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َةي َـــائىَعطَ رجَ 
َ

َ

َ

َ

َ

َاةــادَالمحامــنَحصــم

 

 

 

 

 

 

َمنَأرشيفَالطعونَبالنقض

َ

َوالعشرونََالثانىالمجلدَ

َ

َـــــــ

َ

َ

َتقديــــم

 

يو ثمانية عبر      ا في  لمماا يا، و وتيفى في  فى يي    ي  لنيض  لميا   و و يا خمسيي  عا  

 .. ىفيييأ ف  لمطضييي د ففلمييو و لمنمييروخبيير، و ففرغتييف في ييا  يي  فىييباد ايي  ن ييا  لمسيياي  

ال فىتأثر ب يا ما سي  و وف  فحيا يا مئ  وي  وفباياو  نبي  ف  ففياىً و   ي   ف  يايفول في يا  يا  

ينييا   عىي   يا نامىيف تمينيا في  ىىيامة لمماا يا، ب يم يا لمابيىية وعطاو يا لمسيى  لم ياو  عىي  

 لمنى  ولمث افة ولمافية ولمذ ة ولإلخ ص ولمضناى . 
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 رجائى عطية

 محامىال

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

ُجلَْيِن أََحُدُهَما أَْبَكُم  ُ َمثاَلً رَّ  َوَضَرَب ّللاه

الَ يَْقِدُر َعلََى َشْيٍء َوُهَو َكلٌّ َعلَى َمْوالهُ 

ههُّ الَ يَأِْت بَِخْيٍر َهْل يَْستَِوي ُهَو  أَْينََما يَُوجهِ

ْستَِقيٍم  َوَمن يَأُْمُر بِاْلعَْدِل َوُهَو َعلَ  ى ِصَراٍط مُّ

(76) 

 صدق هللا العظيم

 
 (76ىضى، لماا  )

 

َ

َ
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َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

  إهـداءإهـداء
  ــ

  

  إلى المحامينإلى المحامين

  

  فرسان الحق والحرية والكرامة فرسان الحق والحرية والكرامة 

  
  رجائى عطيةرجائى عطية                                                  

  
َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َرشوةَـَطلبَوأخذَعطية
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َلأداءَعملَمنَأعمالَالوظيفة

َــــ

َ

َجناياتَمركزَالقناطرَ.25213ََ/2011َفىَالجنايةَرقمَ

َكلىَجنوبَبنهاَ.1376ََََ/2011ََََََََََََََََََ

َ

َ

َمذكرةَ

َــ

َ

َإلىَمحكمةَجناياتَشبراَالخيمة

َــــــــــ

َالمبادئَ:

َـــــــَ

َ

 عدمَجديةَالتحرياتَ. .1

 بطلانَالتسجيلاتَالمسموعةَوالمرئيةَ. .2

 بطلانَإذنَالنيابةَ. .3

لــنذنَبطلــانَكافــةَالتســجيلاتَالســابقةَوالتاليــةَ .4

5/4/2011َ 

 بطلانَالقبضَوالتفتيشَ. .5

َ
6/1/2017َوقدَقضىَفيهاَبالبراءةَبجلسةَ

َ

َمحكمةَجناياتَ

َ
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ََشبراَالخيمة

َ

َمذكرةَ

َ

 

) متتم    ..........................................                            :      َبــدفا 

) 

 جنايات مركز القناطر 2011/  25213:  فىَالقضيةََ

 كلى جنوب بن ا    2011/   1376

 

 4/12/2013جلسة 

 

، ستتندوو ىلتتى  فتتى اليقيقتتة كيويتتة ومولوطتتة ومل قتتةبنتتاع ىلتتى  تتكو   تتى       

 بيان ا . 

 ام مت النيابة الدامة ، المم   الظلي  الم مر  ىليه  .      

، بوائرة مركز القنتاطر  6/4/2011يمى  21/3/2011 خالل ال مرة منبأنه         

ميافظة القليوبية ـ بص مه موظ ا ىموميتا ) م نتوت مخطتيط ىمرانتى بت وارة المنظتي   ـ

 من أىمتال وظي متهطلب وأخذ ىطية ألواع ىمل بمجلت موينة القناطر الخيرية ( ، 

بأن طلب من / أيمو  توىى ىبتو الو تار التويب مبلتع أربدتة يه  جنيته أختذ منته مبلتع 

اع ىجتراعات ىصتوار متراخيل البنتاع للدقتتار ىن تأل تى جنيته ىلتى ستبيل الر توة مقابتتل 

 وذلك ىلى النيو المبين بالميقيقات  .  المملوك لوالوه

      

 ىقوبات . 103وطلبت ىقابه بالماوة       

 

 

َالدفـــــا 

َ
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 أولاََ:َفىَالدفو 

 

 

 :   ندفعَقبلَالحديثَفىَالموضو 

 

ــا وكتتل متتا بنتتى أو ،  27/3/2011الصتتاور  بتتبطالن ىذن النيابتتة الدامتتة:    أول

 . مرمب ىليه

 المى بنى ىلي ا .  لدو  جوية الميرياتـ      1

واألياويتتت  بالمراىبتتتة والمستتتجيل والمصتتتوير للقتتتاعات  لمضتتتمنه ا ذن ـ2

،  تتتتتتتتتامال  تتتتتتتتتام  المميتتتتتتتتتر  ىنتتتتتتتتته ) المتتتتتتتتتم   (  الملي ونيتتتتتتتتتة

ا اليصتتول وون ،   0106803614رىتت   بالمستتجيل ىذن ىلتتى مقتتوم 

 للمتاوة بالمخال تة , الميقيت  ىاضتى غيتر و و , الجزئى القاضى من

ا 206 والمتاوة , 37/1972 بالقتانون المدولة  أ.ج 206  , أ.ج مكترر 

 بالقتتتانون األولتتتى فقرم تتتا والمستتتمبول 95/2003 بالقتتتانون المضتتتافة

145/2006 .  
 

  . مقع لما مسمقبلة جريمة ىلى ا ذن هنصرا   ـ3

 

  . وفساو ا , رئيةوالم المسموىة المسجيالت بطالن (َثانيًا )

  . له من يذ ا وأجريت ىليه وارمكنت واىمموت بنيت الذ  ا ذن لبطالن (1)

 كمتا ا جتراع وكي يتة ومكتان وىتت فيته يبتين مسجيل بكل ميضر ميرير لدو  (2)

  . القانون يوجب
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 ولتيت المنتووب غيتر كونته يالتة , والمصوير بالمسجيل القائ   خل لمج يل (3)

  . القضائى الضبط مأمور  من

  . المسجيل ىمليات ىجراع كي ية مج يلل (4)

 ا ذن ي تمل ا ولت  , ىانون تا مؤثمة بجريمة  ائىجرا ليظة المسجيالت هخمالط (5)

 ىلتتى مؤثمتتة جريمتتة و تتى , الستتمع استتمرا  جريمتتة  تتى ـ ( الباطتل ) 

ا 309/ للماوة أ( ) بال قرة اسمقالل   . الدقوبات ىانون من مكرر 

  . الميقي  بسلطة امصال ا ىبل التالمسجي ىلى الضبطية رجال هطالع (6)

  . الجنائية األولة من كوليل بالمسجيالت اهىمواو جواز ىو  (7)

 

ـــاَ )  بالمراىبتتتة الصتتتاورة , 5/4/2011 الصتتتاور الدامتتتة النيابتتتة ىذن بتتتبطالن (ثالًث

 يتتال المتتم   وم متتي  وضتتبط , واألياويتت  للقتتاعات والمصتتوير والمستتجيل

  . ىليه مرمب أو بنى ما نوبطال , الر وة مبلع مقاضيه اوىيت

  . ىلي ا بنى المى الميريات جوية لدو  (1)

  . 27/3/2011 الصاور ا ذن  و , باطل ىذن ىلى هىمماوه (2)

و تو غيتر ،  متن القاضتى الجزئتىىلتى ىذن بالمستجيل  مقتومالدو  اليصول  (3)

مكتررا أ.ج . وفقتا لمتا  206،  206، خالفا أليكا  الماومين  ىاضى الميقي 

 مقو  .

 .  لما مقع جريمة مسمقبلةصرا  ا ذن ىلى هن (4)

 

   .  5/4/2011بطالن كافة المسجيالت السابقة والمالية  ذن  (رابعاَ)
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لتتتتذات أستتتتباب التتتتبطالن الستتتتال  ىيجاز تتتتا فتتتتى بيتتتتان بطتتتتالن من يتتتتذ ىذن           

27/3/2011  . 

بطالن القبض ىلى المم   وم مي ه ، وبطالن ما بنتى أو مرمتب  (خامساَ)

 :هىلي

 .  ، وما بنى ىليه 5/4/2011لبطالن ا ذن الصاور   (1)

 مبيتتتيل القتتتبض  متتتن يتتتاهت الملتتتبتولدتتتو  وجتتتوو المتتتم   فتتتى يالتتتة   (2)

 والم مي  .

 

 :  ونباور فنقول

الم متة الكيويتة ل  مس ر  ذه ا جراعات الباطلة ىن وليتل مدتووو يتوين المتم   ب (َأولاَ)

 . المل قة المنسوبة ىليه ظلما وافمراع

وكيويتتة م متتة ،  براعمتتهبتتل ىلتتى الدكتتت ، ي لتتت األورا  بأولتتة ىلتتى       

 .  المبلّع والمواع أغراضه

 

َصوَّرنا يويثنا ، ومتذكرمنا ، بالتوفوع ، ألن القتانون يلتز  بتأن يستب  ىبتواؤ ا (  ثانيا) 

 اليوي  فى الموضوع .

 

،  موضتتوعبيتتان أستتانيو ا مباى تتا فتتى ىرضتتنا للأمتتا وىتتو أبتتوينا ا ، فستتيرو       

متن يت   تذا  ه نقمطع، يمى  وسنرجئ أسانيو ا القانونية ىلى خما  المذكرة

متتن  تتذه الم متتة  براعمتته الموضتتوىيةالظلتتي  الم متتر  ىليتته فتتى ىثبتتات 

فليت  تو مالتك ،  وه ىل  ما ص ةىلى غيتر  الظالمة المى ابموى ا المبلع

ذ تب للرىابتة وىنمتا  ،وه يدر   يئا ىن ظروف ا المالبسة ،  األرض ىطدة
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ظنَّتتا أن ذلتتك ي تتمل لتته  ، ليمخايتتل ويتتولى بصتت مه كضتتابط  بتتالقوات المستتلية

 !!! األبواب وىلى غير ي  ، وىو لألس  كان

 

َفىَالموضو َ:ََثانيًاَ

ََمعَحفظَحقناَفىَبيانَأسانيدَالدفو 

 

 

 ىلي تتا وستتيطرت يركم تتا , وضتتالة باطلتتة , كيويتتة وىتتو  التتوىو   تتذه

 28 ـ  أيمتو  تتوىى ىبتو الو تار التويب , مستلية ىتوات النقيتتب ىلي تا انتوفع , أغتراض

 بتتتالظرو  لتته ىلتتت   وه , أبتتوه يمملك تتا المتتتى األرض ىطدتتة مالتتك  تتتو لتتيت , ستتنة

 لت  مخال تات متن ب تأن ا ألبيته رَ يترّ م متا وه , األرض ب تذه أياطتت المى والمالبسات

 أن ظان تا , ابطكضت بصت مه ممختايال   ستياومه ذ تب وىنمتا , ىن ا المواضى يجوز يكن

  ! كان لألس  وىو , ي  وبوير , مصراىي ا ىلى األبواب لسياومه ي مل ذلك

 

 ََوكذبها,ََفىَعدمَجديةَالتحريات.َ

 , ا واريتتة الرىابتتة لتتو  بتتالجي  ضتتابط لمتتواخل , المؤستت  المتترّ  الواىتتع  تتذا

 فتى ـ م توبة فجتاعت , ا واريتة الرىابتة ىضو ـ ميريات ه  أو ـ ميريات فى اندكت

 وىتتا التتذ  األمتتر , أكثتتر  تو بمتتا موموستتة جتتاعت بتل , الجويتتة بدتتو  ـ القليتتل أىتل

 ميريامتته ي تتو  بمتتا يقتتر أن ىلتتى ـ ضتتمير متتن جزئيتتة صتتيوة بدتتو ـ الرىابتتة ىضتتو

  . المديبة القاصرة
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 وي تت و , ومدروفتتة م تت ورة , ثابمتتة بيقتتائ  يتتوي   تتو , لتتىي ومتتا

 الرىابتة ىضتو ميريتات من تا خلتت ذلتك ومتع , رستمى مدظم تا مسمنوات ىلي ا

 !!! ا وارية

 المضى ىن ـ ! اسمقا  ىن ـ وألىلع , ىلي ا وصلمل , ميريه فى  جوّ  لو و و

  !  واضيان المبلع وكيوية كذب ألن ، ىجراعامه فى

 , 27/3/2011 ىذن تا أصتورت لما , الدامة النيابة أما  اليقائ   ذه كانت ولو

  . 5/4/2010 ىذن ا وه

 طتى المتوىرة الميكمتة ىلتى ىتومنا ا المتى المسمنوات يوي  الموىرة ةال يئ وىلى

  : المسمنوات يوافظ
 

 /َ9/9/2012َـ5ََالحافظةَرقم 

  : ىلى وطويت            

التوكمور  توىى ىبتو  / به مقو  ورجاع مظل  من ـ األصل طب  ضوئية  صورة         

 التتوكمور األطبتاع نقيتتب ىلتى 28/8/2010 فتى ـ  نتا المبلتع والتتو ، الو تار التويب

 ب ىامتة المترخيل طلبته ب تأن القليوبيتة ميتافظ لتو  للموخل فيه يوسطه ، السيو يمو 

 القضتتائية الورامتتات متتن وىىالمتته ، الماثلتتة التتوىو  موضتتوع األرض ىطدتتة ىلتتى بنتتاع

   . في ا مخال امه جزاع ب ا ىليه الميكو 
 

 1937 / وارو رىتت  األطبتتاع ابتتةنق ستتكرمارية بختتام  مخمومتتة األولتتى والصتت ية       

 لنقابتتة التتوائر  بالختتام  ومخمومتتة ، الثانيتتة الصتت ية ىلتتى ومؤ تتر 31/8/2010 فتتى

   :  نص ا بمأ يرة ـ السيو يمو  الوكمور األطباع نقيب من ـ األطباع

  يسين ىولى المسم ار سياوة    »          

 .  وبيةالقلي ميافظ                                        
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 بالمدتتتا  طبيتتتب متتتن المقتتتو  ا نستتتانى اهلممتتتات  تتتذا برىايتتتة الم ضتتتل أرجتتو       

  . وألسرمه له يماية ىليه الموىدة والورامات الدقوبات لرفع والموخل

  ، الممنيات وأطيب ال كر خالل مع                      

 . السيد حمدى . د  / توقيع                                                         

 . لإلفاوة الموينة رئيت السيو  : الورىة بيمين ومؤ ر         

 «  7/9/2010 الميافظ موىيع                                                         

 بأنته وكمابمه بلسانه يقر ،  وىى ىبو الو ار التويب مقومه أن ، الم   أن ىلى        

  :   الل ظ بيصر فقال ، باألرض ىواىو ببناع وىا  قانونال خال 

 فتتتتتى بنتتتتتاع ىواىتتتتتو فقتتتتتط ميتتتتتت األرض اضتتتتتطررتفتتتتت ننى »        

 11/2/2008والمى وخلت كروون المبانى فتى  فضاع لقطدة أرض 1/11/2009

 « ..... ىلخ
 

 :  يررت ضوه ثالثة مياضروأضا  مقومه أنه       

، ويكتت  ىليتته  بتتوون متترخيل بنتتاع 6/5/2010فتتى  226ميضتتر رىتت   ـ

 . ج 15600بورامة غيابيا 

ورىتت   3042بتترى  ى تتوال طريتت  21/6/2010وميضتتران يختتران بمتتاريخ  ـ

 أل  جنيه   .  50ـ وكل ميضر  3059

َونفهمَمنَذلكَ:َ

 .   أنه  و سبب مدطل يصوله ىلى المرخيلـ       1

 .  ىو الخرسانيةى مر  األرض وب ا القواكذب ما ىوىاه بالميقيقات أنه  ـ 2

المى ييمل ا المذكور ونجله لمن يرر ويرروا ضوه  تذه المياضتر الضوينة  ـ 3

 .    الذ  ي رضه القانون ىياما بواجب  



12 

 

باصتتطناع ومل يتت  اهم تتا  ىلتتى المتتم    ستتبب اهفمتتراع كتتذباأن ذلتتك كلتته كتتان  ـ 4

 .   الكاذب موضوع الوىو  الماثلة

 

 والتو ستدى , الرىابتة ىضتو ميريتات م تمل ا ل  المى , الثانية اليقيقة  ذه

 بميقيقتات 68/81ل فقتال , كذب ا لمزيين ا سدى ـ األرض ىطدة مالك و و المبلع

  : النيابة

 

 ؟ مرخيل ىلى اليصول ىبل األرض ىلى مبانى ثمة ب ىامة ىمت  ل  : سئل

 ىواىتتو وفي تتا  تتاري ا كنتتت األرض بتتت ( صتتار  كتتذب ) بنتتم  متتا أنتتا  تتو :    ج

 . نيةخرسا

 [ !!! الم ضوية المقولة  ذه كذب يرو وسو  ]

 ؟ خاصمك باألرض المبانى ملك بأىمال القائ  ومن :   ت

 .  كوه األرض  ار  أنا  و :     ج

 [ الم ضوح الزى   ذا كذب يأمى وسو  ]

 

 َ/َ15/5/2012َـ1ََالحافظةَرقم:َ

 :  مثبت مسمنوات  ذه اليافظة ـ يقيقمينو        

ىلتتى   تتوىى ىبتتو الو تتار التتويب :   أن ستتبب مدطيتتل يصتتول لــأولىالحقيقــةَا 

صتتب ىواىتتو خرستتانية براجتتع ىلتتى مخال متته متترخيل ـ 

 .  ضوهجاره ب كو    ومقوبقطدة األرض ـ 
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 , المخال تة تذه   و الذ  يرر ميضتر المم   الماثل أن  :  الحقيقةَالثانية

  ونجلته مخملت  توىى ىبتو الو تار التويبمما أوجو ضوينة لتو  

 .  البالغ ضو المم   الماثلوموبر 

َ:َـَوقدَطويتَهذهَالحافظةَعلىَالمستنداتَالرسميةَالآتيةَََ

 

متتتن مجلتتتت موينتتتة القنتتتاطر  8/4/2012 تتت اوة رستتتمية صتتتاورة بمتتتاريخ ـ        1

 الخيرية ميافظة القليوبية .

 :  ثابت ب ا    

 

القستت  مبتتين ىتتو  أنتته بالبيتت  فتتى ستتجالت متتراخيل المبتتانى الموجتتووة ب        

الرستتومات ال نوستتية وبتتاىى مستتمنوات   تتوىى ىبتتو الو تتار التتويب مقتتوي  الستتيو /

 . 119/2008المرخيل المنصول ىلي ا بالقانون 

وىليتته لتت  ييصتتل ىلتتى متترخيل مبتتانى بتتالموىع الكتتائن بتتأرض كتتاب         

 . بالقناطر الخيرية يمى ماريخه

 

بمدرفتة  6/5/2010مال ميرر يو  ـ     صورة طب  األصل لميضر مخال ة أى 2

 تتوىى ىبتتو الو تتار  ) المتتم    نتتا ( ضتتو ........................الم نتتوت 

ل المم   ،  ) صايب ىطدة األرض ووالو المبلع  نا ( الويب األمر الذ  َيمَّ

 !!!أيمو  وولوه ،  وىى ىبو الو ار الويب بضوينة

 

ىلى الج ة ا وارية  ألنه ىا  بصب ىواىو خرسانية وون الرجوع      

وهئية المن يذيتة ومخال تة  119/2008بذلك أيكا  القانون  المخمصة مخال ا  

 من القانون بناع بوون مرخيل .60أليكا  الماوة 
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أول فتتى خانتتة الم نتتوت ميتترر موىيتتع   نتتا موىتتع متتن المتتم  والميضتتر       

ة الج تتة الميضتتر , وموىيتتع ثتتان فتتى خانتتة متتوير المنظتتي  , ومدممتتو متتن رئاستت

 توىى ىبتو الو تار  بضوينةاألمرالذ  يمل المم   ،  ا وارية ومخمو  بخامم ا

 !!! أيمووولوه  ،  الويب

 

متتن رئتتيت المركتتز والموينتتة ـ القنتتاطر  9/5/2010ـ    خطتتاب صتتاور بمتتاريخ   3

مرفقتتا  بتته أصتتل الميضتتر  ىلتتى متتأمور مركتتز  تترطة القنتتاطر الخيريتتةالخيريتتة 

 . يافظة 2ع الميضر سال  الذكر ميت رى  /الخال بالمخال ة موضو

 

، خانتتة متتوير المنظتتي  فتتى  موىتتع متتن المتتم   الماثتتل  نتتاوياليتتظ أنتته               

له بضوينة األمرالذ    !!! أيمو وولوه،   وىى ىبو الو ار الويبَيمَّ

 

 4/5/2010بماريخ  2560من ىرار ا زالة رى  صورة طب  األصل ـ     4

 موىتتتع موىيتتتع أول متتتن وياليتتتظ أنتتته ستتتال ة ا  تتتارة  ةالختتال بالمخال تتت

 ومدممتو متن , وموىتع منته أيضتا  فتى خانتة متوير المنظتي   , المم   الماثتل  نتا

 ، ومدممتتتو متتتن الستتتيو  متتتوير ىتتتا  ا وارة ال نوستتتية ثتتت  رئتتتيت الج تتتة ا واريتتتة

ل المم   ميافظ القليوبية ،  ،   وىى ىبتو الو تار التويب بضوينةاألمر الذ  َيمَّ

 !!!   أيمو وولوه

 

 :   1ملحوظةَ/َ 
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  توىى  وفيما يلى مسمنوات المنازىة المتى  تجرت بتين التوكمور        

ـ وجاره فتى األرض ـ التوكمور ميمتو ريتي  ى ي تى  ىبو الو ار الويب

 !!!  . والمى كانت من أسباب ىرىلة المرخيل غني 

 

ضتو التوكمور .    ى ي تى غنتي الوكمور / ميمو رييـ    صورة ال كو  المقومة من  5

 ( . والو المبلّع  نا)   وىى ىبو الو ار الويب
 

 : ثابتَبهاَ   

أن ال اكى يمملتك ىطدتة أرض كتاب  يتوض الوهلتة ال ترىية مستايم ا           

ىتا  ىتو ,   توىى ىبتو الو تار التويبىتو فتوجئ  تخل يتوىى التوكمور  2 195

ض مجتاورة وفتى جتزع متن فتى أرىلى غ لة منه بي ر القواىو المسلية 

 . أرض ال اكى

 

 ىتو( ـ  والتو المبلّتع  نتاـ   توىى ىبتو الو تار التويب) وأن الم كو فى يقه        

الرجوع لل تركة الدقاريتة المجاريتة ا ستالمية المتى ىامتت بتالبيع مدرض له وم  

ألن  تتذا التتوكمور  ، لل تتاكى والمتتى أوى تتت بتتوور ا كتتل ا ن تتاعات لتتو  الجميتتع

( ىتا  بالتوخول فتى ىطتع غيتره وون وجته يت  ىى ىبتو الو تار التويب تو)يقصتو 

 . وميرر ىن ذلك مخال ة

 

  تتوىى ىبتتو الو تتار التتويب وأنتته ىتتو  نمتتى ىلتتى ىلتت  ال تتاكى أن التتوكمور        

 يصل ىلى مأ يرات الميافظ بدمل مرخيل .
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 وأن ال تتتتاكى يملتتتتك جتتتتزعا  متتتتن األرض المتتتتى وخل تتتتا الم تتتتكو فتتتتى يقتتتته      

ومت  ىيقتتا  ,  واطلدتت النيابتتة ىلتى الدقتتوو(  بتو الو تتار التويب توىى ى )

،  األىمتتال ليتتين فتتض النتتزاع بتتين جميتتع األطتترا  ومتتن   ال تتاكى

 تتوىى وطلتتب فتتى ن ايتتة  تتكواه وىتت  ا جتتراعات متترخيل المبتتانى للتتوكمور / 

 . أو أل   خل يخر ب ذه المنطقة ىبو الو ار الويب

 

بأنتته ي تتمرط  يقتتا   ، 2/3/2010وىتتو مأ تتر ىلتتى ال تتكو  بمتتاريخ       

 . السير فى ىجراعات المرخيل أن يكون  ناك نزاع ىضائى

 

بوى  األىمال الجويوة ووىت  ىجتراعات  ىريضة وىو  مسمدجلةـ     صورة  6

 ضو : ـ  ميمو ريي  ى ي ى غني المرخيل , مرفوىة من 

 

 ( والو المبلع  نا. )   وىى ىبو الو ار الويب .1

 . موينة القناطر الخيريةالسيو رئيت مجلت  .2

 . السيو رئيت ىس  ا وارة ال نوسية والمراخيل بالمجلت .3

 . السيو ميافظ القليوبية .4
 

 

 الرىابتتة ىضتتو ميريتتات أن ، اليقتتائ  ل تتذه ووالتتوه المبلتتع مجا تتل متتن واألو تتى       

 بطتالن ثت  ومتن ، ميريته جوية ىو  يك   مما ، ماما خلوا من ا خلت ، ا وارية

 . الدامة يابةالن ىذنى
 

 الميستور متن كتان المتى اليقتائ   تذه أمام تا وضتدت لتو ، الدامتة النيابتة ىن بل       

 أصتتورت لمتتا ، ميريتته فتتى  َجتتوَّ  لتتو ىلي تتا ا  متتواع ا وريتتة الرىابتتة ىضتتو ىلتتى

 !!! 5/4/2011  ، 27/3/2011 ىذني ا الدامة النيابة
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 َ/َ15/5/2012ـ2ََالحافظةَرقم : 

 : يتَهذهَالحافظةَ،َعلىَالمستنداتَالآتيةوقدَطَوَََََََََ
  

  توىى ىبتو الو تار التويبومقو  متن  2009 /15/11صورة الطلب المؤر     ـ   1

 .    السيو ميافظ القليوبية) والو المبلع ( ىلى 

 :   ثابت به 

مقريبا متن مقستي   2  150أن الطالب يمملك ىطدة أرض فضاع مسايم ا           

، واألرض ضتتتمن مخلتتتالت موينتتتة القنتتتاطر الخيريتتتة ختتتارج الجمديتتتة بكتتتاب  

 ب ذه القطدة  .  وطلب الموافقة ىلى اسمصوار مرخيل بالبناعالزراىة ، 

متن ا وارة الزراىيتة بالقنتاطر  2009 /1/1 خطتاب صتاور بمتاريخـ  صتورة  2

 الخيريتتة ىلتتى الستتيو رئتتيت الويتتوة الميليتتة لمركتتز وموينتتة القنتتاطر الخيريتتة ـ 

 منظي  .

 :   ثابت به 

) والتو المبلّتع ( يقتع   وىى ىبتو الو تار التويبأن الموىع الخال بالسيو /           

وأن مستتتاية ىطدتتتة أرض المتتتواطن  كتتتروون موينتتتة القنتتتاطر متتتمخلالتضتتتمن 

 ىلى الطبيدة  .  2  156المذكور  ى 

 

ميتتررة بمدرفتتة رئتتيت المركتتز  24/11/2009ـ  صتتورة متتذكرة مؤرختتة   3

 ىلى السيو الميافظ  .  اطر الخيرية للدرضوموينة القن

 

 :  ثابت ب ا 
 

  وىى ىبو الو تار التويبلقطدة أرض ملك المواطن  طلب المرخيلوروو  

 . 
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  مقتع  2  150وبالمداينة ىلى الطبيدة مبين أن ا أرض فضاع مسايم ا يتوالى

بالمخال تتتتة لقتتتتوانين المنظتتتتي  ضتتتتمن مقستتتتي  ال تتتتركة ا ستتتتالمية المقتتتتا  

 .  لدمرانى واخل كروون الموينة وواخل الخير الدمرانىا والمخطيط

  ل  يتم  اىممتاو مقستي  للمنطقتة ومت  مقستيم ا بمدرفتة ال تركة ا ستالمية كما أنه

 .  بالمخال ة لقوانين المنظي  والمخطيط الدمرانى

  2008ضمن ممخلالت الموينة المدمموة ىا  والقطدة   . 

  متن ميتاه  وفر في تا جميتع المرافت ممالواىع ب ا القطدة  أرض كاب ومنطقة

 ، وك رباع ، وصر  ، وملي ونات .

 

صاور ىن رئيت المركتز والموينتة  3/12/2009ـ    صورة خطاب مؤر   4

وموينتة القنتتاطر الخيريتة ـ ا وارة ال نوستتية ـ ىستت   ـت الويتوة الميليتتة لمركتز

ما ي يتو أنته ستب  المنظي  وموجه ىلى السكرمير الدا  المساىو لميافظة القليوبية . ب

ومأ ر متن ستياومه  25/11/2009الدرض ىلى السيو الميافظ  بمذكرة مؤرخة 

 . بي ظ الطلب

 

متن رئتيت مركتز وموينتة القنتاطر  15/6/2010بمتاريخ ـ   صورة مذكرة ميررة  5

 تتوىى ىبتتو الو تتار  الخيريتتة للدتترض ىلتتى الستتيو الميتتافظ ب تتأن مخال تتة الستتيو /

 . الويب

ألت  جنيته 50بالموافقتة ىلتى ميصتيل مبلتع المتذكرة ه وطلب فى  ذ       

 .  الدا  من المخال  مقابل رفع المخال ات ىن الطري 

 

الستيو ىلى   وىى ىبو الو ار الويب مقو  من 12/8/2010ـ   صورة مظل  مؤر   6

 .   ميافظ القليوبية
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 :   يطلب فيه   

 !!! وارة ال نوسيةرفع الظل  ىنه وىىطائه الرخصة وا فراج ىن ا من ا    

 !!!  ممجا ال األسباب اليقيقية المى من صنده                                

 

متتن  18/8/2010 الصتتاور بمتتاريخ 2010/  195ـ   صتتورة متتن القتترار رىتت   7

لبيت  التمظل  ال ئون القانونية للويوة الميلية لمركز وموينة القناطر الخيريتة ، 

 .  ر الويب وىى ىبو الو االمقو  من 

 

 :   ومضمن القرار م كيل لجنة من كل من     

 السيو / مصط ى ين ى ىلى سدو  ـ  موير الم مي  المالى وا وار  .1

 ـ  ىضو ا وارة ال نوسية   ................ .) المم   (الم نوت/  .2

أرض كتاب   المنظي  ىن منطقتةـ    فنى   السيو/ ىبو الريمن ميمو ميموو .3

. 

 صاور من موير ا وارة ال نوستية  برئاستة  27/9/2010خطاب مؤر  ـ  صورة   8

 وموج تتة ىلتتى مركتتز وموينتتة القنتتاطر الخيريتتة ـ ا وارة ال نوستتية ـ ىستت  المنظتتي  

 توىى ىبتو ب تأن ىلممتات المتواطن /.  مكمتب خومتة المتواطنين متوير  /السيو 

  أو رفتع صر  مرخيل بناع لقطدة أرض ملكه بنايية ىزبتة مستل الو ار الويب

 .   غرامة المياضر وا زالة

 

 :   ثابت به 

  ىلى البناع ىلى ىطدة األرض ملك المتذكور بمتاريخ  واف الميافظ أن السيو

17/2/2010   . 
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  ىا  مالك األرض المجتاورة لته ويتوىى / ميمتو ريتي  غنتي  برفتع

بوىتتتت  ىجتتتتراعات متتتترخيل ألرض  65/2010وىتتتتو  رىتتتت  

 . ىلى ملكهالمذكور لمدويه 

  ىلتى ال تئون القانونيتة فأفتاوت ب يقتا  متنل أ  ىرض الموضتوع  م

، وضتترورة مقتتوي  المستتمنوات  لتتألرض الممنتتازع ىلي تتامتتراخيل مؤىمتتا 

 .  المسجلة لقطدمى األرض

 

  بصتتب ىواىتتو خرستتانية فميتترر ضتتوه ميضتتر مخال تتة ىتا  المتتذكور

 .    6/5/2010وىرار ىزالة بماريخ منظي   

 

  المرخيلالسير فى ىجراعات  ىيقا ضوع ما مقو  م  ىلى    . 

 

متتن رئتتيت اللجنتتة  الم تتكلة  29/8/2010مقومتتة بمتتاريخ  صتتورة متتذكرةـتت   9  

  وىى ىبو الو تار التويبل يــل  كو  (  2010/ 195)  بالقرار سال  الذكر

. 

 

 :  وىو انم ت اللجنة ىلى 

 

  ميريتر أنته متبال يل والمداينتة ىلتى الطبيدتة يمضتل  مر  اللجنة أنه         

ميضر للمذكور وىرار ىزالة ولتيت ميضترين كمتا جتاع ب تكواه ،  وذلتك لقيامته 

لتت  يصتتور لتته متترخيل بصتتب ىواىتتو خرستتانية بتتوون متترخيل ، كمتتا أنتته 

 .لوجوو نزاع ىضائى ىلى يووو األرض 



21 

 

 

  119/2008طبقا للقانون وم  امخاذ ا جراعات القانونية ضوه      

 .  ت المرخيل ليين يل النزاع القضائىىجراعام  ىيقا  وىليه        

 .   اللجنة ي ظ  المظل ومر           

 

] فل  يكن أيو من المتوظ ين  تو التذ        

النتزاع وىنمتا أوى  ىجراعات المترخيل ، 

القضتتتائى النتتتاج  ىتتتن أخطتتتاع والتتتو 

 [ المبلّع

 
  

 ، بتاليى موجتووة ، الرستمية المستمنوات  تذه فت ن  ، ظتا ر واضتل  و وكما         

 ولكتان ، ميريته فتى  جتوّ   لتو ىلي ا يصل أن ا وارية الرىابة ىضو ىلى يسيرا وكان

 ، 27/3/2011 ىذني تتا ىصتتوار ىتتن بمند تتا ك تتيال الدامتتة النيابتتة أمتتا  ظ ور تتا

5/4/2011 !!!  
 

 َ/َ15ََ/5ََ/2012َـ3َََالحافظةَرقم . 

 بدتو منته سقط فيما ةالرىاب ىضو به سل  ما و و ، المم   رواية ىامت         

  ب يئتتة الميكمتة وأمتا  بتالميقي  بته و ت و ، ضتمير متن جتزع لويته استميقظ أن

 والم نتوت ، المبلّتع ختالو ، الموينة بمجلت ال نى  ميمو ىطب سديو سابقة

 ىليته ميتو  لتذ ا الختال اهسم تار  الم نتوت مصتط ى اللطي  ىبو فوز 

 متا واستمي اع األرض طدتةى لمترخيل المقتو  بم متة القيتا   تأن فى المم  

 . ورسومات جسات من يلزم ا
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أن الرستت  ال نوستتى التتذ  يقتتو  متتن  موضتتل ـ  3 / رىتت  اليافظتتة و تتذه       

  يجتب أن ييمتو  ىلتىال نوسى هستمخراج رخصتة ـ  المكمب اهسم ار 

 : 

 

 . النومة اليسابية 

 . مقرير أبيا  المربة 

  بدض الطلبات ومرف 

 

 صتتور متتن لمرفقتتات ب تتذه اليافظتتة ىلتتى ستتبيل المثتتال لمتتا و تتذا متتا موضتتيه ا      

مكمب الم نوت اهسم ار  / فوز  ىبو اللطيت  مصتط ى للمالتك ىصتا  ىبتوه أيمتو 

 . ميمو  ري 

 

ميضتتيره متتن أجتتل ـ ىلتتى نمتتاذج ممتتا يتتم   3وىتتو طويتتت  تتذه اليافظتتة رىتت  /      

 : ىسمصوار المراخيل ، و ى

 

/ فتتوز  ىبتتو اللطيتت   الم نتتوت اهسم تتار رستت   نوستتى صتتاور متتن مكمتتب ـتت     1 

 مصط ى.

 النومة اليسابيةـ      2

 .  المقرير ال نى ألبيا  المربة واألساساتـ      3

 : طلبات مرف  بالمسمنوات السابقة و ىـ      4

  نموذجـ  طلب مرخيل( 1)

 لطلب المرخيل ـ نموذج. ( بيانات المكمب ال نوسى المقو 2)

 المرخيل ـ نموذج . ل  طلبىيصال اسمال  م( 3)
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مع الويوة الميلية ـ نمتوذج  م ويض من المالك للم نوت اهسم ار  للمدامل( 4)

. 

