.

 فقدَجرتَأحكامَمحكمةَالنقضَعلىَأنََ:
» األحكام الجنائية يجةب أن تبنةى علةى الجة م واليضةين مةن الوافةع الةذص

يثبتةةةه الةةةدلي المعتبةةةر وال تؤسةةةس علةةةى الظةةةن واالحتمةةةا مةةةن الفةةةرو
واالعتباراا المجردة واألدل االحتمالي «0
* نض

 1977/1/24ـ س  28ـ رفم  28ـ ص 132
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* نض

 1977/2/6س 28ـ رفم  39ـ ص 180

* نض

 1973/1/29ـ س  24ـ رفم  27ـ ص 114

* نض

 1972/11/12ـ س  23ـ رفم  268ـ ص 1184

* نض

 1968/1/29ـ س  19ـ رفم  22ـ ص 120

* نض

 1973/12/2ـ س  24ـ رفم  228ـ ص 1112

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنَ:
» المحكم ال تبنى حكمها اال على الوفائع الثابت ةى الةدعوص ولةيس لهةا أن
تضيم فضا ها على أمةور ال سةند لهةا مةن األورا( المطروحة عليهةا «  0وأن األحكةام
يجب أن تبنى على أسس صحيح من أورا( الدعوص ة ذا اسةتند الحكةم الةى رواية أو
وافع ال أص لها ى التحضيضاا نه يكون معيبا ً البتنائه على أساس اسد « .
* نض

 1985/5/16ـ س  36ـ رفم  120ـ ص 677

* نض

 1984/1/15ـ س  35ـ رفم  8ـ ص 50

* نض

 1982/3/23ـ س  33ـ رفم  80ـ ص 397

* نض

 1975/2/24ـ س  26ـ رفم  42ـ ص 188

* نض

 1979/2/12ـ س  30ـ رفم  48ـ ص 240

* نض

 1972/1/3ـ س  23ـ رفم  5ـ ص 17

ومةةن المضةةرر ةةى هةةذا الصةةدد أن المسةةئولي الجنائي ة ال تضةةام ال علةةى األدل ة
الضاطعةةة الجا مةةة التةةةى يثبتهةةةا الةةةدلي لم ُمةتبررر وال تؤسةةةس بةةةالظن واالحتمةةةا علةةةى
الفرو

واالحتماالا واالعتباراا المجردة 0
* نض

 1977/1/24ـ س  28ـ رفم  28ـ ص  132ـ طعةن 46 /1087
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(
* نض

 1985/10/17ـ س  36ـ رفم  158ص  878ـ طعن 55 / 615

(

ومن المضرر لذلد أن الشار الجنائى ال يعترب بضرائن الخطأ وخطتةه ةى

ذلةةد مختلف ة عةةن خط ة الشةةار المةةدنى وتسةةتند خط ة الشةةار الجنةةائى لةةى مبةةدأ
شخصي المسئولي الجنائي  .وتطبيضا لذلد ال يفتر

خطأ من ارتكةب عة ً

 .ب يتعين ثباا ذلد الخطأ والمكلب باإلثباا هو سلط االتهام

ةان لةم يثبةا

خطأ المتهم تعين على الضاضى أن يبرئه دون أن يكلفه باثباا أنه لم يأا خطأ .
* شرن العضوباا .الضسم الخاص ـ للةدكتور محمةود نجيةب حسةنى ـ ط 1986ـة ص
414
* نض

1931/4/23ـ مج الضواعد الضانوني ـ عمر ـ ج  2ـ رفم  248ـ ص 300

* نض

 1969/6/30ـ س  20ـ رفم  194ـ ص 993

وعلةةى ذلةةد جةةرص فضةةةا محكمةة الةةنض

بالنسةةةب للنوايةةا والضصةةود

جةةةرا

األحكةةام بةةأن العلةةم والضصةةد الجنةةائى ال يفترضةةان وبةةأن الضصةةد الجنةةائى مةةن أركةةان
الجريم يجب أن يكون ثبوته عليا يضينيا ال ظنيا وال ا تراضا .
* نض

 1994/11/15ـ س  45ـ رفم  157ـ ص 1001

* نض

 1991/2/19ـ س  42ـ رفم  51ـ ص 379

* نض

 1962/10/29ـ س  13ـ رفم  167ـ ص 677

* نض

 1967/5/22ـ س  18ـ رفم  136ـ ص 699

* نض

 1993/2/1ـ س  44ـ رفم  17ـ ص 160

* نض

 1970/4/13ـ س  21ـ رفم  140ـ ص 586
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* نض

 1972/10/15ـ س  23ـ رفم  236ـ ص 1058

ومضتضى هذه المباد األصةولي التةى اسةتضرا عليهةا أحكةام محكمة الةنض

أن المساهم الجنائي المشةترك ال تفتةر

سةوا بةين ةاعلين أصةليين متعةددين

أو بين اعلين أصليين وشركا .

ومع أن الحكم المطعون يه ـ ا تةر
عليها فضا ه الّ أنه فد خ

تماما مما يثبتها أو يضيم الدلي على فيامها .

المسةةةاهم الجنائيةةة ال تفتةةةر
جريم

ير التوا

المساهم الجنائي

هةذه المسةاهم الجنائية المشةترك

وأفةام

وكةةةذلد االتفةةةا( واالتفةةةا( علةةةى ارتكةةةاب

ى ارتكابها والفار( بينهمةا كبيةر سةوا يمةا يتصة بضواعةد
األصلي أو التبعي

أو يما يتص باإلثباا .

ومةةن المتفةة عليهةةا ض ًهةةا وفضةةا ً أن التضةةامن ال يفتةةر

واألصةة

ةةى

المسئولي الجنائي أال يُسأ المر ال عةن أ عالةه الشخصةي المؤثمة وحةدها وال يسةأ
عن ع ارتكبه يره ألن المسئولي الجنائي شخصي

ومن ثةم ضةد كةان مةن المتعةين

أن تضةةدم المحكم ة ةةى حكمهةةا األدل ة والضةةرائن التةةى تضطةةع وتج ة م بةةأن رادة ك ة مةةن
المتهمةين جميعًةا ومةنهم الطةاعنين فةد اتجهةا وت فةا واتحةدا علةى ارتكةاب الجةةرائم
المنسوب ليهم .
ومضتضةةةى مةةةا تضةةةدم أن تضةةةيم المحكمةةة الةةةدلي علةةةى تةةةوا ر اإلتفةةةا( المشةةةترد
والمساهم المشترك وعلى توا ر ذلد ى ح المتهمين المتعددين وبما يضطةع بثبةوا
هذا االتفا( على نحو جا م ال يتطر( ليه أدنى شةد أو احتمةا أو ظةن األمةر الةذص
فصرا المحكم ى بيانه ولهذا كان الحكم معيبًا لضصوره من هذه ال اوي .
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ومةن ثةم ضةةد كةان علةى المحكمة أن تبةين العناصةر والضةةرائن التةى تثبةا تةةوا ر
االتفا( بين المتهمين واألدل التى استدلا منهةا علةى ثبوتةه وتةد علةى أن كة ً مةنهم
فةد اتحةةدا رادتةةه وت فةةا مةةع رادة البةةافين علةى رتكةةاب الجةةرائم المنسةةوب لةةيهم ـ
ولكن المحكم لم تضدم ى حكمها تلةد األدلة وا ترضةا وجةود التواطةؤ بةين المتهمةين
علةةى يةةر أسةةاس وافعةةى صةةائب وسةةديد األمةةر الةةذص ال يتف ة وأصةةو االسةةتدال
الصةةحي عنةةد الضضةةا باإلدانةة والتةةى تسةةتل م أن تبةةين المحكمةة ةةى حكمهةةا األدلةة
المؤدي لثبوا ت فى راداا المتهمين جميعًا الرتكاب تلد ى تلد الجةرائم بمةا يةؤدص
لةى النتيجة التةى تحمة فضةا الحكةم بمعةافبتهم عةن مسةاهمتهم ةى ارتكابهةا كفةاعلين

أصليين أو شركا ى وفوعها .
 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنَََ:
« من المضرر أن االتفةا( يتطلةب تضابة اإلراداا تضةاب صةريحا علةى أركةان
الوافعة الجنائية التةى تكةةون محة لةةه وهةو يةةر التوا ة الةةذص هةو تةةوارد خةةواطر
الجناة على ارتكاب ع معين ينتويه ك واحد منهم ى نفسه مستض عةن اآلخةرين
دون أن يكةون بيةةنهم اتفةا( سةةاب ولةو كةةان كة مةنهم علةةى حةده فةةد أصةر علةةى مةةا
تواردا الخواطر عليه  .وهو ما ال يستوجب مسا ل سةائر مةن توا ضةوا علةى عة
ارتكبه بعضهم الّ ى األحةوا المبينة ةى الضةانون علةى سةبي الحصةر ـ كالشةأن
يما نصا عليه المادة  234من فانون العضوباا ـ أمةا ةى يةر تلةد األحةوا
يجب لمعافب المتهم عن عة ارتكبةه يةره أن يكةون ةاع

يةه أو شةري ًكا بةالمعنى

المحدد ى الضانون » .
* نض

 1979/3/19ـ س  30ـ رفم  76ـ ص 369

* نض

 1964/10/26ـ س  15ـ رفم  122ـ ص 619
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نةه