الرستتت  الكروكتتتى المقتتتو  متتتن .......................ىلتتتى أنتتته الرستتت  ـ    صتتتورة  5 

 .  ال نوسى

 

 :   تعقيب 
 

ل ىلتتتى ب تتتا اهسم تتتار  لليصتتتوو تتتذه األىمتتتال ال نوستتتية المتتتى يقتتتو          

 . ىن الج ة ا واريةأىمال خارجة ,  المرخيل

َ

َ

َ

َ

 َ/َ9/9/2012ََـ4َََالحافظةَرقم 

 

للمتتتم   ب صتتتوار متتترخيل ىطدتتتة  ه ىخمصتتتالو تتتى مثبتتتت أنتتته        

ىلتى ك تو   لت  يطلتع،  التذ  َجتّو  بتذلكاألرض ملك والو المبلتع ، وأن 

ارا متتن ىىمبتتم نوستتى المنظتتي  ،  موزيتتع منتتاط  مركتتز  تتبين القنتتاطر ىلتتى

 .   واىدة الم مة و و الماريخ المدووو فى ،  8/11/2010

 
 

 :   وقدَطويتَهذهَالحافظةَعلىَالمستنداتَالرسميةَالآتية

 

الم نوستين  لك ـتـ  موزيتـع المناطتـ  ىلتـىـ  صـــورة رسميـــة طبـــ  األصــتـل  1

  /8/11متتتن القناطر،أىمبتتارا  وال نيتتين، وكتتذا الدمتتل األوار ، بمنتتاط  مركتتز  تتبين

والكــ   صــاور من ا وارة ال نـوسية ىست  المنظتـي  ـ رئاستة مركتز وموينتة  2010
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، ويمضتتتمن موزيتتتع المنتتتاط  ىلتتتى الستتتاوة القنتتتاطر الخيتتتـرية ـ ميافظتتتة القليوبيتتتة 

 .  8/11/2010الم نوسين وال نيين والدمل ا وار  ومن يقو  به وذلك اىمبارا من 

 

صورة رسمية أخر  من ذات الك ت  ستال  البيتان مؤ ترا ومرف  به                 

أوختتال بدتتض المدتتويالت متتن المختتمل بمتا ي يتتو  23/12/2010ىلي تا بمتتاريخ 

بالمنتاط  المابدتة بمركتز وموينتة القنتاطر الخيريتة بتين  ىلى موزيع اهخمصال

 الم نوسين الداملين با وارة ال نوسية .

 

ـ موضوع طلتب مترخيل  أن أرض كاب لذكر وثابت بالك  ين سال ى ا               

البنتتاع ميتتتل القضتتتية الماثلتتتة ـ والم تتتار ىلي تتتا فتتتى طلتتتب المتتترخيل المتتتؤر  

 2يافظمنتا / 1)مستمنو /  توىى ىبتو الو تار التويبالمقو  من /  15/11/2009

األرض مقع فى اخمصال الم نوسين /  تيرين ميمتو للميكمة الموىرة ( ـ  ذة 

 ميمتتو ، وىمتتا  ميمتتو ىمتتا  وه  تتأن للمتتم   / وىبتتو التتريمن ميمتتو ،  تتدبان

ب تا بمتا فتى ذلتك  ب ا وه أخمصال له بتأ  ىمتل ، يمدلت  ........................

 . ىصوار مراخيل البناع

 

الستيو ىبترا ي  الستيو موستى   /  و بته  ىو  صية ماوذلك يثبت                  

ض المقتو  ىن تا متن أن األر (116رئيت موينتة القنتاطر الخيريتة )ل/

  .................المم   / طلب مرخيل البناع سال  الذكر يوخل فى اخمصال 

 
 

 

َإجما َالشهودَ

َعلىَأنَموضو َاتفاقَالُمب ل  غَ

َكانَبشأنَأتعابَاستشارىَخاص

َسوفَيتولىَـَطبقاَللمتبع

َتجهيزَالرسوماتَالهندسيةَوجساتَالأرضَوخلافهَ
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َمَوأنَماَدارَبينَالمبلغَوالمته

َهذاَالاستشارىَالخاصَ«أتعابَََ»َكانَعنَ

َوليسَرشوةَ

َ
 

َ.َتراجعَالمبلغَذاتهَأحمدَشوقىَعبدَالغفارَالديب:    َأولا

َعنَكثيرَمنَتجديفاتهََ

 .  وإقرارهَبحقائقَلمَيذكرهاَفىَبلاغهَالكاذبَللرقابةَ

 
  ليتين  «فيته  وى  الدمتل »ميقي  نيابة بأن طلب والوه  10/  23أىر  ل

وأن رىت  القضتية  تو ،  فى القضية المى بين والوه وجاره ل القضائىال ص

ـتت  بصتلل فتتى هيقتتا ، وأن تا انم تتت ـ  متونى القنتاطر الخيريتتة 2010/  69

 الميكمة .

 

  متتا يقتتور  يتتوينى  »ىتتال لتته ىنتته  مجا تتوالم نتتوت / أىتتر أمتتا  النيابتتة بتتأن

لتتت بينتتى وبتتين جارنتتا وهز  ييصتتل صتتلل فدم فيتته نتتزاعالرخصتتة ى تتان 

وىستمنا الدجتز اللتى ىنتوه  وباىى الجيتران ميمو ريي  غني مع  جلسة صلل

 وطلّدنتا  ت اوة بتاللى مت ىتن القضتية ، وأضتا  :  وراح منتازلىلينا ماويا 

والكتتتتال  وه كتتتتان فتتتتى وريتتتتت بي تتتتا للم نتتتتوت / مجا تتتتو فتتتتى القضتتتتية 

متتن  بمكمتتب الم نتتوت مجا تتو ) أ  ىبتتل أيتتا  ىصتتيرة 8/3/2011

 . «(   مراةواىدة الم مة الم 
 

  ولسه فيته رستو  الور  ناىل »أىر بميقيقات النيابة بأن المم   ىال لته 

ـ و تو  « وفيل المربة الرس  ال نوسى، وأن الور  اللى ناىل  و 
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 تتو ذات متتا ىتترره الم نتتوت اهسم تتار  فتتوز  ىبتتواللطي  أمتتا  الميكمتتة 

 . 12/11/2012سابقة بجلسة الموىرة ب يئة 

 

  ستتأله ىبتتل القتتبض مبا تترة ىتتنزىمتته ، بتتأن المتتم    أىتتر المتتذكور ، رغتت  

 .   ج  500المرخيل يوالى كما أىر بأن رسو  ،  « الور  »

 

 .  روايةَالمتهم:  ثانياَ

 

مدرفتة ستابقة بينته وبتين أوضل المم   فى روايمه أما  النيابة ، بأنته موجتو              

ه ، وبأنته ستبب متأخر مترخيل متوأنته ستب  أن زاره بمنزلته  تو ووالتوه ووالو،  المبلع

بأنته  ميمتو ريتي  غنتي استمه  متن جتار مالصت  وروت  تكو ىطدة األرض أنه 

ومتتت  ىتتترض ، يوجتتو مدتتتو  لتتتى ملكيمتته متتتن جانتتتب والتتو أيمتتتو  تتتوىى ىبتتو الو تتتار 

وىتتو  ىضتتائية بتتين والتتو ، وكتتان مرفقتتا بتتاألورا   الموضتتوع ىلتتى ال تتئون القانونيتتة

، وأن ال تتئون القانونيتتة أفتتاوت متتو ريتتي  غنتتي  ميوالمبلتتع أيمتتو  تتوىى ىبتتو الو تتار 

   فى الوىو ىلى ىطدة األرض ليين ال صل  ب يقا  المدامل

 

 ] و ذا  و ىين الثابت بالمسمنوات ين ة البيان [

 

 
 

وأضا  أن الموىو أيمو  وىى ىبو الو ار جاع لمكمب رئتيت مجلتت الموينتة          

لتيت ، أمتا ىنته ، فأبتو  أنته   اوة بتذلكوأيضر  ت،  انم ى بالصللوىال ىن النزاع 

، و تتتو  تتتو الثابتتتت  وه يتتتوخل فتتتى اخمصاصتتته،  المتتترخيلب صتتتوار  المختتتمل

لمستاىومه فتى  ووّصى ىليهسديو ىطب جاعه /  زميلهـ وأن  4بمسمنوات يافظمنا /

أمتا   2012 /11/ 12و ت و بتذلك بالميقيقتات وبجلستة اسمكمال ىصتوار الرخصتة ، 
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ملتت   »، وأنته لتتو  مجتئ المتتذكور ىليته أر تتوه ىلتى أنتته يلزمته  الميكمتة ب يئتة ستتابقة

،  مكمب  نوستى ختال جراعات المرخيل ، وأن  ذا يم  بمدرفة  «   نوسى

، وأنته لتذلك ميتو  فتى  تأنه وبنتاع  مكمتب  نوستىفطلب منه أيمو أن ير وه ىلى 

فتوز  ىبتتو اللطيتت  التتذ  ىلتى موصتتية زميلتته ستتديو ىطتب متتع الم نتتوت اهسم تتار  

، وأنه يسب أيمو  وىى ىبتو الو تار  12/11/2012و بذلك أما  الميكمة بجلسة   

مطلتع متن المجلتت ،  « الثالثتة أووار »، وأر توه ىلتى أن رخصتة  رسو  الرخصة

،   وأنه ذكر له أن مكالي  ذلك مع اهسم ار  مبلع يوالى ثالثتة أو أربدتة يه  جنيته

ن الرسو  موفع فى الخزينة ، وكترر ىليته وأضا  أنه جاعه بالمنزل يو  األيو فأفاوه أ

أن المكمب ال نوسى الخال لن يبتوأ متال  يصتله ىربتون ليبتوأ الدمتل ، كمتا طلتب منته 

 المدمول للّسمالت  ىطائ ا للمكمب ال نوسى  . صورة الرس  ال نوسى

 
َشهادةَسعيدَقطبَ:   َثالثا

َ.12/11/2012َبالتحقيقاتَوأمامَالمحكمةَبجلسةََ

َ
 بقرابمتتتتتتته بتتتتتتتالمبلّع ووالتتتتتتتوه ، وبتتتتتتتأن   57/  71قيقتتتتتتتات ل  تتتتتتت و بالمي

................... 

) المم   ( زميله فى الدمل ، وأن أيمو  وىى ىبو الو ار ـ و و خاله ـ جتاعه 

فتتى ىستت   وأنتته ذ تتب بتته لتتإلوارة ال نوستتيةللستتير فتتى ىجتتراعات المتترخيل ، 

، وأنه ىال له  « بص مه زميلى »المتم   ........ المنظي  ، وأضا  أنه ىابل 

 . « وياريت مخلل له ىجراعات الرخصة وه ىريبى أيمو »

 

  فتى القنتاطر ، وأنته ذكتر لته  بالصوفةأضا  أنه ىابل أيمو  وىى ىبو الو ار

ى تتان يخلتتل لتته ومقلتتي  كتتا   «ىتتايز فلتتوت»...........أن الم نتتوت.
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, فقلت له خليك ما ى مداه ى تان أنتا  بماع الرخصة وال ول الرسومات

 . ىريبى أيمو  وىىكزميل وموصيه أنه يخلل الرخصة 

 

  وأنة   المجسّة  خةا ـ جأنة   12/11/2012وشهد أمام المحكمةة   ججسسةة  

، وأن ستتبب  ..............موظتت  بمجلتتت موينتتة القنتتاطر متتع المتتم   يعمةة  

 .  ىريبه أيمو  وىىوأن  « زميله »يويثه ىليه أنه  

 

  ماليتة متن المبلّتع أيمتو  توىى ىبتو الو تار وسئل  ل طلب المم    ثمتة مبتالع

 . أنا ميصل  أ  ياجة أمامىفأجاب : 

 

 أربدتة منته طلتب المتم   أن أيمو  توىى ىبتو الو تار المبلع ىرر وىو ىولك ما   : س 

  . المرخيل ىجراعات  ن اع الر وة سبيل ىلى جنيه يه 

  . وه الكال  من ياجة مدرف  أنا  : جـ
 

 مةالميك أما  وسألناه :  

 لتتتزو  رستتتومات منتتته مطلتتتوب أنتتته أبلوتتتك المبلتتتع أن متتتذكر  تتتل : ت

  ؟ المرخيل ىجراعات

  . رسومات منه مطلوب ىالى  و أيوة  : جـ

 المطلتوب لته ىلتت وأنتا رستومات منته مطلوب ىنه ىالى  و      

  . اىمله منك

 

 شهادةَالمهندسَالاستشارىَفوزىَعبدَاللطيفَبالتحقيقَ:َرابًعا

  . 12/11/2012كمةَبجلسةَوأمامَالمح 
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 يافظتتةلو , المتتم   يتتةوالر مؤيتتوة , الميكمتتة وأمتتا  بالميقيقتتات  تت اومه جتتاعت        

  : 5/ رى  مسمنوات

 مجلتت فى 4/4/2011 اهثنين يو  » بأنه 60/ 73ل بالميقيقات   و فقو 

 وايتتو فتتى أن وىتتال ) المةةتهم ( ................ الم نتتوت متتع مقابلتتت الموينتتة

 فلتتوت ىتتايز أنتتا لتته فقلتتت رخصتتة موضتتوع لتته بتتيخلل زميلتته وايتتو بىريتت

  اوي التتك فلتتوت  تتاميجى جتتا  اللتتى األربدتتاع يتتو  فقتتالى , ا تتمول ىل تتان

 انته وىرفتت ما توفمو  كتوه وبدتو ونتل ألت  أو جنيته أل ين م مول ىل ان

 . « ىضية امدمله

 ,  تتول الىتتةى ( المتتم   ) ................ بالم نتتوت ىالىمتته أن وأوضتتل      

 متتع الراجتتل وبيانتتات الموىتتع كروكتتى سييضتتر أنتته ذكتتر ىابلتته ىنتتوما وأنتته

  . ال لوت

  : فأجاب , رخصة اسمخراج المطلوبة األورا  ىن وسئل      

  .  نوسى رس   ـ

  . للمرخيل الموىع صاليية  ـ

  . 119 نموذج  ـ

  .للمرخيل المبنى صاليية  ـ

  . المبنى ماليأل يسابية نومة  ـ

  . الرسو  ليساب مكل ة طلب  ـ

  . اسم ار  م نوت من مدمموة األورا  مكون أن  ـ

  . والمبانى األرض مساية يسب الرسو  مخمل   ـ

 

 الم نتتتوت وبتتتأن , ختتتال متتتونى اسم تتتار  م نتتتوت بأنتتته  تتت وو ............  

 بأنتته أخبتتره وأنتته , رخصتتة استتمخراج  تتأن فتتى ىليتته ميتتو  ( المتتم   )
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 اليتتو  فتتى أنتته ىهَّ  , الرخصتتة لطالتتب الرستتومات لدمتتل اأمداب تت لتته سييضتتر

   . ىليه ىبض أنه ىل  ث  ييضر ل  الرسومات أمداب  يضار الميوو

 

  .........أنتا كم نتوت اسم تار  ىالىمتى بالم نتوت  »وبسؤاله أوضل ىائال :      

وأن ....... كتتان ىتتو  « مج يتز للمتترخيل وأىتتو  التور  ىالىتتة ىمتتل) المتم   ( 

يجيتتب ىتتاوزك مخلتتل المتترخيل الختتال بوالتتوه  وأنتتا ىلتتت لتته أنتتا  »ال لتته ىتت

أربدتة يه  جنيته فقتال وه صتايبنا  و تو ستأل الَمَبلَتع كتا  ىلتت لته بمبلتع ال لوت

 . « يخر  ىعج   3500ىلت له 
 

 وسئل أما  الميكمة ىن ىناصتر ومستمنوات المقتو  للمترخيل ،        

 :  فأجاب

  مار ثال  لوح ىن اع مدييماج . 

  صاليية و  اوة . 

  ى را  من م نوتو  اوة 

  الم نوسين . ى را  مدمموة منو  اوة 

 نومة يسابية 

  مقرير مربة ، ىبارة ىن ىمل جلسة لألرض لمدرفتة متو  ىتورة المربتة ىلتى

 . ىمل الدقار

 من مقاول المن يذ  . ىقو مقاولة يدممو 

 األىمال للمربة بيان صاليية 

  اسمخراج مرخيلطلب 

 ض ىليه للقيا   ب جراع المرخيلم وي 
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 ( 3) نرجو مراجدة مسمنوات يافظمنا / 

 

ــندارةَالهندســيةَ:ََخامســا ــاوىَ،َمــديرَال شــهادةَمجاهــدَعلــىَالحفن

 .  بمجلسَالمدينة

 

   مخملتتت  متتتن ييتتت  بالميقيقتتتات بتتتأن ىيمتتتة الرستتتو   87/  100و تتت و ل

 وىوو طواب  البناع . الموىع

 

 ألتت  ثتتال  طوابتت  يمكتتن أن مصتتل ىلتتى  وبتتأن الرستتو  اليكوميتتة لدقتتار متتن

، وأن  تتذه األخيتترة با ضتتافة ىلتتى أمدتتاب المكمتتب ال نوستتى ،  جنيتته

 .   مخمل  من مكمب ىلى مكمب
 

 

َعضوَالرقابةَالنداريةَوليدَعبدَالقوىَنافع:  سادساَ

َيقرَبماَكانَيجهلهَأوَأخفاهَ

َوأنَحديثَالرشوةَأضغاثَوهلاوسَ

  لرسومَالهندسيةوأنَالمقابلَالمزعومَكانَعنَا

 

  بالميقيقتتات ، ورغتت  ممستتك ىضتو الرىابتتة بتتأن ميريامتته ىتتو  83/70فتى ل

أس رت ىتن صتية متا ىترره لته الضتابط المتوىو أيمتو  توىى ىبتو الو تار ىنتو 

 سؤاله فى بالغه .

 :   ىوله بيصر الل ظىهّ أنه سقط منه ـ ربما ى وا ـ     

بال دتتتتل طلتتتتب منتتتته مبلتتتتع م   ( ) المتتتت ................الم نتتتتوت  »           

 « مقابل ىىواو الرسو  ال نوسيةج   4000

 [األمر بدناية هللا  نُض و] 

 وخروجه ىلى مقمضى الواجب والذمتة واألمانتة،  وك   المذكور ىن كذبه 

 ـ من الميقيقات وثابت في ا  :  86/  99، فى ل 
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  وبمواج مه بما   و به الموىو سديو ىطب ميمو ــ

أنا ل  مموصل ميريامى أنه مربطته صتلة ىرابتة    »ىال      

بص مه  ........) المم   (بالمبلّع وأنه ىا  باصطياب المبلع للم نوت 

 «  زميله

فقتتو كتتان يستتيرا جتتوا ىلتتى ،  م ضتتوح مك تتو  كتتذبو تتذا   

يدتتر  ومتتن ، أن  ستياومه ، ىلتتى األىتتل ىبتتل ستتؤاله أمتا  النيابتتة الدامتتة

 :   الَمبِّّلع ن سه

 .  خالهىطب ميمو ـ أن سديو  (1)

 . بوص ه زميلهأنه ـ أ  سديو ىطب ـ ذ ب بصيبمه للمم    (2)

 

ىجابمتته ، لتتو كتتان يريصتتا ىلتتى كراممتته ، متتن  ذلتتك أكتتر  لتتهوكتتان        

 !!! « ل  مموصل »ـ أن ميريامه  الكذب والم الكالمم افمة الم ضوية 

 

طيتت  وبمواج متته بمتتا  تت و بتته الم نتتوت اهسم تتار  / فتتوز  ىبتتو اللـتت   

 . مصط ى

 !!! « أنا مدرف  ياجة ىن الكال  وه »ىال :   

 

, وومتتع  وىتتو  الجويتتة بالقصتتور ال تتاي وبتذلك ومتتع ىملتته وميريامتته     

 . بالكذب الم ضوحأىواله 

مقابتتل ىىتتواو الرستتو   »ثتت  ستتقط  منتته رغمتتا ىنتته أن المبلتتع كتتان      

 . «ال نوسية

 

يتتات ، يمتتى متتا ستتقط  متتن ىضتتو الرىابتتة وبتتذلك كلتته ، فقتتو مستتانوت  تتذه الروا       

المتم   وميقت  بالتوليل أن  ىثبات كذب ما اوىاه المبلع فى بالغه وأىوالها وارية ، فى 
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، وانه كتان يستاىوه ليمدامتل متع اسم تار  يج تز لته األورا  ل  يطلب منه ر وة 

ولت  ، والرسومات ال نوسية واألىمتال والجستات والمقتارير المطلوبتة للمقتو  للمترخيل 

 !!! لقاع أو مقابل ىصوار مرخيل مكن

 

 

 

ه أصتل  واىدتة كاذبتةوجماع ما مقو  , أن واىدة الم مته المنستوبة للمتم   ,   

 .  بل مويض ا األولة البريئة من البطالنل ا , وه سنو وه وليل ىلي ا , 

 

َادعاءاتَومزاعمَالمبلغ 

َادعاءاتَكاذبةَ

   لاَقيمةَلهاَفىَالنسناد
 

 أيمتو  توىى قو  بيتان ىتوار متا اوىتاه وزىمته , بتال صت ة وه ىلت  , المتوىو م        

واألولة القاطدة ىلى كذب مزاىمه , وىو َكذََّب ن سه بن سته فتى بدتض متا ,  ىبو الو ار

يين ميو  بميقيت  النيابتة ىتن الرست  ال نوستى التذ  لت  ,  صور ىنه بأىواله بالميقي 

 .. يورو له ذكر فى بالغه وأىواله ب أنه

 

,  ضتوينة للمتم  , ييمل ووالوه ىبو الو تار التويب ,  و أيمو  وىى ىبو الو ار      

, فبتتذل  ىبتتل موصتتية زميلتته بالدمتتل ـ ستتديو ىطتتب ميمتتوولتت  يلم تتت المتتم   ىلي تتا يتتين 

الم تتتورة المطلوبتتتة لالستتتمدانة بالم نتتتوت اهسم تتتار  الختتتال فتتتوز  ىبتتتو اللطيتتت  

 . ر ا الالزمة للمقو  للمرخيل نجاز المقارير والجسات وغيمصط ى 
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, ظتتتا رة جليتتتة بالمياضتتتر المتتتى يرر تتتا الم نتتتوت  وأستتتباب  تتتذه الضتتتوينة      

 ىن مخال مته الممماليتة وىى ىبو الو ار الويب ,  ضوـ  ) المم   ( ........................

 ـ سابقة الدرض ب ذه المذكرة .  1بيافظمنا / 4,  3,  2, و ى مرفقة ميت رى  /

 

م قو أيمو  وىى ىبتو الو تار ووالتوه ىبتو الو تار التويب , «,  الضوينة» و ذه       

ىليته المتم   واهوىتاع  ىيتذاعفتى  الوترض الموترضومقي  لتوي ا ,  اليياو م قو ما

 !!! كذب ا
 

لستتنه  2843ـتت فتتى الطدتتن 28/1/1996وفتتى يكم تتا الضتتافى ، الصتتاور بجلستتة       

 : ـ ائرة المونيةمقول ميكمة النقض ـ الو  ،  61

 

من الدوالة أه  يقو  بال ا و مانع من مواند ا من  انه أن يوع للميتل ب ت اومه   »      

ـ فقتو  و من  ذا القبيل أن مكون بين ال ا و والخص  الم ت وو ىليته خصتومة سبيال   ،

) أ   » ه مقبتل  ت اوة خصتت  وه ظنتين وه ذ  ىينتته »ورو فتى اليتوي  ال تتري  : 

ل تت اوة ال تت وو متتن نتتل ىتتانون ا ثبتتات المنظمتتة  وانتته ىذ خلتتت متتواو ، ـ « ىتتواوة (

يدالج أثر وجوو خصومة بين ال ا و والخص  الم  وو ىليه ، فليت اما  القاضتى متن 

 سبيل ىه  أن يلمجئ ىلى مباوئ ال ريدة ا سالمية المى مقضى بأن ىيتا   تذه الخصتومة

ئ المصتور الرئيستى للم تريع بتنل المتاوة ب ىمبتار  تذه المبتاو يُدو ماندا  لل  اوة

وجتوو الدتر   الثانية من الوسمور والمرجع األصيل للقضتاع ىنتو غيتاب التنل وىتو 

متا طدتن الخصت   انته ىذطبقا  لنل الماوة األولى من القانون المونى وينبنتى ىلتى ذلتك 

ا  وأىتت بوجتتوو خصتومة بين متا ماندتة متتن ا وهع بأىوالته وون ميتلىلتى اىتوال ال تا و 

وميققتته ىبتتل ان ميكتت  فتتى  مدتتين ىلتتى الميكمتتة ان مميتتل وفاىتتهالتتوليل ىلتتى ذلتتك ـ 

وىتع  ف ن  ى ل  م دل وىسمنوت ىلى أىتوال  تذا ال تا و رغت  الطدتن ب ستاو االنزاع ، 

 «  اليك  باطال  
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  ـ  2843/61ـتتالطدن240ـ ل  50ـ رىتت  47ـ ت  28/1/1996*  نقتتض متتونى 

 240ـ ل 50مونى ـ رى  47ت

 

ىن التوليل القتولى  تتو اخطتر متتا يمكتن  ان يمتتت الدوالتة او يتتوخل ىلي تا الوتت          

ألن ىمتتاوه النتتات ، ـ والنتتات ىتتو خلقتتوا مخمل تتين فتتى خلقتتم   ومتتوارك   وملكتتام   

وم تاىر   وأياسيستت   وم تتارب   وأغراضت   ومتتمرب   وضتتمائر   ويزمتة متتا فتتى 

متترب أو مبمدتتو ىتتن   مقنستتيج   ال خصتتى متتن صتت ات ومتتا فتتى طبتتاى   متتن أختتال

ال مائل والخصال اليميوة بقور ما فُطر ىليه اآلومى ومتا ملقتاه بتالمدلي  والمياكتاة متن 

مربية وم ذيب أو متا صتاوفه متن م تاكل أو مدضتالت أوىدمته فتى مطبتات أو ي تر أو 

 0و او نيرت من أخالىه 

 

 كبتر والخطيتر ل تاف نته الميتو  األـ للدوالة ،  ىن َصَو َ وال ا و كما  و ىون ـ         

.. و تو  تو ىبلتة أيكتا  وىواىتو   و  م تا المقلت  لوجتوان وضتمير القاضتى..  ىلي او

ومباوئ ىويوة ىنيتت ب تا ال ترائع الستماوية لمضتمن ل ت اوة ال تا و أكبتر ـ وأيتوط ـ 

 ىور ممكن من المصواىية وا سمقامة واألمانة .. 

 

نتراه يستل   بتل ة بال تا و وال ت اوة .. خذ ا سال  متثال لدنايتة ال ترائع الستماوي        

ويل تتت النظتتر ىلتتى ىختتمال  وموتتاير وربمتتا منتتافر مدتتاون ال تت وو بتتين أىصتتى الصتتو  

ه  تو خيتر ..  فا نستان  ن سته م طتور ىلتى الخيتر وال تر ..وأونى الكذب وا فمتراع 

..  «ون تتت ومتتا ستتوا ا فأل م تتا فجور تتا ومقوا تتا  »:  ميتتض ، وه  تتو  تتر ميتتض

ذكتر أيضتا  ..  «ولقتو كرمنتا بنتى يو   »ا نستان بالثنتاع وباليمتو والمكتري    وكما ذكر

بتل ذكتر بوايتة اليمتو وغايتة التذ  فتى ..  «ىمل ا نستان متا أك تره  »بال جاع والذ   .. 

..  «لقتو خلقنتا ا نستان فتى أيستن مقتوي  ثت  روونتاه أست ل ستافلين  »اآلية الوايوة  .. 

 »وال ت اوة فتى  ترىة ا ستال  ليستت أ  ى ال تر .. ا نسان م طور ىلى الخير وىل
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فيخرج من ىتواو ا ىتول التزور !! لتذلك يوصتى ..  ، وىنما  ى ىخبار بصو  «ىخبار 

ة متتا يلقونتته القترين المجيتتو ب خميتتار ال تت واع متتن مدتتاون  ىويمتة ن يستتة ضتتمانا هستتمقام

   « ة هللوأ تتتتت ووا ذو  ىتتتتتول متتتتتنك  وأىيمتتتتتوا ال تتتتت او »ومملقتتتتتاه الدوالتتتتتة  متتتتتن   .. 

ا لمختاطر يخمل  من يالتة ألختر  ورع   نصابا( .. وجدل القرين لل  اوة  2) الطال /

 »ىن راو وايو بال  اوة .. النصاب فى األصل ىثنان ، رجالن ، أو رجتل وىمرأمتان .. 

واسم  ووا   يوين من رجتالك  فت ن لت  يكونتا رجلتين فرجتل وامرأمتان ممتن مرضتون 

 تتذا ( .. 282البقتترة/. )  «ما فمتتذكر ىيتتوا ما األختتر  متتن ال تت واع  أن مضتتل ىيتتوا 

.. فتى رمتى  النصاب يرم ع فى أييان أخر  ىّوَر القرين أن الياجة لاليمياط في ا أ تو

الميصنات ، وفى اللدان ، نصاب ال  اوة أربدة   واع .. فصلت ذلك اآليات األولتى 

  و يؤو  ال ت اوة هلل واليت ل امـن سـورة النسـاع .. ا 15من سورة النور .. واآليـة /

؟! :  تتذه  تتى  ف تتل ي دتتلـ   ولتتذلك ف تتو متتأمور فتتى جميتتع األيتتوال بتت لمزا  الصتتو ، 

يتتا أي تتا التتذين يمنتتوا كونتتوا ىتتوامين هلل  »القضتتية .. يوصتتى القتترين المجيتتو فيقتتول  : 

( .. ه ييتول بتين ال تا و وبتين الصتو  أن يكتون  تو 8المائتوة /)   «  ـواع بالقستط 

كونتتوا ىتتوامين بالقستتط ،  تت واع هلل ولتتو ىلتتى أن سكــــتتـ  أو  » تت وو ىليتته ..  تتو الم

 «ولتو كتان ذا ىربتى  وىذا ىلتم  فاىتولوا »( .. 135) النساع/  «الوالويــــن واألىربين 

( .. ه يكم تى القتترين متن المستل  أن ي تت و بالصتو  ىذا  ت و ، ىنمتتا 152.. ) األندتا / 

( ـ وين تتـاه  2)الطتتال  / «وأىيمتتوا ال تت اوة هلل  »هلل ..  يتتأمره أمتترا  أن يقتتي  ال تت اوة

 »(.. 282)البقترة /  «وه يتأب ال ت واع ىذا متا وىتوا  »ن يتـا ىتـن كممتـان ال تـ اوة  

( .. كممتتتان 283البقتتترة / )   «وه مكممتتتوا ال تتت اوة ومتتتـن يكمم تتتـا ف نتتتـه يثتتتـ  ىلبتتتـه 

الباطل ومكممتوا اليت  وأنتم  مدلمتون وه ملبسوا الي  ب »ال  اوة كممان منكر للي  .. 

»  

ومتتن أظلتت  ممتتن كتتم   تت اوة ىنتتـوه متتـن هللا ومتتـا هللا بوافتتـل ىمتتا  »( .. 42) البقتترة /

( .. ه يصتر  ال تتا و ىتن الصتـو   نتـمن  انتتـىع  وه  140البقترة /  ) «مدملتـون 
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للمقتو  وه يجرمنك   تنمن ىتو  ىلتى أهّ مدتولوا ىىتولوا  تو أىترب  »ىسـاعة مسىع .. 

 تتذه ال تت اوة واجتتب فتتى جميتتع األيتتوال أن مكتتون  تت اوة صتتو  ( ..  8المائتتوة/)  «

فتت جمنبوا  »..  ويتتـ  وىتتـول ، ه زور في تتا وه مزييتت  وهب متتـان وه مضليـــــــتتـل

والبدتتو ىتتن ال تت اوة  ( .. 30اليتتج /)  «التترجت متتن األوثتتان وىجمنبتتوا ىتتول التتزور 

 »المتؤمنين التذين فتي   ىتال القترين المجيتو :  الزور صت ة هزمتة ويمميتة متن صت ات

 ( . 72ال رىان /)  «ا والذين ه ي  وون الزور وىذا مروا باللوو مروا كرام  

 

 

ألن متتتا ،  وىتتتوة ربانيتتتة للدنايتتتة بال تتتا و وبال تتت اوةو تتتذه المنظومتتتة ا ل يتتتة ،        

تت،  المتتوخل ىلتتى اليتت   و ىلتتى الصتتو  .. لتت  متتوع األويتتان  ال تتا  اوىلتتى الباطتتل أيض 

ومرغبه فيته وك تى ، وهوىتت النتات ىلتى ا سم ت او بالدتاولين وك تى .. وىنمتا راىتت 

ا لل ا و ول  اومه ، أن مقي  ضتوابط و تروطا لل تا و ولل ت اوة ، ا للنات ور او  ر او  

ك تترط ،  صتتالييمه لل تت اوةأو  ميملتته أو أ ليمتتها بدضتت ا ينصتتر  ىلتتى  تتروط  

وبدض ا ينصتر  ىلتى أواع ،  ة اليوات والوين والدوالةالدقل والبلوغ واليرية وسالم

ومجلتتت  ، وصتتيوة ال تت اوة ، وموافقم تتا  للواىتتع،  كيلتت  اليمتتين..  ال تت اوة وكي يم تتا

فتتى ريابتته يمتتى هي تت و بويتتر اليتت   ا ألمتتان ال تتا والقضتتاع وأركانتته ومقاليتتوه ضتتمان  

و الخصميتـن مجلستا  ىذا ىبملى أيوك  بقضاع فاليجلت أيت »والصو  .. فى اليوي  :  

وه مستتمل  تتذه القواىتتو بتتوخول ىتتال  ال تت اوة ىهّ لمتتن ىيمتتاز ..  «هيجلستته صتتايبه 

 روط ا ، وىهّ ف و ممنوع مندا  صرييا من أواع ال  اوة ، ومن ى ن يا ىاطدتا  ياستما 

ىن ا سمماع ىليه ..ال  اوة همقبل وىنما مرو بالم مة ، وجماع أمر ا فتى يتوي  النبتى 

همقبتتل   تتـاوة خائتتـن وه خائنتتـة وه زان وه زانيتتة وه  »:    ىليتته وستتل صتتلى هللا

مجلوو فى يو وه خص  وه مجرب ىليه  ت اوة زور وه ظنتين  فتى وهع وه ىرابتة 

كان من يرل القضاع ا سالمى ىلى ا يمياط لل  اوة وضمان ييتوة ال تا و ، ..  «

ىلّى بن أبتى طالتب ، و تو متن  تو ، أن رفض القاضى  ريل وىو  أمير المؤمنين  
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المى خاص  في تا أىرابيتا فتى ستي  طليتة المتى أختذت غلتوه  يتو  البصترة ، ورفتض 

  اوة ىبنه اليسن و و ي يو النبى ألنه ظنين لقرابمته متن ىلتّى ، و ت اوة غالمته ىنبتر 

 ألنه ظنين فى وهئه لدلّى ! . 

 

.. نجو أصتواع ا فتى ىانوننتا  نين الوضديةالدناية ا ل ية ، كانت ىبلة للقواو ذه         

المصتتر  ، وفتتى ىضتتائنا أيضتتا .. ىتتوما مدتتا للدوالتتة منظومتتة ممويتتا الدنايتتة بال تتا و 

وبال تتت اوة ، وا يميتتتاط فتتتى ذات الوىتتتت منتتته .. مخافتتتة الكتتتذب والتتتزور والمزييتتت  

بمتا ال ا و فى نظر القانون الوضدى  و األمين  الداول الذ  ي ت و  وا نيرا  !!  ..

ا خميتتار ويريتتة ..  يمتتين يؤوي تتا ىلتتى الوجتته الصتتييل ريه وستتمده  بدتتو

ا راوة وأمان الن ت فتى أوائ تا  ترط أساستى متن  تروط ىبول تا .. ومتن  تروط  تذا 

يسب القانون  يؤو  ال ا و اليمين الذ  أوجبه القبول وضمانات ال  اوة أن

،  و باليتـ  وه يقتـول ىهّ اليت ويانمه .. يجب ىلى ال ا و  أن ييل  اليمين بأنـه ي  ـ

 ذا ا سميال   و من الضمانات الوضتدية المتى مدممتو ىلتى مكانتة التوين فتى ن توت 

النات لضمان أكبر ىتور ممكتن متن أمانتة وصتو  ال ت اوة بمتذكير ال تا و با لته القتائ  

فى كل ن ت وميتذيره متن ستخطه ىليته ىن  تو ىترر غيتر اليت  .. بتل ويتر  القتانون 

ئتتات بدين تتا ىرمم تتا ليستتت أ تتال  للثقتتة ـ  متتن أواع ال تت اوة ىهّ ىلتتى ستتبيل  الوضتتدى ف

 ا سموهل ، الذ  هيرىى ىلى مسمو  الوليل !

 

يكتون أوجتب وألتز  وأيكت  ـ يتين يميتو  لل  اوة ومن ال ا و ،  و ذا ا يمياط      

نته ..  أل ال ا و من موى  ظنّى ييوطه با  مباه ويريب فى ووافده وأ وافته ومراميته

ميكو  فى  ذه اليالة بما يريو ويبوى ، وليت متوفوىا  بقتي  ال ت اوة وه بمبتاوئ اليت  

 ..  وا نصا 
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متن واىتع ىضتايا طريتت ومطرويتة اآلن  ذه ختواطر متوافدت ىلتى الختاطر ،         

اوىتاعات ىلى الساية ،  .. مصر  أوراى ا والباطن في ا بأن ما مقيأه البدض في تا متن 

،   و ىفك وزور وب مان ، وفد ت  ىليته رغبتات يقيترة  تريرة ـ وىتو يخ قتون   ومزاى

فتتى نيل تتا .. ه ممتتورع ضتتمائر   فتتى متتأرب   الملمتتو  ىتتن ولتتوغ  تتذا ال تتر وظلتت  

اآلخرين .. وون أن يخملج ل   ج تن ، أو م متز ل ت   تدرة  .. فقتو أل توا ىتال  الجريمتة 

ة ىنتتو   لإلفتتالت بجريتترم   متتن وىجمتترأوا ىلتتى وطع ميتتار  القتتانون ، فتتال غضاضتت

ىلقتتاع أيمتتال   ىلتتى النتتات ، وا فمتتراع بويتتر يتت   والختتوض فتتى  تتر  وىتترض 

 !!  .    النات واىمبار

 
 

, وجتاراه  أيمتو  توىى ىبتو الو تار التويبمتا مقيتأه وزىمته كتذب ا و ذا  تو يتال        

 . ىضو الرىابة بال مبصر وه م طن

 
 

َالتحرياتَليستَبذاتهاَ

َنَأنَتكونَولاَيمك

َدليلاًَعلىَثبوتَالتهمة

َ

،  بدتو  الجّويتة تاب ا ،  متن ىصتور فتاي سب  بيتان متا اىمتور الميريتات           

، ممتتا ه واىتتى  5/4/2011،  27/3/2011الصتتاورين  وأبطتتل ىذنتتى النيابتتة الدامتتة

 لمكراره . 

 .  من ساية الوليل اسمبداو ا مماماومقمضى ما ىاب و جب الميريات ،        

ليستت ولتيال بتذام ا ،  يمتى لتو برئتت جتوه  متن ىتو  الجويتةىلى أن الميريات ،       

ىتن  وىلى ذلك جر  ىضاع ميكمة النقض ، وألسباب مسم اوة ه مويتب،  ىلى ا وانة

 فطنة ال يئة الموىرة .
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 ـ وقدَقضتَمحكمةَالنقضَفىَالعديدَمنَعيونَأحكامها :  

المى يقمنع من تا  ىلى األولةاأليكا  يجب أن مبنى لما كان من المقرر أن  »      

ممتتا  ىقيتتوة ييصتل ا  تتوالقاضتى ب وانتتة المتم   أو ببراعمتته صتاورا  فتتى ذلتتك ىتن 

بن سته ه ي تاركه في تا غيتره فى ميصتيل  تذه الدقيتوة  مسمقال  يجريه من الميقي  

وه يصتتل فتتى القتتانون أن يتتوخل فتتى مكتتوين ىقيومتته بصتتية الواىدتتة المتتى أىتتا  

،  وأنته وىن كتان األصتل أن للميكمتة  اعه ىلي ا او بدو  صيم ا يكما لسواهىض

أن مدول فى مكوين ىقيوم ا ىلى الميريات ب ىمبار ا مدززة لمتا ستاىمه متن أولتة 

ىه أن ا ه مصتلل ويتو ا ألن مكتون طالما أن ا كانت مطروية ىلى بساط البي  

. ولمتتا كتتان الثابتتت أن ضتتابط  ىلتتى ثبتتوت الم متتة ىرينتتة مدينتتة أو ولتتيال  أساستتيا  

ل  يبين للميكمة مصور ميريامه لمدرفة ما ىذا كان من  تأن ا أن متؤو  المباي  

ىلتتتى صتتتية متتتا أنم تتتى ىليتتته فأن تتتا ب تتتذه المثابتتتة ه مدتتتوو أن مكتتتون مجتتترو رأ  

لصايب ا مخضع  يمماهت الصية والتبطالن والصتو  والكتذب ىلتى أن يدتر  

 اضى منه بن سته يمتى يستمطيع أن يبستط رىابمتهمصوره ويميوو كن ه ويميق  الق

ىلى الوليل ويقور ىيممه من يي  صتيمه أو فستاوه وىنماجته فتى التوىو  أو ىتو  

ىنماجتتته وىذ كانتتتت الميكمتتتة ىتتتو جدلتتتت أستتتات ىىمناى تتتا رأ  ميتتترر ميضتتتر 

متن ميريته ه   الميريتات فت ن يكم تا يكتون ىتو بنتى ىلتى ىقيتوة يصتل ا ال تا و

 يكمتتتة بميصتتتيل ا بن ستت ا فتتت ن ذلتتتك ممتتتا يديتتتب اليكتتت ىلتتى ىقيتتتوة ىستتتمقلت الم

المطدون فيه بما يمدين مده نقضه وا يالة بوير ياجة ىلى بيت  بتاىى متا يثيتره 

 0 «الطاىن فى طدنه 

 392 ل ـ 79 رى  ـ 34ـ ت  17/3/1983نقض  * 

 334 ل ـ 62 رى  ـ 19ـ ت  18/3/1968نقض * 

 546 ل ـ 92 رى  ـ 41ـ ت  22/3/1990نقض * 
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يدممتو ،  و تو،  فجامع الميريات ليت ب ا و،  ويكمة  ذا القضاع ه م وت       

ه ي صتتل ىن تتا بمدلتتة أو وه ىمتتاو ـ فيمتتا يتتوروه ىلتتى مصتتور أو مصتتاور ستترية 

 . أخر 

 

فدلتة ىضتاع ميكمتة التنقض فتى  تأن ىتو  صتاليية الميريتات كتويل بذامتته ،      

 مرجع ىلى أسباب يكيمة ممدووة ـ بيان ا  :

 

ــا  فاألصتتل فتتى ال تت اوة أن تتا مقريتتر.  لتتيت  تتا واأن جتتامع الميريتتات :       أول

ىلتى وجته الدمتو   بن سته أو أوركته ريه أو ستمدهال خل لما يكون ىو  

 بياسة من يواسه  .  

 1048ـ ل  169ـ رى   40ـ ت  23/11/1989* نقض 

   136ـ ل  25ـ رى  29ـ ت  6/2/1978* نقض 

 

 ،  مج تتول،  التتذ  يييتتل ىليتته جتتامع الميريتتات الستتر المصتتور أن :    ثانيــا

 : ـ   من ذلك.   وه يمكن ا سميثا  من وضدهـ   يميق  بالنسبة لهه

 م تروطة، و تى  األ لية ألواع ال  اوة ل مموافر ا  ه مموافر فيه  (1)

 .    ووىت الواىدة الم  وو ىلي ا وىت ال  اوة

 604ـ ل  125ـ رى   16ـ ت  29/6/1965* نقض 

  189ـ ل  34ـ رى   34ـ ت  2/2/1983* نقض 
 

 

بالنستتتبة لواىدتتتتة  ستتتالمة اليتتتوات تتتل ممتتتوافر أ  ه ممتتتوافر فيتتته   (2)

 تتروط فتتى  جتتو ر . وذلتتك  الم تتا وة والواىدتتة الم تت وو ىلي تتا

 .   صية ال  اوة



42 

 

  488ـ ل  108ـ رى    27ـ ت  10/5/1976* نقض 

 

 

والممييتتز ،  مميتتزا أ  غيتتر مميتتزأنتته غيتتر مدتترو  متتا ىذا كتتان  (3)

 .     رط  لصية وىــبول ال  اوة

 أ . ج   238*   / 

  259ـ ل  54ـ رى   35ـ ت  8/3/1984* نقض 

  15ـ ل  3ـ رى   17ـ ت   3/1/1966* نقض 

 

لتت  ييضتتر ليتتؤو  ،  ميجتتوب ىتتن الميكمتتةالمصتتور الستتر   (4)

ومسموث  متن يالته أثنتاع ال ت اوة ، ال  اوة أمام ا ، لمناظره بن س ا 

األصتتل فتتى ال تت اوة  تتى ا خبتتار التتذ  يتتولى بتته ال تتا و فتتى و. ـ 

 .  وبدو يمين يؤوي ا ىلى الوجه الصييل ، مجلت القضاع

  1ـ ل  1ـ رى   15ـ ت  6/1/1964* نقض 

ولتت  ييلتت  المصتتور الستتر  لتت  ييضتتر أمتتا  مجلتتت القضتتاع ،  (5)

واستميال  ال تا و  ، المى يوجب ا القانون  لصتية  ت اومه اليمين

لمتا فتى اليلت  ـ مانات المتى  ترىت لمصتلية المتم    و أ   الضت

متتن  وميتتذيره بتتاهلل القتتائ  ىلتتى كتتل ن تتتمتتن متتذكرة ال تتا و 

 ! سخطه ىذا  و ىرر غير الي 

 442ـ ل  82ـ رى  12ـ ت  17/4/1961* نقض 

  187ـ ل  40ـ رى   16ـ ت  1/3/1965* نقض 

 

 

فتتى  وأصتتل الدوالتتة.  ىوالتتة ال تتا ومتتن  ا ستتميثا ىتتو  ىمكانيتتة  (6)

ُووا   »ال تتتا و ىولـتتتـه ستتتبيانه ومدتتتالى  :   تتتنُك َ َوأََ تتت ِّ  ذََوَي َىتتتَول  ّمِّ
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 ِّ َّ فََليُتَؤّوِّ  »( ، وفتى القترين المجيتو  2) الطتال   «َوأَىِّيُموا ال ََّ اَوةَ ّلِلِّ

َّت ِّ ّرَ َربَّتهُ َوهَ مََكمُُمتواَ ال َّتَ اَوةَ َوَمتن يََكمُ  تَن أََمانَمَتهُ َوَليَم َمَ تا الَّتذِّي اَؤمُمِّ

َوهَ مََلبُِّستواَ  »( وفى القترين أيضتا :  283. ) البقرة « فَ ِّنَّهُ يثٌِّ  ىََلبُهُ 

تتتلِّ  ( .. 42) البقتتترة  «  َومََكمُُمتتواَ اَلَيتتت َّ َوأَنتتمَُ  مََدلَُمتتتونَ  اَلَيتت َّ بِّاَلبَاطِّ

وبذلك أوصتى القترين اليكتي  وال  اوة ه مؤو  ىهّ بالي  والدول ، 

 :   فقال

 

َستتطِّ   »                                 ِّ ُ تتَ َواع بِّاَلقِّ ّ يَن ّلِلِّ امِّ يَن يَمنُتتواَ ُكونُتتواَ ىَتتوَّ يَتتا أَيََ تتم الَّتتذِّ

لمََّقتتَو   لُواَ ُ تتَو أََىتتَرُب لِّ لُواَ اَىتتوِّ َمنَُّكَ  َ تتنَمُن ىَتتَو   َىلَتتى أَهَّ مََدتتوِّ َوهَ يََجتترِّ

 ( .8) المائوة   «  َملُونَ َوامَّقُواَ ّرَ ىِّنَّ ّرَ َخبِّيٌر بَِّما مَدَ 

 
 

 :   ىن الصو  فى ال  اوة ، ىال مدالت يكممهو                   

ِّ َولَتتَو   »                            ّ َستطِّ ُ تتَ َواع ّلِلِّ يَن بِّاَلقِّ امِّ يَن يَمنُتتواَ ُكونُتواَ ىَتتوَّ يَتا أَيََ تتا الَّتذِّ

َوَينِّ َواألََىرَ  ُكَ  أَوِّ اَلَوالِّ ا فَتاّلِّلُ أََولَتى َىلَى أَن ُسِّ بِّيَن ىِّن يَُكتَن َغنِّياتا أََو فَقَيتر 

ُضتتواَ فَتت ِّنَّ ّرَ  لُواَ َوىِّن مََلتتُوواَ أََو مَُدرِّ َّبِّدُتتواَ اَلَ تتَو  أَن مََدتتوِّ َمتتا فَتتالَ مَم بِّ ِّ

ا  ( .135)النساع  «  َكاَن بَِّما مََدَملُوَن َخبِّير 

تَي أََيَستُن َيمَّتى يََبلُتَع أَُ توَّهُ َوهَ مََقَربُواَ    »                          َماَل اَليَمِّي ِّ ىِّهَّ بِّالَّمِّي  ِّ

تتا ىِّهَّ ُوَستتدََ ا َوىِّذَا ىَُلتتمَُ   تتُ  نََ س  َستتطِّ هَ نَُكلِّّ يتتَزاَن بِّاَلقِّ َوأََوفُتتواَ اَلَكَيتتَل َواَلمِّ

ت ُكتَ  َوصَّ لُواَ َولَتَو َكتاَن ذَا ىَُربَتى َوبِّدََ تتوِّ ّرِّ أََوفُتواَ ذَلِّ اُك  بِّتهِّ لَدَلَُّكتتَ  فَاَىتوِّ

 ( . 152) األندا   «  مَذَكَُّرونَ 

 

 تتترط  « الدوالتتتة »ولتتتذلك ىتتتال أبتتتو يوستتت  وميمتتتو  ىن                             

ه ين تتتذ  »، وىتتتال المقوستتتى فتتتى ا  تتتارات أن القاضتتتى  لل تتت اوة

 « اليك   بال  اوة يمى يمبين له ىوالة ال  وو فى الظتا ر والبتاطن
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وه ىوالتتتة لصتتتايب  ـ(  347ـ ل  4  ابتتتن يجتتتر ـ ج .) فمتتتاو

 .   ألن المدصية مسقطة للدوالة،  مدصية
 

وغيتتتاب المصتتتور الستتتر  ييتتتول بتتتين ىضتتتاع اليكتتت  وبتتتين                             

ا سميثا  من كل  ذه ال روط  ومن ىوالة  تذا المصتور أو ال تا و 

 .   المنقول ىنه

 
 

متتور ه وموى تته وييومتته ـ كل تتا أالستتر  ومدونتت ستتر المصتتورأن  (7)

، ولتتذلك ىضتتت ميكمتتة التتنقض ـ التتوائرة  ميجوبتتة ىتتن الميكمتتة

وأن األصتتتل أن متتتن يجيتتتة ممدويتتتة المونيتتتة  ـ بتتتأن ال تتت اوة ذات 

هيجتب أن يقتو  بته متانع متن  »، ومن ث    خل ىولمصور ىنه 

موانع ال  اوة من  أنه  أن يتوع  للميتل ب ت اومه لخصت  ىلتى يختر 

ن  تذا القبيتل أن مكتون بتين ال تا و وبتين الم ت وو ىليته سبيال . وم

 .   «  خصومة

 240ـ ل 50مونى ـ رى   47ـ ت  28/1/1996* نقض مونى  ـ 

 

 

 مؤستتت يكم تتا ىلتتىأن  ه يصتتل للميكمتتةأن المبتتوأ أنتته  (8)

 .   ل  مسمع الميكمة أىواله  خل مج ولىن    اوة منقولة

 ـ  3ـ ميموو ىمرتـ جتـ ـ مج القواىو القانونية  24/2/1936* نقض 

 550ـ ل 444رى  

 
 

َالمتهمَغيرَمختص

َبإصدارَترخيص

 شوقىَعبدَالغفارَالديبَلقطعةَالأرضَملك
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ا متتتا جتتتو  بتتته رئتتيت مجلتتتت الموينتتتة بتتتاألورا  ,           أن المتتتم   فلتتيت صتتتييي 

مرخيل ىطدتة األرض موضتوع التبالغ ـ فقطدتة األرض المتذكورة  مخمل ب صوار

, و تتتذه األرض مقتتتع وطبق تتتا  مقتتتع فتتتى أرض كتتتاب لمتتترخيل , المطلتتتوب ب تتتا ا

 تتيرين /  مقتتع فتتى اخمصتتال الم نوستتينـ  4للمستتمنوات الرستتمية المرفقتتة بيافظمنتتا /

وه مقع فى اخمصتال ,  وىما  ميمو ىما ,  وىبو الريمن ميمو ميمو,  ميمو  دبان

 .  يل البناعوه اخمصال له بأ  ىمل يمدل  ب ا بما فى ذلك ىصوار مراخ,  المم  

 
 

نميجتة ىتو  اطالىته ىلتى ك ت  موزيتع وىو وىع رئيت مجلت الموينة فى لتبت ,       

ىلى الم نوسين وال نيين , وكذا الدمتل ا وار  بمنتاط  مركتز  تبين القنتاطر  المناط 

ا متتن ـتت  ا متتن  8/11/2010اىمبتتار  والمدتتويالت المتتى أوخلتتت ىليتته اىمبتتار 

والمدتتويالت المتتى  ىلتتى  تتذا الموزيتتعستتياومه , ولتتو اطلتتع  23/12/2010

ا متتن  ,  لمتتا وىتتع فتتى  تتذا اللتتبت,  23/12/2010أوخلتتت ىليتته اىمبتتار 

ا متتن  أرض كتتتاب فتتالمخمل ب صتتتوار متتراخيل   تتت  ـ  23/12/2010اىمبتتتار 

 تتيرين ميمتتو  تدبان , وىبتتو التتريمن ميمتو ميمتتو , وىمتتا   الم نوستون ستتال و التذكر

وه ,  4  الرستتتمى المرفتتت  بيافظمنتتتا /والمبتتتين أستتتماؤ   بالك تتتميمتتتو ىمتتتا  ـ   

 .  اخمصال للمم   بمراخيل أ  ىطع فى أرض كاب 

 

 .  9/9/2012ـ  4* برجاع مراجدة يافظمنا /
 

 ويي  ه اخمصال بالدمل , فال ميل أصال  أل  يوي  ىن ر وة !!        
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َعودةَإلىَأسانيدَالدفو َالمبداة
َ

َماَانكشفَستره:َََ)َأولاًَ(

َنَالشهودَوأسلفناهعلىَلسا

َيقطعَبأنَإذنىَالنيابةَالعامة

27/3/2011ََ,ََ5/4/2011َ

َقدَانصرفاَكلاهماَإلىَجريمةَمستقبلةَلماَتقعََ
 

 

متتتؤو  متتتا ىرضتتتناه متتتن أىتتتوال المبلتتتع أيمتتتو  تتتوىى ىبتتتو الو تتتار , والمتتتم           

ة وليتو ............... , وسديو ىطتب , وفتوز  ىبتو اللطيت  , وىضتو الرىابتة ا واريت

, كتتان يتتويث ا ىتتن رستتو  ىبتتو القتتو  يستتنين نتتافع , أن متتا وار بتتين المتتم   والمبلتتع 

 أىمتتال ميتتووةوىتتن أمدتتاب للم نتتوت اهسم تتار  الختتال لقتتاع ,  متترخيل للوولتتة

المترخيل . وأن ياصتل ذلتك ومتؤواه  وخاصة سو  يقو  ب ا ممثل مسوغات ىصوار

وه ىبتتل ,  27/3/2011ل ه ىبتتر تتوة  أن المتتم   لتت  يكتتن ىتتو طلتتبالقتتاطع ـ 

المتاريخين ىتو ويكون ياصل ذلك باللزو  أن ا ذنين الصاورين ب تذين  5/4/2011

 .  انصرفا ىلى جريمة مسمقبلة ل  مقع
 

يجتوز ا ذن بدمتل متن أىمتال الميقيت  ـ  من المم   ىليه فق تا وىضتاٌع أنته هو        

  واىدتة بال دتل  «ايتة أو جنيتة  جن »لضتبط جريمتة   ىبضا أو م مي ا أو مسجيال ـ  ىهّ 

يك تى للمصتتو  ليريتتة   نتتاك  متتن التوهئل  متتامتتم   مدتين وأن  ىلتىومرجيتت نستتبم ا 

كتتان ا ذن  مستتكنه أو  خصتته أو يريمتته ال خصتتية أو يرمتتة ييامتته الخاصتتة ـ وىهّ 

 . يمرمب ىليه باطال بكل  ما
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 126 ل ـ  34 رى  ـ  23ـ  ت   6/2/1972* نقض 

 265 لـ   52 رى ـ   30ـ  ت   12/2/1979* نقض 

 728 لـ  128 رى ـ   32ـ  ت   20/10/1981* نقض 

 

وممتتتى كتتتان ذلتتتك , استتتمبان جلي تتتا بطتتتالن ىذنتتتى النيابتتتة الدامتتتة الصتتتاورين       

27/3/2011    ,5/4/2011  . 

 

 
 

َ)َثانيًاَ(َفىَبطلانَإذنىَالنيابةَالعامةَ

27/3/2011ََ,5/4/2011َ

َلعدمَجديةَالتحريات
 

بدو   يومو ا,  من ىصور فاي سل  فيما مقو  , بيان ما اىمور الميريات         

,  وه ستنو غير تا,   تى ستنو,  الويتر جويتة القاصرة, وكانت  ذه الميريات  الجوية

تا بطتالن  5/4/2011ثت   27/3/2011 صوار ىذنى النيابة الدامة  التذ  هبسته أيض 

 . امخذت من يذ ا لها ذن الذ  ركن ىليه وا جراعات المى 

أنته ي تمرط لصتية ا ذن الصتاور ىلتى جر  ىضاع ميكمة التنقض ،  وىو           

ىلتى ا ذن ه هيقتة  ةستابقيتة ميريتات جو يسبقهبدمل من أىمال الميقيت  ،  أن 

   0 وىه كان ا ذن باطال  ،  ىليه

ومامتته ه بمقومتتوامر ىضتتاع ميكمتتة التتنقض ىلتتى أن الدبتترة فتتى ا جتتراع  تتو         

للقتتول  الاليتت وه بالضتبط  الاليتت وأنته ه يجتتوز ا ستموهل بالدمتتل ، ـ  بنمائجته

فت ن ذلك أنه ىذا ل  مرصو الميريات الواىع الساب  الواجب رصوه ، ـ  بجوية الميريات

 0 بطالن أ  ىذن يصور  بناع  ىلي ا ث ومن  ذلك يؤكو ىو  جويم ا

 334لـ  62 رى  ـ 19ـ ت  18/3/1968*  نقض 
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 943لـ  173رى  ـ  38ـ ت  11/11/1987*  نقض 

 350ل  ـ 66 رى  ـ 29ـ ت  3/4/1978*  نقض 
 

لدتتو  وىضتتت ميكمتتة التتنقض بمأييتتو يكتت  ميكمتتة الموضتتوع بتتبطالن ا ذن            

التذ  يمارسته متع أنته  وىملته ىىامة المم   الميريات لخلو ا من بيان ميل جوية

، ـ ) نقتض  ولته بطاىتة ضتريبية  ميتل مترخل بتهفتى  ماجر أخ اب ويبا ر ن تاطه

وىضتتت بصتتية متتا ذ بتتت ىليتته ميكمتتة ( ، ـ  350ـ  66ـ  29ـ ت  3/4/1978

الميريات لما مبينمته متن أن  الموضوع المى أبطلت ىذن الم مي  مأسيسا  ىلى ىو  جوية

لدتتر  يقيقتتة التتذ  ىسمصتتوره لتتو كتتان ىتتو جتتو فتتى ميريتته ىتتن المتتم      الضتتابط

ا ىضتت بتتذلك أيضتتا ىلتى ستتنو أن الضتتابط لتو كتتان ىتتو جتو فتتى ميريتته ، ـ كمتت ىستمه

ـ أما وىو ج له  وخال ميضره متن ا  تارة  ، ىنوان المم   وسكنه لموصل ىلى

لقصتوره فتى الميتر  ممتا يبطتل األمتر التذ  ىسمصتتوره  وميويتو ستنه ىملتهىلتى 

 206رىت  ـ  28ـ ت 4/12/1977)  نقض   .  وي ور الوليل الذ  ك   ىنه من يذه

 (  1008ل ـ 

  555لـ  95 رى  ـ 36ـ ت  9/4/1985*  نقض  :  ـ   اأيض     

 350 ل ـ 66 رى  ـ 29ـ ت  3/4/1978*  نقض  

ـ طدتتتن  914 ل ـ 190 رىتتت  ـ 28ـ ت  6/11/1977*  نقتتتض 

640/47    

 1008 ل ـ 206 رى ـ  28ـ ت  4/12/77*  نقض  

 350 ل ـ 66 رى ـ  29ـ ت  3/4/78*  نقض  

 830 ل ـ 170 رى ـ  29ـ ت  26/11/78قض  *  ن

 214 ل ـ 190 رى ـ  28ـ ت  6/11/1977*  نقض   

 331 ل ـ 61 رى ـ  19ـ ت  18/3/1968*  نقض   



49 

 

 
 

 ـ:  وإستقرَقضاءَالنقضَعلىَأن 

المتتتى بنتتتى ىلي تتتتا  لدتتتو  جويتتتتة الميريتتتاتالتتتوفع بتتتبطالن ا ذن بتتتالم مي   »        

بأستتباب مدتترض ل تتذا التتوفع ومقتتول كلمم تتا فيتته ويمدتتين ىلتتى الميكمتتة ان  جتتو ر 

القاصتترة المتتى ه يستتمطاع مد تتا الوىتتو  ىلتتى  ستتائوة وه يصتتلل  طرايتته الدبتتارة

مستتوغات متتا ىضتتى بتته اليكتت  فتتى  تتذا ال تتأن ىذ لتت  مبتتو الميكمتتة رأي تتا فتتى ىناصتتر 

 الميريات السابقة ىلى ا ذن بالم مي  أو مقتل كلمم تا فتى ك ايم تا لمستويع ىصتواره متن

متع ىن تتا أىامتت ىضتتاع ا با وانتة ىلتتى التوليل المستتممو ممتا أستت ر ىنتته  ستلطة الميقيتت 

من يتتذ  تتذا ا ذن ومتتن ثتت  يكتتون اليكتت  مديبتتا  بالقصتتور وال ستتاو فتتى ا ستتموهل بمتتا 

 0 «يسموجب نقضه 
 

   182 ل ـ 37 رى  ـ 31ـ ت  4/2/1980*    نقض 

لستنه  1660 ـ طدتن 350ل ـ 66 رىت  ـ 29ـ ت  3/4/1978*   نقض 

47     

 

 

و بطتتتالن ا ذن الصتتتاور بالضتتتبط أوالم متتتي  أو المستتتجيل أو بتتتأ  ىمتتتل متتتن         

أىمال الميقي  ، ـ يبطتل بالمتالى كافتة األولتة الممرمبتة ىلتى من يتذ ذلتك ا ذن متا وامتت 

 0 الصلة به ما كانت لموجو لوهه وثيقة

 1008 ل ـ 206 رى  ـ 28ـ ت  4/12/77*  نقض  

 350 ل ـ 66 رى  ـ 29ـ ت  3/4/78  *  نقض

 830 ل ـ 170  رى  ـ 29ـ ت  26/11/78*  نقض  

 914 ل ـ 190 رى  ـ 28ـ ت  6/11/1977*  نقض   

 331 ل ـ 61 رى  ـ 19ـ ت  18/3/1968*  نقض   
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ىامتته بمقمضتتى ىتتانون  إترلويييةلتتبطالن متتابنى ىليتته ىاىتتوة   لإلتييرل فتتبطالن         

 ج منل ىلتى أن : ـ  0أ 331ـ  فالماوة / 0ة وأيكا  ميكمة النقض الجنائي لإلترل لى

 0 جتو ر  إتيرل بتأ   أيكا  القانون  الممدلقتة   البطالن يمرمب ىلى ىو  مراىاة »

يمنتاول جميتع  نتهف  إتيرل مقترر بطتالن  إذلج  ىلتى أنته : ـ   0أ336الماوة /  ن أو

 0 «مى أمكن ذلك م إعا حف،  ولز    اآلثار المى ممرمب ىليه مبا ره
 

 ـ وقضتَمحكمةَالنقضَمراراَبأن : 

   « ف و باطلالقاىوة أن ما بُنى ىلى باطل  »             

    506 ل ـ 105 رى  ـ 24ـ ت  1973 /4 /9*  نقض 

     568  ل ـ116  رى  ـ 24ـ ت  73/  4/  29*  نقض 
 

فتتى ىضتتاع ميكمتتة ومطبيقتتات ـ  تتذه القاىتتوة ىويتتوة ه مقتتع ميتتت يصتتر    »        

بتتأن هز  القتتبض والم متتي  البتتاطلين ا تتوار كتتل مايمرمتتب التتنقض ،  فيكمتتت متترارا   

  0 « ىلي ما
 

  255 ل ـ50 رى  ـ 17ـ ت  3/66 /7*  نقض 

   938لـ  193 رى  ـ12ـ   ت 28/11/61*  نقض 

   505ل ـ   96 رى  ـ 11ـ  ت  30/5/60*  نقض 
 

 

 ـ وقضتَمحكمةَالنقضَبأنه : 

نميجتتة فتتى اوانتتة المتتم   التتى ضتتبط المتتاوة المختتورة مدتته  يجتتوز اهستتمناو ه »       

ألن  تذا التوليل مم ترع ىتن  القتبض التذ  وىتع التذ   ىتا  بته وكيتل النيابتة   للم مي 

 بنتى ىلتى الباطتل ف تو باطتل ن متاباطال ول  يكن ليوجو لتوه  تذا اهجتراع الباطتل وأل

». 

 839 ل ـ 206 رى  ـ 9ـ ت  10/1958 /21*   نقض 
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 ـ  وقضتَمحكمةَالنقض : 

 متتي  ىلتتى التتوليل المستتممو متتن ميضتتر م  أىيمتتتماوامتتت اوانتتة  المتتم   ىتتو  »        

وىلى اهىمرا  المنسوب اليته  فتى  تذا الميضتر التذ  انكتره فيمتا بدتو ، ـ  ، ـ  باطل

 . « فان ا همكون صييية هىمماو اليك  ىلى ميضر اجراعات باطلة

 255ل ـ  97 رى ـ  2ـ ت  11/1950/ 28*  نقض 

 

كمتتا ه مستتمع  تت اوة متتن ىتتا  ب تتذا الدمتتل المدستت ى الم تتوب بتتالبطالن ألنتته ىن         

ي  و بصية ا جراع الباطل الذ  ىا  به ىلى  نيو مخال  للقانون ومثله ه مقبتل منته 

 .   اوة وه يسمع له ىول

   15033/59ـ طدن  41 ل ـ 4 رى  ـ 41ـ ت3/1/1990* نقض

 

 تقولَمحكمةالنقضَفىَحكمَمنَعيونَأحكامهاَ:َـ 

لدتتو  م تتروىيمه ينبنتتى  ىليتته ىتتو  متتن المقتترر أن بطتتالن القتتبض »ـتت    1

المدويل  فى اهوانة ىلى أ  وليل يكون  ممرمبتا ىليته ،  أو مستمموا منته 

الذ  مسمنو اليته ستلطة  ـ  ومقرير الصلة  بين القبض الباطل وبين الوليل

ا كان نوىه من المسائل الموضوىية المتى  ي صتل في تا ىاضتى اهم ا  أي

ولمتا كتان الموليل ىلي ا ستائوا  ومقبتوه ،   بوير مدقب ماوا   الموضوع

ابطال القبض ىلتى المطدتون ضتوه هزمته بالضترورة  ا توار كتل وليتل 

،   ومتن ثت   انك   نميجة القتبض الباطتل وىتو  اهىمتواو بته فتى اوانمته

و التتى وجتتوو فمتتات وون التتوزن متتن مختتور الي تتي  فتتال يجتتوز اهستتمنا

 تذا اهجتراع بجيب صويره  الذ  أرسله وكيتل النيابتة التى الميليتل ألن 
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التذ   وىتع بتاطال  ولت  يكتن    والوليل المستممو منته مم ترع ىتن القتبض

 0 ليوجو  لوه اجراع القبض الباطل

 

،  ولمتتا كتتان ه  القاىتتوة فتتى القتتانون أن متتابنى ىلتتى الباطتتل ف تتو باطتتلـ     2

جوو  من مصريل اليك  ببطالن الوليل المسممو من الدثتور ىلتى فمتات  

لمختتور الي تتي  بجيتتب صتتوير  المطدتتون ضتتوه بدتتو  ابطتتال مطلتت  

القبض ىليه والمقريتر بتبطالن متا متاله ممصتال  بته وممرمبتا ىليته ، ألن 

ن متا و هز  باهىمضتاع الدقلتى والمنطقتى  هييمتاج  التى بيتان ، لمتا كتا

متتا مقتتو  ، وكتتان متتا أوروه اليكتت  ستتائوا ويستتمقي  بتته ىضتتاؤه،  ومتتن ثتت  

 0منيسر ىنه وىو  القصور فى المسبيب 
 

ه يضتتتير الدوالتتته افتتتالت مجتتتر  متتتن الدقتتتاب بقتتتور ـتتت    متتتن المقتتترر انتتته   3

  مايضير ا اهفمئات ىلى يريات النات والقبض ىلتي   بتوون وجته يت 

» 0 

 506 ل ـ 105 رى  ـ 24ـ ت  9/4/1973* نقض 

 
 

 ََوغنىَعنَالبيانَ،َوهذاَهوَحالَالتحرياتَالفاسدةَـ

  أنَالتحرياتَلاَتصلحَبذاتهاَسنداَللندانة

ه مصتتلل  وىتو ىضتتت ميكمتتة التتنقض فتتى الدويتتو متن أيكام تتا بتتأن الميريتتات ويتتو ا  

رأ  ميتترر  مجتترووه يجتتوز ىىامتتة األيكتتا  ىلتتى  ىلتتى ثبتتوت الم متتة ولتتيال أساستتيا

ت أو الضتتبط ، فاأليكتتا   ىنمتتا مبنتتى ىلتتى األولتتة المتتى يقمنتتع من تتا ميضتتر الميريتتا

 تو مستمقال فتى ميصتيل  تذه  صاورا في ا ىن ىقيتوة ييصتل ا القاضى ب وانة أو براعة

فتى مكتوين ىقيومته  الدقيوة بن سه ه ي اركه في ا غيره و ه يصل فى القانون أن يتوخل
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ه  م ا يكمتا لستواه . والميريتاتبصية الواىدتة المتى أىتا  ىضتاعه ىلي تا أو لدتو  صتي

مصتتلل  ويتتو ا أن مكتتون ىرينتتة مدينتتة أو ولتتيال أساستتيا ىلتتى ثبتتوت الم متتة ، ـ ألن 

بيان  مصور ا هيدوو أن يكون مجترو رأ  لصتايب ا يخضتع  ماموروه الميريات وون

ىلى أن يدر  مصتوره  ويميتوو كن ته    يمماهت الصية والبطالن والصو  والكذب

ىيممتته  متتن ييتت   ى منتته بن ستته يمتتى يبستتط رىابمتته ىلتتى التتوليل ويقتتورويميقتت  القاضتت

و ى  نا  ميريتات باطلتة فاستوة ييتة بطالن تا وكتذب ا وفستاو ا  متا  0 صيمه أو فساوه

 0أوروناه

 

 

 

 ـ  تقولَمحكمةَالنقضَفىَواحدَمنَعيونَأحكامها : 

 

متتى يقمنتتع من تتا ال ىلتتى األولتتةلمتتا كتتان متتن المقتترر أن األيكتتا  يجتتب أن مبنتتى »        

 تو ممتا يجريته  ىقيتوة ييصتل االقاضى ب وانة المم   أو ببراعمه صاورا  فى ذلك ىتن 

بن سته هي تاركه في تا غيتره  وه يصتل فى ميصتيل  تذه الدقيتوة    مسمقالمن الميقي  

ىقيومه بصية الواىدة المى أىتا  ىضتاعه ىلي تا أو بدتو   فى القانون أن يوخل فى مكوين

وأنه وأن كان األصل أن للميكمة أن مدول فتى مكتوين ىقيتوم ا   0 اهصيم ا يكما لسو

ىلى الميريات ب ىمبار ا مدززة لما ساىمه من أولة  طالما أن تا كانتت مطرويتة  ىلتى 

ىلتى ثبتوت    ىه أن تا ه مصتلل ويتو ا ألن مكتون ىرينتة مدينتة  أو ولتيالبساط البيت  

  يبتتين للميكمتتة مصتتور ميريامتته ولمتتا كتتان الثابتتت أن ضتتابط المبايتت  لتت  0الم متتة 

متتا ىذا كتتان متتن  تتأن ا أن متتؤو  ىلتتى صتتية متتا أنم تتى ىليتته فأن تتا ب تتذه المثابتتة  لمدرفتتة

رأ  لصتتتتايب ا مخضتتتتع  يممتتتتاهت الصتتتتية والتتتتبطالن   همدتتتتوو  أن مكتتتتون مجتتتترو

كن ته  ويميقت  القاضتى منته بن سته  والصو   والكذب ىلى أن يدر  مصتوره ويميتوو

صتتيمه أو فستتاوه  رىابمتته ىلتتى التتوليل ويقتتور ىيممتته متتن ييتت  يمتتى يستتمطيع أن يبستتط

 وأنماجه فى الوىو  أو ىتو  أنماجته ، ـ وىذ كانتت الميكمتة ىتو جدلتت أستات ىىمناى تا
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رأ  ميرر ميضر الميريتات فت ن يكم تا يكتون ىتو بنتى ىلتى ىقيتوة يصتل ا ال تا و 

ك ممتتا يديتتب ه ىلتتى ىقيتتوة أستتمقلت الميكمتتة بميصتتيل ا بن ستت ا  فتتأن ذلتت  متتن ميريتته

المطدون فيه بما يمدين منه نقضه وا يالة بوير ياجة ىلى بي  بتاىى متا يثيتره  اليك 

 . «الطاىن فى طدنه 

 

 392 ل ـ 79 رى   ـ 34ـ ت 17/3/1983*    نقض 

 334 ل ـ 62 رى  ـ 19ـ ت 18/3/1968*    نقض 

 

 

 

َ)َثالًثاَ(َفىَبطلانَالنذنينَالصادرينَعنَالنيابةَبالتسجيلَ

72/3/2011ََ,5/4/2011ََ

َلعدمَالحصولَمقدًماَعلىَإذنَمسبقَمنَالقاضىَالجزئىَ

َلاَيجوزَللنيابةَأنَتأذنَبأىَمنَالاجراءاتَالمنصوصَعليهاف

َمكرراَأ.جَالمعدلة206ََأوَالمادةَ/ََج0ََأ206ََفىَالمادةَ/َ

َدونَالحصولَمقدماَعلىَإذنـ145ََ/2006ََََبالقانونََ

َسواهَ.منَالقاضىَالجزئىَدونَ

َـََولاَيشفعَفىَذلكَتفويضَالنيابةَسلطاتَقاضـــــــىَالتحقيقَفى

َأوَقانــــــونَالطوارىءَ.105/80َقانونَأمنَالدولةَ

َـَلأنَقاضىَالتحقيقَغيرَالقاضىالجزئىَ.