 كما قضت محكمة النقض بأنه ََ :
» مةن المضةرر أنةه متةى دان الحكةم المتهمةين ةى جريمة االشةتراد ةى الفعة
بطريضى االتفا( والمساعدة ن عليةه أن يسةتظهر عناصةر هةذا االشةراد وطريضتةه
وأن يبين األدل الدال على ذلةد بيانةا يوضةحها ويكشةب عةن فيامهةا وذلةد مةن وافةع
الةدعوص وظرو هةا

ة ذا كةان مةا أورده الحكةم و ن كةان يةد علةى التوا ة بةين

المتهمين ال يفيد اإلتفا( كطري من طر( االشةتراد ألنةه ال يكفةى لضيامةه مجةرد
توارد الخةواطر بة يشةترط ةى ذلةد أن تتحةد النية علةى ارتكةاب الفعة
المتف عليه

األمر الذص لم يدل الحكم على توا ره بة

نفةاه ةى صةراح كمةا لةم

يثبا ى ح الطاعنين توا ر االشتراد بأص طري آخر حدده الضانون وكان مجرد
التوا

ال يرتب ى صحي الضانون تضامنا بين المتهمةين ةى المسةئولي

الجنائي ب يجع ك منهم مسئوال عن نتيجة

علةه الةذص ارتكبةه وكةان

الحكم من جه أخرص لم يثبا ى ح المتهمين أنهةم سةاهموا ةى فتة جميةع المجنةى
عليهم ـ نه بذلد يكون مشوبا ً بالضصور مما يستوجب نضضه « .
* نض

1964/10/26ـ س  15ـ رفم  122ـ ص 619

 وفىَذلكَقضتَمحكمةَالنقضَبأنَََ:
» االتفا( الجنةائى بةين المتهمةين يسةتل م نعضةاد رادة كة مةنهم وت فيهةا مةع
رادة اآلخرين ةى عةالم الوافةع ال ةى عةالم األ كةار والخةواطر أو األوهةام والظنةون ـ
كمةةا أنةةه يحتةةاج لةةى ركةةن معنةةوص هةةو ذلةةد الع ة م المشةةترد المصةةمم عليةةه واإلرادة
الجامع المعضودة على اإلتحاد المذكور انعضادا واض المعالم ومحددًا ومؤكدًا «
* نض

 1948/4/28الطعن (18/292

* مج الربع فرن ـ ج
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 1ـ ص  10ـ بند 4

» وأن المساهم ى الجةرائم ال تتحضة

الً ذا ثبتةا أن المسةاهم فصةد اإلسةهام

ةى الجريمة وهةةو عةالم بهةةا وبةأن تكةةون لديةه نية التةةدخ مةع بةةافى المسةاهمين تةةدخ ً
يتجاوب صداه مع عله « 0
* نض

 1966/6/14ـ س  17ـ رفم  154ـ ص 818

* نض

 1955/1/11ـ س  6ـ رفم  144ـ ص 439

* نض

 1969/1/13ـ س  20ـ رفم  24ـ ص 108

ََََوفىَالتمييزَبينَالاتفاقَوالتوافقَ
 قضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:
« مةةن المضةةرر أنةةه متةةى دان الحكةةم المتهمةةين ةةى جريمةة االشةةتراد ةةى الضتةة
بطريضى االتفا( والمسةاعدة ة ن عليةه أن يسةتظهر عناصةر هةذا االشةتراد وطريضتةه
وأن يبةين األدلة الدالة علةى ذلةةد بيانةةا يوضةحها ويكشةةب عةةن فيامهةا وذلةةد مةةن وافةةع

الةدعوص وظرو هةةا ة ذا كةةان مةا أورده الحكةةم و ن كةةان يةد علةةى التوا ة بةةين
المتهمين ال يفيد االتفا( كطري من طر( االشتراد ألنةه ال يكفةى لضيامةه
مجةرد تةةوارد الخةواطر بة يشةترد ةةى ذلةد أن تتحةةد النية علةةى ارتكةةاب
الفع المتف

عليه األمر الذص لم يدل الحكم على توا ره ب نفاه ى صراح كمةا

لم يثبةا ةى حة الطةاعنين تةوا ر االشةتراد بةأص طرية آخةر حةدده الضةانون وكةان
مجةةرد التوا ة ال يرتةةب ةةى صةةحي الضةةانون تضةةامنا بةةين المتهمةةين ةةى
المسئولي الجنائي ب يجع ك منهم مسئوال عن نتيج عله الذص ارتكبه
وكان ال حكم من جه أخرص لم يثبا ةى حة المتهمةين أنهةم سةاهموا ةى فتة جميةع
المجنةةةةةةى علةةةةةةيهم

ـ نةةةةةةه بةةةةةةذلد يكةةةةةةون مشةةةةةةوبا بالضصةةةةةةور ممةةةةةةا يسةةةةةةتوجب

نضضه »
* نض

 1964/10/26ـ س  15ـ رفم  122ـ ص 619
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 وقضتَبأنَ:
« مجرد التوا

بةين المتهمةين وتةوارد خةواطرهم ال يرتةب ةى صةحي الضةانون

تضامنا بينهم ى المسئولي الجنائي »
* نض

 1983/12/29ـ س  34ـ رفم  22ـ ص 1121

مةةن المتف ة عليةةه ضهةةا وفضةةا ً أنةةه ذا انتفةةا رابط ة المسةةاهم الجنائي ة بةةين
المتهمةةين نةةه تتعةةدد جةةرائمهم

ة يسةةأ المةةتهم ع ّمةةا أحدثةةه أو ارتكبةةه يةةره وال

يسأ ال عن ضرب بسيط باعتباره الضدر المتيضن ى حضه .
* د  .محمةةةود نجيةةةب حسةةةنى ـ الضسةةةم الخةةةاص  .ط  1986ـ رفةةةم  650ـ ص
484/483
* د  .محمةةةود مصةةةطفى  .الضسةةةم الخةةةاص  .ط  8ـ  1984ـ رفةةةم 237ـةةة ص
260/259

واالتفا( أو االشتراد والمساهم الجنائي بعام

ال يجةو ثباتهةا بةاال ترا

والتبنى الّ على الج م واليضين واألدل الثابت .


وقضتَمحكمةَالنقضَبأنََ:
» األحكةام الجنائية يجةب أن تبنةى علةى الجة م واليضةين مةن الوافةع الةذص يثبتةه

الةةدلي المعتبةةر وال تؤسةةس علةةى الظةةن واالحتمةةا مةةن الفةةرو
المجردة واألدل االحتمالي « 0
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واالعتبةةاراا

* نض

 1977/1/24ـ س  28ـ رفم  28ـ ص 132

* نض

 1977/2/6س 28ـ رفم  39ـ ص 180

* نض

 1973/1/29ـ س  24ـ رفم  27ـ ص 114

* نض

 1972/11/12ـ س  23ـ رفم  268ـ ص 1184

* نض

 1968/1/29ـ س  19ـ رفم  22ـ ص 120

* نض

 1973/12/2ـ س  24ـ رفم  228ـ ص 1112

ومن المضرر لذلد أن الشار الجنائى ال يعترب بضرائن الخطأ وخطتةه ةى

ذلةةد مختلف ة عةةن خط ة الشةةار المةةدنى وتسةةتند خط ة الشةةار الجنةةائى لةةى مبةةدأ
خطةأ مةن ارتكةب
شخصي المسئولي الجنائي  .وتطبيضةا لةذلد ال يفتةر
ع ً  0ب يتعين اثباا ذلد الخطأ والمكلب باإلثباا هو سلط اإلتهةام ة ن
لم يثبا خطأ المتهم تعةين علةى الضاضةى أن يبرئةه دون أن يكلفةه ب ثبةاا أنةه لةم يةأا
خطأ .
* شرن العضوباا ـ الضسم الخاص ـ للدكتور نجيب حسنى ـ ط  1986ـ ص 414
نضة

*

1931/4/23ـة مةج الضواعةد الضانونية ـ عمةر ـ ج  2ـ رفةم  248ـ ص

300
* نض

 1969/6/30ـ س  20ـ رفم  194ـ ص 993

و ثباا االشتراد ى الجريم والمساهم يها محكوم بضواعد يجب االلتة ام بهةا
حتى ال يُشلةد األبريةا لةى سةاح المسةا ل
الضوابط


ى العديد من أحكامها .
فقضتَبأنَََََ:
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وجةرا أحكةام محكمة الةنض

علةى هةذه

* » االشةةتراد بالمسةةاعدة ال يتحض ة

ال ذا ثبةةا أن الشةةريد فصةةد االشةةتراد

ى الجريم وهو عالم بها وانه ساعد ى األعما المجه ة أو المسهل الرتكابها «0
* نض

 1955/1/11ـ س  6ـ رفم  144ـ ص 439

* نض

 1969/1/13ـ س  20ـ رفم  24ـ ص 108

* نض

 2000/4/12ـ الطعن ( 67/27703

* » ال يكفى ى سناد االشتراد بالمساعدة المعافب عليه فانونا تعاصةر عة الفاعة
مع ما وفع من يره ب البد أن يكون لدص الشريد ني التدخ مةع الفاعة تةدخ
مضصودا يتجاوب صداه مع عله ويتحض

يةه معنةى تسةهي ارتكةاب الجريمة الةذص

جعله الشار مناطا لعضاب الشريد « 0
* نض

 1955/12/26ـ س  6ـ رفم  450ـ ص 1531

* » االشةتراد ةةى الجريمة ال يتحضة

ال ذا كةةان االتفةا( والمسةةاعدة فةةد تمةا مةةن فبة

وفةةو تلةةد الجريمة وأن يكةةون وفوعهةةا ثمةةره لهةةذا االشةةتراد يسةةتوص ةةى ذلةةد أن
تكةون الجريمة وفتيةةه أو مسةةتمرة ة ذا كةان الحكةةم فةةد دان المةةتهم باالشةةتراد ودلة
علةةى ذلةةةد بةةالتراخى ةةةى تبليةةغ الحةةةادل

ةة ن ذلةةةد ال يةةؤدص لةةةى فيةةام االتفةةةا(

والمساعدة ى مضار الجريم « 0
*

نض

 1956/2/27ـ س  7ـ رفم  79ـ ص 264

*

نض

 1958/1/14ـ س  9ـ رفم  8ـ ص 39

*

نض

 2000/4/12ـ الطعن  ( 67/27703سالب الذكر .