َوالنذنَواجبَمنَالقاضىَالجزئىَ,َولمَتفوضَالنيابةَالعامةَبسلطاته
َ
 

غيتتر للنيابتتة الدامتتة م متتي   يجتتوز ه »انتته :  ا.ج ىلتتى  206/ المتتاوةفقتتو نصتتت       

ممدلتت   أل تتياعىويتتة أنتته يتتائز  متتاراتأامضتتل متتن  ىذا هى غيتتر منزلتتهمنتتزل  أو المتتم  

و أن مقتتتتو  ،  ةوالالستتتتلكي ةالستتتتلكي أن مراىتتتتب المياوثتتتتاتو  .......و  بالجريمتتتتة ...

 ةليقيقتفتى ظ تور ا ة، ممى كان لذلك فائتو بمسجيالت لمياوثات جرت فى مكان خال

همختاذ  وي تمرطأو جنيه مداىب ىلي ا باليبت لموه مزيتو ىلتى ثالثتة أ ت ر  جنايةفى 
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اليصتول مقتوما ىلتى أمتر مستبب بتذلك متن  الستابقة ا جراعاتمن  ىجراعأ  

أن يكتون  يجتب األيتوال. وفتى جميتع  األورا ىلتى  ىطالىتهبدتو  القاضى الجزئتى

ه مزيتتو ىلتتى ثالثتتين يومتتا . ويجتتوز األمتتر بالضتتبط أو اهطتتالع أو المراىبتتة لمتتوة  

 .  « موة أو مووا أخر  مماثلة األمرأن يجوو  ذا  الجزئىللقاضى 

 ََـَفىَالطعـن1/6/1989َوقضتَمحكمةَالنقضَفىَحكمهاَالصادر

َـََبأنهَ:594َََصَـ100ََرقمَـ40َقَـَس1942ََ/58َََ
َ

كت  المطدتون ويي  أن البين من مياضتر جلستات المياكمتة  ومتوونات  الي »       

فيه أن الطتاىنين  وفدتا بتبطالن المستجيالت والتوليل المستممو من تا استمناوا التى أن متن 

با ر المسجيالت مجرو مر و لل رطة وليت من بين مأمور   الضتبط القضتائى ، أو 

الجنائيتة  المدتول بالقتانون رىت   ا جتراعاتمن ىتانون  206أىوان   ،  وكانت الماوة /

فتتى البتتتاب الرابتتع متتتن الكمتتاب األول ،  الختتتال بتتتالميقي   التتتوارو 1972ستتنة  37

يجتوز  للنيابتة الدامتة م متي  غيتر المتم   أو  بمدرفة النيابة الدامة ،  منل ىلى أنته ه

منتتتزل غيتتتر منزلتتته ، اه أذا امضتتتيت متتتن أمتتتارات ىويتتتة أنتتته  يتتتائز أل تتتياع ممدلتتت  

الخطابتات والرستتائل ويجتوز ل تا أن مضتبط  لتتو  مكامتب  البريتو جميتع    بالجريمتة ،

والجرائو والمطبوىات والطروو ولتو   مكامتب البتر   جميتع البرىيتات ، وان مراىتب 

المياوثتتات الستتلكية  والالستتلكية، وان مقتتو  بمستتجيالت  لمياوثتتات  جتترت فتتى مكتتان 

خال ،  ممى كان لذلك فائوه فتى ظ تور اليقيقتة ، فتى جنايتة أو جنيتة مداىتب ىلي تا  

وي تمرط  همختاذ أ   اجتراع متن اهجتراعات   ى  ثالثة  أ  ر ــباليبت لموة مزيو ىل

 اطالىــتـه ىلـــتـى األورا  السابقة اليصول مقوما ىلى اذن من القاضى الجزئتى بدتو

 ( :يراجع أيضا ) .  «

  138 ل ـ 31 رى  ـ 25ـ ت  11/2/74نقض *  

  135لـ  37 رى  ـ13ـ   ت  12/2/62نقض  *

  219 ل ـ 42 رى  ـ 18ـ ت  67 /14/2نقض  *
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ا.ج ه يجتتوز للنيابتتة الدامتتة أن متتأذن بم متتي   206/  المتتاوةمتتر نتتل أفبمقمضتتى       

مستتجيالت او مصتتوير لقتتاعات فتتى  بتت جراعمتتأذن  أنمنتتزل أو ميتتل لويتتر المتتم   وه 

طبقتا  الجزئتى بتذلك متن القاضتى أمتر مستببوون اليصول مقوما ىلتى  خاصة أماكن

ستتو  فتتى المداملتتة بتتين لم تترع اميكمتتة التتنقض بتتأن  أ . ج ، و ىضتتت/206للمتتاوة 

ـ  غيتر المم متينو بين م مي  منازل  مراىبة المكالمات و ضبط الرسائل و المسجيالت

مصتتلية الويتتر ب تتا ، فا تتمرط لتتذلك فتتى الميقيتت  التتذ   غيتتر خافيتته و  تتى مدلتت  لدلتتة

فتتى  ةريتتاستتمئذان القاضتتى الجزئتتى التتذ  لتته مطلتت  الي ةضتترور ةالدامتت النيابتتةمجريتته 

 تذا يخضتع ه ترا  ميكمتة  أو رفضته يستبما يتر  ، و  تو فتى ا جراعب ذا  ا ذن

 الموضوع

  135 ل ـ 37 رى  ـ 13ـ ت  12/2/62نقض *   

 

متتن ىتتانون  7متتن المتتاوة /  2متتن ذلتتك نتتل ال قتترة /  ةالنيابتتيد تتى    يكتتنولتت           

ستتو  يخول تتا ن يكتت، ألن  تتذا التتنل لتت  التتذ  ألوتتى  105/80ميتتاك  أمتتن الوولتتة 

 206التنل القتوي  للمتاوة /  سلطات ىاضى الميقي  فقط وون القاضى الجزئى ، وكان

أ . ج يكم تتى باليصتتول ىلتتى أمتتر مستتبب متتن ىاضتتى الميقيتت  ، فلمتتا ىتتول التتنل 

مستتتمبول ىبتتتارة القاضتتتى الجزئتتتى بدبتتتارة  »:جتتتاع بالمدتتتويل  1954 /353بالقتتتانون 

يرصتت المدتويالت الماليتة ويمتى المدتويل  ثت .   « 206ىاضى الميقي  فتى المتاوة / 

ىلتتى استتملزا  أمتتر القاضتتى الجزئتتى بتتوه متتن ىاضتتى  37/1972بالقتتانون   األخيتتر

الميقي  ـ ومدنى ذلك أن الم رع ا مرط فى التنل بدتو المدتويل أن يصتور األمتر متن 

 . ممثلة فى القاضى الجزئى  ميكمة
 

 

 /95بمقمضتتتى القتتتانون رىتتت   كتتتررام 206ب ضتتتافة المتتتاوة / ولتتت  يمويتتتر األمتتتر        

، ف تى التنل  2006 /145، وه بمدويل فقرم ا األولى بمقمضى القانون رى   2003
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ستتلطات المضتتا  فتتى مدتتويل فقرم تتا األولتتى ، اىمصتتر الممنتتوح للنيابتتة الدامتتة ىلتتى 

ستتلطات  تتذا فضتتال ىتتن أن ،   ىاضتى الميقيتت  ولتت  يمني تتا ستتلطات القاضتى الجزئتتى

ىلى ميقي  الجنايات المنصتول ىلي تا فتى  ىاصرةونة فقط مر وىاضى الميقي  

األبواب األول والثانى والثانى مكررا والرابع من الكماب الثانى من ىتانون الدقوبتات ، 

ومدويالمتتته  1960لستتتنة  182وه مممتتتو ىلتتتى جتتترائ  المختتتورات التتتواروة بالقتتتانون 

الجترائ   ضتمن يي  لت  يترو ذكتره،  122/1989،  61/1977بالقانونين رىمى 

 . المى مدطى النيابة الدامة فى ميقيق ا سلطات ىاضى الميقي 
   

 فالقاضتتتى الجزئتتتى يدنتتتى ،  ثتتت  أن ىاضتتتى الميقيتتت  غيتتتر القاضتتتى الجزئتتتى         

، ـ  و تتتو لتتتذلك غيتتتر ىاضتتتى الميقيتتت  ، وستتتلطات ىاضتتتى الميقيتتت   « الميكمتتتة »

ـ  أو فتى  105/1980ولتة من ىتانون ميتاك  أمتن الو 7/2الممنوية للنيابة فى الماوة 

ه مممتو التى القاضتى   مكتررا أ.ج ومدتويل ا ـ 206أو فى المتاوة /  ىانون الطوار ع ـ

الجزئى ألن القاضى الجزئى غير ىاضى الميقيت  ، فقاضتى الميقيت  ىتو يكتون ىاضتيا  

 وىو يكون رئيت ميكمة ابموائية وىو يكون مسم تارا متن مسم تار  اهستمئنا  الدتالى 

، ـ والمنصتتيل  والقاضتتى الجزئتتى  تتو لتتذلك غيتتر ىاضتتى الميقيتت . ج ( ـ أ  65)  /

يمثتل ضتمانة أىتو  باىمبتاره ىاضتى ميكمتة بديتوا ىتن الميقيت  ىلى وجوب اسمئذانه 

الجنائيتة ولقتانون  ا جتراعات. ـ  ومن المقرر المدلو  طبقا لقتانون  وىن المأثر بما فيه

 ا جتراعاتاىتو اهخمصتال بأكمل تا فتى ( ،ـ  أن ىو 9،  1السلطة القضائية ) المواو 

ووهيتة متتن أصتوره وبالمتتالى   ا جتتراعالجنائيتة متتن النظتا  الدتتا  ألن تا ممدلتت  بستالمة 

اندتو  اخمصتال اآلمتر ، أو  فت ذاصيمه وصتية نميجتة متا يمرمتب ىليته متن يثتار ، ـ 

ليته وكأنته لت  يكتن و يبطتل كافتة متا يمرمتب ى ا جتراعأصتبل  با جراعاآلذن أو القائ  

متأبى  تذه  ىذ، ـ  للموستع أو القيتاتمن يثار . ـ وه ميل بماما فى مستائل اهخمصتال 

  .  الموسع أو القيات لمدلق ا بالنظا  الدا القواىو بطبيدم ا  ذا 
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فمجويتتو اليتتبت اهيميتتاطى بدتتو انقضتتاع المتتوة المقتتررة للنيابتتة الدامتتة يكتتون           

ذا ىتتترض مجويتتتو أمتتتر اليتتتبت ىلتتتى أيتتتو  أ . ج ( فتتت 206للقاضتتتى الجزئتتتى  )   / 

مسم تتتار  ميتتتاك  اهستتتمئنا  التتتذ  مقتتتع الجريمتتتة فتتتى وائرمتتته فانتتته رغتتت  أنتتته متتتن 

المسم ارين ومدلو ورجمه القضائية القاضى الجزئى بمرايل ـ اه أنته ه يختمل ب تذا 

لتتك ذا أصتتور أمتترا بمتتوة كتتان بتتاطال مندتتوما ه وجتتوو لتته ويمرمتتب ىلتتى ذىالممويتتو  و

 فراج يمما ىن المم   الذ  أمر بمــــو يبسه  .  ا
 

ى وائتترة فتتومسم تتار ميكمتتة اهستتمئنا  لتتيت لتته أن يبا تتر أ  ميقيتت  جنتتائى          

نوبمه ميكمة اهسمئنا  بناع ىلى طلب وزير الدول لميقيت  جريمتة  ىذا ىهاخمصاصه 

وبمتته ميكمتتة اهستتمئنا   متتولى الميقيتت  متتن ملقتتاع ن ستته أو ن فتت ذاأ . ج (  65مدينتتة ) 

 بوير طلب من وزير الدول كان ميقيقه باطال مندوما ه اثر له .  جرائه

 
 

أفرج وكيل النيابة ىن أيو المم مين فال يسمطيع النائتب الدتا  و تو الترئيت  وىذا       

 تذا األمتر  ىلوتاعىلى للنيابة الدامة ويسممو منه كافة أىضائ ا وهيتة اهخمصتال ـ األ

 يجو وليل جويو فى الوىو  يسموىى اسمصوار أمر جويو باليبت اهيمياطى .  ل  ما

 

و كذا فان كافة ىواىو اهخمصال بالميقي  أو باليبت واهفتراج أو المياكمتة         

وون يمدتتين اهلمتتزا  بنصوصتت ا كمتتا يتتووم ا متتواو القتتانون  بالنظتتا  الدتتا ممدلتت  كل تتا 

ى الخضوع لقواىو القيات ييت  ه يجتوز متو ألن ا نصول خاصة مأب موسع أو ىيات

 سواه .  ىلىصل يك  خال به ه ينسيب وه يممو كان لأل ىذاال رع  ىلىيك  األصل 
 

 

ومتتا يختتتمل بتتته القاضتتتى الجزئتتتى أو ىاضتتتى الميقيتتت  ه يختتتمل بتتته رئتتتيت         

ليتا  الميكمة اهبموائية مع أنه األىلى ورجة ، ـ  ومتا مختمل بته ميتاك  أمتن الوولتة الد

، ـ  متع أن ضتمانام ا أكثتر وىتو يكتون م تكيل ما وايتومتة الجنايتات كه مختمل بته مي
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وما مخمل به ميكمة الجتنل ه مختمل بته ميكمتة التنقض متع أن تا األىلتى الموكتول 

ل ا الرىابة ىلى صية مطبي  القانون ـ ومن نايية أخر  فان ىتانون الستلطة القضتائية 

 0للموسع أو القيات  ىزاعه ىو يوو اهخمصاصات ميويوا ه ميل

 

بم متي  ىلى أمر مسبب من القاضتى الجزئتى ولذلك ف ن ىو  اليصول مقوما         

 ةل لقتاعات خاصتيبمستج أو أو سيارة لوير المتم    مسكن أو ميل لوير المم  

. ـ و تو  الصتاور متن النيابتة بتالم مي  أو المستجيل ا ذنيبطتل ، أو مكالمات ملي ونيته 

الم متي   أوالمسجيل والم مي  والى كتل متا يمرمتب ىلتى  تذا المستجيل  ىلى بطالن يممو

وبقاىتتوة أن متتا بنتتى ىلتتى باطتتل  »أ .ج  336،  331أو يستتممو منتته ىمتتال بالمتتاومين 

 . «ف و باطل 

، نقتتتتتض  506 ل ـ 105 رىتتتتت  ـ 24ـ ت  9/4/1973نقتتتتتض  *

  568 ل ـ 116 رى  ـ 24ت    ـ  29/4/1973
 

 

 

هز  القتتتبض والم متتتي   »ليتتته ىضتتتاع ميكمتتتة التتتنقض متتتن أن  وبمتتتا اطتتترو ى      

   « كل ما يمرمب ىلي ما ى وارالباطلين 

  255 ل ـ 50 رى  ـ 17ـ ت  7/3/1966نقض  *  

، نقتتتتتض  938 ل ـ رىتتتتت  193ـ  12ـ ت  28/11/1961نقتتتتض   *

  505 ل ـ 96رى  ـ  11ـ ت  30/5/60

 

 

ىمتال بقاىتوة أن متن الباطتل  بتاألجراعا أىتوال متن ىتامو ىلىو و  بطالن يممو          

 .  الباطل ه يدمو ب  اومه ىليه ا جراعىا  أو  ارك فى 
 

  428 ل ـ 97 رى  ـ 35ـ ت  18/4/1984نقض  *

  1008 ل ـ 206 رى  ـ 29ـ ت  4/12/1977نقض  *
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   124 ل ـ 23رى  ـ  19ـ ت  5/2/68نقض  *
 

 

 

ىذن مستتب  متتن القاضتتى الدامتتة ىلتتى وىلتتى ذلتتك , فتت ن ىتتو  يصتتول النيابتتة        

 يبطتتل ىذني تتا,  و تتو غيتتر ىاضتتى الميقيتت ,  الجزئتتى التتذ  لتت  م تتوض بستتلطامه

 , وما مرمب ىلي ما .  5/4/2011,  27/3/2011الصاورين 

 

 

َ)َرابًعاَ(َفىَبطلانَالتسجيلاتََ

َوالنجراءاتَالمجهولةَالتىَتمتَبهاَ

َطَواستباحتهاَوالاطلا َعليهاَبمعرفةَرجالَالضب

  قبلَاتصالهاَبالنيابةَالعامة

 

ىط  ا ىلى ما سجلناه سل  ا من وفوع فى بواية المذكرة , ىتن بطتالن المستجيالت 

ف ننتا نتورو فيمتا يلتى األستانيو الواىديتة والقانونيتة ل تذا التتوفع , وأستباب  تذا التبطالن , 

 .  بأسبابه الممدووة

 

َمنَالمقررَنًصاَوفقًهاَوقضاءًََ:َأولاًَ

َاللقاءاتَأوَالمكالماتَالهاتفيةََأنَتسجيل

َعملَمنَأعمالَالتحقيقَ

  يصدرَولاَيجوزَأنَيصدراَل

بناءَعلىَتحرياتَجديةَ َإلاََّ
َ
 

، ـ رووت  594 ل ـ 100 رىت  ـ 40ـ ت  1/6/1989فى يكم ا الصاور          

 : ـ ما يلىميكمة النقض المصرية من المباوئ المموامرة فى ىضائ ا 
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أو مراىبتة ، ـ  أو مراىبتة ملي تون لويتر المتم  ، ـ  لويتر المتم  ي  منزل ـ    أن م م  1

ه  ـ المياوثات السلكية والالسلكية أو مسجيل مياوثات جرت فتى مكتان ختال

بدتتو ىطالىتته ىلتتى يجتتوز ىه  باليصتتول مقتتوما  ىلتتى ىذن متتن القاضتتى الجزئتتى 

 0األورا  

 . ميقي ال أىمالىمل من ـ    أن ىصوار ا ذن بذلك  و    2

 . الميقي  أىمالىمل من ـ    أن مسجيل المياوثات ـ    3

 بن سته بمبا ترة ا جتراع التذ  نتوبـ     يمدين أن يقتو  متأمور الضتبط القضتائى    4

 . يكون ا جراع فى أىل القليل ىو م  ىلى مسمع ومرأ  منهلمن يذه أو أن 

المستجيالت الصتومية  بت جراع مأمور  الضبط القضتائىـ     ىيا   خل من غير   5

مدتا  )  أثره : بطالن ذلك ا جراع ما وا  أن ما ىا  به كان ميتت بصتر وستمع .

 . و و بطالن ينسيب ىلى الوليل المسممو منه، ـ  المأمور المأذون له( 

 . 594 ل ـ 100 رى  ـ 40ـ ت  1/6/1989*  نقض 
 
 

 

، ـ  تتو ىذن بدمتتل متتن أىمتتال بمستتجيل اللقتتاعات أو المكالمتتات ال ام يتتة  فتتا ذن         

مول ىلتى وجتوو  ىلى ميريات جوية،  ه يصور وه يجوز أن يصور ىه  بناع   الميقي 

.  وبويتر  تذه  ومرجيتت نستبم ا لمتم   بدينتهـ  واىدة بال دلـ جناية أو جنية ـ  جريمة

 . الجوية يقع ا ذن باطال  بطالنا  ينسيب ىلى كل ما بنى ىليهالميريات 
 

 331 ل ـ  61  رى  ـ  19ـ  ت   68 /18/3 *  نقض  

 914 ل ـ  19 رى ـ   28ـ  ت   11/77/ 6*  نقض   

 1008  ل ـ  206  رى  ـ  28ـ ت   77/ 4/12*  نقض   

 350 ل ـ  66  رى  ـ 29ـ  ت   3/4/78*  نقض   

 830 ل ـ 170 رى ـ  29ـ ت   26/11/78*  نقض   
 

َبطلانَالتسجيلاتَ:َثانيًا

َحريرَمحضرَبكلَتسجيلَ,َلعدمَتََ
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َيبينَفيهَوقتَومكانَوكيفيةَالنجراءَََ

  وشخصَوصفةَالقائمَبهَ.ََ
 

وثابت بمراجدة مياضر الرىابتة ا واريتة أن تا لت  م دتل ذلتك , وأن مياضتر ا         

,  صتومى أو مرئتى,  البيانتات الجو ريتة الواجبتة لكتل مستجيلا جمالية خلت من  ذه 

ا بكل    تذا ا جتراع وىتت ويتو  ومكتان وكي يتةفيته  مسجيل يبتينفل  ميرر ميضر 

 .  وص ة القائ  ب ذا المسجيل و خل

 

متتن المقتترر أن رجتتل الضتتبطية يتتين يبا تتر ىمتتال  متتن أىمتتال الميقيتتت  و           

المأذون له ب ا متن ستلطة الميقيت  أنمتا يبا تره نيابتة ىتن ستلطة الميقيت  ، ويمقيتو فتى 

ئ الميقيت  ، واألستت المتى يدممتو ىلي تا الميقيت  .... ومتن اوبتأوائه له وىيامته بته ، بم

أو مبتتوأ  »  مبتتوأ متتووين الميقيتت  ا بمتتوائىمبتتاوئ الميقيتت  المتتى ه يقتتع ىلي تتا ختتال  

وىتو نتل ال تارع ىلتى مبتوأ متووين الميقيت  ا بمتوائى  ..  « الرستمية »أو   « الكمابتة

الميقيت  فتى جميتع يسمصيب ىاضتى  »المى ىضت بأن :  ج.أ  73فى الماوة / 

، ومي تظ  تذه المياضتر  يوىع مده ىلى المياضتركامبا  من كماب الميكمة  ىجراعامه

أن جميتع  المبتوأويدنتى  تذا ...  «مع األوامر وبتاىى األورا  فتى ىلت  كمتاب الميكمتة 

ويم رع ىن ذلك أنته ،  يدو لذلككمابة فى ميضر أن مثبت  يجبىجراعات الميقي  

طتتر   واستتمبداأ  ،   جتتراع بويتتر الميضتتر التتذ  وون فيتتهه يجتتوز أثبتتات يصتتول ا

ط  0ا جتتراعات  0ميمتتوو نجيتتب يستتنى  0) و . ا ثبتتات اآلختتر  فتتى  تتذا ال تتأن

المتتى أوجبتتت ىلتتى   ج0أ 24 تتذا فضتتال  ىمتتا موجبتته ىليتته   / (  650ـ ل  1982

 فتى مياضترمأمور  الضبط القضائى أن يثبموا جميع ا جراعات المى يقومون ب تا 

 ب ا وىت ىمخاذ ا جراع ومكان يصوله وم مل زياوة ىلتى ذلتكىع ىلي ا من   يبين مو

موىيع ال  وو والخبراع الذين ستمدوا بته وأن مرستل  تذه المياضتر ىلتى النيابتة الدامتة 

  0مع األورا  واأل ياع المضبوطة 
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التتذ  أبايمتته أيكتتا  التتنقض أييانتتا  بالنستتبة لمتتا يبا تتره رجتتال  والمتترخل         

ىاصتتر ىلتتى الميلتتل متتن الضتتبطية بالستتماح لتته بدتتو  اصتتطياب كامتتب  تتو متترخيل 

،  فيته استمثناعف تو مبتوأ ه ،  أما المووين ن سته «كامب  » باصطياب اهلمزا 

ـ متن أىمتال  بالنوبـ   به المزاما  ماما  فيما يقو  به اهلمزا يمدين ىلى رجل الضبطية 

لتى المبتوأ الدتا  المقترر ىلتى رجتال ه يتركن فقتط ى اهلمتزا الميقيت  .. و تذا 

والذ  يلزم   باثبات ما يقومون به متن ىجتراعات ،  ج .أ  24الضبطية بالماوة / 

.... التخ  يبين وىت ا جراع وماريخه والقائ  به ومكان يصوله  فى مياضر

ويمدتين ،  مبتوأ متن مبتاوئ الميقيت «  المتووين» ىلتى أن   اهلمزا وىنما يركن  ذا .. 

يين يقو  نيابة ىن سلطة الميقيت  الكامل به  اهلمزا ىلى رجل الضبطية من ث  

 . الميقي بدمل من أىمال 

 

وهز  ذلتتك أن كتتل متتا يجريتته رجتتال الضتتبطية متتن أىمتتال الميقيتت  ىن تتاذا   ذن        

ستلطة الميقيتت  ، يجتب ىفراغتته كمابتة فتتى مياضتر ، وىه  وىتتع الدمتل بتتاطال  ، ويبطتتل 

المتى مجتتر  ىن تاذا  همتتر نتتوب « المستتجيالت » ومطبيقتا  لتتذلك ، فت ن اهيمجتاج بتته ... 

سلطة الميقي   ،  يجب أن ي رغ لكل مسجيل من ا ميضر ، وأن يثبت فيته كمابتة ممتى 

 همتن ىجراعامت وأين وكي  م  المسجيل ومن الذ  ىا  بتا جراع وكتذا كتل متا مت  ىمختاذه

 .به  اهيمجاجالدمل وبطل  بطل وىهَّ لمسجيل كل مسجيل من  ذه المسجيالت ، 

 

َبطلانَالتسجيلاتَ:ََثالًثا

َحيثَتولاهاَمجهولونَغيرَالمندوبَفىَإذنَالندبََ

َوليسَمنَرجالَالضبطَالقضائىَ.ََ
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, وج تتزه   تتخل المبلتتعفتتى الوىتتت التتذ  استتمخو  فيتته ىضتتو الرىابتتة ا واريتتة       

, وستمل  3/4/0112ىمتا يتو   4/4/2011بميضتر باألج زة ال نية يسبما سجل 

يجتب ىلتى استمقالل , ف نته  والمتؤث  بذامته,  الويتر متأذون بته باسمرا  السمعلن سه 

ستمده ما ذكره أن ذلتك كتان ميتت  وكل,  المج ولين الذين ىاموا بالمسجيل والمصوير

ومدنتى ذلتك أن غيتره  ت  التذين ,  ليت  تو القتائ  بالمستجيل, و ذا يدنى أنه  وبصره

,  مدتتين بيتتان أستتمائ   وصتت ام   , لمدرفتتة ستتالمة ى جتتراعي, وكتتان  ىتتاموا بالمستتجيل

 وضوابطه .  ولكنه يجب ذلك لمخال ة ىجراعامه للقانون

 

من القواىو الدامة فى النوب للقيا  بدمتل متن أىمتال الميقيت  ، أنته هيجتوز أن و       

أ . ج  200،  70، وصتريت بتذلك الماومتان  مأمور للضتبط القضتائى ينوب لذلك ىه

فيكتتون النتتوب بتتاطال ىذا  صتتور أليتتو رجتتال الستتلطة الدامتتة التتذ  هييمتتل صتت ة  ، 

ـ مجموىتتتة القواىتتو القانونيتتة ـ  38/  19/12. ) نقتتض  متتأمور الضتتبط القضتتتائى

ـ  2ـ ت  1951/  2/  6(  نقتتض  407ـ ل  313ـ رىتت   4ميمتتوو ىمتتر ـ ج 

ـ رىت   1982، و . ميمتوو نجيتب يستنى . ا جتراعات القضتائية ـ ط  581ـ  220

ومتتا بدتتو ا ( ، فتت ذا صتتور النتتوب لمتتأمور الضتتبط القضتتائى كتتان  617ل   647

المنتووب فتى القيتا  بالدمتل التذ  نتوب لته  وه ين ى ىنته صتيمه أن يستمدينصيييا ، 

طالمتتا أنتته ي دتتل ذلتتك ميتتت مرعوستتا لتته ه يمممتتع بصتت ة متتأمور الضتتبط القضتتائى ، 

ـ  26ـ ت  24/3/75نتووب ) نقتض الم اه را  المبا ر لمتأمور الضتبط القضتائى

ـ  28/6/65، نقض  890،  178،  30ـ  20ـ  ت 16/6/69، نقض  265ـ  61

(  أمتتا ىذا  700ـ  127ـ  14ـ  ت 10/63/ 28، نقتتض  643ـ  124ـ  16ت 

أيو رجال السلطة الدامة للقيا  بالدمتل المنتووب كل  مأمور الضبط القضائى المنموب 

ـ مجموىتة القواىتو  11/11/1940) نقتض  الدمتل بتاطال  كتان استمقالهفقا  به  ، له

 . (   264ـ  139ـ   5القانونية ـ ميموو ىمر ـ ج 
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متا ىضتت بته ميكمتة التنقض فتى ,  وىو ىرضنا فى موضتع يختر ب تذه المتذكرة       

 :  ب ذا اليك وىو جاع ,  594ـ ل 100ـ رى   40ـ ت 1/6/1989يكم ا 

 

ياضتر جلستات المياكمتة  ومتوونات اليكت  المطدتون ويي  أن البين من م »        

فيه أن الطاىنين وفدا ببطالن المسجيالت والوليل المممو من ا اسمناوا ىلتى أن متن با تر 

المستتجيالت مجتترو مر تتو لل تترطة ولتتيت متتن بتتين متتأمور  الضتتبط القضتتائى ، أو 

قتانون رىت  متن ىتانون ا جتراعات الجنائيتة المدتول بال 206أىوان   ، وكانت المتاوة / 

الوارو فى الباب الرابتع متن الكمتاب األول الختال بتالميقي  بمدرفتة  1972سنة  37

النيابة الدامة منل ىلتى أنته هيجتوز للنيابتة الدامتة م متي  غيتر المتم   أو منتزل غيتر 

منزله ىه ىذا امضيت من أمارات ىوية أنته يتائز أل تياع ممدلت  بالجريمتة ويجتوز ل تا 

لبريتتو جميتتتع الخطابتتات والرستتائل والجرائتتو والمطبوىتتتات أن مضتتبط لتتو  مكامتتب ا

والطتتتروو ولتتتو  مكامتتتب البتتتر  جميتتتع البرىيتتتات وأن مراىتتتب المياوثتتتات الستتتلكية 

والالسلكية ، وأن مقو  بمسجيالت لمياوثات جرت فتى مكتان ختال ، ممتى كتان لتذلك 

ىلتتى فائتوة فتتى ظ تور اليقيقتتة فتى  جنايتتة أو جنيتة مداىتتب ىلي تا بتتاليبت لمتوة مزيتتو 

ثالثة أ  ر ـ وي مرط همخاذ أ  ىجراع من ا جتراعات الستابقة اليصتول مقتوما ىلتى 

ىذن متتن القاضتتى الجزئتتى بدتتو اطالىتته ىلتتى األورا  ، فتت ن اسمصتتوار النيابتتة الدامتتة 

ب جراع مسجيل المياوثات المى مجر  فى مكان خال ، ىذنا من القاضى الجزئتى بدتو 

وىورت ك ايم ا لمسوي  اهجراع ذلك  و ىمتل أن كانت ىو امصلت بميضر الميريات 

من أىمال الميقي  ، ومن يذ ذلك ا ذن ىمل متن أىمتال الميقيت  بتووره يمدتين أن مقتو  

به النيابة الدامة بن س ا أو بمن منوبه لذلك من مأمور  الضتبط القضتائى المخمصتين ، 

مياوثتتات المتتى لمتا كتتان ذلتتك وكتتان متتن المقتترر ـ ىلتى الستتيا  الممقتتو  ـ أن مستتجيل ال

متتن ىتتانون  200مجتتر  فتتى مكتتان ختتال ىمتتل متتن أىمتتال الميقيتت  وكانتتت المتتاوة / 

ا جتتراعات الجنائيتتة مجيتتز لكتتل متتن أىضتتاع النيابتتة الدامتتة فتتى يالتتة ىجتتراع الميقيتت  
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بن سه أن يكل  أيا من مأمور  الضبط القضائى ببدض األىمتال المتى متن خصائصته 

متأمور الضتبط القضتائى بن سته ـ بمبا ترة ا جتراع ، ف ن هز  ذلك أنه يمدين أن يقو  

ذلك الذ  نوب لمن يذه أو أن يكون ا جراع فى أىل القليل ىتو مت  ىلتى مستمع ومترأ  ) 

مدتتا ( منتته ـ كيمتتا يكمتتل ل تتذا ا جتتراع مقومتتات صتتيمه ، لمتتا كتتان ذلتتك وكتتان اليكتت  

ى التوليل المطدون فيه ىو ىتول فتى ىضتائه ب وانتة الطتاىنين ضتمن متاىول ىليته ـ ىلت

المستتممو  متتن المستتجيالت الصتتومية المتتوفوع بتتبطالن اجرائ تتا ، أطتترح اليكتت  التتوفع 

ىنتتته ىذن ، لضتتتباط  تتترطة المرافتتت  فتتتى مستتتجيل » المبتتتو  فتتتى  تتتذا الصتتتـوو بقولتتته 

األياويتت  ال تت وية واهمصتتاهت الملي زيونيتتة ورئتتيت نيابتتة أمتتن الوولتتة الدليتتا لتته  تتذا 

ا خولته لته القتانون والقتول بتأن ا تمراك ايمتو موفيت  الي  ول   أن يأذن بذلك طبقتا لمت

يوير متن  تذا النظتر وستالمة اهجتراعات ، فت ن متا أوروه اليكت  فيمتا مقتو   ك هلفى ذ

يخال  صييل القانون وهيستوغ بته ىطتراح  تذا التوفع متا وا  الثابتت  متن موونامته أن 

ن متا ىتا  بته متن ال ا و المدنى ليت من مأمور  الضتبط القضتائى ولت  يثبتت اليكت  أ

 . «  مسجيل كمان ميت سمع وبصر )مدا(  المأمور المأذون
 

ويكون من ث   ذا ا جراع ـ بالصورة المتى أورو تا اليكت  ىنته فتى موونامته  »        

وىتع بتاطال وينستيب  تذا التبطالن ىلتى التوليل المستممو منته ىلى السيا  الممقو  ـ ىتو 

ى ىن ذلك ما أوروه  اليك  من أولتة اختر  ىذ ، وهيون والمدول ىليه فى ىضاع اليك 

األولتتة فتتى المتتتواو الجنائيتتة ممستتانوة يكمتتتل بدضتت ا بدضتتا ، بييتتت  ىذا ستتقط أيتتتو ا 

أواسمبدو مدذر المدر  ىلى مبلع األثر الذ  كان للوليل الباطل فى الرأ  التذ  انم تت 

طنتت ىلتى أن ىليه الميكمة ، أو المدر  ىلتى ماكانتت منم تى ىليته متن نميجتة لتو أن تا ف

 ذا الوليل غير ىائ  ، لما كتان مامقتو  ف نته يمدتين نقتض اليكت  المطدتون فيته وا ىتاوة 

 . «بوير ياجة ىلى بي  سائر مايثيره الطاىنان فى طدن ما  

 594 ل ـ 100 رى  ـ 40ـ ت  1989/  6/  1نقض *  
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ا  بن ستتته أمتتا ىذا ى تتتو المنتتتووب بتتتا جراع ىلتتتى وايتتتو متتتن ييتتتاو النتتتات ، فقتتت         

بالمسجيل ، ف ن متا يجريته يكتون بتاطال بطالنتا مطلقتا بويتر ختال   ، فالمستجيل ىمتل 

متتن أىمتتال الميقيتت  ، األصتتل أن مقتتو  بتته النيابتتة الدامتتة بن ستت ا ، ويستتممو متتأمور 

الضتتبطية صتت مه فتتى ىجرائتته متتن أمتتر النتتوب ، واستتمدانة المتتأذون بويتتره متتن رجتتال 

ألىل وبتأن يتم  ا جتراع ميتت ستمده وبصتره مدتا ـ الضبطية أو السلطة الدامنة ىلى ا

أمتا ييتتاو النتتات فتتال يجتتوز اهستمدانة ب تت  فتتى القيتتا  ب تتذا الدمتل التتذ   تتو متتن أىمتتال 

، وىتتو ىضتتت ميكمتتة الميقيتت  فيقتتع بتتاطال كتتل مستتجيل يجريتته وايتتو متتن ييتتاو النتتات 

واره من أصور أمتر النتوب مخمصتا ب صت ما ي مرطه القانون أن يكون »النقض بأنه : 

 .  « وأن يكون المنووب للمن يذ من مأمور  الضبط القضائى المخمصين 

 . 138 ل ـ 31 رى  ـ 25ـ  ت 11/2/74نقض * 

 

 

  أثرَتجهيلَكيفَتمتَعملياتَالتسجيل:ََرابًعا

 

أن ه يدتتر  كيتت  متت  المستتجيل  ومتتع أن القتتانون ، ـ   كارثتتة الكتتوار          

من  تو القتائ  ( 1) اعات المسجيل يبين فيهيلز  بدمل ميضر لكل ىجراع من ىجر

؟  وبتأ  وستيلة وكي يتة( 4؟! ) وأين( 3، ـ ) وممى م  المسجيل( 2، ـ ) بالمسجيل

أ . ج المتى أوجبتت ىلتى متأمور   24وأوجبمه المتاوة /  ىلى يخر ما ألزمت بهـ 

 مياضتترالضتتبط القضتتائى أن يثبمتتوا جميتتع ا جتتراعات المتتى يقومتتون ب تتا فتتى 

وم تمل زيتاوة ومكتان يصتوله ا جراع  امخاذ وىتيبين ب ا من    موىع ىلي ا

 باىمبتارىلى ذلك .... و و واجب أيضا  بصريل أمتر النتوب ، ـ  وواجتب كتذلك 

ا جراع ىمل من أىمال الميقي  يمدين أن يلمز  فيه المنووب بما ملمز  بته ستلطة 

 . أو المووينالميقي  من مباوئ ، ـ وفى مقومم ا مبوأ الرسمية أو الكمابة 
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ـ يدنتتى أن  ، األساستية والجو ريتةىن ىتو  بيتان وميويتو  تذه الدناصتر           

ويستتمييل و األمتتر كتتذلك مراىبتتتة ، ـ  قيطتتة مج ولتتة النستتبلالمستتجيالت  

 أجرا تاومتن التذ  ، ـ  كي  ممتتوغير مدرو   ماوا   مج وه، ـ  م روىيم ا

، ـ  وكيت  استمقبل، ـ  باهستمقبالا  ىت، ـ ومن ىا  با رسال ، ـ ىن كان ، ـ ومتن 

، ـ ومتتن التتذين ىتتاونوه  فتتى اهستتمقبال والمستتجيل ، ـ ستتيما ىذا  ستتجل وكيتت 

المجا يتل ـ فأمتا   تذه  . وأخر  مرئية مسجيالت صوميةبين  مدووت الوسائل

يستتمطيع أيتتو أن ينستتب المستتجيالت ىلتتى  تتخل ميتتوو ،  وىطتتار ميتتوو ، ـ  ه

 .  ا الم روىية ، ـ ويسموجب ى وار ا مماماوكي ية ميووة ، مما ين ى ىن

 

المقرر أن رجتل الضتبطية يتين يبا تر ىمتال  متن أىمتال الميقيت   فمن           

المأذون له ب ا من سلطة الميقي  أنمتا يبا تره نيابتة ىتن ستلطة الميقيت  ، ويمقيتو 

يت  اوئ الميقيت  ، واألستت المتى يدممتو ىلي تا الميقبتفتى أوائته لته وىيامته بته ، بم

 مبتوأ متووين الميقيت  ا بمتوائى.... ومن مباوئ الميقي  المى ه يقع ىلي ا ختال  

وىتتو نتتل ال تتارع ىلتتى مبتتوأ متتووين « ..  الرستتمية» أو «   أو مبتتوأ الكمابتتة» 

يسمصتتيب » المتتى ىضتتت بتتأن :  ج0أ  73فتتى المتتاوة / الميقيتت  ا بمتتوائى  

يوىتع مدته ىلتى ميكمة كامبا  من كماب الجميع ىجراعامه ىاضى الميقي  فى 

، ومي تظ  تذه المياضتر متتع األوامتر وبتاىى األورا  فتى ىلت  كمتتاب  المياضتر

أن مثبتتت  يجتتبأن جميتتع ىجتتراعات الميقيتت   المبتتوأويدنتتى  تتذا « ... الميكمتتة 

ويم تترع ىتتن ذلتتك أنتته ه يجتتوز أثبتتات يصتتول ،  كمابتتة فتتى ميضتتر يدتتو لتتذلك

اآلختر  فتى  او طتر  ا ثبتاتا جراع بوير الميضر التذ  وون فيته ، أ  ىستمبد

 ـ  1982ط  0ا جتتتتراعات  0ميمتتتتتوو نجيتتتتب يستتتتتنى  0) و .  تتتتذا ال تتتتأن

المتتتى أوجبتتتت ىلتتتى   ج0أ 24 تتتذا فضتتتال  ىمتتتا موجبتتته ىليتتته   / (  650ل 
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فتتى متتأمور  الضتتبط القضتتائى أن يثبمتتوا جميتتع ا جتتراعات المتتى يقومتتون ب تتا 

ومكان يصتوله وم تمل ب ا وىت ىمخاذ ا جراع موىع ىلي ا من   يبين  مياضر

موىيتتتع ال تتت وو والخبتتتراع التتتذين ستتتمدوا بتتته وأن مرستتتل  تتتذه  زيتتتاوة ىلتتتى ذلتتتك

 .المياضر ىلى النيابة الدامة مع األورا  واأل ياع المضبوطة 

 

 

ـ  كمتتا ستتل  القتتولـ التتذ  أبايمتته أيكتتا  التتنقض أييانتتا   والمتترخل         

اصتتطياب كامتتب  تتو  بالنستتبة لمتتا يبا تتره رجتتال الضتتبطية بالستتماح لتته بدتتو 

 أما المتووين ن سته«  كامب»  باصطياب اهلمزا ىاصر ىلى الميلل من مرخل 

بته المزامتا  مامتا   اهلمتزا يمدتين ىلتى رجتل الضتبطية ،  فيته استمثناعف و مبوأ ه ، 

ه يركن فقتط ىلتى  اهلمزا ـ من أىمال الميقي  .. و ذا  بالنوبـ   فيما يقو  به

والتذ  ،  ج 0أ  24لى رجال الضبطية بالماوة / المبوأ الدا  المقرر ى

يبتين وىتت ا جتراع ما يقومون به من ىجتراعات فتى مياضتر   ب ثباتيلزم   

  اهلمتتزا وىنمتا يتركن  تذا .... التخ .. وماريخته والقتائ  بته ومكتان يصتوله 

ويمدتتين متتن ثتت  ىلتتى رجتتل الميقيتت  ،  مبتتوأ متتن مبتتاوئ«  المتتووين» ىلتتى أن 

ستلطة الميقيت  بدمتل متن الكامتل بته يتين يقتو  نيابتة ىتن  الضبطية ا لمتزا 

 . أىمال الميقي 

 
 

وهز  ذلتتك أن كتتل متتا يجريتته رجتتال الضتتبطية متتن أىمتتال الميقيتت  ىن تتاذا         

 ذن سلطة الميقي  ،  يجب ىفراغه كمابتة فتى مياضتر ، وىه  وىتع الدمتل بتاطال  

المتتى مجتتر  « المستتجيالت  »، ويبطتتل اهيمجتتاج بتته ... ومطبيقتتا  لتتذلك ،  فتت ن 

يجتب أن ي ترغ لكتل مستجيل من تا ميضتر ، ،    ىن اذا  همر نتوب ستلطة الميقيت 
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وأن يثبت فيه كمابة ممى وأين وكيت  مت  المستجيل ومتن التذ  ىتا  بتا جراع وكتذا 

 وىهّ ىجتراعات لمستجيل كتل مستجيل متن  تذه المستجيالت ،  كل متا مت  ىمختاذه متن

 0 الدمل وبطل ا يمجاج به بطل

 
 

ينولت    تتوار  هالمدتر  ىلتى القتائ  بالمستجيل ، ـ م تمل بابتا   واستميالة          

واثبتات ، ـ  أليتو متأمور  الضتبط القضتائىيكون ىه  ، ـ فالنوب ه ا جراع كله

كتان مدنتى ذلتك ىندتوا  التوليل ، ـ  فت ن أخ ت ، ـ  ذلك  و واجب ا م ا  واهوىاع

غيتتر للقتتائ  بالمستتجيل وىه كتتان الممتتيقن أنتته  الواجتتب ىثبام تتا«   الصتت ة»  ىلتتى

ومن يياو النات وىصتاراه أن يكتون متن رجتال الستلطة الدامتة ، ـ بينمتا  منووب

ىلتتى متتا مقتتو  بيانتته , وه واىتتى  هيجتتوز ذلتتك ىه لمتتأمور  الضتتبط   القضتتائى

 لمكراره . 

 
 

َبطلانَالتسجيلاتَ:ََخامًسا

َ.ََحالَكونَقدَخالطتهاَجريمةَلحظةَإجرائهاَ

َهىَاستراقَسمعَغيرَمأذونَبهََ

َمكرًراَعقوبات309َويشكلَجريمةَمؤثمةَبالمادةََ

َالأمرَالذىَيبطلَالنجراءَبرمتهَ.ََ
 

 يستتمر  الستتمعثابتتت بمياضتتر ىضتتو الرىابتتة ا واريتتة , أنتته ط تت         

,  متا يقتر بأنته استمر  الستمع ىليته, ورو  بمياضتره  ويمنصت أثناع المسجيالت

ولتيت  تذا ىملته , يض ى ىليه ما ي تاع متن الم ستيرات والمتأويالت ومياوه  أن 

,  وفامته ىنته متورط بتذلك فتى ارمكتاب جريمتة مؤثمتة ىانون تا,  وىنما ىمل القاضى

ا  309 المؤثمتة ىلتى استمقالل بالمتاوة « اسمرا  الستمع » ى جريمة  مكترر 

, ولت    فبقيت فى وائترة المجتريىذن النيابة الدامة ,  ول  ي مل اىقوبات , 
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 .  ا بايةمن ا ىلى وائرة مخرج 

 

يرل الم رع ىلى صيانة يرمة اليياة الخاصة للمتواطن متن أ  أنم تاك فقو         

، سواع كان ذلك  بالمسجيل ، أو المصوير ، أوالمصتنت ، أو ا ستمرا  ، أو غيتر ذلتك 

 تتذه  ومتتن يترل الم تترع ىلتى ميقيتت  ..متن الوستتائل المتى أمايم تتا المونيتة اليويثتتة 

الوايتتة ، ىنتتى بالمنصتتيل ىلتتى مجتتري  كتتل صتتورة متتن صتتور  تتذا اهنم تتاك ىلتتى 

، أن الم تترع يتترل ىلتتى  مكتتررا 309 فواضتتل فتتى صتتياغمه للمتتاوة / 00استتمقالل

متن وستائل  أنم تاك  الييتاة الخاصتة ، وىلتى بيتان أن   وأختر صورة  كلالممييز بين 

المتى « أو » لتذلك أواة  الدطت  ـ جريمتة مستمقلة ، وأستمخو   بذامتهكال من ا  ي كل ـ 

اهفدتال  ايتووذلتك بتأن  ارمكتب  .....)»م يو الموايرة ، يي  جر  النل ىلى أنه :  

اآلميتتة فتتى غيتتر اهيتتوال المصتترح ب تتا ىانونتتا ، أو بويتتر رضتتاع المجنتتى  ىليتته )أ( 

مياوثتات جترت فتى  ..نقتل ىتن طريت   ج تاز  «أو » سجل « أو » اسمر  السمع  

ونصتت ال قترة اهخيترة للتنل ىلتى التخ   ...ىن طريت  الملي تون «  أو »مان خال 

التذ  يرمكتب أيتو اهفدتال المبينتة اىممتاوا ىلتى ستلطات  يداىب الموظ  الدتا  » أنه 

 « . أىوام ا المسجيالت و وميو وىلى مصاورة األج زة« ـ  وظي مه 

 

ط المتى يستوغ  وال ترو األيتوالالمى ىرضت لمنظي   ج0أ  95الماوة/ كذلك فى       

فقتو يتترل الم تترع فتى  تتذا التتنل  ..في تا ـ بتأمر ىاضتتى الميقيتت  ـتـ   تتذا اهنم تتاك 

،  وبتذات استمخوا    األختر أيضا ىلتى الم رىتة بتين كتل صتورة  متن صتور اهنم تاك 

ىلتتى أنتته : )   ج 0أ 95فجتترت المتاوة / ..  ةالمتتى  م يتو الموتتاير«  أو » أواة الدطت  

أو » المياوثتات الستلكية والالستلكية  وأن يأمر بمراىبتة ...   لقاضى  الميقي  أن يأمر

للمتاوة : ) وفتى جميتع   لثانيتةفتى ال قترة ا أضتا ــ ثت   .الخ (  ... ىجراع مسجيالت«  
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»   أو«  المراىبتتة »   أو « اهطتتالع »   أو « الضتتبط » يجتتب أن يكتتون  األيتتوال

 .(  ....الثين يوما ولموة ه مزيو  ىلى ث بناع ىلى أمر مسبب« المسجيل 

 

يجوز للمنووب ــ  من يذا ألمر النوب ــ أن يجتر   أو يستمل   ومؤو  ذلك ، أنه ه      

 لت  يكتن مأذونتا  ب تا متاوستائل اهنم تاك   أوبأجراع أ  صورة  أو وسيلة  متن صتور 

يجتوز   متثال ىلتى المستجيل ،  فأنته  ه ا ذناىمصتر   فت ذا  ...صراية فى أمر النتوب 

 ىجرائتتهختتالط المستتجيل وىتتت   فتت ذا ـتتـ  0التتخ   ...صتتوير ،  وه استتمرا   الستتمع  الم

اسمرا  للسمع أو مصنت  غير مأذون ب ما فتان  اهجتراع يبطتل برممته  ألن من يتذه ىتو 

 .  خالطه  جريمة مؤثمة ىانونا
 

 

َاستحالةَقبولَدليلَمتولدَعنَجريمةَ:ََسادًسا

عنَجريمةَمؤثمةَوالتسجيلاتَمتولدةَـَعلىَماَسلفَـََ

َقانوًناَ
 

ستتل  بتتال قرة الستتابقة , بيتتان متتا اىمتتور ىجتتراع المستتجيالت متتن اخمالط تتا        

أ  /309ليظة ىجرائ ا بجريمة مؤثمتة ىانون تا  تى استمرا  الستمع المتؤث  بالمتاوة 

ا من ىانون الدقوبات .   مكرر 

 

ريمتتة ولتتيال  أو يستتمييل ويممنتتع ىانونتتا  أن يكتتون الممولتتو ىتتن جذلتتك أنتته          

، ـ ومن المقطتوع بته ىتوه  وايتو أن متا مت  متن  ىسموهه  يطرح فى ساية القضاع

ي كل جريمة مؤثمة ؟!! ـ  لواىدة الضبط ـ وما بدو امسجيل صومى ومرئى 

المرئتى ـ كال متا ، ـ والمسجيل  الصومى، ـ ذلك أن المسجيل  فى ىانون الدقوبات

مكررا  متن ىتانون الدقوبتات ، ـ ه  309وة / جريمة مؤثمة ىلى ىسمقالل فى الما

مباح ـ ىن أُبييت ـ ىه  ب ذن م تروع صتاور متن ستلطة الميقيت  فتى  تأن جريمتة 

ستلطة الميقيت   لت  متأذنفت ن واىدة بال دل ومرجيت نسبم ا ىلى متم   بدينته ، ـ 
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بامتتتت مبا تتترمه جريمتتتة مستتتموجب ىقتتتاب متتتن ىارف تتتا فضتتتال  ىتتتن بتتتا جراع ـ 

 !! و وا ىوا المصاورة والمي

 

ا ىقوبتتتات , الستتتاب  بيانتتته , أنتتته  309ومتتتؤو  نتتتل المتتتاوة         يجتتتوز  همكتتترر 

للمنووب  ــ  من يذا ألمر النوب ــ أن يجر   أو يسمل  بتأجراع  أ  صتورة  أو وستيلة  

لت  يكتن مأذونتا  ب تا صتراية  متامن صور او وسائل اهنم تاك المجرمتة بتالنل 

جتتر  متتن المنتتووب والوستتائل ثبتتت أن من يتتذ ا ذن ىتتو !!! ـ وأن ي  فتتى أمتتر النتتوب

 . القانونية و ميت ى رافه ومراىبمه

  

ىلى طرح جست  جريمتة أو الممولتو ىتن جريمتة ، ـ كتوليل يستمع  واهىمراض        

من واىع يقيقتى يتوين المتم   ، ـ  وه م ربا   ليت  روبا  أو ي ا و فى ساية القضاع ، ـ 

يو  فى  ذه األ رطة ، ـ  ىب  مؤكو مأثيرمن  لميكمةلدقيوة اوىنما  و يماية 

 وختال ىبتارة أو ىبتارات فتى غيتر مواضتد ا ـ وىتو  ىجراع مونماجمن ذلك الدب  

ستتلطة الميقيتت  لت  متتراع الضتمان المبتتوئى الواجتتب كتان  تتذا الدبت  ميستترا  ممايتا  ألن 

ط بوضتتع بصتتمة صتتومية ل تتا بتتأول وبتتمخر كتتل  تتريط متتع الموىيتتع ىلتتى أصتتل ال تتري

كضمان أن مكون النسخة المى مأمى ب ا الضبطية  ى النسخة األصلية ، ومع ذلتك فتان 

 ذه الضمانات وا يتة أيضتا ألن النستخة اهصتلية ن ست ا ىرضتة  تى اهختر  للدبت  

بالمركيتب واليتذ  واهضتافة والمونمتاج ىتن طريت  النقتل ثت  اىتاوة النقتل متن  تتريط 

أ تترطة  _صتتلية لل تتريط  ـ .. لتتذلك فتت ن التتى  تتريط ثتت  ىىتتاوة النقتتل التتى النستتخة األ

المستتجيالت بيكتت  طبيدم تتا وبيكتت  الواىتتع م تتكوك في تتا ويمدتتين اهيميتتاط ال تتويو فتتى 

 !! .األخذ ب ا 

 

وال تتترائط المرئيتتتة صتتتالية و متتتن الدلتتت  الدتتتا  ، ـ أن المستتتجيالت الصتتتومية         

ج ومخرجتو ا ذاىتتة بطبيدم تا لدمليتات المونمتاج المتى يمارست ا كتتل يتو  مقتومو البترام
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وبويتتر ىمليتتات المونمتتاج يستتمييل ىمتتل المصتتن ات ال نيتتة ، ـ والملي زيتتون والستتينما 

ويسمييل ىمل البترامج المخمل تة المستموىة أو المرئيتة المتى ، ـ  المسموىة أو المرئية

ىو ييو  أثناع مسجيل ا أو مصوير ا ما يسموىى اليذ  أو المدويل لتبدض مستامع  أو 

رات ىيلت خطأ أو يو  فتى نطق تا متا يديب تا أو فترط في تا متا ه مستمل م ا و أو ىبا

أو متا يستموىى نقتل مستمع أو م ت و أوىبتارة أو ىبتارات ىلتى موضتع ، ـ  به الرىابتة 

يختر فتتى المصتتن  أو اليتوار  جتتالع أمتتر أو ىسميستانا  لمرميتتب متتا فتى الدتترض ىلتتى 

لتذلك فت ن !!!  متارت كتل يتو غير ذلتك متن األستباب الدويتوة المدلومتة ال تائدة المتى م

 ، ـالمسجيالت الصومية وال رائط المرئية ه يؤخذ ب ا بماما  كوليل فى التوول الممموينتة 

وغايم تتتا ىن أُبييتتتت أن مُمَختتتذ وستتتيلة لإل متتتواع ىلتتتى وليتتتل ، فالمستتتجيالت الصتتتومية 

ىرضتتتة للدبتتت  واليتتتذ  ، ـ يمىتتتوىن نجيتتتا متتتن التتتبطالن ، ـ وال تترائط المصتتتورة 

،تـ متن أجتل ذلتك كتان متن المقترر  والمقوي  والمأخير وكل ىمليتات المونمتاجوا ضافة 

ولت  يتذكر ا ىتانون   ، ليست متن األولتة فتى  التوىو  الجنائيتةأن المسجيالت الصومية 

ا جتتراعات الجنائيتتة  فتتى مدتتواوه ألولتتة  ا ثبتتات ، والمستتجيالت الصتتومية و األ تترطة 

 ليستت ىابلتة للميقيت صتوات بدتو مستجيل ا ، ألن اه المرئيه ليست من ىبيل الميررات

والموىيتتع والختتم   للميقيتت  متتن  صتتيم ا ىنتتو   الكمابتتة«  كقابليتتة»  ممتتن أستتنوت اليتته 

 يلتة »، ـ ألن التذ   ينطت  ب تا  و ى ليست من ىبيل ال ت وواهنكار أو الطدن ىليه ، 

وهمبنتى  طوع من يوج  ا ، ولذلك ف تى ه يدتول ىلي تا فتى التوول الممموينتة كتوليل« 

ىلي ا ىوانة  وانما  ى فقط  وسيلة بوليسية ىو مك   لستلطات البيت  أو الميقيت  ىتن 

 .وليل ي يو فى  الضبط 

 

كتتتوليل فتتتى لتتتذلك ه يؤختتتذ بالمستتتجيالت الصتتتومية وه باأل تتترطة المصتتتورة         

ف ذا متا أُضتي  ىلتى  تذا ثبتوت أن  تذه وملتك كانتا يصتيلة لجريمتة ،  الوىو  الجنائية

وىىتتوا   وميتتواألج تتزة المستتمخومة في تتا ىقتتاب فاىل تتا ومصتتاورة وجب مستتم
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ف نتته يستتمييل ويممنتتع   ، ال تترائط الصتتومية المستتجلة وال تترائط المرئيتتة المصتتورة

وغير مقبول واألمتر كتذلك أن مطترح كتوليل أو ىستموهل يستمع أو ي تا و 

 . فى ساية القضاع

 

الموضتوىى , أن متا جتاع بالمستجيالت بقى أن م ير , و و ما مناولناه فى وفاىنا       

كانتتت الم متتة موضتتوع اليتتوي  بينتته وبتتين المبلتتع ,  ىلتتى روايتتة المتتم   أن صتتاو , 

والمقتتارير واليستتابات  مكليتت  م نتتوت اسم تتار  يتتر بتت جراع األىمتتال والرستتومات

ذلتتك «  أمدتتاب» , وأن الجتتار  ىنتته اليتتوي  كتتان  الالزمتتة للمتترخيلوغير تتا 

 .  12/11/2012بجلسة   و به أما  الميكمةو و ما  اهسم ار  , 

 
  

َفىَبطلانَالقبضَوالتفتيشَ)َخامًساَ(

ََوماَيترتبَعليهماَ

َلبطلانَإذنىَالنيابةَالعامةَ

  وماَتمَمنَإجراءاتَسابقةَتنفيذاَلهما

 

،  27/3/2011وأستانيو متا اىمتور ىذن النيابتة الدامتة فصلنا فيمتا مقتو  ، بيتان         

ومتا اىمتور ،  5/4/2011 السابقة ىلتى ىذن النيابتة الدامتة الصتاور وكافة ا جراعات

 بطالن ـ ونييل فى بيان ذلك ىلى ما أسل ناه .  ذا ا ذن الثانى من

 

، ىتتتو وىتتتع بتتتاطال  6/4/2011أن القتتتبض ىلتتتى المتتتم   وم مي تتته ومتتتؤو   تتتذا       

،  ملتبتة ا جتراع ، فضتال ىتن أن المتم   لت  يكتن فتى يالت لبطالن متا بنتى ىليته  تذا

 أن م صتل ىتن ن ست ا وون متوخل رجتال الضتبطيةو ى يالة ينبوى ـ ىن كانت جوه  ـ 

 ب جراعات باطلة  . 
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القتبض ىلتى المتم   و تاب ،   اب كافتة ىجتراعات  تذه التوىو فالبطالن ىو       

 .   وم مي ه

 

ن فتتبطالن ا جتتراع  لتتبطالن متتابنى ىليتته ىاىتتوة ىجرائيتتة ىامتته بمقمضتتى ىتتانو        

ج متنل ىلتى أن 0أ 331ـ  فالمتاوة /  0ا جراعات الجنائية وأليكا  ميكمة التنقض 

أيكا  القانون الممدلقة بتأ   اجتراع جتو ر    البطالن يمرمب ىلى ىو  مراىاة» : ـ  

يمنتاول جميتع  ج  ىلى أنه : ـ   ىذا مقرر بطالن ىجراع ف نه0أ336وىضت الماوة /  0

ـتتـ  وىضتتت   0« ،  ولتتز  اىاومتته ممتتى أمكتتن ذلتتك   هاآلثتتار المتتى ممرمتتب ىليتته مبا تتر

 .«  ف و باطلالقاىوة أن مابنى ىلى باطل » ميكمة النقض مرارا بأن :  
 

 506 ل ـ 105 رى  ـ 24ـ ت  1973 /4 /9نقض  *  

     568 لـ 116 رى ـ  24ـ ت  73/  4/  29* نقض  

      

 ميكمتة التنقض ،  صتر  فتى ىضتاعومطبيقات  ذه القاىوة ىويوة  ه مقع ميتت ي       

فيكمت مرارا ـ  ىلى سبيل المثتال ـ  بتأن هز  القتبض والم متي  البتاطلين ا توار كتل 

  0مايمرمب ىلي ما 
 

        255 ل ـ 50 رى  ـ 17ـ ت  66 /3 /7*    نقض 

 938 ل ـ 193 رى ـ 12ـ   ت 61 /11 /28*    نقض 

  505  ل ـ 96  رى  ـ 11ـ  ت  60 /5 /30*    نقض 
 

 

 

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنه  : 

فتتى ىوانتتة المتتم   التتى ضتتبط المتتاوة المختتورة مدتته نميجتتة  ه يجتتوز اهستتمناو»         

ألن  تذا التوليل مم ترع ىتن  القتبض التذ  وىتع   وكيتل النيابتةالتذ   ىتا  بته للم مي  
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 « باطتل باطال ول  يكن ليوجو لوه  ذا اهجراع الباطل وه ن مابنى ىلتى الباطتل ف تو

.  
 

  839 ل ـ 206رى   ـ  9ـ ت  10/1958 /21*   نقض 

 
       

 

 :َََوقضتَمحكمةَالنقض

، ـ   متي  باطتلىلى الوليل المسممو من ميضتر م أىيمتماوامت اوانة المم   ىو »     

وىلتتى اهىمتترا  المنستتوب اليتته فتتى  تتذا الميضتتر التتذ  انكتتره فيمتتا بدتتو ، ـ فان تتا ه 

 0« اليك  ىلى ميضر اجراعات باطلة  مكون صييية هىمماو

 255 ل ـ 97 رى   ـ 2ـ ت  1950 /11/  28*   نقض                      

 

 

 قضتَكذلكَبأنَوقد :  

القبض الباطتل هيصتل للميتاك  ا ىممتاو ىليته وه ىلتى اآلثتار المتى ممرمتب »         

وة ممضتمن ىخبتارا متن   ىليه ، ـ بل وه ىلى   اوة من أجروه ، ـ ألن مثل  ذه ال ت ا

 .«  ىن أمر ىرمكبوه مخال  للقانون ، ـ و و أمر يدو فى ذامه جريمة

 59لسنة  15033طدن  41 ل ـ 4 رى  ـ 41ـ ت 3/1/1990*    نقض 

 

 

 ـ  تقولَمحكمةَالنقضَفىَحكمَمنَعيونَأحكامها : 

  أن بطالن القبض لدتو  م تروىيمه ينبنتى  ىليته ىتو  المدويتلـ   من المقرر  1

فتتى ا وانتتة ىلتتى أ  وليتتل يكتتون  ممرمبتتا ىليتته ،  أو مستتمموا منتته ـ  ومقريتتر 

الباطل وبين التوليل التذ  مستمنو اليته ستلطة اهم تا  أيتا كتان  الصلة  بين القبض

 ي صل في ا ىاضى الموضوع بويتر مدقتبنوىه من المسائل الموضوىية المى  



78 

 

بطتال القتبض ىلتى المطدتون لمتا كتان ىماوا  الموليل ىلي ا ستائوا  ومقبتوه ،  و

ضوه هزمته بالضترورة  ى توار كتل وليتل انك ت  نميجتة القتبض الباطتل وىتو  

،  ومتتن ثتت  فتتال يجتتوز اهستتمناو التتى وجتتوو فمتتات وون  اهىمتتواو بتته فتتى ىوانمتته

التتوزن متتن مختتور الي تتي   بجيتتب صتتويره التتذ  أرستتله وكيتتل النيابتتة التتى 

منته مم ترع ىتن القتبض التذ   وىتع ألن  تذا ا جتراع والتوليل المستممو الميليل 

 0 باطال  ول  يكن ليوجو  لوه ىجراع القبض الباطل

 

ف تتو باطتتل ،  ولمتتا كتتان ه  فتتى القتتانون أن متتابنى ىلتتى الباطتتل ـ   القاىتتوة 2

جتتوو   متتن مصتتريل اليكتت  بتتبطالن التتوليل المستتممو متتن الدثتتور ىلتتى فمتتات  

مطلت  القتبض ىليته لمخور الي ي  بجيب صوير  المطدون ضوه بدو ىبطتال 

والمقريتتتر بتتتبطالن متتتتا متتتاله ممصتتتال  بتتتته وممرمبتتتا ىليتتته ،  ألن متتتتا و هز  

باهىمضاع الدقلى والمنطقى هييماج  التى بيتان ، لمتا كتان متا مقتو  ،  وكتان متا 

أوروه اليك  سائوا ويسمقي  بته ىضتاؤه،  ومتن ثت  منيستر ىنته وىتو  القصتور 

 0فى المسبيب 

 

 بقتتور متتايضتتير الدوالتته ىفتتالت مجتتر  متتن الدقتتاب ـ   متتن المقتترر انتته ه  3

 . " يضير ا اهفمئات ىلى يريات النات والقبض ىلي   بوون وجه ي 

 506 ل ـ 105 رى  ـ 24ـ ت  9/4/1973* نقض 

 

 

 َتقولَمحكمةَالنقض: 

بقتور متا يضتير ا من المقرر أنه  هيضير الدوالة ىفالت مجر  من الدقاب »           

 . « ريات النات والقبض ىلي   بوون وجه ي ا فمئات ىلى ي
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  506 ل ـ 105 رى  ـ 24ـ ت  9/4/1973*  نقض 

 839 ل ـ 206 رى  ـ 9ـ ت  21/10/1958*  نقض 

 

 

القتبض ممتى وىتع بتاطال   يتؤو  ىلتى بطتالن ومن المقرر فى  تذا الصتوو أن »         

 .«   ى ا جراع الباطل، ـ طالما أن كال من ما أثر ممرمب ىل واهسمجواب اهىمرا 
 

  785ـ  191ـ  13ـ ت 27/11/1962*  نقض  

 

َ)َسادًساَ(َفىَعدمَجوازَجوازَََ

َالاستنادَإلىَأقوالَعضوَالرقابةَالنداريةَ

َحالَكونهَالقائمَوالمشاركَ

َفىَالنجراءاتَالباطلةَ

َسالفةَالبيان
 

لقتتى التبالغ , و تتو كتان وليتتو ىبتو القتتو  , ىضتو الرىابتتة ا واريتة ,  تتو التذ  م       

بالكتذب وىتو  الذ  اسممع ألىوال مقومه , و و التذ  اصتطنع الميريتات الم تجوبة 

 المستجيالت الباطلتةالنيابة , و و الذ  ن ض ىلتى  اسمصور ىذنى, و و الذ   الجوية

ختالط المستجيالت الباطلتة , و تو التذ  اسمر  السمع المؤث  ىانون ا والتذ  , و و الذ  

 .  الباطل لإلذنين الباطلين المن يذن ض ىلى 

 

 ىو  اهىمواو بأىوالته أو ب ت اومهوذلك يوجب فى صييل الواىع والقانون ,       

, ىمتتال   أو فيمتتا أبتتواه متتن أىتتوال,  وه فيمتتا يتترره متتن مياضتتر وأورا , 

ب تت اوة ىتتو  جتتواز اهىمتتواو » بقاىتوة متتوامر ىلي تتا ىضتتاع ميكمتتة التنقض , فيوا تتا 

 « .  الباطلةى ا جراعات من ىا  أو  ارك ف
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فقو يرل القانون ويترل القضتاع ىلتى يمايتة اليقيقتة متن أ  مزييت         

يتتوخل ىلي تتا ، فجتترت أيكتتا   القضتتاع ىلتتى أن هز  ا تتوار اهجتتراع لبطالنتته ، 

ا وار وىو  اهىمواو ب  اوة من ىا  به أو  ارك فيه ، ألن  الضمانة من تار يتين 

ا أىمراه ويبرأ من البطالن ب  اوة متن ىتا  بته .. فتذلك  يبطل ا جراع من نايية م

فيتين يبطتل اهجتراع ه يستمطيع م امر يمنزه ىن ال ارع ويمنتزه ىنته القضتاع .. 

، أو يلمتت  يتتول متتن أجتتراه أن يرفتتع ىنتته  تتذا التتبطالن بتتوىاو  ىوليتتة يستتوى ا 

التتبطالن  ب تت اوة يبتتوي ا ىتتن مضتتمون  تتذا ا جتتراع الباطتتل ستتواع ستتطرت فتتى 

 .ضر أو أبويت أما  الميق  أو أما  الميكمة مي

  

 َالذلكَحكمتََمحكمةَالنقضَمراًر : 

«  بدو  جواز ا ىمواو ب  اوة متن ىتا  أو  تارك فتى اهجتراعات الباطلتة»       

 0«ىلي ا  ه مقبل منه ال  اوةمن ىا  أو  ارك فى اهجراعات الباطلة »وبأن 

  124 ل ــ 23رى   ــ  19ــ ت  5/2/68* نقض 

  1008 ل ــ 106 رى  ــ 28ــ ت  4/12/77* نقض 

 

 َوفىَحكمَلمحكمةَالنقضَتقول:   

مقمضتتاه ىانونتتا ىتتتو  المدويتتل فتتى اليكتتت  لمتتا كتتان بطتتالن الم متتتي  »           

وبالمالى فتال يدمتو ب ت اوة متن ىتا  ب تذا ،  با وانة ىلى أ  وليل يكون مسمموا منه

 .  «  اهجراع الباطل

  428 ل ــ 97 رى  ــ 35ــ ت  18/4/1984* نقض 

 

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأن  : 

وه ىلتى اآلثتار المتى  ىليته اهىمماوه يصل للمياك  القبض الباطل »            
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ممضتمن  ألن مثتل  تذه ال ت اوة،تـ  بل وه ىلى   اوة من أجروهممرمب ىليه  ، 

أمر يدو فى  و و، ـ  ا من   ىلى أمر ىرمكبوه مخال  للقانونىخبار  

 . « ذامه جريمة
 

   59/  15033ـ طدن  41 ل ـ 4 رى  ـ 41ـ ت  3/1/1990*  نقض 

َعودَعلىَبدء

كان ما ىرضناه وأسل ناه ، وليال واضيا ليت فقط ىلى بطتالن وفستاو اهم تا  ،        

ولتتيت فقتتط ىلتتى بتتراعة ستتاية المتتم   الظلتتي  الم متتر  ىليتته ـ  وىنمتتا كتتان ييتتة ىلتتى 

لمتتى يمكتتن أن مييتت  بدبتتاو هللا ، هندتتوا  الضتتمائر ، وانيتترا  المستتالك ، المختتاطر ا

والمقول بوير ي  ، وم ريط  األمناع ىلى الضبطية ، فتى واجبتام   ، وختروج   ىلتى 

 مقمضى الواجب والذمة واألمانة  .