* » والضةةةانون لةةةذلد ـ ال يعةةةرب اشةةةتراكا ةةةى جريمةةة لمجةةةرد العلةةةم بهةةةا أو حتةةةى
بالرضا عنها

مجرد العلم بالجريم ـ و كذا الرضا بهةا ـ ال يعنةى ارتكابهةا و

ال يعنى االشتراد يها ـ بة ال بةد مةن مسةاهم جنائية يجابية يضةارب بهةا الجةانى
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الفعة األصةلى للجريمة أو عمة مةن أعمةا االشةتراد يهةا وفةد فضةا محكمة
النض

بأن  :ـ » أنةه لمةا كةان العلةم بوفةو الجريمة ال يعتبةر ةى الضةانون أساسةا

لمسةةا ل جنائي ة علةةى اعتبةةار أن العةةالم بوفوعهةةا يعةةد شةةريكا ةةى مضار تهةةا

ذ أن

االشةتراد ةةى الجريمة ال يعتبةةر فائمةةا طبضةا لصةةري نةةص المةةادة  40 /مةةن فةةانون
العضوباا ال ذا تةوا ر ةى حة المةتهم ثبةوا اتفافةه مةع الجةانى علةى مضار تهةا أو
تحريضه ياه على ارتكابها أو مساعدته ياه مةع علمةه بأنةه مضبة علةى ذلةد كةان
الحكةم الةذص يرتةب مسةا ل المةتهم كشةريد ةى جريمة الت ويةر علةى مجةرد علمةه
فصورا يسةتوجب نضضةه ذ أن مجةرد العلةم ال يكفةى بذاتةه لثبةوا
فاصرا
بالت وير
ً
ً
االتفا( أو التحري
* نض

أو المساعدة على ارتكاب الجريم « .
 1950/11/27ـ س  2ـ رفم  88ـ ص 229

* » االشةتراد بالمسةاعدة ال يتحضة

ال ذا كةان الشةريد فصةد االشةتراد ةى الجريمة

وهو عالم بها بأن تكون لديه نية التةدخ مةع الفاعة تةدخ مضصةودا بتجةاوب صةداه
مع عله

وان يساعد ى األعما المجه ة أو المسهل الرتكابهةا مسةاعدة تتحضة بهةا

وحدة الجريمة

ومتةى كانةا المحكمة فةد أسسةا مسةئولي الطةاعنين جميعةا علةى مةا

فالته من علمهم بارتكاب الفاع ـ وهو مجهو من بيةنهم ـ للجريمة ومسةاعدته بضصةد
معاونته على ارتكابها دون أن تةدل علةى فصةد اشةتراكهم ةى الجريمة التةى دانةتهم
بهةةا وأنهةةم كةةانوا وفةةا وفوعهةةا عةةالمين بهةةا فاصةةدين لةةى االشةةتراد يهةةا وذلةةد ببيةةان
عناصةةر اشةةتراكهم ومظةةاهره بأ عةةا يجابية صةةدرا عةةنهم تةةد علةةى هةةذا االشةةتراد
وتضطع به ـ ان ذلد ال يتوا ر به االشتراد بالمساعدة « .
* نض

 1966/6/14ـ س  17ـ رفم  154ـ ص 818

* نض

 2000/4/12ـ الطعن  ( 67/27703سالب الذكر .

* نض

 1969/1/13ـ س  20ـ رفم  24ـ ص 108

* نض

 1955/1/11ـ س  6ـ رفم  144ـ ص 239
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وفىَمعرضَماَيجبَالتزامهَلإثباتَالاشتراكََََ.
 قضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:
» لما كان الحكم فد دان الطاعن بجريم االشتراد بطرية االتفةا( والمسةاعدة
ضد كان عليه أن يستظهر عناصر هذا االشتراد وطريضته وان يبةين األدلة الدالة علةى
ذلد بيانا يوضحها ويكشةب عةن فيامهةا وذلةد مةن وافةع الةدعوص وظرو هةا بيةد أن
مةةا أورده الحكةةم مةةن مجةةرد تةةرد الطةةاعن مكانةةا خاليةةا ةةى أصةةو يصةةاالا التوريةةد
و جرائةه ضةا بخةط يةده بعةةد التوريةد  0ال يفيةد ةى ذاتةةه االتفةا( كطرية مةن طةةر(
االشتراد

ذ يشترط ى ذلد أن تتحةد النية علةى ارتكةاب الفعة المتفة عليةه وهةو

ما لم يةدل الحكةم علةى تةوا ره كمةا لةم يثبةا ةى حة الطةاعن تةوا ر االشةتراد بةأص
طري آخر حةدده الضةانون  0لمةا كةان مةا تضةدم ةان الحكةم المطعةون يةه يكةون فاصةرا
فصورا يعيبه بما يستوجب نضضه «0
* نض

 1983/6/15ـ س  34ـ رفم  153ـ ص 778

* نض

1983/5/11ـ س 34ـ رفم 125ـ ص624

* نض

 2000/4/12ـ الطعن ( 67/27703

 وقضتََكذلكَبأنهَََََ:
» من المضرر أن الحكم متى كان فد فضى ب دان المتهم ى جريمة االشةتراد ةى
الجريم بطريضى االتفا( والمساعدة ن عليه أن يستظهر عناصةر هةذا االشةتراد وأن
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يبين األدل الدال على ذلد بيانا ً يوضحها ويكشب عن فيامهةا وذلةد مةن وافةع الةدعوص
وظرو ها و الّ كان فاصر البيان «
* نض

1964/10/26ـ س 15ـ رفم  122ـ ص  619ـ طعن رفم ( 34/480

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََََ:
» متةةى دان الحكةةم الطةةاعن ةةى جريم ة االشةةتراد ةةى التةةرب بطريضةةى االتفةةا(
والمسةةاعدة ة ن عليةةه أن يسةةتظهر عناصةةر هةةذا االشةةتراد وطريضتةةه وأن يبةةين األدل ة
الدال على ذلد بيانا ً يوضحها ويكشةب عةن فيامهةا وذلةد مةن وافةع الةدعوص وظرو هةا
«
* نض

 1994/10/11ـ س  45ـ رفم  132ـ ص  837ـ طعن (62/20743

 وقضتَمحكمةَالنقضَكذلكَبأنََََ:
» الحكم يكون معيبةا ً ذا كةان فةد فضةى ب دانة الطةاعن بجريمة تسةهي االسةتي
بغير حة علةى أمةوا عامة واالشةتراد يهةا دون بيةان الوفةائع واأل عةا التةى فار هةا
ك متهم وعناصر االشتراد وطريضته واسةتظهار فصةد رتكةاب الفعة

ةى هةذا الشةأن

«
* نض

 1988/12/11ـ س  39ـ رفم  198ـ ص  1303ـ طعن (58/5976

وفىَشأنَإثباتَالمساهمةَالجنائيةَوالاشتراكَبالقرائنََ :

َ قضتَمحكمةَالنقضَبأنََ:
» مناط جوا ثباا االشتراد بطري االستنتاج استنادا لةى فةرائن أن تكةون
الضرائن منصب على وافع التحري

أو االتفا( ى ذاته وأن يكةون اسةتخ ص الحكةم
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للدلي المستمد منها سائغا ً ال يتجا ى مع المنط أو الضانون ـ ذا كانا األسةباب التةى
اعتمد عليها الحكم ى دان المتهم والعناصر التى اسةتخلص منهةا وجةود االشةتراد ال
تؤدص لى مةا انتهةى ليةه عندئةذ يكةون لمحكمة الةنض

بمةا لهةا مةن حة الرفابة علةى

صةةح تطبي ة الضةةانون أن تتةةدخ وتصةةح هةةذا االسةةتخ ص بمةةا يتف ة مةةع المنط ة
والضانون «
* نض

 1960/5/17ـ س  11ـ رفم  90ـ ص 467

* نض

 1988/5/11ـ  39ـ رفم  104ـ ص 698

* نض

 1988/11/3ـ س  39ـ رفم  152ـ ص 1001

* نض

 2000/4/12ـ الطعن ( 67/27703

ومتى كان مةا تضةدم وكةان الحكةم المطعةون يةه فةد خلة ل كليةا مةن أص حةديل
عةةن المسةةاهم الجنائي ة بةةين المتهمةةين ولةةم يضةةم أص دلي ة عليهةةا وا ترضةةها تجةةديفا
واخت فا

ن الحكم يكون معيبًا بالضصةور و سةاد االسةتدال والتعسةب ةى االسةتنتاج

بما يستوجب نضضه واإلحال .
السببَالخامسََََ:القصورَوالتهاترَوالتناقضَ
َََََََََََََََََََََومنَثمَفسادَالاستدلالَََ.
عاد الحكم المطعون يه ى فضائه ببرا ة المتهم الثالةل ـ ليتهةاتر ويتنةاف
ص به األدل ى معر
ما ح ّ

فضائه ب دان الطاعنين

مةع

ضد حصة ص  2مةن شةهادة

الشاهد األو مصطفى أحمد محمد أن المتهمين جميعا ـ بغيةر تخصةيص وال تفريةد
ـ فد شلوا مضاومته وأنهم جميعًا ب تخصيص فد استولوا علةى كةيس نضةوده بمةن ةى
ذلةةد المةةتهم الثالةةل والةةذص ذكةةره باالسةةم ةةى أفوالةةه ص  20 / 30بتحضي ة النياب ة
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ولكن الحكم عاد ص  6من مدوناته ليتهاتر ويتناف

مع مةا حصةله مةن أفةوا الشةاهد

األو  .ينفى وجود ومساهم المتهم الثالل التى فررها الشاهد األو المذكور .
كذلد حص الحكم ص  3شةهادة الشةاهد الرابةع المضةدم مصةطفى أحمةد منتصةر

وتحرياته السري ـ بأنها أسفرا عن صح الوافع حسبما فةرر شهود اإلثبةاا
الث ث ة

ولكةةن الحكةةم عةةاد ص  6ليتهةةاتر ويتنةةاف

مةةع مةةا حصةةله مةةن التحريةةاا

السةةري وشةةهادة جامعهةةا بأنهةةا أسةةفرا عةةن صةةح الوافع ة حسةةبما فةةرر الشةةاهد
األو

ضةةط وذلةةد يتهةةاتر ويتنةةاف

تنافضةةا يستعصةةى علةةى الموا م ة مةةع مةةا ذكةةره

الحكم ص 3من أن التحرياا السري وصةاحبها أسةفرا عةن صةح الوافعة

فرر

شهود اإلثبةاا جميعةا ولةيس الشةاهد األو وحةده ! ثةم ليتنةاف

حسةبما

مةع مةا تضةمنته

هذه التحرياا السري شامل المتهم الثالل و ضا لتحصيله !
ثم عاد الحكم ليتهاتر ويتنةاف

تنافضةا تا ًمةا مةع تضةديره وو نةه لشةهادة الشةهود

وعو عليها ص  3 / 2ى فضائه باإلدانة
األربع التى أخذ بها ّ

ليبةدص ص  6أنةه :

« من المضرر أن و ن أفوا الشةهود وتضةديرها هةو أمةر موضةوعى تسةتض بةه محكمة
الموضةةو دون معضةةب عليهةةا كمةةا أن للمحكمةة أن تجةة
ببعضها وتطرن البع

مةةن أفةةوا الشةةاهد تأخةةذ

منها لما للمحكم من حري ى تج ئ الدلي واألخةذ بةه كمةا

بها أن تأخذ بأفوا شاهد وتطرن شهادة شاهد آخر ألنها ال تأخةذ الّ بمةا تطمةئن ليةه .
وأنه لما كان ما تضدم وكانا الصورة التى ارتسما ى وجدان المحكمة مةن مطالعة
األورا( وسائر األدل ومن و نها ل

مور جعلها ال تطمئن

لى صةح نسةب هةذا

الفع لى المةتهم عبةد الةرحمن محمةد أحمةد وأن آية ذلةد أن المحكمة

ال تطمةئن

لى شةهادة شةاهد اإلثبةاا األو المجنةى عليةه مةن أن المةتهم الماثة ( المةتهم الثالةل )
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كةةان بر ضةة المتهمةةين سةةاب الحكةةم عليهمةةا ( ب! ) أثنةةا وافعةة السةةرف ـ كمةةا وأن
المحكمة

ال تطمةةئن

المتهم الماث

لةةى تحريةاا جهة البحةةل بشةأن مةةا سةطرته مةةن اشةةتراد

ى الوافع » .

وال مةرا ةةى أن محكمة الموضةةو لهةةا أن تأخةذ مةةن أفةةوا الشةهود بمةةا تطمةةئن
أفةةوا الشةةاهد شةةريط أالّ تبترهةةا أو تحر هةةا عةةن

ليةه وتطةةرن مةةا عةةداه وأن تجة

مدلولها لتأخذ منها بما تطمئن ليه وتطرن مةا عةداه وأن لمحكمة الموضةو كامة
و ةى و ن وتضةدير جدية التحريةاا مةن عدمةه  .كة

الحري ةى و ن وتضةدير األدلة
ذلد ال مرا وال منا ع يه .
ولكن الحكم المطعون
وأخةةذ ب ةه ةةى ج ة

يه نض

ىج

آخةةر مةةن مشةةتم ته

موضع اطمئنان ى ج

من مشةتم ته ذاا مةا اطمةأن ليةه

جع ة الةةدلي الواحةةد والضةةو الواحةةد

من مشتم ته وموضع شةد وارتيةاب وعةدم اطمئنةان ةى

موضةةةع آخةةةر مةةةن مشةةةتم ته وبةةةذلد وفةةةع التضةةةارب والتهةةةاتر والتنةةةاف
مشتم ا الحكم

نض

ىج

منةه مةا أفامةه وبنةى عليةه ةى جة

بةةةين

آخةر بحيةل

يستحي أن يُعرب على أص أساس حصلا المحكم الوافع وفضا ى الةدعوص لمةا
ينطوص عليه اسةتداللها مةن اضةطراب وتهةاتر وتنةاف

ظةاهر بحيةل لةم يعةد يُعةرب

من أسباب الحكم الصةورة التةى اسةتضرا بهةا الوافعة ةى ذهةن المحكمة

وعلةى أص

أسةاس صةلا ةى الةدعوص لمةا يمةةا أوردتةه مةن اضةطراب وتهةاتر ينبئةان عةةن أن
الوافع لم تستضر ى عضيدة المحكم االسةتضرار الكةا ى الةذص يجعلهةا ةى حكةم الوفةائع
الثابتة

األمةةر الةةذص يسةةتحي معةةه علةةى محكم ة الةةنض

ةةر

رفابتهةةا وأن ترافةةب

مدص صح تطبي الضانون على الوافع علةى الوجةه الصةحي لمةا تضةمنه الحكةم مةن
صورتين متعارضتين متنافضتين .
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 وقدَاستقرَقضاءَالنقضَعلىَأنََََ:
« الحكم يكون معيبا ً ذا كةان مةا أوردتةه المحكمة بأسةبابه فةد ورد علةى صةورة
ينةاف

بعضةه الةبع

ةةو( ذلةةد علةةى مةةو

اآلخةر و يةه مةةن التعةار

مةا يصةمه بعةدم التجةانس وينطةةوص

و بهةةام وتهةةاتر ينبةةئ عةةن اخةةت

كرتةةه عةةن عناصةةر

الوافع التى استخلص منها اإلدان مما ال يمكن معةه اسةتخ ص مضوماتةه سةوا
مةةا تعل ة منهةةا بوافع ة الةةدعوص أو بةةالتطبي الضةةانونى ويعج ة بالتةةالى محكم ة
الةةنض

عةةن عمةةا رفابتهةةا علةةى الوجةةه الصةةحي إلضةةطراب العناصةةر التةةى

أوردها الحكم وعدم استضرارها االستضرار الةذص يجعلهةا ةى حكةم الوفةائع الثابتة

ممةا

يسةتحي معةه أن يعةرب علةةى أص أسةاس كونةا محكمة الموضةو عضيةدتها وحكمةةا
ى الدعوص » .
* نض

 1985/6/11ـ س  36ـ رفم 136ـ ص769

* نض

 1982/11/4ـ س  33ـ رفم 174ـ ص 847ـ طعن ( 52/4223

* نض

 1977/1/9ـ س  28ـ رفم 9ـ ص 44ـ طعن ( 46/940

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:
« لمةةا كانةةا مةةدوناا الحكةةم المطعةةون يةةه فةةد تضةةمنا صةةورتين متعارضةةتين
بالنسةةب لوافع ة شةةهادة الطةةاعن الثةةانى علةةى اإلفةةرار موضةةو الجريم ة  ,وكةةان أخةةذه
بالصةورتين معًةا يةد علةى اخةت

كرتةه عةن عناصةر الوافعة وعةدم اسةتضرارها ةى

عضيدة المحكم االستضرار الذص يجعلهةا ةى حكةم الوفةائع الثابتة  ,ضة عمةا ينبةئ بةه
من أن الوافع لم تكن واضح لدص المحكم لى الحد الذص يؤمن بةه الخطةأ ةى تضةدير
مسئولي الطاعن المذكور األمر الذص يجع الحكم متخاذالً متنافضًةا بعضةه مةع بعة
».
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* نض