 

لقو ميمتل المتم   ،  ونرجتو الرجتوع ىلتى متذكرمنا المرفتوض استمالم ا متن  يئتة      

 يّمل ظلما كبيرا ، ي مز له ىر  السماع .سابقة ـ م

 

 ساومى المسم ارين  ..

 

 ىن هللا مدالى ىاول ، ه يقبل ظلما .      

 وىو ُظلَِّ   ذا الم مر  ىليه  .        

ويمطلع ونمطلتع وىيتاه ىلتى أن مأميته النصت ة ىلتى أيتويك  ، فتال يُخ تى ىلتى اليت       

 طالما فى مصر ىضاع .

َلماَتقدمََََََ
 

 ولما أبويناه بالمرافدة ال  وية .          

ولما ىتومناه بيتوافظ المستمنوات الخمستة , ميموا تا ومتا بتين ىلي تا متن  ترح          

 وبيان المدلي  .
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َنطلبَالحكمَ:

 ببراعة المم   مما نسب ىليه ,         

ــــائىَ                          المحــــامىَ/َرج

َعطية

  6/1/2017وقد قضى جالجراءة ججسسة 

َىإخفاءَسلاحَناَر

َـــــ

َ

َق4063ََ/84َنقضَرقمَ

َــــــــ

َ

َجناياتَقسمَبولاقَأبوَالعلاَ.2121ََ/2012عنَالجنايةَرقمَ

َكلىَوسطَالقاهرةَ.194ََ/2012َرقمَ

َ

 قصورَفىَالتسبيبَ. .1

 قصورَفىَالبيانَ. .2

 قصورَفىَالتسبيبَوخطأَفىَالاسنادَ. .3

َقصورَوإخلالَبحقَالدفا َ. .4
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 محكمةَالنقض

َالدائرةَالجنائية

َمذكــــــرة

َ

َبأســـــــبابَالطعنَبالنقض

 

)المتم   الثتانى بتأمر   ) كمتا ورو بتاليك ( .........................     : المقدمَمـن

 ) ميكو  ضوه ـ طاىن ( ا يالة(

 

و ت رمه رجتائى ىطيته  وموطنه المخمار مكمب األسماذ / ميمو رجائى ىطيه ـ       

  ارع  ري  با ا ـ القا رة  .  26ـ الميامى بالنقض 

 

 ةـامـة الدــابـالني:    ضــــــــــــد
 

فتتى  5/12/2013الصتتاور متتن ميكمتتة جنايتتات القتتا رة بجلستتة :      فــىَالحكــم

جنايتتتتات ىستتتت  بتتتتوه  أبتتتتوالدال  2121/2012القضتتتتية رىتتتت  

 يضتوريا بمداىبتة/كلى وستط القتا رة( والقاضتى  194/2012)

 بالسجن الم وو لموة ثال  سنوات ىما نسب ىليه . الطاىن

 

 

 

 

 الوقائـــع

 

 : أحالتَالنيابةَالعامةَكلاًَمنَالمتهمين
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 )سب  اليك  ضوه(   1مم   (  1)   

 ) الطاىن (     2مم   / (  2)   

ـ  بتتوائرة ىستت  بتتوه  أبتتو الدتتال 9/10/2011ىلتتى المياكمتتة بوصتت  أن متتا فتتى يتتو  

  ميافظة القا رة:

 

ا نارياتا م  تخن ا )ر تا  ممدتوو األغتراض( مملتوك   المتهمَالـأول : ستر  ستالي 

 للقوات المسلية.

أخ تتى الستتالح النتتار  المميصتتل ىليتته متتن الجريمتتة موضتتوع :   المــتهمَالثــانى

 اهم ا  بداليه مع ىلمه بذلك .

 

ا ناري ا م  خن ا )ر ا  م: المتهمانَ مدوو األغراض( بلجيكتى يازا وأيرزا سالي 

 الصنع مما ه يجوز المرخيل بييازمه أو ىيرازه . 

  
مكتتررا / أ متتن   316مكتتررا ،  44وطلبتتت النيابتتة الدامتتة ىقاب متتا بالمتتاومين 

المدتتتول  1954لستتتنة  394متتن القتتتانون  7،  3/  26، 1ىتتانون الدقوبتتتات والمتتتواو 

 ( المرف  . 3والجوول رى  ) 1981لسنة  165بالقانون 

 
ىضتتت الميكمتتة يضتتوريا لتألول وغيابي تتا للثتتانى بمداىبتتة  4/2/2013وبجلستة        

بالسجن الم وو لموة ثال  ستنوات ىمتا  ( و...... )الطاىن(1....... )المم   /  كل من

 .نسب ىليه

 

يستتبما  ......ـ و تت رمه  ..............وأىيتتوت ىجتتراعات مياكمتتة الطتتاىن / 

ىضتت الميكمتة بمداىبمته بالستجن  5/12/2013جلستة وب، جاع بتاليك  ـ بدتو ضتبطه 

 الم وو لموة ثال  سنوات ىما نسب ىليه .
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ولما كان  ذا اليك  األخير مديب ا وباطال  فقو طدن ىليته الميكتو  ضتوه المتذكور       

بطريت  التنقض وذلتك بموكيتل يبتيل الطدتـن بالنقتـض ـ   ............. و ت رمه  الطاىن

 .  29/1/2014تتاجع جتاريخ  ـ  /وم  المقرير به برى

 
َونوردَفيماَيلىَأسبابَالطعنَبالنقضََ:َ

 

َأســـــــــبابَالطعـــن

َ

َأولاََ:ََالقصورَفىَالتسبيبََ:َ

يبتتين متتن مطالدتتة أستتباب اليكتت  المطدتتون فيتته أنتته يصتتل واىدتتة التتوىو            

ى بتأمر ا يالتة( يستبما ـ )المتم   الثتان ....ـ و ت رمه  )الطتاىن( ....بالنسبة للمتم   /

اسمقرت فى يقين الميكمة ومطالدة أوراى ا وما م  في ا من ميقيقتات النيابتة الدستكرية 

ىامتتتت  9/10/2011وىاضتتى الميقيتتت  ووار ب تتتأن ا بجلستتتة المياكمتتة بأنتتته بمتتتاريخ 

مظا رات من بدض المتواطنين مجمدتت بماستبيرو ومصتوت ل تا القتوات المستلية ىتا  

( بستترىة متتوفع ر تتا  متتن ىيتتو  الدربتتات ......  اليكتت  ىليتته )المتتم   األول الستتاب

المورىتة الخاصتتة بال تترطة الدستتكرية وبدتو أن ايتتم ظ بتته ىتتوة أيتا  فتتى مستتكنه ، ىتتا  

يم ظ به و تو ىتال  بيقيقمته وأنته مميصتل ا)الطاىن( الذ   .... ب ىطائه للمم   الثانى

المتم   األول المتذكور ـ متن سترىة ، ولمتا صتتور أمتر النيابتة الدستكرية بتتالقبض ىلتى 

)الطتاىن( والتذ  أيضتر  ...... الساب  اليك  ىليه ـ وم مي ه أر و ىتن المتم   الثتانى

 السالح وسلمه لمأمور الضبط القضائى .

 

واسمنوت ميكمتة الموضتوع فتى مصتوير ا للواىدتة ىلتى النيتو الستال  البيتان 

الدستكرية المتابع لل ترطة  ىلى ما   و به الرائو / أيمو ميموو يمزة ـ بقس  الميريتات

الدستكرية ـ بأنته لتو  سترىة الر تا  أثنتتاع المظتا رات بمنطقتة متا ستبيرو ممكتن متتن 
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ـ الستتاب  اليكتت  ىليتته ـ باىمبتتاره ستتارى ا للستتالح و تتو  ........ الوصتتول للمتتم   األول

التذ  أر توه ىلتى المكتان التذ  « الطتاىن »  ......الذ  أر وه ىن مكان المم   الثانى

 فيه السالح وسلمه ىليه .أخ ى 

 

وأن الدقيو / أيمو سديو اليرانى ب وارة الميريات الدسكرية ىا  بضبط الستالح 

فتى منطقتتة ىتتين  تتمت وأنتته كتتان « الطتتاىن »  ......... المتذكور لتتو  المتتم   الماثتتل

 يدل  أنه مميصل من جريمة سرىة .

 

ة الدستتكرية أنتته ىتتا  اىمتتر  بميقيقتتات النيابتت .............وأن المتتم   األول / 

ـ )الطتتاىن( ـ وأن الميريتتات  ......... بستترىة الر تتا  وىيواىتته لتتو  المتتم   الثتتانى

 ) الماثل ( . .......... الدسكرية ىامت ـ ب ر اوه ـ بضبط السالح لو  المم   الثانى

 

وأنه ثبت بمقرير ىوارة األسلية والذخيرة بالقوات المسلية أن الستالح المتذكور 

 ر ا  ممدوو األغراض بلجيكى صالل لالسمدمال. ىبارة ىن

 

َج لت بواىدتة التوىو  المتى ىضتت ب وانتة مما مقو  يمبين أن ميكمة الموضوع 

ىذ لتت  مضتتمن يكم تتا متتا ي يتتو كي يتتة الموصتتل لمدرفتتة المتتم   األول / ،  الطتتاىن ىن تتا

بض ، وكي  م  ضبطه وبييازمته الستالح المضتبوط ب ر تاو الطتاىن بدتو القت .........

كمتا لت  موضتل الميكمتة ،  ىلى األخيتر واىمرافته بت يرازه وىخ ائته فتى مختزن يملكته

أوت ىلتى ضتبط المتم    كذلك فى يكم ا ميل  تذا الطدتن الظترو  والمالبستات المتى

األول و تتو ىنصتتر جتتو ر  فتتى بيتتان واىدتتة التتوىو  المتتى ىضتتت الميكمتتة ب وانتتة 

 .الطاىن بناع ىلي ا
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ىجتتراعات جنائيتتة متتن  310صتتت ىليتته المتتاوة األمتتر التتذ  يمنتتافى متتع متتا ن

ضرورة ا ممال كل يكت  صتاور با وانتة ىلتى بيتان واضتل وم صتل لواىدتة التوىو  

المتتى ىضتتت الميكمتتة ب وانتتة المتتم   ىن تتا بييتت  ه ي تتوب  تتذا البيتتان ثمتتة مدمتتي  أو 

رىابم تا ىلتى اليكت   مج يل أو غموض وىب ا  وذلك يمى مسمطيع ميكمة النقض بسط

، األمر الذ  يديب اليك  المطدون فيه ممتا يستموجب  و  صية مطبي  القانونلبيان م

نقضه لقصور بيانه فى استمظ ار واىدتة التوىو  المتى ىضتت الميكمتة ب وانتة الطتاىن 

 بناع ىلي ا وما  ابه من مج يل وىجمال.

 

وه ينال متن ذلتك أن مكتون ميكمتة أختر  ُم تكلة متن  يئتة مخال تة ىتو ىضتت 

، والثتانى/  .............ب وانتة المم متين األول /  4/2/2013بجلستة بيكم ا الصتاور 

ب وانم متتتا بمداىبتتتة األول يضتتتوري ا « الطتتتاىن فتتتى التتتوىو  الماثلتتتة »  ..............

بالسجن الم توو لمتوة ثتال  ستنوات وغيابيتا  للطتاىن بتذات الدقوبتة ىتن ذات الجريمتة 

اليكتت  ىليتته ستتر  الستتالح النتتار   المستتنوة لكتتل من متتا وبتتأن المتتم   األول الستتاب 

الم  خن المملوك للقوات المسلية وأن الثتانى أخ تى الستالح المميصتل متن الجريمتة 

 سال ة الذكر مع ىلمه بذلك .

 

ألن ميكمة الموضوع ل  م صل فى يكم ا ميتل  تذا الطدتن ىتن أن تا اطلدتت 

ورة وأختتذت بصتت 4/2/2013ىلتى اليكتت  الويتابى ستتال  التتذكر والصتاور فتتى جلستة 

الواىدتة المتى ىضتت با وانتة بنتاع ىلي تا بييت  يصتبل اليكت  الويتابى بالنستبة للطتتاىن 

ا لقضتائه اليضتور   2/2013 /4الصاور بجلسة  مكمال لليك  المطدون فيته ومتوىم 

اليك  األخير واليك  الساب  ويوة وايوة ه مقبتل المجزئتة  ب وانة الطاىن بيي  يصبل

 . 
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ب ىلى ميكمة الموضوع ىذا أخذت وأىامتت ىضتاع ا وذلك باىمبار أنه ه مثري

ىذ أن ذلك مر تون بوا ته بتأن ىلى يك  يخر صاور من  يئة أخر  أو ميكمة مخمل ة 

م صل الميكمة فى يكم ا صراية بأن ا أختذت بأستباب اليكت  الستاب  وىولتت ىلي تا 

وأن يكتتون اليكتت  المتتذكور  ـ فتتى ىضتتائ ا ـ مند تتا متتن المكتترار التتذ  ه موجتتب لتته

تا لتو  وفتاع الطتاىن بتأن أستبابه تا أثنتاع المياكمتة األخيترة ومدلوم  ومتا انم تى  مطروي 

تتا بجلستتم ا المتتى صتتور في تتا اليكتت  ،  ىليتته متتن ىضتتاع غيابي تتا ب وانتتة الطتتاىن مطروي 

 . المطدون فيه

 

ىتتو بتتين  2012فبرايتتر  4بمدنتتى أنتته وىن كتتان اليكتت  الستتاب  الصتتاور بجلستتة 

ل ىلى مدرفتة است  الطتاىن وميويتو  خصتيمه ممتا أو  بقور من الوضوح كي ية الموص

ىلى صوور أمر النيابة الدسكرية بضبط المم   األول ـ الستال  اليكت  ىليته يضتوريا  

والذ  أر و ىن المم   الثانى فى الطدن الماثل والتذ  أيضتر الستالح المسترو  ومت  

 مسليمه لمأمور الضبط القضائى .

 

المتتتى أصتتتورت اليكتتت  ـ  ة الموضتتتوعىه أن األمتتتر كتتتان يقمضتتتى متتتن ميكمتتت

ا فصاح ىن أن ا أطلدت ىلى صتورة الواىدتة المتى ـ  المطدون ىليه فى الطدن الماثل

وروت فى اليكــ  الســاب  الوــيابى بالنســبة للطاىن وأخذت ب تا وبمتا يلتت ىلي تا وأن 

 تتا كتتتذلك األولتتة المتتى استتتمنو ىلي تتا اليكتتت  المذكـتتـور بال يئتتة السـتتتـابقة ىـتتـو اىمندتتتت ب

وبذلك مميق  األغراض المى ىصو ا ال تارع متن ضترورة أن مكتون ،  واطمأنت ىلي ا

األيكتتا  الجنائيتتة الصتتاورة با وانتتة واضتتية جليتتة ه ي تتوب ا أ  ىتتور متتن القصتتور 

 .   أوالوموض وا ب ا 

  

يجتتتب أن ي تتتممل اليكتتت  ىلتتتى  »:  أ . ج ىلتتتى أنتتته 310وىتتو نصتتتت المتتتاوة /       

 بيتتان الواىدتتةبنتتى ىلي تتا ، وكتتل يكتت  با وانتتة يجتتب أن ي تتممل ىلتتى األستتباب المتتى 
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المسموجبة للدقوبة ، والظرو  المتى وىدتت في تا ، وأن ي تير ىلتى نتل القتانون التذ  

 «  يك  بموجبه 

 

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنه  : 

يجب أن يكون اليك  م ممال بذامه ىلى  روط صتيمه ومقومتات وجتووه فتال »      

ا منقل فيه من بيانات جو رية بأ  وليل غير مستممو منته أو بتأ  طريت  يقبل مكملة م

  «يخر من طر  ا ثبات 

 898 ل ـ 201 رى  ـ 23ـ ت  1972 /5/6نقض * 

  339 ل ـ 100 رى  ـ 16ـ ت  18/5/1965نقض  * 

 

   َوتـواترَقضـاءَمحكمــةَالـنقضَ،َفــىَتطبيـقَأحكــام

   أَ.َجَ،َعلىَأنهَ:310َالمادةَ/َ

 يضاح أن الميكمة يين ىضتت فتى  كافية بذام ا يجب أن مكون موونات اليك  »          

واألسات الذ  مقتو  ىليته ، ىو ألمت ىلماما صيييا بمبنى األولة القائمة في ا الوىو  با وانة 

  اوة كل  ا و ويقو  ىليه كل وليل ، وأنه كيمتا يميقت  ذلتك ويميقت  الوترض متن المستبيب 

بيان جلى م صل بيي  يسمطاع الوىو  ىلى مسوغات متا ىضتى بته ف نه يجب أن يكون فى 

،  أما ىفراغ اليك  فى ىبارات مدماة أو وضده فى صورة مجملة مج لة فال ييق  الوترض 

الذ  ىصوه ال ارع من ىسميجاب مسبيب األيكا  وه يمكن ميكمة النقض من ىىمال رىابم تا 

 ن ىلى الواىدة كما صار ىثبام تا بتاليك ىلى وج  ا الصييل ومن مراىبة صية مطبي  القانو

 .»  

 337 ل ـ 71 رى  ـ 27ـ ت  22/3/1976نقض * 

 57 ل ـ 16 رى  ـ 23ـ ت  10/1/1972نقض * 

  114 ل ـ 27 رى  ـ 24ـ ت  29/1/1973نقض * 

 358 ل ـ 83 رى  ـ 26ـ ت  27/4/1975نقض * 
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 26 ل ـ 4 رى  ـ 33ـ ت  12/1/1982نقض * 

  46 ل ـ 7 رى  ـ 33ـ ت  19/1/1982نقض * 

  

جدلتت لته ويبين من مطالدة اليك  ميل  ذا الطدن أن الميكمتة المتى أصتورمه 

وأنته ىتائ  بذامته 4/2/2013أسباب ا مسمقلة ىتن اليكت  الويتابى الستاب  صتووره بجلستة 

بكافة  رائطه القانونيتة مدمقتوة أن تا ليستت بياجتة ىلتى موضتيل متا  تابه متن غمتوض 

ويتتابى  الصتتاور ضتتو الطتتاىن ىتتو متتولى وأزال  تتذا الومتتوض بمتتا بتتوىو  أن اليكتت  ال

وىتتن ذات الوىتتائع  أوروه متتن أولتتة ووىتتائع أىتتا  ىلي تتا ىضتتائه ب وانتتة الطتتاىن غيابيتتا  

 الماثلة .

 

, ألن ورىتة اليكت  متن األورا  الرستمية المتى  اىمقاو خاطئ وغيتر ستويوو ذا 

نوت ىلي تتا الميكمتتة فتتى ىضتتائ ا يمدتتين ا تتممال ا ىلتتى كافتتة وىائد تتا واألولتتة المتتى مستتا

وه يجوز بيال ا يالة فى بيان ملك الوىائع واألولة ىلى يكت  يختر ولتو كتان ،  با وانة

ا فتى ذات التوىو  متن  يئتة أختر  ىه ىذا ذكترت الميكمتة فتى يكم تا األخيتر  صاور 

ميل  تذا الطدتن أن تا مييتل فتى بيتان ملتك الوىتائع أو  تذه األولتة ىلتى متا ورو بأستباب 

 وأولة الثبوت الواروة م صيال  باليك  الويابى السال  الذكر.

 

 :ََوقضتَمحكمةَالنقضَبأن

ورىتتة اليكتت  متتن األورا  الرستتمية المتتى يمدتتين ى تتممال ا ىلتتى كافتتة بيانام تتا  »        

الجو رية ومن ا البيان الم صتل الواضتل لكتل وليتل متن أولتة الثبتوت المتى اىمندتت ب تا 

ا وأطمأنتتت الي تتا وه يكمتتل ميضتتر الجلستتة ىه فتتى صتتوو الميكمتتة  ووثقتتت بصتتيم 

بيانات  الويباجة واألجراعات المى امبدم ا الميكمة أثناع نظر التوىو  أمتا بيتان متؤو  

التتوليل ومضتتمونه فيمدتتين ا تتممال متتوونات أستتباب اليكتت  لكتتل متتا يمصتتل بتته متتن بيتتان 
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ضتتيل أو بيتتان يوضتتيه وه يجتتوز  بيتتال اهستتمدانة بمتتا  جتتاع بميضتتر الجلستتة  لمو

 0« با وانة الوليل الذ  امخذمه الميكمة سنوا  لقضائ ا

 898 ل  ـ 201 رى   ـ 23ـ ت  5/6/1972*  نقض 

 460 ل  ـ 89 رى   ـ 19ـ ت  15/4/1968*  نقض 

 339 ل  ـ 100 رى  ـ 16ـ ت  18/5/1965*  نقض 

  

ا  اليكتت  المطدتتون فيتته ميتتل  تتذا الطدتتن  تتو ويتتوة المطتتروح أمتتوطالمتتا أن 

تتا ىلي تتا ألن ميكمتتة ،  ميكمتتة الموضتتوع ولتت  يكتتن اليكتت  الويتتابى الستتاب  مطروي 

بل أفصيت صراية ىن أن تا ،  الموضوع ل  ميل ىليه فى أ  جزع من أجزاع يكم ا

لتت  مطلتتع ىه ىلتتى الوىتتائع المتتى استتمقرت فتتى ذ ن تتا واألولتتة المتتى اطمأنتتت ىلي تتا وون 

 . سوا ا

 

ا باليك  المطدتون ىليته بتالطدن الماثتل بمتا ولذلك ظل الوموض وا ب ا  مييط  

 ة.يسموجب نقضه وا يال

 

وه يرفتتع  تتذا الدتتوار ـ التتذ   تتاب أستتباب اليكتت  المطدتتون فيتته ـ متتا أورومتته 

ميكمتة الموضتتوع   فتتى صتتور يكم تتا بأن تتا اطلدتتت ىلتتى ميقيقتتات النيابتتة الدستتكرية 

صمه من ملتك الميقيقتات ن ا ل  مبين فى ىضائ ا ما اسمخل، أل وميقيقات ىاضى الميقي 

وما اسمقر فى يقين ا من ا ـ وألن ا يالة فى بيان ا ىلماما  بما أست رت ىنته الميقيقتات ، 

ألن ورىتتة اليكتت  متتن األورا  الرستتمية المتتى ينبوتتى أن ،  المتتذكورة أمتتر غيتتر جتتائز

ممضمن كافة ىناصر ا األساستية وىلتى رأست ا أستبابه المتى ميمتل ىضتاعه وه يجتوز 

ولتتو كانتتت ، يالتتة فتتى بيتتان ملتتك األستتباب أو بدضتت ا ىلتتى أيتتة أورا  أختتر  بيتتال ا 

 . مرفقة بأورا  الوىو  والمسمنوات المقومة في ا كما سب  ا يضاح

 



93 

 

ج ل واىدتة التوىو  كمتا ج تل أولم تا وخالصة ما مقو  أن اليك  المطدون فيه 

ر كي يتة الموصتل والمى  اب ا كذلك غموض ما  وىب ا  مطل  ىذ ل  يبتين اليكت  المتذكو

واىمباره سارى ا لر ا  أثناع المظتا رات بمنطقتة  ىلى المم   األول الساب  اليك  ىليه

 ماسبيرو ، األمر الذ  يصمه بالقصور فى البيان .

 

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأن : 

القانون أوجب فتى كتل يكت  صتاور با وانتة أن ي تممل ىلتى واىدتة التوىو  » 

ميق  بته أركتان الجريمتة والظترو  المتى وىدتت في تا والمتى المسموجبة للدقوبة بيان ا ي

اسمخلصت من ا الميكمتة ثبوم تا فتى جانتب المتم   ، ومتؤو  ملتك األولتة يمتى يمضتل 

ا ـ فت ذا كتان اليكت  المطدتون فيته ىتو  وجه اسموهل ا ب ا وسالمة المأخذ وىه كان ىاصر 

ىلتى نوة ىلتى المتم   اىمصر فى ىثبات وىوع جريمتة اختمالت األ تياع الميجتوزة المست

القول بأن ا ثابمة فى ميضر  اليجز والمبويو ومتن ىتو  مقتوي  الميجتوزات فتى اليتو  

الميتتوو لبيد تتا بقصتتو ىرىلتتة المن يتتذ ـ وون أن يتتورو متتؤو  أىتتوال الصتترا   تتا و 

األولة المتى استمخلل من تا متا نستبه ىلتى المتم   متن ىتو  مقتوي   الواىدة وبوير أن يبين

ذلتتك كلتته كتتان بقصتتو ىرىلتتة المن يتتذ فتتان اليكتت  يكتتون م تتوب ا بديتتب الميجتتوزات وأن 

 «    القصور فى المسبيب بما يوجب نقضه

  55ـ ل  14ـ رى   13ـ مجموىة أيكا  النقض ـ ت  16/1/1963نقض * 

 

ىذا كانتتت  نتتاك ىضتتية أختتر  وجتتوير بالتتذكر أن ميكمتتة التتنقض ىضتتت بأنتته 

كانتتت منظتتورة فيتته القضتتية موضتتوع منظتتورة أمتتا  الميكمتتة فتتى ن تتت الوىتتت التتذ  

الطدتن ويصتلت المرافدتتة فتى القضتيمين متترة وايتوة ف نته ه ضتتير ىلتى الميكمتتة ىذا 

 ى اسمنوت فى يكم ا ىلتى متا ثبتت ل تا فتى القضتية األختر  ممتا جدل تا مطمتئن ىلتى 

 . األخذ بالوليل المقو  فى  ذه القضية

   42ـ ل 48ـ رى   30ـ المياماة ـ ت  22/3/1949نقض * 
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ومدنى يك  النقض السال  الذكر أنته ه مثريتب ىلتى الميكمتة أن مستمدين فتى 

بما جاع من أولة فى ىضتية أختر  مطرويتة أمام تا ويصتلت يكم ا الصاور با وانة 

المرافدتتة فتتى القضتتيمين فتتى ذات الوىتتت ومتترة وايتتوة ممتتا جدل تتا مطمتتئن ىلتتى األختتذ 

 . بالوليل فى ملك القضية

 

ختذ ميكمتة الموضتوع بأولتة كانتت مطرويتة ىلي تا فتى وىلى ذلك ف ن  ترط أ

أخر  أن مكون المرافدتة فتى القضتيمين ىتو ممتت فتى وىتت وايتو ومترة وايتوة وىو  

وأن مكون الميكمة ىو أفصيت فى يكم ا ىن أن ا مطمتئن ىلتى األولتة المطرويتة فتى 

 . ملك الوىو 

 

فتتى  اليكتت  الصتتاور فتتى التتوىو  األصتتلية يمدتتين أن ي صتتلومتتؤو  ذلتتك أن 

موونامتته ىتتن أنتته اطمتتأن ىلتتى األولتتة المطرويتتة فتتى التتوىو  األختتر  وأن يبتتين ملتتك 

 وىلى نيو واضل ه ي وبه ثمة ىصور . األولة المى أخذ ب ا واطمأن ىلي ا

 

و ذا المبوأ ه ينطب  ىلى يالمنا ألن الميكمة المتى أصتورت يكم تا المطدتون 

ا لستقوط اليكت   الويتابى الصتاور ضتوه ويختر يكت  فيه ىنو ىىاوة مياكمة الطاىن نظر 

لت  متذكر فتى يكم تا ميتل  تذا ( ىجتراعات جنائيتة ـ 395ىليه يضوري ا طبق ا للماوة )

 2013 /4/2الطدن أن ا أخذت باألولتة المتى وروت بتاليك  الستاب  والصتاور بمتاريخ 

ل بتوالصاور يضتورياا بالنستبة للمتم   األول وغيابي تا بالنستبة للمتم   الثتانى )الطتاىن( 

أسقطت كافة األولة المى مبين كي ية اكم ا  واىدة سرىة السالح ميل المتواىى وكي يتة 

خاصتتة متتا  تت و بتته الستتائ  / ستتيو أنتتور ىبتترا ي  ،  اهستتموهل ىلتتى الطتتاىن وضتتبطه

/ ح ر  يتتو   1735بميقيقتات نيابتة أمتن الوولتة بأنته لتتو  ىياومته للستيارة األجترة رىت  

( وطلتتتب منتتته ..............ى ه المتتتم   األول )بناييتتتة ماستتتبيرو استتتمو 9/10/2011
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ا ناري تتا كبيتتر اليجتت   موصتتيله ىلتتى منطقتتة ال تترابية وماليتتظ لتته أنتته كتتان ييمتتل ستتالي 

مل وف ا بور  وم مع للوىاية وا ىالن ، وأن المم   ىبتل مواورمته للستيارة أىطتاه رىت  

كتتوبر  ( بدتو أن امصتل بتمخر انمظتره ىنتو ستل  01226599201 ام ته الميمتول )

غمره راكب ا وراجة بخارية )فيسبا( اسمقل ا المم   األول وانصترفا وأضتا  ال تا و أن 

 المم   األول اىمر  أمامه بذلك بالميقيقات .

 

ورغت  أ ميتتة  تت اوة الستتائ  المتتذكور )ستتيو أنتتور ىبتترا ي ( والتتوارو فتتى اليكتت  

 تتذا  فتت ن الميكمتتة المتتى أصتتورت اليكتت  ميتتل 4/2/2013بجلستتة  األول الصتتاور

الطدتتن لتت  ميصتتل مضتتمون  تت اوة ذلتتك ال تتا و ولتت  م صتتل أو مبتتين فتتى يكم تتا أن تتا 

ـ ول ذا كان اليك  المطدتون فيته م توب ا بالقصتور فتى البيتان  أخذت ب ا واطمأنت ىلي ا

 واجب النقض كما سب  ا يضاح .

 

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأن   : 

ىذ فرضت ا القتانون ىلتى القضتاة  مسبيب األيكا  مدو من أ   الوايات المى»            

 تو مظ تر ىيتام    بمتا ىلتي   متن واجتتب متوىي  البيت  وىمدتان النظتر للمدتر  ىلتتى 

وجه اليقيقة المى يدلنون ا فيما ي صلون فيه  من وىاو  وبه ويوه يستلمون متن مظنتة 

التتميك  واهستتمبواو ويرفدتتون بتته متتا ىتتو يكتتون ىتتو ران ىلتتى اهذ تتان  متتن ال تتكوك 

ـ وه من تع األستباب ىذا كانتت ىبارام تا مجملتة ه  يع الى ىول   مطمئنينفيوىون الجم

 «  مقنع أيوا وه مجو ميكمة النقض في ا مجاه لمنبيه صية اليك  من فساوه 

ل  170ـ  رىت   1ىمر ـ جـ القواىو القانونية ميموو ـ مجموىة 21/2/1929نقض * 

178    

 

يكتتون مديبتتا بالقصتتور فتتى  ذا النظتتر ف نتتهوىذ ختتال  اليكتت  المطدتتون فيتته  تت          

 مسموجبا النقض .المسبيب 
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 : قصورَآخرَفىَالتسبيب:   ثانيا

 

مبين أنه أىا  ىضتائه يضتوريا   4/2/2013بمطالدة اليك  الويابى الصاور فى 

«  ............» وغيابي تتتتا ضتتتتو الطتتتتاىن  «   ................» ضتتتتو المتتتتم   األول 

ألول سر  ساليا ناريا م  تخنا ممدتوو األغتراض مملتوك للقتوات باىمبار أن المم   ا

فتتى الطدتتن الماثتتل أخ تتى ذلتتك الستتالح متتع ىلمتته « الطتتاىن » المستتلية وأن الثتتانى 

بسترىمه ، وأن كتال من متا يتاز ذلتك الستالح التذ  ه يجتوز المترخيل بييازمته ، وأن 

أنته ممكتن متن ، و 9/10/2011المم   األول كان ي ارك فى مظا رات ماسبيرو فتى 

ىيتتتو  متتتورىات ال تتترطة الدستتتكرية «  المورىتتتة ف تتتو » ستتترىة ذلتتتك الستتتالح متتتن 

 الم تتاركة فتتى فتتض المظتتا رة ، وأنتته أخ تتاه بتتور  م تتمع واستتمقل ستتيارة أجتترة رىتت  

ىلتتى الوىتو  وطلتتب منتته « ستتيو أنتور ىبتترا ي  » ج ر ( وأجبتر ستتائق ا /  1735)  

لي ونيتتا  ب تتخل انمظتتره ىنتتو ستتل  الموجتته بتته ىلتتى  تتارع رمستتيت وىتتا  باهمصتتال م

كتوبر  غمتتره مستمقال وراجتتة فيستتبا ، وايتم ظ بالر تتا  فتتى مستكنه بال تترابية ثتتال  

أيا  ث  أووىه لـتـو  المتم   الثـتـانى ، ولمتا صتور األمتر بضتبط المتم   األول وم مي ته 

أر تو ىتتن مستتكن المتتم   الثتتانى التتذ  ييتم ظ فيتته بالستتالح بمنطقتتة ىتتين  تتمت ، ومتت  

متن ال ترب ، واستمنوت « المم   الثانى »  ر ا   ناك بدو أن ممكن الطاىن ضبط ال

الميكمة فى مصوير الواىدتة ىلتى النيتو ستال  البيتان ىلتى متا  ت و بته الستائ  / ستيو 

استموى  ستيارمه « الساب  اليك  ىليه » أنور ىبرا ي  والمى جاع ب ا أن المم   األول 

ا كبيت ر اليجت  وأن المتم   المتذكور ىبتل مواورمته األجرة وركب تا ، وكتان ييمتل ستالي 

الستتيارة أىطتتاه رىتت   ام تته الميمتتول وبدتتو أن امصتتل بتتمخر انمظتتر ىنتتو ستتل  كتتوبر  

غمتتره راكبتتا وراجتتة بخاريتتة انصتترفا ب تتا ، وأن ال تتا و الرائتتو / أيمتتو ميمتتوو يمتتزه 

بقس  الميريات الدسكرية   و أنه م  رصو أيو األ خال يال استمقالله ستيارة أجترة 

من منطقة ماسبيرو وبدتو ىيامته بسترىة ر تا  ممدتوو األغتراض متن مورىتة مملوكتة 
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للقوات المسلية وبناع ىلى أمتر صتور بضتبط وىيضتار الستائ  المتذكور ومت  ضتبطه 

وباسمجوابه أر و ىن المم   األول وبممبع  ام ه الميمول أمكن الموصتل لميتل ىىاممته 

خ ى الستالح الستال  التذكر لتو  المم مالثتانى بناع ىلى أمر النيابة الدامة ، وأىر بأنه أ

 )الطاىن( . 

 

وذلتتك كلتته وون أن مبتتين الميكمتتة فتتى يكم تتا كي يتتة رصتتو المتتم   األول و تتو  

يستتموى  ستتيارة أجتترة بدتتو ىيامتته بستترىة الر تتا  المتتذكور متتن ىيتتو  المتتورىات 

المتى ىذ ل  موضل الميكمة فتى يكم تا الوستائل واألج تزة ،  الخاصة بالقوات المسلية

وبيتان متا ىذا كانتت مستجيالت ضتوئية أو كتاميرات ،  م  رصو المم   األول بواستطم ا

ومتا ىذا كانتت ، مراىبة ومكان  ذه األج زة ومو  مطابقة ما سجلمه من صور للجانى 

المسجيالت مطابقة ل خصية المم   األول من ىومه وملك ىناصر جو رية كان يجتب 

لتى الميكمتة المتى أصتورمه طلتب  تذه الصتور المتى بيان ا فى اليك  كما كتان يمدتين ى

بناع ىلي ا ممت وسائل الرصو السال  ذكر ا يمى مممكن الميكمة متن القطتع والجتز  

 .بأن الصور المذكورة مطابقة ل خصية المم   األول الساب  اليك  ىليه

 

خالي تا متن  تذه الدناصتر المتى مك ت  ىتن كي يتة وىذ جاع اليك  الستال  التذكر 

كمتا جتاع اليكت  المطدتون فيته ميتل  تذا الطدتن خالي تا ،  ركتات المتم   األولرصو مي

ف ن اليك  األخير يكون م وب ا بقصور فى البيتان فضتال  ىتن ،  كذلك من ملك الدناصر

ىذ ه يستتمطيع المطلتع ىلتتى اليكمتتين الم تار ىلي متتا مدرفتتة وبيتتان ، الومتوض وا ب تتا 

 المدتتر  ىلتتى  خصتتية المتتم   األول كيتت  ممتتت ىمليتتة الرصتتو المتتى بنتتاع ىلي تتا متت 

وبتتتذلك مكتتتون الواىدتتتة برمم تتتا م تتتوبة بالمج يتتتل الستتتاب  اليكتتت  ضتتتوه يضتتتوري ا ، 

والومتتوض والقصتتور التتذ  يُدجتتز ميكمتتة التتنقض ىتتن مراىبتتة متتو  صتتية مطبيتت  

يتول   ىلتتى خلتل فتتى منطت  اليكتت  القضتائى التتذ  مبستط ىليتته ميكمتتة ، ممتتا  القتانون

ـ ىلتى  ة ستلطم ا باىمبتار أن منطت  اليكت  ومسلستل وىائدتهالنقض رىابم ا ىنو مبا تر
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ىنصتر جتتو ر   لمبا ترة  تذه الوهيتة متتن نيتو ه ي توبه ثمتة ىصتتور أو غمتوض ـ 

، وألن الوىائع المى يثبم ا اليكمان اليضتور  والويتابى الم تار ىلي متا  الميكمة الدليا

ستتقط أيتتو ا  م تتكل فتتى مجموى تتا ىقتتو ا ممتترابط األجتتزاع ممصتتل اليبتتات بييتت  ىذا

، ومواىت وىائ  اليكمتين وان تارا بكامتل أجزائ متا بييت  ه يبقتى  ان رط الدقو بأكمله

من متتا متتتا ييمتتتل ىضتتتائ ما بمنطتت  ستتتائع ومقبتتتول و تتتو الدتتوار التتتذ   تتتاب اليكتتت  

 المطدون فيه واسموجب نقضه وا يالة .