 1998/12/14ـ س 49ـ رفم  205ـ ص1445

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََ:
« متى كان الحكم المطعون يه ةى تحصةيله للوافعة وشةهادة النضيةب  ....معةاون
المباحل فد أورد أن الس ن الذص ضبط ى حيا ة المةتهم عبةارة عةن « مةد ع رشةا
مارك بورسعيد » وعند يراده األدل التى صحا لديه على ثبوا الوافعة نضة الحكةم
عن تضرير المعم الجنائى أن السة ن المضةبوط عبةارة عةن بندفية سةريع الطلضةاا (
رشا

) مارك بورسعيد بماسورة « مششخن »  .ولمةا كةان تضةارب الحكةم ـ علةى

السيا( المتضدم ـ ى تحديد نو الس ن المضبوط ومةا ذا كةان مةد عا رشاشةا أم بندفية
سريع الطلضاا يةد علةى اخةت

كرتةه عةن عناصةر الوافعة وعةدم اسةتضرارها ةى

عضيدة المحكم االستضرار الةذص يجعلهةا ةى حكةم الوفةائع الثابتة  ,ضة عمةا ينبةئ بةه
مةن أن الوافعة لةم تكةةن واضةةح لةدص المحكمة لةةى الحةد الةةذص يةةؤمن معةه الخطةةأ ةةى
تحديد العضوب  ,األمر الذص يجع الحكم معيبا بالتناف

الذص لةه الصةدارة علةى وجةوه

الطعن المتعلض بمخالف الضانون ـ وهو ما يتسع له وجه الطعةن ـ ويعجة هةذه المحكمة
عن عما رفابتها علةى تطبية الضةانون تطبيضةا صةحيحا علةى وافعة الةدعوص و عة ن
كلمتها ى شأن ما تثيره النياب العام بوجه الطعن » .
* نض

 1982/12/15ـ س  33ـ رفم  209ـ ص 1016

 كماَقضتَبأنهََ:
« لمةةا كانةةا جريم ة افتضةةا مبلةةغ ضةةا ى خةةارج نطةةا( عضةةد اإليجةةار المؤثم ة
بالفضرة األولى من المادة  26من الضانون رفم  49لسةن  1977تغةاير جريمة افتضةا
مضةةدم يجةةار علةةى خ ة ب الشةةروط المضةةررة المنصةةوص عليهةةا ةةى الفضةةرة الثاني ة مةةن
المةةادة سةةالف الةةذكر والمعدل ة بالمةةادة السادس ة مةةن الضةةانون رفةةم  136لسةةن , 1981
وكان ما ذهب ليه الحكم ى بعة

أسةبابه مةن أن المبلةغ الةذص د عةه لةى الطةاعن هةو
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مضدم يجار  .يناف

مةا جةا باألسةباب ذاتهةا مةن أن هةذه المبةالغ د عةا خةارج نطةا(
كرتةةه عةةن عناصةةر الوافع ة وعةةدم

عضةةد اإليجةةار  ,األمةةر الةةذص يكشةةب عةةن اخةةت

استضرارها ى عضيدة المحكم االستضرار الةذص يجعلهةا ةى حكةم الوفةائع الثابتة ويعجة
محكم النض

عن مرافب صح تطبي الضةانون علةى حضيضة الوافعة  .لمةا كةان ذلةد ,

ن الحكم المطعون يه يكون معيبا بما يوجةب نضضةه واإلحالة دون حاجة لةى بحةل
بافى أوجه الطعن » .
* نض

 1991/10/21ـ س  42ـ رفم  140ـ ص 1013

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنَََ:
« اعتنا( الحكم هاتين الصورتين المتعارضةين لنشةاط الموظةب المتةو ى وعلةم
الطةةاعنين بهةةذا النشةةاط بالنسةةب للخصةةم واإلضةةا والةةذص كةةان فةةوام عملي ة االسةةتي
علةةى أمةةوا البنةةد يةةد علةةى اخةةت

كرتةةه عةةن عناصةةر الوافع ة وعةةدم اسةةتضرارها

االستضرار الذص يجعلها ى حكم الوفائع الثابت
الةةنض

األمر الذص يستحي معه علةى محكمة

أن تتعةةرب علةةى أص أسةةاس كونةةا محكمة الموضةةو عضيةةدتها ةةى الةةدعوص

ض ً عما تبين عنه من أن الوافع لم تكن واضةح لةديها بهةا بالضةدر الةذص يةؤمن معةه
خطؤهةةا ةى تضةةدير مسةةئولي الطةةاعنين ومةةن ثةةم يكةةون حكمهةةا متخةةاذالً ةةى أسةةبابه
متنافضًا ى بيان الوافع تنافضًا يعيبه بما يستوجب نضضه »
* نض

 1989/2/15ـ س 40ـ رفم  40ـ ص240

ب ة ن مةةا تضةةمنه الحكةةم مةةن تهةةاتر وتضةةارب يكشةةب عةةن اخةةت
الضضائى وهو ما يخضع أيضا لرفاب محكم النض
و ى مرجع « النض

منطضةةه

.

الجنائى » ل ستاذ الدكتور  /أحمد تحى سرور ,

الطبع
الخامس ـ ص  336 /ـ  338نضرأ :
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« و ذا كان تضدير الضاضى مطلضا بشأن اإلثباا المادص للوفائع
اإلثباا منطض محرم على محكم النض
تتجاه كلي وفائع الدعوص

النض

تسبيب الحكم بشأن هذه الوفائع
الضانون

وكان هذا

ـ ن ذلد ال يدعو للضو بأن محكم
نها ترافب المنط

ب

الضضائى من خ

هذا التسبيب ضرورص لمرافب مدص حسن تطبي

بدون هذه األسباب التى تثبا وافع الدعوص التى استضرا ى وجدان

محكم الموضو ال يمكن لمحكم النض
وال يمكن لمحكم النض

هذه الوافع

أن تتحض من صح تطبي الضانون على
أن تضمن وحدة كلم الضضا

ى حسن

تطبي الضانون ما لم تضمن ى الوفا ذاته وحدة المنط الضضائى الذص ينبنى عليه
استخ ص وافع الدعوص التى على أساسها سوب يُطب الضانون وما فيم الرفاب
التى تباشرها محكم النض

على حسن تطبي الضانون ذا كانا محكم الموضو

بمنأص عن أدنى رفاب على منط استخ صها للوفائع .
« ن المنط المعوج ى استخ ص وافع الدعوص يؤدص لى تطبي
للضانون

معوج

ن عم الضاضى ليس تطبيضا مجردا للضانون أو ثباتا للوفائع بغير فانون

ب هو عم مركب من الوفائع والضانون معًا

والتحكم ى ثباا الوافع ال بد أن

يسفر عن خطأ ى الضانون .
« ولكن كيب تباشر محكم النض

رفابتها على المنط الضضائى ى ثباا

وافعـ الدعوص أمام السلط المطلض لضاضى الموضو

ى تضدير هذا اإلثباا ب يتحض

هذه الرفاب هى الس ن الذص يمكن

ذلد من خ

الرفاب على تسبيب األحكام

محكم النض

من التدخ عندما يكون منط المحكم ى استخ ص الوافع فاصرا

أو اسـدا أو خاطئا .
« ومن ناحي أخرص
يستند لى أص دستورص

ن رفاب محكم النض
وهو أن األص
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على المنط الضضائى الذص

ى المتهم البرا ة وما يستتبعه من

وجوب تأسيس األحكام الصادر باإلدان على الج م واليضين وتباشره محكم النض
حين ترافب فضا الموضو للتحض من اليضين الضضائى عند اإلدان ـ وظيف فانوني
تدور حو نتائج فرين البرا ة وفد ذهبا المحكم الدستوري العليا ى مصر لى
أن دح

أص البرا ة ممتنع بغير األدل التى تبلغ فوتها االفتناعي

ـ ى مجا

ثبوا التهم ـ مبلغ الج م واليضين .

« وفد استضر فضا الدائرة الجنائي لمحكم النض

اعتمادا على الفضه ى رنسا

وبلجيكا على أن عدم كفاي األسباب هو عيب شكلى لكن الدوائر المدني رأا عدم
توا ر األساس الضانونى ى الحكم ـ بالمعنى المتضدم ـ هو عيب موضوعى ى شروط
وفد رأا الدائرة الجنائي أن عدم تسبيب الحكم على نحو كاب ال

تطبي الضانون

يسم بمرافب مدص صح تطبي هذه الضاعدة الضانوني مما يؤدص لى تخلب األساس
هذا العيب يجع محكم النض

الضانونى للحكم

عاج ة عن مرافب صح التكييب

الضانونى وهو يمس لت ام المحكم ببيان األسباب التى تبرر اختيار تكييب فانونى
معين دون يره

وبنا على ذلد

األسباب المتعل ض بالضانون
عناصرها

يعد عيبا يمس األسباب المتعلض بالوفائع دون

ذا كان الحكم فد طب الضانون على وافع استو ى بيان

ن منطو( الحكم وحده هو الذص يخضع لرفاب محكم النض

األسباب الضانوني

دون

وذلد بحسب أن عناصر الوافع كما أثبتها الحكم هى المناط ى

التحضي من مدص صح تطبيضه للضانون ويؤدص كون العيب ى التسبيب عيبا ى شك
الحكم لى الحكم ببط نه دون الحاج على بحل موضوعى
ير فابل لإلص ن أو التصحي

يمكن لمحكم النض

تصحي الخطأ ى تطبي الضانون الذص شاب الحكم
سليم

ألن عيوب التسبيب
أن تباشر سلطتها ى

ما لم يكن مبنيا على أسباب

ذا شاب بيان الحكم لهذه العناصر عيب استحا على محكم النض

مباشرة سلطتها ى الرفاب » .