 

ى فيته مج يتل يختر فتى بيتان األستباب المتى أوت ىلتكما  تاب اليكت  المطدتون  

ج  1735) ىيا  المتم   األول ب ىطتاع رىت   ام ته الميمتول لستائ  ستيارة األجترة رىت 

ستتال ة التتذكر ، وكي يتتة الموصتتل متتن ختتالل  تتذا التترى  ىلتتى  خصتتية ىائتتو الستتيارة ر( 

ومتا بدتو ا ( بأنته ىنتو  363، ومتا  تو ثابتت بالميقيقتات )ل  والمم   األول فيما بدو

الواىدتة كتتان  بأنته فتتى يتو ميقيقتات النيابتتة الدامتة ستؤال الستائ  / ستيو أنتتور ىبترا ي  ب

ج ر( وىنو فنو  ال يلمتون رمستيت خترج ىليته  1735يدمل ىلى سيارة أجرة برى  )

مجموىة من النات واجبروه ىلى الركوب مدته وطلتب منته أيتو   موصتيله لل ترابية 

أ ونزل من ا الباىون ، وأنه من  تول الم اجتأة بكتى وطيتب ذلتك ال تخل ختاطره و تو

( وطلب موصيله لكوبر  غمره وهيتظ أنته ييمتل ......من روىه وأف مه أنه يسمى )

ا مل وف ا بور  ىىالنات مظ ر ماستورمه متن ن ايتة الل تة ، وفتى ستبيل م وئمته ىتا   سالي 

( باهمصال به  ام ي ا متن ملي ونته الميمتول ىلتى  تام  الستائ  بدتو أن .......)الموىو 

  مستتجيل رىمتتى ال تتام ين كتتل ىلتتى  تتام  اآلختتر وأن أىطتتاه األخيتتر رىمتته وبتتذلك متت

ال تترطة الدستتكرية موصتتلت للستتيارة األجتترة المتتذكورة وأمكتتن الوصتتول ىليتته كتتذلك ـ 

)المم   األول الساب  اليك  ىليه( التذ  اىمتر   ..........وأمكنه المدر  ىلى المم   

 أمامه بواىدة سرىة السالح من مورىة القوات المسلية . 
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ورغت  أ ميم تا ،  ىائع سال ة الذكر واروة بالميقيقتات ىلتى نيتو م صتلألن الو 

ف ن أي تا متن اليكمتين لت  ي تر ىلي تا ولت  ييصتل ا وبتذلك استميال ىلتى المطلتع ىلي متا 

المدر  ىلى الرابط بين الوىائع السابقة وما وار بتاليكمين متن وىتائع ىه بدتو الرجتوع 

متر التذ  ه يم ت  وأصتول مستبيب ، األ دامتةىلى أصل الميقيقات المى أجرم ا النيابة ال

األيكتتا  الجنائيتتة ومتتا  تتو مقتترر بتتأن أوراى تتا رستتمية وه يجتتوز بمتتر وىائد تتا وىغ تتال 

الجو ر  من ا بما يلز  اهسمدانة فى بيان ا بالرجوع ىلى أية أورا  أخر  ولتو كانتت 

 كما سب  البيان. بمل  الوىو  األصلية

 . ور يخر فى البيان يسموجب نقضهاألمر الذ  ىاب اليك  بقص     

 

 ـ وعلىَذلكَإستقرَقضاءَالنقضَإذَقضىَبأن : 
 

ىتو ورو ىلتى صتورة اليك  يكون مديبا  ىذا كان ما أورومته الميكمتة بأستبابه  »        

ينتاىض بدضته التبدض اآلختر وفيته متتن المدتارض متا يصتمه بدتو  المجتانت وينطتتو  

ن ىختمالل فكرمته ىتن ىناصتر الواىدتة فو  ذلك ىلى غمتوض وىب تا  وم تامر ينبتئ ىت

استمخالل مقومامته ستواع متا مدلت  من تا  المى ىسمخلل من ا ا وانة مما ه يمكن مده

بواىدة الوىو  أو بالمطبي  القانونى ويدجز بالمالى ميكمة النقض ىتن ىىمتال رىابم تا 

ىلتتى الوجتته الصتتييل هضتتطراب الدناصتتر المتتى أورو تتا اليكتت  وىتتو  استتمقرار ا 

ىلتى أ   يدتر قرار الذ  يجدل ا فتى يكت  الوىتائع الثابمتة ممتا يستمييل مدته أن اهسم

 0« أسات كونت ميكمة الموضوع ىقيوم ا  ويكمت فى الوىو 

 769ـ ل  136ـ    36ـ ت  11/6/1985*  نقض 

 4223/52ـ طدتن  847ـ ل 174ـ رى  33ـ ت  4/11/1982*  نقض 

  

   940/46طدن ـ  44ـ ل 9ـ رى  28ـ ت  9/1/1977*  نقض 
  
 فقضتَمحكمةَالنقضَفىَالعشراتَمنَأحكامهاَبأن : 
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مناىض ال  وو فى ذامته ه يديتب اليكت  ، متاوا   ىتو استمخلل متن أىتوال    »          

أن ىدوو اليك  ىن ا ستمخالل متن ماه مناىض فيه ،  مما م اوه ـ بم  و  المخال ة  ـ 

 تتذا المنتتاىض ، يديتتب اليكتت  بالقصتتور األىتتوال بمتتا ه منتتاىض فيتته أو المدتترض لرفتتع 

 « 0 والمناىض

 1018ـ ل  31ـ ت  80 /11/ 20*    نقض   

 965ـ  ل  31ـ ت  5/11/80*    نقض   

 950ـ  ل  31ـ ت  3/11/80*    نقض   

 917ـ  ل  31ـ ت  27/10/80*    نقض   

 876ـ ل  31ـ ت  12/10/80*    نقض   

 

وكي ية الموصل ىلى اكم تاف ا وأولتة الثبتوت  وخالصة ما مقو  أن وىائع الوىو 

جاعت مبمسرة ومبمتورة وغامضتة ويلتز  لمقييم تا ىلتى الوجته الصتييل الرجتوع في ا 

هستمظ ار وبيتان يقيقتة الواىدتة المتى ويتن ىن تا المتم      ىلى ما  تو ثابتت بالميقيقتات

والخلتل ىلى نيو واضل وم صتل وىه كتان اليكت  م توب ا بالقصتور والمج يتل  وأولم ا

فى منطقه القضائى يدجز ميكمة النقض ىتن مراىبتة متو  صتية مطبيت  القتانون بمتا 

 يسموجب نقضه . 
  

لألسماذ الوكمور / أيمو فميى سرور , الطبدة « النقض الجنائى  »وفى مرجع        

 نقرأ : 338ـ  336الخامسة ـ ل / 
 

 

وكان  ذا  ،   للوىائعوىذا كان مقوير القاضى مطلقا ب أن ا ثبات الماو»      

ف ن ذلك ه يوىو للقول بأن ميكمة  ـ ا ثبات منطقة ميرمة ىلى ميكمة النقض

بل ىن ا مراىب المنط  القضائى من خالل  ، النقض ممجا ل كلية وىائع الوىو 

ف ذا المسبيب ضرور  لمراىبة مو  يسن مطبي  ،  مسبيب اليك  ب أن  ذه الوىائع

سباب المى مثبت واىدة الوىو  المى اسمقرت فى وجوان فبوون  ذه األ، القانون 
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ميكمة الموضوع ه يمكن لميكمة النقض أن مميق  من صية مطبي  القانون ىلى 

وه يمكن لميكمة النقض أن مضمن ويوة كلمة القضاع فى يسن ،   ذه الواىدة

ىليه مطبي  القانون ما ل  مضمن فى الوىت ذامه ويوة المنط  القضائى الذ  ينبنى 

اسمخالل واىدة الوىو  المى ىلى أساس ا سو  يُطب  القانون ، وما ىيمة الرىابة 

المى مبا ر ا ميكمة النقض ىلى يسن مطبي  القانون ىذا كانت ميكمة الموضوع 

  . بمنأ  ىن أونى رىابة ىلى منط  اسمخالص ا للوىائع

 

مطبي  مدوج  ىن المنط  المدوج فى اسمخالل واىدة الوىو  يؤو  ىلى »     

،  للقانون ، ىن ىمل القاضى ليت مطبيقا مجروا للقانون أو ىثباما للوىائع بوير ىانون

بل  و ىمل مركب من الوىائع والقانون مدا ، والميك  فى ىثبات الواىع ه بو أن 

 .   يس ر ىن خطأ فى القانون

 

ى ىثبات ولكن كي  مبا ر ميكمة النقض رىابم ا ىلى المنط  القضائى ف »     

؟   واىدـة الوىو  أما  السلطة المطلقة لقاضى الموضوع فى مقوير  ذا اهثبات

يميق  ذلك من خالل الرىابة ىلى مسبيب األيكا  ، ف ذه الرىابة  ى السالح الذ  

يمكن ميكمة النقض من الموخل ىنوما يكون منط  الميكمة فى اسمخالل الواىدة 

 .  ىاصرا أو فاسـوا أو خاطئا

 

ف ن رىابة ميكمة النقض ىلى المنط  القضائى الذ  ومن نايية أخر  ،  »    

و و أن األصل فى المم   البراعة وما يسممبده من ، يسمنو ىلى أصل وسمور  

، ومبا ره ميكمة النقض  وجوب مأسيت األيكا  الصاور با وانة ىلى الجز  واليقين

ـ وظي ة ىانونية  ى ىنو ا وانةيين مراىب ىضاع الموضوع للميق  من اليقين القضائ

وىو ذ بت الميكمة الوسمورية الدليا فى مصر ىلى موور يول نمائج ىرينة البراعة ، 
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فى مجال ـ   أن ويض أصل البراعة مممنع بوير األولة المى مبلع ىوم ا ا ىمناىية

 . ثبوت الم ممة ـ مبلع الجز  واليقين 

 

ئية لميكمة النقض اىمماوا ىلى ال قه فى وىو اسمقر ىضاع الوائرة الجنا »       

لكن الووائر المونية فرنسا وبلجيكا ىلى أن ىو  ك اية األسباب  و ىيب  كلى ، 

ـ بالمدنى الممقو  ـ  و ىيب موضوىى  رأت ىو  موافر األسات القانونى فى اليك 

نيو وىو رأت الوائرة الجنائية أن ىو  مسبيب اليك  ىلى فى  روط مطبي  القانون ، 

كا  ه يسمل بمراىبة مو  صية مطبي   ذه القاىوة القانونية مما يؤو  ىلى مخل  

األسات القانونى لليك  ، ف ذا الديب يجدل ميكمة النقض ىاجزة ىن مراىبة صية 

يمت ىلمزا  الميكمة ببيان األسباب المى مبرر اخميار مكيي  ، و و المكيي  القانونى 

ع ىلى ذلك ، يدو ىيبا يمت األسباب الممدلقة بالوىائع وبنا،  ىانونى مدين وون غيره

وون األسباب الممدلقة بالقانون ، ف ذا كان اليك  ىو طب  القانون ىلى واىدة اسموفى 

ف ن منطو  اليك  ويوه  و الذ  يخضع لرىابة ميكمة النقض ،  بيان ىناصر ا

م ا اليك   ى المناط وذلك بيسب أن ىناصر الواىدة كما أثب،  وون األسباب القانونية

فى الميقي  من مو  صية مطبيقه للقانون ويؤو  كون الديب فى المسبيب ىيبا فى 

ألن ىيوب ،   كل اليك   ىلى اليك  ببطالنه وون الياجة ىلى بي  موضوىى

المسبيب غير ىابلة لإلصالح أو المصييل فال يمكن لميكمة النقض أن مبا ر سلطم ا 

ما ل  يكن مبنيا ىلى أسباب ،  القانون الذ   اب اليك  فى مصييل الخطأ فى مطبي 

، ف ذا  اب بيان اليك  ل ذه الدناصر ىيب اسميال ىلى ميكمة النقض  سليمة

  «مبا رة سلطم ا فى الرىابة . 

 

لألستتماذ  «التتنقض الجنتتائى  ») انم تتى متتا نقلنتتاه ىتتن مرجتتع       

 الوكمور /  أيمو فميى سرور (
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ا بقصور يخر فى اليك  المطدون فيه  ذا النظر ف نه يكون مديبوىذ خال      

 النقض .المسبيب مسموجبا 

 : قصورَآخرَفىَالتسبيبَوخطأَفىَالنسناد:   ثالثا

 

لتيت لته است   ت ره أنته و ...... ممسك وفاع الطاىن بجلسة المياكمة بأن اسمه

واسمول ىلتى ذلتك بمتا ىترره  ، ( ـ وأنه ه ىالىة له باهم ا  الماثلالوارو بأمر ا يالة)

بتتأن الجتتانى التتذ  اىمتتر  لتته ( 354) ل  الدقيتتو / أيمتتو ستتديو اليرانتتى بالميقيقتتات

(  .....بستترىة الستتالح المتتذكور متتن المورىتتة ف تتو المابدتتة للقتتوات المستتلية ويتتوىى )

(  .......التتذ  أىتتر بأنتته ىتتا  ب خ تتاع ذلتتك الستتالح لتتو  متتم   يتتوىى ) )المتتم   األول ( 

،  ور ب أنه أمر بضبطه وىيضتاره ولت  يتم  من يتذه متن ىبتل النيابتة الدستكريةوالذ  ص

بينمتا مت  ضتبط الر تا  المسترو  بمدرفتة الدقيتو الستال  التذكر بأيتو مختازن المتم   

)المتتم   األول الستتاب   .............( بمنطقتتة ىتتين  تتمت ب ر تتاو المتتم   / ..........)

 اليك  ضوه(.

 

 : ( بما نصه 354ديو اليرانى ملك الوىائع ) ل وىو ذكر الدقيو / أيمو س

 

بأنته ىتو ممكتن متن سترىمه  األولبالنسبة للر تا  فقتو أىتر لتى  خصتي ا المتم   /  جـ :

والتذ   .............من المورىة ف و وىتت ايمراى تا وىتا  ب خ ائته لتو  المتم   / 

ومت  ـ  ةصور ب أنه أمر ضبط وىيضار ول  يم  من يذه متن ىبتل النيابتة الدستكري

بمنطقتتة ىتتين  األولضتتبط  تتذا الر تتا  بال دتتل بمدرفمتتى بأيتتو مختتازن المتتم   

  . ه مت بار او

 

وأوضل الوفاع كتذلك أن الرائتو / أيمتو ميمتوو يمتزة بتالقوات المستلية  ترح 

أن الستتالح المستترو  الستتال  ( ومتتا بدتتو ا  481فتتى أىوالتته الثابمتتة بالميقيقتتات ) ل



104 

 

وأنته ىثتر ضتبط األخيتر بميتل ىىاممته أر تو ىتن ،  1/الذكر م  ضتبطه بيتوزة المتم   

وأن  تتذا استت   تت رة  .......... تتخل يتتوىى  الستتالح الستتال  التتذكر والتتذ  ستتلمه

للمتتذكور ، وىلتتى ذلتتك ىتتا  أمتتر ا يالتتة بخطتتأ  تتويو فتتى المدريتت  ب خصتتية واستت  

 .  الطاىن

 

 

 

 

 : ما نصه 482فقو ىرر الرائو / أيمو ميموو يمزة بأىواله ل 

  

والتذ  ىترر بأنته ىتا  بمستلي  الستالح المسترو  ل تخل  1باسموىاع المم   /  : جـ» 

وأنته استموىى األخيتر وبدتو مناى تمه  ........واسمه اليقيقى  .............يوىى 

)المتتم   األول( ىتتا  بمستتليمه الر تتا  المستترو   ...............أىتتر بتتأن المتتم   

وبأنته يخ يته بمختازن األستمنت   خ ائه وأبو  اسمدواوه  يضار ذلتك الر تا 

 «.  المملوكة له بدين  مت وبال دل ذ ب وىا  ب يضار السالح المسرو 

 

 متن بتأن وممسك الوفاع فى وفاىته ـ كمتا  تو ثابتت بميضتر جلستة المياكمتة ـ 

التتتذ  وجتتتو لويتته الستتتالح المضتتتبوط  تتو  تتتخل ختتتال  الطتتتاىن /  يتتوىى .........

وأضتا  التوفاع بتان متا ،  ة وأن متا أختوان  تقيقاناس    ر طاىنوليت لل ............

، وأن  ( غيتر صتييل..............ورو بأمر ا يالتة متن أن للطتاىن است   ت رة  تو )

وطلتب التوفاع ( ...............األخير  خصتية أختر  ختال  المتم   الماثتل )الطتاىن 

متتتن مصتتتلية . ........................المصتتتريل لتتته باستتتمخراج القيتتتو الدتتتائلى للستتتيو 

نظتتر التتوىو   وصتتريت لتته الميكمتتة بتتذلك وأمتترت بمأجيتتلاأليتتوال المونيتتة 
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يافظتتة مستتمنوات طويتتت ىلتتى ، وفتتى ملتتك الجلستتة ىتتو  التتوفاع  9/2013/  2لجلستتة 

تا يتوىى ،  القيو الدائلى وأنته لتيت است  ،  ......والذ  يثبت أن للمم   / الطتاىن أخ 

 قي  المم   الماثل )الطتاىن( المتوىو/  ىرر الوفاع أن، و   رة للمم   / الطاىن

 2012لستنة  4824ميكو  ىليه لموة ثال  سنوات فى القضية رىت   .................

 كلى  ر  القا رة ويقتو  بمن يتذ الدقوبتة بليمتان طتره 2012لسنة  251السيوة وبرى  

. 

 

وأمتترت النيابتتة  4/12/2013وىتتررت الميكمتتة بملتتك الجلستتة المأجيتتل لجلستتة 

متن ميبسته بليمتان طتره ،  ) المتم   األول ( .................امة ب يضار الموىو / الد

ا ىولتته ىن  » وبالجلستتة األخيتترة يضتتر الطتتاىن ومتتولى مياميتته التتوفاع ىنتته ، مكتترر 

 .............» وأن  و المم   اليقيقى وأن الطاىن ليت لته است   ت ره «  ............

مخمل تان وىتو  بطاىتة ميقيت   ال خصتية فتى الجلستة  قيقه وبالمتالى ف متا  خصتان « 

 وه يوجو بجوار اسمه ما ي يو أن له اس   ت ره«  ...........» السابقة وم يو أن اسمه 

  . 

 

ورغتت  أ ميتتة  تتذا التتوفاع وجو ريمتته والتتذ  أصتتر ىليتته مياميتته فتتى الجلستتة 

مته بقول تا ىن فت ن ميكمتة الموضتوع لت  ميققته بلوغ تا لوايتة األمتر فيته وأطرياألخيرة 

وأن الميكمتة  )الطتاىن(«  .............»   وو ا ثبات أكووا فى   اوم   أن المتم   

 . مدول ىلى  ذه األولة وبأنه ليت له اس    ره

 

وما أورومه الميكمة فيما مقو  ه يم   مع ما  و ثابتت بتاألورا  وبالميقيقتات ، 

بتأن الجتانى التذ   ت و بالميقيقتات  «أيمو ستديو اليرانتى » والمى ورو ب ا أن الدقيو 

وأنته أىتر )المتم   األول( «  ..............» اىمر  له بسرىة السالح المتذكور يتوىى 



106 

 

ا صتور متن «  ..............» أمامه بأنه أخ ى ذلك السالح لو  مم   يخر  وأن أمر 

لمختازن النيابة الدسكرية بضبطه ولكنه ل  ين ذ . وىو مت  ضتبط الر تا  بال دتل بأيتو ا

وبتتذلك مكتتون  ، األولالمتتم    ذات منطقتتة ىتتين  تتمت ب ر تتاواألول الخاصتتة بتتالمم   

ىتو « أيمتو ستديو اليرانتى » الميكمة ىو اىمقوت خطأ أن   وو ا ثبات ومن   الدقيو 

 . بأمر ا يالة « الطاىن»  اهس  المنسوب خطأ ىلى أكووا أن اس  المم   الماثل  و

 

و و أيو   وو ا ثبتات ىترر أن « مو سديو اليرانى أي» والصييل أن الدقيو 

وأر تتو ىتن ال تخل التذ  أختتذ  ،  تخل يختر«  ....................» المتم   األول 

وأن األخيتر أر توه ىتن مكتان الستالح «  ............... »منه السالح وأخ اه ويتوىى 

 وم  ضبطه بأيو المخازن بدين  مت.

 

مخ تتى الستتالح لتتيت  تتو الطتتاىن وىنمتتا أن األمتتر التتذ  يؤيتتو وفتتاع الطتتاىن بتت

وبذلك يكتون اليكت  وىتو مترو  فتى خطتأ فتى «  ..............»  ـــخل يخر يـوىى 

و تذا الخطتأ متؤثر وه تك فتى منطت  اليكت  . ا سناو و ابه مخال ة بالثابتت بتاألورا 

لجريمتتتة ىخ تتتاع الستتتالح  وصتتتية ىستتتموهله ألنتتته مدلتتت  ب خصتتتية الجتتتانى المرمكتتتب

وىيرازه في غير األيوال المصرح ب ا القتانون . األمتر التذ  يديتب اليكت  المضبوط 

 ويسموجب نقضه .

 

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأن   : 

األيكا  الجنائية ىنما مقتا  ىلتى أستت ل تا ستنو ا متن أورا  التوىو    ـ فت ذا  »       

  « و.ه أصل له باألورا  كان باطال هسمناوه ىلى أسات فاس اسمنو اليك  ىلى ىول

 677ـ ل 120ـ    36ـ ت  16/5/1985*   نقض 

 50ـ ل  8ـ رى   35ـ ت  15/1/1984نقض *   
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  534 ل ـ 114 رى  ـ 30ـ ت   1979/  5/  6نقض  *   

  114 ل ـ 25 رى  ـ 37ـ ت    1986/  1/  22نقض  *   

  240 ل ـ 48 رى  ـ 30ـ ت  1979/  2/  12نقض  *   

 806ـ ل  140ـ رى  41ـ ت  7/7/1990*   نقض 

 

كتون مديبتا بقصتور يختر فتى وىذ خال  اليك  المطدتون فيته  تذا النظتر ف نته ي        

 مسموجبا النقض . المسبيب 

 

 : حقَالدفا بقصورَآخرَفىَالتسبيبَوإخلالَ:   رابًعا

ذلتك أن ميكمتة الموضتوع المتى أصتورت اليكتت  المطدتون فيته ستب  ل تا أثنتتاع 

أن صتتريت للتتوفاع باستتمخراج القيتتو الدتتائلى  2013و يوليتت 8نظتتر التتوىو  بجلستتة 

وىتتو  التتوفاع المستتمنو المتتذكور متتن مصتتلية األيتتوال المونيتتة « .................... »

 أيتتتتتو أبنتتتتتاع «  ....................» ضتتتتتمن يافظتتتتتة مستتتتتمنوامه والتتتتتذ  ي يتتتتتو أن 

لمتالى فلت  يكتن  نتاك ـ الطاىن( وبا ..................وأنه  قي  )«  .................» 

والمتى  اس    ره ) للطاىن ( فال ميل ىذن هم امته باهم تا  المستنو ىليته بتأمر ا يالتة

 ىضت الميكمة ب وانمه بناع ىلى ثبومه ضوه .

 

لتتت  متتتم طن ىلتتتى  تتتذا المستتتمنو ال تتتا  ورغتتت  متتتا مقتتتو  فتتت ن ميكمتتتة الموضتتتوع 

لتذ  يتول ىلتى أن تا لت  األمتر ا،  والجو ر  والذ  يؤيو وفاع الطتاىن ويقطتع بصتيمه

ا ا  امال  وصييي  ولتو أن تا أوركتت ،  مُلّ  بوىائع الوىو  والمسمنوات المقومة في ا ىلمام 

تتا وج تتة  وألمتتت بالمستتمنو األخيتتر الصتتاور متتن مصتتلية األيتتوال المونيتتة لمويتتر يمم 

بمتا يتؤو  فتى الن ايتة ىلتى اليكت  ببرائمته ممتا أستنو ىليته ،  نظر ا فى مسئولية الطاىن

«  ................»  مبتار أن الجتتانى اليقيقتتى  تتو  تخل يختتر  تتو  تتقيقه المتتوىوباى

و تتذا القصتتور التتذ   تتاب اليكتت  المطدتتون فيتته يديبتته ويستتموجب نقضتته ل تتذا الستتبب 
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ـ وه ميتل فتي  تذا المقتا  للقتول بتأن ميكمتة الموضتوع ممممتع و خالله بيت  التوفاع 

ن  تتذه الستتلطة ميكم تتا ضتتوابط ألبستتلطة مطلقتتة فتتى مقتتوير ووزن وىتتائع التتوىو  ، 

وىواىو ىلى رأس ا أن مكون مسمموة متن مصتاور صتييية ل تا أصتل ا بتاألورا  وأن 

مكتتتون الميكمتتتة ىلتتتى ىوراك متتتا  وىلمتتتا   تتتامل بكافتتتة وىتتتائع التتتوىو  وظروف تتتا 

والمسمنوات المقومة في ا وبكل ما يثاره الوفاع من أوجه وفتاع ووفتوع فتى  تأن ا م تا  

ا متن اليكت  وأستبابه وموونامته .  يالتة المستنو للمتم  الوارو بأمر ا  وان يكتون واضتي 

القول بأن الميكمة أىستطت وفتاع المتم   الجتو ر   يمى يمكنا ،  ذه الدناصر بأكمل 

يقه ، وأن ا كانتت ىلتى صتواب ىنتوما أطريمته ولت  مأختذ بته ، وبتوون ذلتك كلته فت ن 

فتى مراىبتة متو  صتية مطبيت  ميكمة النقض ه يمكن أن مممكن من ممارسة سلطم ا 

 . القانون

 

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأن    : 

أن مكتتون ىتتو ألمتتت بكافتتة يمدتتين ىلتتى الميكمتتة ىنتتو ال صتتل فتتى التتوىو  »          

ىناصر ا وأولم ا ووفاع المتم   ومتا يقتو  لمأييتوه وذلتك ىلتى نيتو يبتين منته أن تا يتين 

 ي يتئ ل تا ال رصتة لممييصت ا اسمدرضت ملك األولة كانت ىو ألمتت ب تا ىلمامتا  تامال

فى ميقيت  البيت  للمدتر   الممييل ال امل الكافى الذ  يول ىلى أن ا ىامت بواجب ا

« ـ ف ذا خال ت الميكمة  ذا النظر كان يكم ا مديبتا ممدتين التنقض  ىلى وجه اليقيقة

. 

/  6047ـ طدتن رىت   1000ـ ل   207ـ رى   33ـ ت  14/12/1982نقض * 

52    

    51/  2365ـ  طدن رى   11ـ ل    1ـ رى    33ـ ت  3/1/1982نقض * 

   53/  6492ـ طدن  338ـ ل  72ـ رى   35ـ ت  25/3/1984نقض * 
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 وقضتَمحكمةَالنقضَبأن   : 

 «   يديب المياكمة  .  بكافة ىناصر االيك  فى الوىو  وون ا لما  »           

    440/42ـ الطدن   910ـ ل 204ـ رى   23ـ ت  12/6/1972نقض * 

 

ىذ يستتمييل ىلتتى ميكمتتة التتنقض القيتتا  ب تتذه الوهيتتة ىذا متتا امختتذت ميكمتتتة 

الموضتتوع متتتن ستتلطم ا المقويريتتتة المطلقتتتة والم رطتتة متتتالذ ا متتتن ا فتتالت متتتن ملتتتك 

و تو المراىبة واىمصتمت ب تا بتوىو  أنته ه رىيتب وه يستيب ىلي تا ىنتو ممارستم ا 

وىه أضيت ملك الستلطة أىترب ىلتى المستلط ،   ومنطق اأمر ه يمكن ىبوله ىانون ا وىقال  

ـ األمر الذ  ه يم   مع طبيدة الستلطة القضتائية وىواىتو المستبيب الصتييل  لأليكتا  

الجنائيتتة والمتتى يمدتتين أن مكتتون كافيتتة لبيتتان وج تتة نظتتر الميكمتتة بدتتو ىلمام تتا بكافتتة 

 تان متن مدست  القضتاة ىناصر ا الواىدية ويمى يزول ما ىو يكون ىتو ران ىلتى األذ

 . وىساعة اسمدمال سلطم  

 

ويمتتى مكتتون أيكتتام   ستتواع بتتالبراعة أو ا وانتتة يجتتة ىلتتى الكافتتة باىمبار تتا 

ويدلتتو  تتأن القضتتاع ويستتمقر مركتتزه الستتامى ىنوان تتا لليقيقتتة فيقمنتتع الجميتتع بدتتول   ، 

ويثت  فيطمتئن المجممتع ومستمقر أمتوره ـ  الذ  يصل ىلى يو المقويت فى ىلتوب النتات

الكافة فتى أيكتا  ىضتام   ويلقتى المتذنب ـ وبيت  ـ جتزاعه و تو  تاوئ التن ت مرمتاح 

 .الضمير بدو أن أضيى ىلى ثقة بأن يك  القضاع ىنما  و يك  من ىول السماع

 ـ وقضتَمحكمةَالنقضَبأنه : 

متتن المقتترر أنتته يجتتب أن مكتتون متتوونات اليكتت  كافيتتة بتتذام ا  يضتتاح أن  »        

فى الوىو  با وانة ىو ألمت ىلماما  صتيييا  بمبنتى األولتة القائمتة  ىضتيين الميكمة 

أمتتا وضتتع اليكتت  ، ـ  وأن تتا مبينتتت األستتات التتذ  مقتتو  ىليتته  تت اوة كتتل  تتا و،  في تتا
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 متن مستبيب األيكتا  بصيوة غامضة مب مة ف نه ه ييق  الورض الذ  ىصتوه ال تارع

 «0 قانونويُدجز ميكمة النقض ىن مراىبة صية مطبي  ال، ـ 

 337 ل ـ 71 رى  ـ 27ـ ت  22/3/1976*  نقض 

 57 ل ـ 16 رى  ـ 23ـ ت  10/1/1972*  نقض 

 114 ل ـ 27 رى  ـ 24ـ ت  29/1/1973*  نقض 

 358 ل ـ 83 رى  ـ 26ـ ت  27/4/1975*  نقض 

 72 ل ـ 17 رى  ـ 24ـ ت  8/1/1973*  نقض 

 
 

 وتقولَمحكمةَالنقضَفىَواحدَمنَعيونَأحكامها : 

ىلتى القضتاة ىذ  ن اىظ  الضمانات المى فرض ا القتانونىن مسبيب األيكا  م »       

  و مظ ر ىيتام   بمتا ىلتي   متن واجتب متوىي  البيت  وىمدتان النظتر لمدتر  اليقيقتة

وبته ويتوه يستلمون متن مظنتة التميك  0فيما ي صتلون فيته متن القضتية  المى يدلنون ا

وبته  يتو  الخصتو  والجم تور بتيننه يقومونه ـ ألنه كالدذر فيما يرمأو وا سمبواو

ىلتى األذ تان متن ال تكوك والريتب فيتوىون الجميتع ىلتى ىتتول    يرفدتون متا ىتو يترين

وه من تع األستباب ىذا كانتت ىبارم تا مجملتة ه مقنتع أيتوا  وه مجتو ميكمتة ـ  مطمئنين

  0 « النقض في ا مجاه  لمبين صية اليك  من فساوه

 178 لـ  170القواىو القانونية ـ ىمر ـ رى   ـ مج 21/2/1929* نقض 

 

ىلتى الم توو فتى رىابم تا ىلتى أيكتا  ميكمتة ولدل ذلك ما وىى ميكمة التنقض 

 يمى ه مصبل  ذه األيكا  سوط ا ىلى رىاب الدباو وون ي  . الموضوع

 

ومؤو  متا مقتو  جميدته أن ميكمتة الموضتوع المتى أصتورت اليكت  ميتل  تذا 

ب وانتتة ير ومنكبتتت الستتبيل ، وخان تتا الموفيتت  ىنتتوما ىضتتت الطدتتن ىتتو أخطتتأت المقتتو

ا أو ذنب ا متن الجترائ  التواروة بتأمر ا يالتة ، ألن الجتانى  الطاىن الذ  ل  يرمكب جرم 



111 

 

كمتا جتاع بالقيتو الدتائلى «  .................» اليقيقى ل  يكن  و الطاىن وىنمتا  تقيقه 

يكمتتة الموضتتوع كليتتة ، بتتل غضتتت التتذ  لتت  ملم تتت ىليتته م المقتتو  متتن وفتتاع الطتتاىن

بصر ا ىنه وضاىت ذرى ا به ويجبمه ىن ن س ا ول ذا كان مقوير ا بمستاعلة الطتاىن 

 بوير ي  وىلى غير سنو من الواىع والقانون .

 

مدمتتووا وواضتتل أن بتتاىى  تت وو ا ثبتتات ىتتوا الدقيتتو / أيمتتو ستتديو اليرانتتى 

ا  ..................طمت اليقائ  وىخ اع  خصتية المتم   اليقيقتى  ضتناا للج تو ومتوفير 

، والتذ  ه زال  ارب تا وذلتك با وىتاع بتأن للطتاىن است   ت ره  تو  للوىت في ضتبطه

 األمر الذ  ثبت ىو  صيمه كما سب  البيان. .............

 

وىذ ختتال  اليكتت  المطدتتون فيتته  تتذا النظتتر ف نتته يكتتون مديبتتا بالقصتتور فتتى 

ال  ىن ا خالل بيت  التوفاع ، بمتا يستموجب نقضته المسبيب وال ساو فى اهسموهل فض

 وا يالة .

 

 : قصورَآخرَفىَالتسبيب:   خامًسا

ممستتك وفتتتاع الطتتتاىن كتتذلك بتتتأن الستتتالح المضتتبوط لتتت  يضتتتبط بيوزمتتته وه 

وبالمالى فل  منبستط ىليته ،   ................بمخازنه وىنما ضبط بمخزن  قيقه الموىو 

ـتتتـر الـتتتـذ  ه مميقتتت  مدتتته جريمتتتة ىخ تتتاع األ تتتياع يتتتوه ولتتت  يخضتتتع لسـتتتـيطرمه األم

مكتترر ىقوبتتات والمتتى ه يمتتوافر ركن تتا  44ىلي تتا فتتى المتتاوة  المستتروىة المنصتتول

المتتاو  ىه ىذا خضتتع ال تتىع المستترو  لستتيطرة المتتم   الكاملتتة وانبستتطت ىلي تتا يتتوه 

ىن والمتتى ثبتتت متتن وىائد تتا وخضتتع لستتلطانه و تتو متتا لتت  يمتتوافر فتتى التتوىو  الماثلتتة 

 .  ...............المخ ى لذلك السالح  خل يخر خال  الطاىن  و  قيقه / 
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مكتترر ىقوبتتات مداىتتب  44يضتتا  ىلتتى متتا مقتتو  أن ال قتترة الثانيتتة فتتى المتتاوة 

أل ياع مميصلة من جنايتة بالدقوبتة المقتررة ل تا كظتر  م توو األمتر الجانى المخ ى 

فتتى يالمنتتا يختتل ـ  المضتتبوطالتتذ  يقمضتتى كتتذلك ثبتتوت ىلتت  المخ تتى بتتأن الستتالح 

القوات المسلية و و أمر ل  يق  ىليه وليل ما ضو الطاىن التذ  أثبتت باألولتة القاطدتة 

التذ   ...............أنه ليت المقصوو باهم تا  ب خ ائته أصتال  وأن مخ يته  تو  تقيقه / 

يُضتتا  ىلتتى متتا مقتتو  أن ميكمتتة ضتتبط بمخازنتته ، وكتتان خاضتتد ا لستتيطرمه وستتلطانه 

وضوع  ل  مدن ببيان مكان ضبط ذلك السالح ىلى وجته الميويتو واستمظ ار متا ىذا الم

كان ذلك المخزن خاضد ا لستيطرمه ووضتع يتو صتايبه ويتوه أ  ي تاركه يخترون فتى 

 . ييازمه وييازة ميمويامه

 

أن مكتان الدثتور ىلتى كما ىو  الوفاع بجلسة المياكمة األخيترة مستمنوات مؤكتو 

وىنمتا  تو ملتك  « ..................» ك الطتاىن أو  تقيقه / السالح المزىتو  لتيت ملت

 وليت أ  من المم مين .«  خير  اكر» من  يُوىى / 

 

أن الطتاىن يقتي  كما أن المخزن المذكور يقع بوائرة ىس  ىتين  تمت فتى يتين 

» ، وأن الدقيتو /  بوائرة ىس  النز ة وه صتلة لألخيتر ب تذا المختزن وه ستلطان ىليته

 ..................المز  جانب الصو  فى أىواله ىنوما ىم ت  المتم   ىو « رانى أيمو الي

 ( ب خ تاع الستالح وىر تاوه ىتن مكانته ..............) وليت الطتاىن  قي  الطاىن 

 وم  ضبطه فى ذلك المكان.