464

ولما كان ذلد أضحى جليا أن الحكم المطعون يه معيب بالضصةور وبالتهةاتر
بما أ ضى ليه ذلد من ساد ى االستدال وتعسب ى االستنتاج .

والتناف

* ما سب بيانه من أحكام لمحكم النض

ى ساد االستدال التعسب ى االستنتاج.

السببَالسادسَََ:القصورَفىَالتسبيبَوالبيانََ،والخطأَفىَالإسنادَ
َََََََََََََََومخالفةَالثابتَبالأوراقَ
ََََََََََََََََوالتناقــضََ،وفســـادَالإستـــــــدلالََ.

استند الحكم المطعون يه مةن أدلتةه التةى تسةاند ليهةا ةى تحصةي الوافعة و ةى
فضائه ب دان الطاعنين ـ لى التضرير الطبى المر

.

وحص الحكةم هةذا التضريةر بأنةه ثبةا منةه أن بةالمجنى عليةه صةاباا عبةارة عةن
كدماا بالفخذ األيمن والةرأس والعةين اليسةرص واألنةب ومةدة العة ج أفة مةن واحةد
وعشرين يو ًما .
ولم يحط هذا التحصي بنص التضريةر الطبةى الةذص اسةتعم كة صةاب مسةبوف

بلفةةظ كدمة
صاب

ةةأورد أن صةةاب

الفخةةذ كدمية

العين اليسرص واألنب كدمي

أن جميع اإلصاباا

وأن صةةاب

الةةرأس كدمية

وان

وعلى ذلد يكون نص و حوص التضريةر الطبةى

ى جميع المواضع التى ذكرها كدمية

الّ أن الحكةم المطعةون

يه خالب الثابا بالتضرير الطبى بأ ل ْن ألجْ لمة ل الضةو ولةم يفةرد لكة صةاب وصةفها بأنهةا
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كدمي

وهذا مهم لمعر سببي اإلصاب

يحدل اإلصاب الرضي

مع أهمي ول وم ذلةد ا نسةب حةرا واسةتعما عصةى

شةةةوم لةةةى المتهمةةةين الثةةةانى والثالةةةل

صاباا رضي

ألن ما يحدل اإلصاب الكدمي

يةر مةا

ذ أن العصةةةى الشةةةوم والنبابيةةةا تحةةةدل

ال مجرد كةدماا وفةد ورد بكتةاب الطةب الشةرعى للةدكتور سةدنى

سةميل أسةتاذ الطةب الشةرعى بكليتةى الطةب والحضةو( المصةريتين والطبيةب الشةةرعى
األو للمحاكم األهلي والدكتور عبد الحميد بد عةامر أسةتاذ الطةب الشةرعى والطبيةب
الشرعى للمحاكم األهلي ـ جا بةه ط  2000ـ ص  121أن « اإلصةاباا الرضةي

تحدل من الضرب بَّالا صلب كالنبوا والعصا وفطع الحديةد وبالحةذا
ومن الضرب أو الرمى بالحجارة ومن السضوط على أجسام خشةن  ....لةخ
» ـ وأضاب أن هذه اإلصاباا الرضي يكثر حصةولها بةاألج ا التةى تكةون عظامهةا
فريب من الجلد كفروة الرأس والوجه واليدين والساعدين .

وجةةا بمرجةةع الطةةب الشةةرعى ل سةةاتذة الةةدكتور يحيةةى الشةةريب أسةةتاذ الطةةب
الشرعى العميد األسب لكلي الطب بجامع عين شمس والدكتور محمةد عبةد الع ية
سيب النصر مدير عام مصلح الضومسيوناا الطبي وأخصائى الطب الشةرعى بمعهةد
الطب الشرعى ى باريس ولنةدن والطبيةب الشةرعى بةو ارة العةد سةابضا والةدكتور
محمةةةد عةةةدلى مشةةةالى مةةةدرس الطةةةب الشةةةرعى والطبيةةةب الشةةةرعى بمصةةةلح الطةةةب
الشرعى سابضا والدكتور وعضو الضومسيون الطب العام ـ جةا بةالمرجع ط  1969ـ
ص  341أنةةه و ِإ تشةةابه كيفي ة حةةدول الكةةدم أو الةةر
جةرن تشةةضضى ينةةتج علةةى سةةط جة
الخلةةةوص تحتهةةةا بةةةين الضةةةوة الضةةةارب

الّ أن الجةةرن الرضةةى

مكةةدوم نتيجة انضةةغاط شةةديد للبشةةرة والنسةةيج

متمثلةةة ةةةى اآللةةة الصةةةلب الراضةةة
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السافط

ورد الفعة مةن بةاطن الجسةم لةى الخةارج كضةوة مضةادة بحيةل ينحصةر

الجلد والنسيج تحته يما بين الضةوتين المتضةادتين لةى الدرجة الضصةوص التةى ال يمكةن

بعدها بضوة تمدد الجلد أن تحتم الضغط يتشض الجرن ى المكان الموجةه ليةه
الصدم

وهذه الميكانيكي تحكم ما يظهر ى الجرن الرضى العادص مةن

ممي اا  .وأضاب المرجع ص  343أن « خطورة الجرون الرضي تتمث
الدماغ بأجلى مظاهرهةا

ةى

كثيةرا مةا تحةدل بهةا كسةور
هنةاد عظةام الجمجمة التةى
ً

تتفاوا ى الشدة حسةب فةوة الصةدم

و البًةا مةا تأخةذ هةذه اإلصةاب الرضةي بفةروة

الةةرأس شةةك اآلل ة المسةةتخدم ةةى الضةةرب كالضةةادوم أو الشةةاكو

أو اآلالا الصةةلب

الراض الثضيلة كالشةوم والنبابيةا ـ وأضةاب المرجةع ص  344أن اإلصةاب الرضةي
فةد تصة لةةى جةةرون تهتكية
صاباا بالجمجم

ويةةرج

ةةى هةةذه الحالة مةةن الجةةرون بةةالرأس حةةدول

وأن هذه اإلصاباا الرضي عمو ًما تحدل من الضةرب بالعصةى

ورؤوس الفئوس والمراين الخشبي وفطع الحديد والشوم والنبابيا » .

ولم يتفطن الحكم المطعةون يةه لةى وصةب صةاب ةروة الةرأس بأنهةا كدمية
ةةذلد فةةاطع ةةى أنهةةا ةةى موضةةعها الم ص ة للعظةةام وعظةةام الجمجم ة مةةن تحتهةةا ال
يمكةةن أن تكةةون نتيجة

الضةةرب بعصةةى شةةوم

ويصةةد( ذلةةد أيضةةا علةةى صةةاب

ضةةا بةةين الةةدلي الضةةولى
الفخةةذ و صةةاب العةةين و صةةاب األنةةب  .األمةةر الةةذص يمث ة تناف ً
والدلي الفنى

ضد انحصر الدلي الضولى ى ال

عم بأن الضرب كان بعصى شةوم

بينما جميع اإلصةاباا كدمية ال يمكةن أن تحةدل مةن الضةرب بالشةوم
مما يضوم به التناف

بين الدليلين الضولى والفنى .
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و ض عن هذا الضصور ى التحصةي و ةى البيةان ومخالفة الثابةا بةاألورا(
بتحصةةي التضريةةر الطبةةى علةةى يةةر وجهةةه الثابةةا صةةراح بةةه وفيةةام التنةةاف

بةةين

الةدليلين الضةولى والفنةةى ـ ة ن الحكةم خلةةط بةين الةةدلي الضاصةر والةةدلي المتعةدص ولةةم
يتفطن لى أن التضرير الطبى فاصر على ثباا اإلصاب وال يتعداها لةى ثبةاا اعلهةا
أو اعليهةةةا ومةةةن ثةةةم كانةةةا التضةةةارير الطبيةةة الشةةةرعي عةةةام مسةةةاعدا ال نةةةا عةةةن
االستدال بها لمعر سببي اإلصاب وكيفيتها ومعاصةرتها واآللة المسةتخدم يهةا
من عدمه ل ستدال أو محاول االستدال

مةن وافةع هةذه العناصةر علةى الفاعة أو

الفةةاعلين والةةذص أو الةةذين أحةةدثوا هةةذه اإلصةةاب مةةن وافةةع التطةةاب ال ة

م بةةين الةةدلي

الضولى والدلي الفنى .
الّ أن الحكةةم المطعةةون يةةةه لةةم يعةةةر

بعةةد السةةرد المبتسةةةر المخةةالب للثابةةةا

للتضرير الطبى المبدئى لتحصةي مةا يجةب تحصةيله لسةببي وكيفية اإلصةاباا واآللة
المستخدم يها من عدمه وبالتالى فعد تحصي وبيةان الحكةم عةن بلةوغ الغاية

ولةم

يضةةم أص دلي ة أو اسةةتدال علةةى نسةةب هةةذه اإلصةةاباا الكدمي ة لةةى أص مةةن الطةةاعنين
األمةةر الةةذص عةةاب الحكةةم بالضصةةور ومخالف ة الثابةةا بةةاألورا( والتنةةاف
االستدال

و سةةاد

.

* ما تضدم بيانه من أحكام محكم النض

ى الض صةور والخطةأ ةى اإلسةناد والتنةاف

االستدال
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و سةاد

السببَالسابعَََ:القصورَوفسادَالاستدلالََ.
َ
فضى الحكم المطعون يه ب دانة الطةاعن األو بحيةا ة و حةرا سة ن نةارص

مششخن ـ مسدس ,مع أنه ض ً عن عدم ثبوا حرا ه سة حا بةدلي معتبةر معةدود ,
نه لم يضةبط معةه أص سة ن  ,ولةم يضةبط بعةد الوافعة أص سة ن مةن أص نةو
يمكن نسبته ليه أو لى يره ولو من باب اال ترا

الذص ال تضةره مبةاد المسةئولي

الجنائي وتسبيب األحكام .
ولم ينسب للطاعن األو أو سواه أنه أطل أعيرة ناري أو حتةى ةى الهةوا ,
وبهةةذا اسةةتحا أن ينس ةب لةةى الطةةاعن األو أص ةةوارغ أو مضةةذو اا ممةةا يطل ة مةةن
األسلح الناري المششخن أو ير المششخن .

وعلةى ذلةد لةم تةركن المحكمة المطعةون ةى حكمهةا لةى أص دلية

نةى أو مةةادص

ينسةةب لةةى الطةةاعن األو حةةرا أو حيةةا ة س ة ن مششةةخن ـ مسةةدس  ,أو ذخةةائر
خاص بهذا الس ن .

ويكةةون الحكةةم بةةذلد فةةد ا تةةر

ا تراضةةا بغيةةر دلي ة أن الطةةاعن األو كةةان

يحم س ًحا آليا مششخنًا ـ مسدس  ,وأن هذا الس ن كان صالحا ل ستعما .

و نى عن البيان أن عيةار ونةو السة ن وماسةورته وصة حيته ل سةتعما ,

ال يتأتى ال من وافع معاين

ني يضوم بهةا الخبةرا المختصةون  ,وال تؤخةذ مةن

أفوا الشهود الذين يشاهدون ـ ن صدفوا ـ على البعةد  ,وليسةوا مةن الفنةين  ,ولةم تةت
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ألص مةةنهم رص ة معاين ة الس ة ن و حصةةه ليعةةرب تحدي ةدًا نوعةةه وعيةةاره وماسةةورته
وه هو مششخن أو ير مششخن  ,ض عن الص حي ل ستعما .
هةةذا وفةةد فضةةى الحكةةم المطعةةون يةةه ب دان ة الطةةاعن األو عةةن حةةرا مسةةدس
مششخن  ,مع أنه

لم يُضبط أص مسدس

 ,ولم يُفحص مةن ثةم أص سة ن لتحديةد

نوعه وعياره وما ذا كان صالحا ل ستعما من عدمه  ,بينما يستحي واألمر
كةةةذلد التعويةةة علةةةى أفةةةوا شةةةهود مةةةن آحةةةاد النةةةاس ةةةى توصةةةيب السةةة ن ,ناهيةةةد
بالص حي ل ستعما  ,ذلد يحتاج ض عن الخبةرة الفنية التةى ال يحو هةا أص مةن
هةةؤال الشةةهود ـ يحتةةاج لةةى منةةاظرة ومعاينة و حةةص  ,وال يمكةةن التعوية

ةةى هةةذا

الشةةأن علةةى أفةةوا آحةةاد النةةاس ممةةن لةةم يعةةاينوا أسةةلح  ,ويتةةأبى التعةةرب عليهةةا ال
للخبرا المختصين وبعد المعاين والفحص .
وبةةذلد يكةةون الحكةةم المطعةةون يةةه فةةد أفةةام فضةةا ه باإلدانة عةةن جريمة حةةرا
س ة ن مششةةخن ( مسةةدس )  ,دون مةةا دليةة معةةدود  ,ودون مةةا اسةةتيثا( مةةن أن
المنسوب حرا ه ـ ا تراضةا ـ للطةاعن األو كةان صةالحا ل سةتعما وهةو شةرط
ال م للتجةةريم  ,األمةةر الةةذص يعيةةب الحكةةم بالضصةةور و سةةاد االسةةتدال والتعسةةب ةةى
االستنتاج .
* أحكام محكم النض

سالف البيان ى ساد االستدال والتعسب ى االستنتاج .

 وقضتَمحكمةَالنقضََ:
« بأن الضطع بكنةه المةادة المضةبوط ومةا ذا كانةا لمخةدر مةن عدمةه ال يكةون الّ
بواسط تحلي تلد المادة بمعر الخبرا وأه العلم » .
* نض

 1970/3/29ـ س  21ـ رفم  113ـ ص 470
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وهذا الحكم الصادر من محكم النض

و ن كان فةد صةدر بصةدد التعةرب علةى

كنةةه المةةادة المخةةدرة ال أنةةه يشةةك مبةةدأ عامةةا ويسةةرص بالتةةالى فياسةةا علةةى األسةةلح
والةةذخائر وبالتةةالى ال يمكةةن الضطةةع بنوعهةةا ومةةا ذا كانةةا مشش ةخن الماسةةورة مةةن
عدمه ال بعد ضبطها و حصها بمعر خبةرا األسةلح والةذخائر ومةن المضةرر ةى
هذا الصدد أن الضياس ى ير مواد التجريم والعضاب جائ

ى األمور الجنائي .

* حكم الهيئ العام بجلس أو يناير سن  1963ـ س  14ـ رفم  1ـ ص 1

حديثًا بأنه ذا خلا األورا( مةن دلية جةدص يضطةع بةأن

وفضا محكم النض

الس ن من النو مششخن الماسورة

ة منةاص ذن مةن أن تضتصةر المسةا ل ـ ن

اسةتضام االسةةتدال وهةةو هنةةا لةةم يسةةتضم ـ علةةى الضةةدر المتةةيضن وهةةو حةةرا سة ن يةةر
مششخنالماسورة .
* نض

 2014/5/12ـ ى الطعن رفم ( 86 / 20221

وال ينا من ذلد الضةو بةأن العضوبة المضضةى بهةا ضةد الطةاعن األو مبةررة ـ
ألنةةه ينةةا

ةةى صةةورة الوافعة برمتهةةا ومةةن المضةةرر ةةى هةةذا الصةةدد أنةةه ال مح ة

لتطبي نظري العضوب المبررة متى فاما تلد المنا ع .
وفضةا محكمة الةةنض

بأنةةه مةةن المضةةرر ةى هةةذا الصةةدد أنةةه ال محة لتطبية

نظري العضوب المبررة متى فاما تلد المنا ع ـ وهو مةا تتحضة بةه مصةلح الطةاعن
األو واتخاذه سببا لنض
* نضةة

الحكم المطعون يه واإلعادة .
 1986/1/30ـ س  37ـ رفةةم  188ـ ص  985ـ طعةةةن / 3603

(55
* نض

 1969/10/20ـ س  20ـ رفم  223ـ ص 1133

* نض

 1965/3/2ـ س  16ـ رفم  44ـ ص 206
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ومتى كان ما تضدم اسةتبان أن الحكةم فةد عابةه مةن ناحية أخةرص فصةور آخةر ةى
التسبيب و ساد ى االستدال بما يستوجب نضضه .
*

*

*

ولمةةا كةةان الثابةةا ممةةا تضةةدم جميعةةه أن الحكةةم المطعةةون يةةه فةةد ران عليةةه عةةوار
البط ن ـ بما يستوجب نضضه واإلحال .
وعنَطلبَوقفَالتنفيذَ
َ

نه لما كةان الحكةم المطعةون يةه راجة الحكةم بنضضةه لمةا شةابه مةن عيةوب
وكةةان االسةةتمرار ةةى تنفيةةذ الحكةةم علةةى الطةةاعنين مةةن شةةأنه أن يرتةةب لهمةةا أضةةرارا
جسيم ال يمكن تداركها بما يح لهما طلب وفب تنفيذه مؤفتا ريثمةا يفصة

ةى هةذا

الطعن .
فلهذهَالأســـــــبابَ
َ

يلتمس الطاعنان من محكم النض
ريثما يفص

األمر بوفب تنفيذ الحكم المطعةون يةه مؤفتةا

ى هذا الطعن وضم المفرداا لل ومها لتحضي أسباب الطعن .

والحكمََ:
أولا  :بضبو الطعن شك
ثانيا  :و ى الموضو بنض

.
الحكم المطعون يه واإلحال .
َََََََََََََََََََََََََََََََََ

ََََََََََََََََََََََََََالمحامىََ/رجائىَعطيةََ

كتب للمؤلف
ـــ
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( )1أوراق ـ المركــز المصرى لألبحاث واإلعـالم ـ ط . 1997
( )2من هدى النبوة وفى مدرسة الرسول ـ المركز المصرى لألبح اث واإلع الم ـ ط
. 1997
( )3من هدى القرآن وذلك الكتاب ال ريب فيه ـ المركز المصرى لألبحاث واإلع الم ـ
ط .1998
( )4بشاير ـ المركـز المصرى لألبحاث واإلعالم ـ ط 2000
( ) 5باسمك اللهم ـ المركز المصرى لألبحاث واإلعالم ـ ط 2000
( )6بسم هللا ـ المركز المصرى لألبحاث واإلعالم ـ ط 2000
( ) 7نواب القروض ـ المركز المصرى لألبحاث واإلعالم ـ ط 2001
( ) 8يارب ـ المركز المصرى لألبحاث واإلعالم ـ ط .2001
( ) 9قضية النقابيين ـ المركز المصرى لألبحاث واإلعالم ـ ط 2001
( ) 10أبو ذر الغفارى ـ روز اليوسف  ،هيئة الكتاب ـ 2005 ، 2002
( )11قضية الجمارك الكبرى ـ المركز المصرى لألبحاث واإلعالم ـ ط 2002
( ) 12مواقف ومشاهد إسالمية ـ دار الهالل ـ ط 2002
( ) 13ماذا أقول لكم ـ دار الشروق ـ ط أولى 2003
( )14عالمية اإلسالم ـ مركز األهرام للترجمة والنشر ـ ط  ، 1ط  2ـ 2003
( )15إبحار فى هموم الوطن والحياة ـ دار الشروق ـ ط 2004
( ) 16اإلنسان العاقل وزاده الخيال ـ دار الشروق ـ ط 2004
( ) 17السيرة النبوية فى رحاب التنزيل ـ المجلد األول ـ روز اليوسف ـ ط 2003
( ) 18السيرة النبوية فى رحاب التنزيل ـ المجلد الثانى ـ روز اليوسف ـ ط 2003
( ) 19السيرة النبوية فى رحاب التنزيل ـ المجلد الثالث ـ روز اليوسف ـ ط2004

473

( ) 20السيرة النبوية فى رحاب التنزيل ـ المجلد الرابع ـ روز اليوسف ـ ط2005
( ) 21السيرة النبوية فى رحاب التنزيل ـ المجلد الخامس ـ المكتب المصرى الح ديث
ـ ط 2006
( )22اإل نسان والكون والحياة ـ كتاب الهالل ـ أكتوبر 2005
( )23تأمالت غائرة ـ دار الشروق ـ ط 2006
( ) 24األديان والزمن والناس ـ كتاب الهالل ـ سبتمبر 2006
( ) 25شجون وطنية ـ المكتب المصرى الحديث ـ 2006
( ) 26الهجرة إلى الوطن ـ كتاب الهالل ـ نوفمبر 2007
( ) 27رسالة المحاماة ـ دار الشروق ـ سبتمبر 2008
( ) 28فى الوحدة والجماعة الوطنية ـ المكتب المصرى الحديث ـ سبتمبر . 2008
( )29فى رياض الفكر ـ كتاب الهالل 2008
( ) 30بين شجون الوطن وعطر األحباب ـ المكتب المصرى الحديث 2008
( )31من حصاد المحاماة ـ المجل د األول ـ المكتب المصرى الحديث 2009
( ) 32من حصاد المحاماة ـ المجلد الثانى ـ المكتب المصرى الحديث 2009
( ) 33من حصاد المحاماة ـ المجلد الثالث ـ المكتب المصرى الحديث 2009
( ) 34من حصاد المحاماة ـ المجلد الرابع ـ المكتب المصرى الحديث 2009
( )35من حصاد المحاماة ـ المجلد الخامس ـ المكتب المصرى الحديث 2009
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للفيلسوف جورج سانتايانا ـ كتاب الهالل ـ نوفمبر 2009
( ) 56األم ن واألم ان ا ق راءة ف ى األم ن المجتمع ى ف ى اإلس الم ـ المكت ب المص رى
الحديث ـ 2009
( ) 57من تراب الطريق ـ الكتاب األول ـ المكتب المصرى الحديث 2008
( ) 58من تراب الطريق ـ الكتاب الثانى ـ المكتب المصرى الحديث 2009
( )59من تراب الطريق ـ الكتاب ا لثالث ـ المكتب المصرى الحديث 2010
( ) 60من تراب الطريق ـ الكتاب الرابع ـ المكتب المصرى الحديث 2010
( )61من تراب الطريق ـ الكتاب الخامس ـ المكتب المصرى الحديث 2012
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فت عمد و حرا س ن نارص مششخن وذخيرته  ,الطعن رفم 87 / 3242
(
عن الجناي رفم  2013/10686مشتو السو( ـ  2013 / 1979كلى
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جنوب ال فا ي .
 1ـ الخطأ ى اإلسناد ومخالف الثابا باألورا(.
 2ـ خطأ أخر ى اإلسناد ومخالف أخرص للثابا باألورا( و ساد ى اإلستدال .
 3ـ الضصور ى التسبيب والفساد ى االستدال .

478

 4ـ الضصور  ,و ساد االستدال والتعسب ى االستنتاج .
 5ـ الضصور  ,و ساد االستدال .
 6ـ الضصور ى التسبيب والفساد ى االستدال والتعسب ى االسنتاج .
 2بصفته موظفًا عا ًما ـ حص لغيره ـ حسن الني دون وجه ح على رب ومنفع
من عم من أعم وظيفته  ,الطعن رفم  , ( 85 / 6887عن الجناي رفم
 2013 /10128جناياا فسم الدفى  2013 / 1305 ,كلى شما الجي ة
 1ـ الضصور ى التسبيب
 2ـ الخطأ ى تأوي وتطبي الضانون والضصور ى التسبيب .
 3ـ فصور آخر ى التسبيب وخطأ ى تطبي الضانون .
 4ـ البط ن واإلخ

الجسيم بح الد ا .
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 5ـ فصور ى آخر التسبيب .
 6ـ الضصور واإلخ

بح الد ا .

 7ـ الخطأ ى اإلسناد .
8ـ فصور آخر ى التسبيب .
 9ـ فصور آخر ى التسبيب وخطأ ى اإلسناد .
 10ـ فصور آخر ى التسبيب و خ

3

بح الد ا .

حيا ة أسلح وذخائر ومضاوم سلطاا  ,الطعن رفم  , ( 83 / 31547عن
الجناي رفم  2013/9969فويسنا ـ  2013/533كلى شبين الكوم .
 1ـ الضصور ى التسبيب .
2ـ الخطأ ى ى اإلسناد ومخالف الثابا باالورا( .
 3ـ فصور آخر ى التسبيب و ساد ى االستدال .
 4ـ فصور ى التسبيب .
 5ـ فصور آخر ى التسبيب و خ

بح الد ا .

 6ـ فصور آخر ى التسبيب .
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 7ـ فصور آخر ى التسبيب .
 8ـ الد ع بعدم دستوري الفضرة األخيرة من المادة (  ) 26من الضانون رفم
 1954 / 349المعد بالضانون  ( 2012/6عدم جوا الن و بالعضوب )
.
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فت عمد مع سب

اإلصرار و حرا س ن دون ترخيص

 ( 85/8558عن الجناي

 ,الطعن رفم

رفم  2013/9976جناياا شبين الكوم ـ

 2014/2004كلى شبين الكوم .
 1ـ الضصور والتناف
 2ـ تناف

ي التسبيب .

آخر ي التسبيب .
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 3ـ الضصور ي التسبيب  ,و ساد االستدال والتعسب ي االستنتاج .
 4ـ فصور آخر ي التسبيب .
 5ـ الضصور ى التسبيب والبيان .
 6ـ فصور آخر ي التسبيب .
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حرا مخدراا بغر

اإلتجار ـ الطعن رفم  ( 84/7712عن الجناي رفم

 2013 /162جناياا الدفى ـ  2013/740كلى شما الجي ة .
 1ـ الضصور ى التسبيب .
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 2ـ فصور آخر ى التسبيب .
 3ـ فصور آخر ى التسبيب .
 4ـ التناف

ى التسبيب .

 5ـ فصور آخر ى التسبيب .
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شرو

ي فت و سرف باال كراه الطعن  ( 85 / 10258عن الجناي رفم

 2012/348جناياا أبو رديس ـ  2012/ 204كلى جنوب سينا
 1ـ البط ن .
 2ـ التناف

ى التسبيب .
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 4ـ فصور آخر ى التسبيب .
 5ـ فصور آخر ى التسبيب .
 6ـ فصور آخر ى التسبيب و ساد ى االستدال .
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فت عمد و حرا أسلح

الطعن رفم ( 85 / 36098

عن الجناي رفم

 2014/14156جناياا فسم الورا( ـ  2014/2885كلى شما الجي ة .
 1ـ الضصور ى التسبيب  ,والخطأ ى اإلسناد  ,ومخالف الثابا باألورا( .
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 2ـ الضصور ى التسبيب .
 3ـ فصور آخر ى التسبيب .
 4ـ فصور آخر ى التسبيب .
 5ـ فصور آخر ى التسبيب .
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سرف باإلكراه وحيا ة س ن نارص الطعن رفم  ( 86 /13445عن
الجناي رفم  2015/7163جناياا بنى سويب ـ

 2015/1575كلى بنى

سويب .
 1ـ فصور وخطأ ى اإلسناد ومخالف الثابا باألورا( والتهاتر والتناف
2ـ الضصور واإلخ

بح الد ا و ساد االستدال .

 3ـ الضصور ى التسبيب والبيان و ساد االستدال .
 4ـ الضصور والتهاتر والتناف

ومن ثم ساد االستدال .
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