 

أىامت ىضتاع ا ىلتى وىتائع ه ستنو ل تا وخالصة ما مقو  أن ميكمة الموضوع 

وىتتائع التتوىو  ومستمنوام ا المميتتيل التتوىي  التذ  يمكن تتا متتن  بتاألورا  ولتت  مميتل

 ىن بصر كامل وبصيرة  املة . ال صل فى الوىو 
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ولو أن ا أمدنت النظر فى ملك المستمنوات المتى ىتوم ا التوفاع لمويتر وجته رأي تا 

ا فى الوىو  ، وانم ت ىلى اليك  ببراعة الطاىن مما أسنو ىليه .  يمم 

 

 2/9/2013كمتتة الموضتتوع كانتتت ىتتررت بجلستتة ومتتن جانتتب يختتر فتت ن مي

متن ليمتان  متن ميبسته« ............... »  األول مكلي  النيابة الدامة ب يضتار المتم  

ا لليكت  ضتوه بتاليبت لمتوة ثتال  ستنوات للقضتية رىت    2012لستنة  824طره نظتر 

جنتتوب القتتا رة( وأنتته ين تتذ ملتتك الدقوبتتة ومتتووع  2012لستتنة  251جنايتتات الستتيوة )

 سجن الليمان .ب

ومتا ىذا كتان  ولكن النيابة الدامة ل  من ذ  ذا القرار ول  مقتو  أ  بيتان ىتن  تذه القضتية

القضتية ومتا مقضياا ىليه بثمة ىقوبتة ىتن  تذه «  ...................»  المذكور المم  

ىذ كان يجر  المن يذ ضوه بملك الدقوبة بسجن طره األمر الذ  يديتب اليكت  بالقصتور 

ىذ كان يمدين ىلى الميكمة أن ميرل كتل اليترل ىلتى  ،   ا لما  بذلك الوفاعوىو

وان التوىو   من يذ ىرار ا السال  البيان ب جراع  ذا الميقي  طالما أن تا ىتورت أ ميمته

مضتمن يكم تا األستباب  ىلي ا وجوب ا أن أوغير صالية لل صل في ا ما ل  يم  من يذه ، 

،  وىذ كتتان الثابتتت متتن  الميقيتت  التتذ  أمتترت بتته المتتى وىم تتا ىلتتى الدتتوول ىتتن  تتذا

موونات اليك  ميتل  تذا الطدتن أنته جتاع خالي تا ممتا ي يتو أستباب ىتوول الميكمتة ىتن 

 . ىجراع ذلك الميقي  الذ  ل  من ذه ف ن يكم ا يكون مديب ا واجب النقض
 

 وقدَتواترَقضاءَمحكمةَالنقضَعلىَأنه :  

ة طلب من طلبات الوفاع وىستمجابت لته فلتيت ممى كانت الميكمة ىو ىورت جوي »    

ل تا أن مدتول ىنته ىه لستتبب ستائع يبترر  تذا الدتتوول ، وأن تا ىذا رأت  أن ال صتل فتتى 

الوىو  يمطلب ميقيت  وليتل بدينته أو ى توت ىلتى خبيتر بميقيقته ، ـ ف نته يجتب ىلي تا 

ميقيت   ميقيقه ، ف ذا  ى ىولت ىما ىورمه وىررمته ، ـ أو ىستمونت ىتن التوليل أو ىتن

  . « وجب ىلي ا أن مبين ىلة ذلك بأسباب سائوة ذا الوليل ، ـ 
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 969ـ  183ـ  37ـ ت  26/11/1986*  نقض 

 176ـ  39ـ  24ـ ت  11/2/1973*  نقض 

 442ــ  84ــ  29ــ ت 24/4/1978* نقض 

 821ــ  185ــ  35ــ ت  25/11/1984* نقض  

 621ــ124/1ــ  34ــ ت 11/5/1983* نقض 

 420ـ  76ـ  31ـ ت  17/3/1980 * نقض

 2 ل ـ 2 رى  ـ 7ــ مجموىة القواىو القانونية )ىمر( ــ ج  5/11/1945* نقض 

 ـتتـ 120رىتت  ـتتـ7ـتتـ مجموىتتة القواىتتو القانونيتتة )ىمـتتـر( ج  25/3/1946* نقتتض 

   113ل

       ََََََََََََََََََََََََ

 ََـََتقولَمحكمةَالنقض5/11/1945َوفىَحكمهاَبجلسة،  :  

فت ذا كانتت الميكمتة ىتو  0لتيت ر نتا  بم تيئة المم متين  ولتةميقي  األ»         

رأت أن ال صتتل فتتى التتوىو  يمطلتتب ميقيتت  وليتتل وى تتوت ىلتتى الخبيتتر المدتتين في تتا 

بميقيقتته ف نتته يكتتون واجبتتا  ىلي تتا أن مدمتتل ىلتتى ميقيتت   تتذا التتوليل أو مضتتمن يكم تتا 

  ياجتة التوىو  ىلتى  تذا الميقيت  ذامته ، األسباب المى وىم ا ىلى أن مدتوو فمقترر ىتو

فت ذا  تى ىستمونت ىتن  0وذلك  بوض النظر ىن مسلك المم مين فى صوو  ذا التوليل 

الوليل بيجة أن المم مين ل  يصروا ىلى ميقيقه وون أن مبين األسباب المى متول ىلتى 

ينتا  ، فت ن يكم تا يكتون بتاطال  ممد أن الوىو  فى ذام ا أصبيت غير م مقترة ىلتى ذلتك

        «    نقضه

   2 ل ـ 2 رى  ـ 7ــ مجموىة القواىو القانونية )ىمر( ــ ج  5/11/1945* نقض 

  

وه ينتتال متتن ذلتتك متتا  تتو ثابتتت فتتى ميضتتر الجلستتة األخيتترة ، بتتأن التتوفاع لتت  

الميقي  ألن األمتر  نتا يمدلت  بأصتول المياكمتات الجنائيتة والمتى يممسك ب جراع ذلك 

ىبتتل ال صتتل فتتى التتوىو  من يتتذ ىجتتراع الميقيتت  التتذ  كانتتت ىتتو م ترض ىلتتى الميكمتتة 

ىنتته ، ويمتتى مستتمقي   أمتترت بتته أو مبتتو  متتن األستتباب المقبولتتة متتا مبتترر بتته الدتتوول
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ىجراعات المياكمتة ومميقت  أصتول ا وضتوابط ا الصتييية بمتا فتى ذلتك متن مراىتاة 

ضتل أنته لت  يكتن يقو  الوفاع المى مدلو فو  كل اىمبار يمى اىمبتارات الدوالتة ، ووا

 ناك ما يضير الميكمة  ىع لتو أن تا أفستيت صتور ا لميقيت  التوفاع الستال  التذكر 

وأنتته ، «  ..................» والتتذ  يبتتين بوىتتة متتا ي يتتو أن  نتتاك مم متتا يختتر يتتوىى 

موجوو فدال  وين ذ أيو األيكا  الصاورة ضوه بستجن طتره ـ كمتا ستب  البيتان ـ ولكتن 

ت فى التوىو  وون أن مجتر  ذلتك الميقيت  أو مرفت  أ  بيتان الميكمة مدجلت وفصل

وضاىت زرى ا بتوفاع الطتاىن  « ..................» ىن القضية المذكورة المم   في ا 

ومدجلت ال صل فى الوىو  وون مبررات سائوة ، وكتل ذلتك ممتا ممتأذ  من تا الدوالتة 

 أ و ا يذاع .

 

ىتو ممستك بوفاىته «  .....................» يُضا  ىلى ما مقو  أن المم   األول 

أن اىمرافتته بالميقيقتتتات بأنتتته يتتتائز الستتتالح المستترو  متتتن القتتتوات المستتتلية ـ  تتتذا 

ا وىنمتا كتان نميجتة ىكتراه واىتع ىليتهـ  اهىمرا  ممتا يبطتل اىمرافته ،  لت  يكتن اخميتار 

 .سواع فى ي  ن سه أو جانب غيره من المم مين

 

ميقيقات ذلتك ا كتراه الواىتع ىليته بقولته متا ( بال19وىو أوضل صراية ) ل 

ىنتتته بدتتتو أن ىتتتاو متتتن المسم تتت ى ىلتتى أثتتتر مبرىتتته بالتتتو  فتتتوجئ بال تتترطة » نصتته 

ا من الواىدتة مقتمي  منزلته ومقتبض ىليته وممدتو  ىليته  الدسكرية بدو خمسة ى ر يوم 

ىه الثقتب الموجتوو بأذنته أمتا ول  يصتب ب صتابات ظتا رة  بالضرب المبرح والمدذيب

ا ىلي ا« خمسة ى ر » ىى ىصابامه فكانت ىو زالت بمضى أكثر من با  «. يوم 

 

ول  ييصل اليك  ميل الطدن الماثل  ذا الوفع ىيتراو ا لته أو رو ا ىليته بمتا ي يتو 

أن الميكمة المى أصورت اليك  الساب  ميققتت متن ستالمة اهىمترا   رفضه بوىو 
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ى جانب المم   المدمتر  أو غيتره متن المذكور وأنه ه مثريب ىلي ا ىذا ما أخذت به ف

 المم مين فى أ  وور من أووار الميقي  أو المياكمة ولو ىول ىنه بدو ذلك .
 

و ذا مسبيب ىاصتر ألن الميكمتة لت  مدترض فتى يكم تا للثقتب الموجتوو بتأذن 

 . نميجة المدو  ىليه بالضرب ول  مقل كلمم ا فيه المذكور المم  
 

اع المم   المتذكور ومظتا ره ولتو أن تا فطنتت ىلتى رغ  أن  ذه ا صابة مؤيو وف

تتا وج تتة نظر تتا فتتى مستتئولية الطتتاىن فتتى  المقريتتر الطبتتى الستتال  التتذكر لمويتترت يمم 

 . الوىو  الماثلة

 
 

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنه : 

من المقرر أن  ا ىمرا  هيُدول ىليه  ـ ولو كان صاوىا ـ ممتى كتان وليتو   »        

ىتتوره ـ وىذا كتتان األصتتل أنتته يمدتتين ىلتتى الميكمتتة ىن  تتى رأت ىكتتراه كائنتتا ماكتتان 

المدويل ىلى الوليل المسممو من ا ىمرا  أن مبي  الصلة بينته وبتين ا كتراه المقتول 

يصتل فتى منطت  الدقتل والبوا تة  به وأن من ى ىيا   ذا ا كراه فى اسموهل سائع ، وه

ة متن ج تات الميقيت  ألنته كتان أن يرو اليك  ىلتى التوفع بتبطالن ا ىمترا  امتا  ج ت

وليو ا كراه باطمئنان الميكمة ىلتى  تذا ا ىمترا  ليصتوله أمتا  ملتك الج تة أو لدتو  

ذكر من نسب ىليه ا ىمرا  أمام ا أنه كان مكر ا  ىليه ، ـ أو أن ا ناظرمته فلت  مليتظ 

ـ كمتا  به يثار م يو الميقي  ماوا  أنه ينازع فى  صية ذلك ا ىمترا  امتا  ملتك الج تة

أن سكوت المم   ىن ا فضاع بواىدة ا كراه فى أية مريلة من مرايل الميقيت  لتيت 

 من  أنه أن ين ى يمما وىوع ا كراه فى أية صتورة متن صتوره ماويتة كانتت أ  أوبيتة

0»  

لستنة  6453طدتن  274ـ ل  53رىت    34ـ ت  23/2/1983نقض   *

52    

 244ل  ـ 46 رى  ـ 34ـ ت 16/2/1983نقض   *

  1472 ل ـ 33 رى  ـ 23ـ ت  25/12/1972نقض   *
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  1049 ل ـ 244 رى  ـ 34ـ  15/10/1972نقض   *

 

  

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنه : 

وىلتتى ميكمتتة  بتتبطالن ا ىمتترا   تتو وفتتع جتتو ر  متتن المقتترر أن التتوفع  »        

يستمو  فتى ذلتك ان يكتون المتم   المقتر  تو  روا  ستائوا  الموضوع مناى مه والرو ىليته 

الذ  وىع ىليه ا كراه او ان يكون ىو وىتع ىلتى غيتره متن المم متين متا وا  اليكت  ىتو 

 0 ىول فى ىضائه با وانة ىلى  ذا ا ىمرا 

 

ولتو ـ  وأن ا ىمرا  الذ  يدمو به يجتب أن يكتون ىخمياريتا  وه يدمبتر كتذلك          

النا تئين ىتن امتتر  ىذا يصتل ميتت متتأثير ا كتراه او الم ويتو او الختو ـ  كتان صتاوىا  

 0 «كائنا  ما كان ىور  ذا الم ويـــو أو ذلك ا كراه  غير م روع

 1193/45ـ طدتن  726 ل ـ 160 رىت  ـ 26ـ ت  23/11/1975نقض  *

  

  948/43ـ طدن  999ـ ل  208ـ رى   24ـ ت  13/11/1973نقض  *

    2479/67ـ طدن 6/12/1997نقض  *
 

 

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأن : 

ميتت متأثيرة اهكتراه  تو وفتع جتو ر  لصوور ا  ل ا والوفع ببطالن أىوال ا »       

وه الموضوع أن مدرض له بالمناى تة والم نيتو لمبتين متو  صتيمه  ىلى ميكمة يمدين

ا كلمم تىول الميكمة أن ا مطمئن الى أىوال ال تا و متا وامتت أن تا لت  مقتل  يدص  اليك 

ا أولتت ب تا نميجتة اهكتراه التذ  وىتع ىلي تا ـ فيما أثاره الوفاع متن أن ملتك األىتوال انمت

 ه يك ى لسالمة اليك  أن يكون الوليل صاوىا ممى كان وليو اجتراع غيتر م تروعوأنه 

»  . 
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 906 ل ـ 203 رى  ـ 23ـ ت  11/6/1972*  نقض          

 423 ل ـ 98 رى  ـ 26ـ ت  12/5/1975* نقض         

 974 ل ـ 196 رى  ـ 19ـ ت  18/11/1968* نقض         

 

أن ميستت  أمتتر وفتتاع  تتذا ىلتتى أن األمتتر كتتان يقمضتتى متتن ميكمتتة الموضتتوع 

والتذ  ستب  ،  ...................... الطاىن بأنه ه يَُوَىى بأ  اس    رة ، وأن اس  / 

اليك  ضوه بالسجن فتى ىيتو  القضتايا الستاب  ذكر تا وأنته يجتر  من يتذ ملتك الدقوبتة 

واب أيتتتو أىضتتتاع  يئتتة الميكمتتتة للموجتتته ىلتتى  تتتذا الستتتجن بليمتتان طتتتره وذلتتتك بانمتت

 .................واهطالع ىلى وفامره لبيان ما ىذا كان من المتووىين بته أيتو يتوىى / 

وسبب ىيواىه ومو  صية وفاع الطاىن السال  التذكر ألنته وفتاع جتو ر  كمتا ستب  

 . البيان ويظا ره الواىع ويسانوه

 

 

كذلك ىترض الطتاىن ىلتى الضتابطين الدقيتو/ أيمتو  كما أن األمر كان يسملز 

سديو اليرانى ، والرائو/ أيمو ميمتوو يمتزة لبيتان متا ىذا كتان الطتاىن  تو ال تخل 

و تذا الميقيت  كتان يمدتين ىلتى ،  الذ  م  ضبط السالح بمخزنه بدين  مت من ىومه

ألن منازىمتته وىلتتى الستتيا  ،  الميكمتتة ىجتتراعه ولتتو وون طلتتب صتتريل متتن التتوفاع

الممقتتو  منطتتو  ىلتتى  تتذا الطلتتب ضتتمنا  ىذ ه يُستتم او من تتا ىه  تتذا المدنتتى وه يستتمول 

 . من ا ىه ملك الوهلة

 

 

المياكمتات الجنائيتة مدممتو أساس تا ىلتى الميقيقتات المتى ولما  تو مقترر متن أن 

 ثبتات الم متة  مجري ا الميكمة بالجلسة ومسمع في ا ال  وو وميقت  في تا األولتة ستواع
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 تو واجتب الميكمتة مم   أو ن ي ا ىنه ، وألن ميقي  األولة فتى المتواو الجنائيتة ضو ال

 يجوز بيال أن مكون ر ن م يئة المم   أو وفاىه . فى المقا  األول وه

 

 

 ـ : وقدَقضتَمحكمةَالنقضَفىَالعديدَمنَأحكامهاَبأن 

ول وواجتب  فتى المقتا  األ  تو واجتب الميكمتةميقي  األولة فتى المتواو الجنائيتة  »    

فتى  وبوتض النظتر ىتن مستلك المتم  ىلى الميكمة ميقي  التوليل متاوا  ميقيقته ممكنتا 

هيصتتل أن يكتتون ر تتن  تتأن  تتذا التتوليل ألن ميقيتت  أولتتة ا وانتتة فتتى المتتواو الجنائيتتة 

  0« م يئة  المم   أو الموافع ىنه

 

 728 ل  ـ 138 رى  ـ 37ـ ت  9/10/1986*  نقض 

 1220 ل ـ 289 رى  ـ 32تـ  30/12/1981*  نقض 

  442 ل  ـ 84 رى  ـ29ـ ت 24/4/78* نقض 

  214 ل ـ 53 رى  ـ 23ـ ت  21/2/72* نقض 

 821 ل  ـ 185 رى  ـ 35ـ ت 25/11/84* نقض 

 621 ل  ـ 124 رى   ـ 34ـ ت 11/5/83* نقض 

  2ـ ل  2 ـ رى   7ـ مجموىة القواىو القانونية ـ ج  5/11/45* نقض 

 ل ـ  120 رىت  ـ 7ـ مجموىة القواىو القانونية ـ ج  25/3/46* نقض 
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 َكماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَ:َـ

التتذ  مجريتته  الميقيتت  ال تت و  األصتتل فتتى األيكتتا  الجنائيتتة  أن مبنتتى ىلتتى »     

الميكمتتة بالجلستتة  ومستتمع فيتته فتتى مواج تتة المتتم    تت اوات ال تت وو متتاوا  ستتماى   

  0 «ممكنا 

  870 ل  ـ 179 رى  ـ 33ـ ت  11/11/82* نقض 
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 120 ل  ـ 21 رى   ـ 29ـ ت 30/1/78* نقض 

 412 ل  ـ 86 رى  ـ 24ـ ت  26/3/73* نقض 

 456 ل  ـ 93 رى  ـ 24ـ ت  1/4/73* نقض 

 

 َوقضتَمحكمةَالنقضَبأنَ:َـ

مُبنى ىلى الميقيقات المتى مجري تا األصل فى المياكمات الجنائية أن ا ىنما  »          

ا  ـ وذلتتك فتتى ى الجلستتة ومُستتمع فتتى خالل تتا ال تت وو متتا وا  ستتماى   ممكنتتالميكمتتة فتت

مواج ة الخصو  وىلي ا أن مداون الوفاع   فتى أواع مأموريمته وأن متأمر بالبيت  ىتن 

ما وا  ىو لجأ ىلي ا فتى ذلتك ونستب ىلتى  ولو بالقوة ألواع ال  اوة وىيضاره ال ا و

ب تت اومه فتتى مجلتتت القضتتاع ومتتا وامتتت ال تتا و مدمتتو م ربتته أو م ريبتته يمتتى ه يُتتولى 

الميكمتة ىتتو مبينتت أيقيتتة التوفاع فتتى ممستكه بوجتتوب مناى تمه وأنتته لت  يكتتن فتى طلبتته 

مراوغا  أو ىاصوا  مدطيل السير فتى التوىو  فت ذا ىصترت فتى ذلتك كتان يكم تا مديبتا  

 0  « خالل ا بي  الوفاع 

لستتنة  1916ـ طدتتن  1106ـ ل  204ـ رىتت   36ـ ت  12/12/1985*  نقتتض 

55  

 295ـت طدتن 176ـت ل186ـ رىت   4ـ مجموىتة ىمتر ـ جتـ 28/3/1938*  نقض 

  8لسنة 

  55لسنة  1605ـ طدن  801ـ ل  141ـ رى   36ـ ت  2/10/1985*  نقض 

 

 ـ  وقضتَكذلكَبأن : 

وىيمياطيتا  ستماع  تا و ىثبتات طلب الوفاع فى خمتا  مرافدمته البتراعة أصتليا   »        

ُمدَيَِّن  يُدمبتر طلبتا  جازمتا  ملمتز  الميكمتة ب جابمته ممتى كانتت لت  منمته  أو ىجراع ميقي 

 0  «  ىلى البراعة

لستتنة  1656ـ طدتتن  591ـ ل  119ـ رىتت   33ـ ت  11/5/1982*  نقتتض          

52  
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 :َـ كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه 

وائمتا  أن  الواجتبالميقيقات األولية  ه مصلل أساسا  مبنتى ىلي تا األيكتا  ، بتل   »    

 0 «   الذ  مجريه الميكمة بن س ا فى الجلسةيؤست اليك  ىلى الميقي  

 ل ـ 35 رىت  ـ 4ـ مجموىة القواىو القانونية )ىمر( ـ جتـ 10/1/1933*  نقض 

32 

 

 ـ  كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه : 

يتره متن بمتا يطتاب  أو يختال   غفتى الميقيقتات  هيمدل  بما أبواه سماع ال ا و  »    

ويستع التوفاع مناى تمه أظ تارا لوجته اليقيقتة   فى جلسة المياكمتةبل بما يبويه  ال  وو

»0 

 696 ل  ـ 144 رى   ـ 24ـ ت 3/6/1973* نقض 

 1069ل  ـ 210 رى   ـ 20ـ ت  13/10/69* نقض 

  

وىذ لتت  مجتتر الميكمتتة ذلتتك الميقيتت  رغتت  أنتته ظتتا ر المدلتت  بالتتوىو  وهز   

ا فضال  ىن ىخالله بي  الوفاعلل صل في ا ف ن يك  . م ا يكون ىاصر 

 

وىع أثناع مظا رة كبتر  يتوثت فتى مع ماليظة أن الياو  ـ كما ىال الوفاع ـ 

ميوان ماسبيرو وضمت اآله  من الممظا رين و   فى  وة الوضتب واهن دتال ومتع 

  تتذه الكثتترة يستتمييل يمتتى ىلتتى أووات الرصتتو اليويثتتة ميويتتو الجتتانى ستتار  الستتالح

ه ، و تتذا التتوور المتتذكور ىلتتى وجتته الوىتتة ثتت  الموصتتل ىلتتى متتن أخ تتاه يمتتى متت  ضتتبط

يمنافى مع الدقل والمنط  ، وكان ىلتى اليكت  المطدتون فيته مواج م تا بتأن يبتين وجته 
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يمتى مستمطيع ميكمتة  اطمئنانه ىلى كي يتة ضتبط المتم   األول فتى مثتل  تذه الظترو 

 ط  القضائى لليك  المطدون فيه  .النقض مبا رة سلطم ا فى الرىابة ىلى المن

 

 وفىَماَيلىَيبينَموجزََلأسبابَالطعنَبالنقضَالسابقَبيانهاَكالـآتى

 : ـ

 

  :   أولا

ميكمتة الموضتوع ج لتت واىدتة التوىو  المتى ىضتت ب وانتة الطتاىن ىن تتا ىذ  أن     

ط جاع اليك  المطدون فيه خاليا مماما من ىناصره الجو رية والمى ممدلت  بكي يتة ضتب

ومكتتان ضتتبط الستتالح المضتتبوط بيتتوزة الطتتاىن ) المتتم   الثتتانى ( وه  المتتم   األول

ينال من  ذا القصتور أن يكتون اليكت  الستاب  والصتاور غيابيتا ب وانتة الطتاىن بمتاريخ  

ألن ىتتو أوضتتل بدتتض  تتذه الدناصتتر فتتى أستتباب اليكتت  المتتذكور ،  2013فبرايتتر/ 4

لتت   5/12/2013طدتتن الماثتتل بمتتاريخ الميكمتتة المتتى أصتتورت اليكتت  الصتتاور فتتى ال

م صتتل بأستتباب يكم تتا ىتتن أن تتا اىمنقتتت أستتباب اليكتت  الصتتاور غيابيتتا ضتتو الطتتاىن 

ه يمكتتن القتتول بتتأن وبتتذلك  2013فبرايتتر  4بمتتاريخ  ويضتتوريا ضتتو المتتم   األول

ا ه يمجتزع  اليك  الويابى السال  الذكر يدو مكمتال لليكت  ميتل الطدتن الماثتل أو جتزع 

 .  من ا

        

ميتل الطدتتن  2013ويستمبر  5يكتون اليكت  اليضتور  الصتتاور بجلستة وبتذلك      

الماثتتل  تتو ويتتوه المطتتروح أمتتا  ميكمتتة التتنقض ولمتتا كتتان اليكتت  المتتذكور م تتوبا 

 . بالقصور والمج يل ف نه يكون مديبا واجب النقض كما سب  ا يضاح
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ن أولتة موضتل ذلتك الومتوض ألن ه يجوز اهسمناو ىلى ما جاع بالميقيقات مكما       

ورىتة اليكت  متن األورا  الرستمية المتى يمدتتين ا تممال ا ىلتى كافتة بيانام تا الجو ريتتة 

 .  وىلى رأس ا األسباب المى ميمل منطو  اليك  فى منط  سائع وسويو

 

 

 :  ثانيا

كي يتة اهستموهل ىلتى ل  موضل أسباب اليك  المطدون ىليه فى الطدن الماثتل         

ن المم   األول  و التذ  ىتا  بسترىة الستالح المضتبوط متن ىيتو  متورىات ال ترطة أ

)  ( وستائق ا ج ر ) 1735الدسكرية وه كي يتة اهستموهل ىلتى ستائ  الستيارة األجترة 

سيو أنور ىبرا ي  ( وه مضمون أىوال األخيتر و تو ىصتور يختر  تاب أستباب اليكت  

ىلتى الميكمتة أن موضتل الوستائل  ييت  كتانميل  ذا الطدن ، مما يستموجب نقضته 

أو األج زة المى م  رصو المتم   األول بواستطم ا وأست رت ىتن أنته الجتانى التذ  ىتا  

 .   بسرىة السالح

 

كما ل  مطلع الميكمة ىلى ملك المستجيالت ولت  مطابق تا ىلتى المتم   األول ببيتان       

أثنتاع ارمكابته للسترىة متن  ما ىذا كان  و بذامه الجانى الذ  م  مصويره بملك  األج تزة

ىومه ألنه ه يجوز للميكمة أن مييل فى بيان وىتائع التوىو  وأولم تا ىلتى أ  مصتور 

 .   يخر خال  ورىة اليك  ويو ا

 

 

 

 :  ثالثا

 »ولتتتيت لويتتته استتت   تتت رة «  ......... »الطتتتاىن بتتتأن استتتمه / ممستتتك وفتتتاع       

واستمول ىلتى ذلتك بمتا  ت و بته الدقيتو ،  لوأنه ه ىالىة له باهم ا  الماثت« ............

( بتأن الجتانى اىمتر  لتته  354بميضتر الميقيقتتات ) ل  «أيمتو ستديو اليرانتى » 

والتتذ  صتور ب تتأنه أمتترا «  1المتتم   / ..............  »وأنتته يتوىى   بسترىة الستتالح 
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، بينمتا مت  ضتبط الر تا  المسترو  بمدرفتة الدقيتو  بضبطه وىيضاره ولت  يتم  من يتذه

فتى منطقتة ىتين  تمت ب ر تاو «  ............. »ل  التذكر بأيتو مختازن المتم   / سا

اىتتر لتته بأنتته أخ تتى «  ................ »وأن الجتتانى «  .............. »المتتم   األول 

 وم  ضبطه ب ر او المم   األول المذكور  .  ذلك السالح بمخزنه بمنطقة ىين  مت

 

و تو «  ............. »السالح ضبط لو  الجتانى بأن وأوضل الوفاع فى وفاىه        

ولتتيت لألخيتتر استت   تت رة , وأن متتا «  .............. » تتخل يختتر ختتال  الطتتاىن 

 وطلتتتتب التتتتوفاع المصتتتتريل لتتتته باستتتتمخراج القيتتتتو الدتتتتائلى للستتتتيو  أختتتتوان  تتتتقيقان ,

 من مصلية األيوال المونية وصريت له الميكمة بذلك  . «  ............... »

 

وبالجلستة الميتووة ىتتو  التوفاع يافظتتة مستمنوات طويتتت ىلتى القيتتو الدتائلى التتذ        

، وأن  تذا اهست  لتيت است   ت ره لته  ، ...............يثبت أن لوالوه ابن يختر باست  / 

ميكتتو  ىليتته بمتتوة ثتتال  « ................  »وأكتتو التتوفاع أن الجتتانى اليقيقتتى يتتوىى 

كلتتى  تتر   2012لستتنة  251الستتيوة وبتترى   2012 لستتنة 824ستتنوات بالقضتتية 

 القا رة وأنه يقو  بمن يذ الدقوبة بليمان طره  .

 

 وأمرت النيابتة ب يضتار المتوىو  4/12/2013وىررت الميكمة المأجيل لجلسة       

 .   من ميبسه بليمان طره«  ............... »

 

 ................. »بتتأن  وىتترر وىتترر وفاىتته بالجلستتة األخيتترة يضتتر الطتتاىنو      

، وأن الطتاىن لتيت لته است   ت رة ، وأن   و المم   اليقيقى الذ  ىا  ب خ اع السالح«

 وبالمالى ف متا  خصتان مخمل تان ومقتو  ببطاىتة الترى  القتومى للطتاىن  قيقه « ......»

 رة وه يوجو بجوار اسمه ما ي يو أن له است   ت«  ................ »وم يو بأن اسمه / 

فت ن ميكمتة الموضتوع لت  ميققته وأطريمته بقول تا ىن  ت وو  ورغ  أ ميتة  تذا التوفاع

وأن الميكمتة «  الطتاىن »ا ثبات أكووا فى  ت اوم   أن المتم   المخ تى للستالح  تو 

 مدول ىلى أىوال   وأنه ليت له اس    رة  .
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ا  المتى جتاع ب تا وما أورومه الميكمة فيما مقو  ه يم ت  متع متا  تو ثابتت بتاألور      

بتتأن الجتتتانى التتتذ   تتتا و بالميقيقتتات (  تتت و « ) أيمتتتو ستتديو اليرانتتتى  »أن الدقيتتو 

كمتا أىتر لته أنته المتم   األول ( ، « )  .............. » اىمر  له بسرىة السالح يَُوَىى

وأن أمترا صتور متن النيابتة « ..............  »أخ ى ذلك السالح لو  مم   يخر يوىى 

 »بضتتبطه ولكنتته لتت  ين تتذ وىتتو متت  ضتتبط  الر تتا  بال دتتل بأيتتو مختتازن  الدستتكرية

، وبتذلك «  ................ » األول ىتين  تمت ب ر تاو المتم  بمنطقة «  .............

أيمتتو ستتديو  »مكتتون الميكمتتة ىتتو اىمقتتوت خطتتأ أن  تت وو ا ثبتتات ومتتن   الدقيتتو / 

ىلتتى ختتال  «  ............. »  تتو أكتتووا أن استت  المتتم   المخ تتى للستتالح« اليرانتتى 

 »أر وه ىتن مخ تى الستالح ويتوىى ألن الدقيو المذكور   و بأن المم   األول  اليقيقة

وأن األخير أر وه ىتن مكتان الستالح بأيتو مخازنته بمنطقتة ىتين «  ...................

  مت األمر الذ  يديب اليك  بالخطأ فى ا سناو بما يسموجب نقضه .

 

 : رابًعا 

للتتتوفاع باستتتمخراج القيتتتو الدتتتتائلى  2013 يوليتتتتو 8صتتتريت الميكمتتتة بجلستتتة     

أيتتتو أبنتتتاع «   .................» وىتتتو  التتتوفاع  تتتذا المستتتمنو وي يتتتو أن « ..........»

وبالمتتالى فلتتيت لألخيتتر ) الطتتاىن ( أستت  «   الطتتاىن» وأنتته  تتقي    .................

يكمتة الموضتوع ل تذا المستمنو ال تا  والجتو ر  ول  مم طن مـ     ره فال ميل لالم ا 

 .  والذ  يقطع بصية وفاع الطدن األمر الذ  يديب اليك  بما يوجب نقضه

 

 

 :خامًساَ
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وفتتاع الطتتاىن بتتأن الستتالح المضتتبوط  لتت  يضتتبط بمخازنتته و ىنمتتا ضتتبط ممستتك      

ستتالح لتت  وبالمتتالى فتت ن مكتتان ضتتبط ال«  ...................»  /بمختتزن  تتقيقة المتتوىو

 يكن خاضد ا لسيطرة الطاىن . 

 

 مؤكتو أن المختزن المتتذكور ه يختل الطتاىن أو  تتقيقه كمتا ىتو  التوفاع مستتمنوات      

ولتتيت أي تتا متتن المم متتين ، «  ..............» وأن مالكتته يتتوىى ، «  ................ »

بتوائرة ىست   بوائرة ىس  ىين  مت فى يتين أن الطتاىن يقتي وأن المخزن المذكور يقع 

ىلمتز  جانتتب الصتو  فتى أىوالته ىنتوما ام تت  « أيمتو اليرانتى » وأن الدقيتو/  النز تة ،

ب خ تتاع الستتتالح و ىر تتتاوه ىتتن مكانتتته ، األمتتتر التتذ  يديتتتب اليكتتت  «  ..............»

مكليت     2013 /2/9بالقصتور وا ختالل بيت  التوفاع كمتا ىتررت الميكمتة بجلستة  

ولت  من تذ النيابتة من ميبسه بليمتان طتره «  .............»مم   النيابة الدامة ب يضار ال

الدامتتتة  تتتذا القتتترار وكتتتان ىلي تتتا اهنمقتتتال ىلتتتى ليمتتتان طتتتره لإلطتتتالع ىلتتتى التتتوفامر 

» المخصصتتتة هيتتتواع الميكتتتو  ىلتتتي   وبيتتتان متتتا ىذا كتتتان متتتن بيتتتن   استتت  المتتتم   

 . من ىومه«  .................

 

بتتأن اىمرافتته بأنتته يتتائز للستتالح «  ....................» األول  كمتتا ممستتك المتتم      

أ و ىنما نميجة ىكراه وىع  ىليه وأنه ل  يصتب ب صتابات ظتا رة المسرو  ل  يكن اخميار 

ى  الثقتب الموجتوو بأذنته وأن بتاىى أصتابامه زالتت بمضتى  أكثتر متن من أثر المدتذيب 

ا ىلي ا  . خمسة ى ر يوم 

 

, كمتا كتان األمتر يقمضتى  ا التوفاع بلوغ تا لوايته األمتر فيتهول  ميق  الميكمتة  تذ      

أيمو ميمتوو يمتزة » ىرض الطاىن ىلى الضابطين أيمو سديو اليرانى  ) الرائو ( 

 . لبيان ما ىذا كان الطاىن  و ال خل الذ  م  ضبط السالح بيوزمه من ىومه« 
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ىب تا  ي توب ا غمتوض مطلت  ومواضتع وكل ذلك ينبئ ىن أن الواىدتة بأكمل تا 

أن أج تتتزة األمتتتن وال تتترطة الدستتتكرية كانتتتت يريصتتتة كتتتل  متتتع ماليظتتتة،  ممدتتتووة

اليرل ىلى ضبط ذلك السالح المسترو  وستارىه ومخ يته وأي تا كانتت الوستيلة المتى 

وذلتتك ميتتت ضتتوط موصتتل ىلتتى مدرفتتة الجنتتاة مرمكبتتى الواىدتتة ىلتتى وجتته الميويتتو ، 

ن تى متا ىتتو يكتون ىتو ران ىلتتى ضترورة الي تاظ ىلتى األمتتن و يبتة الوولتة ومكانم تتا و

أذ تتان الدامتتة بتتأن أىمتتال ال تتوب وال وضتتى والمظتتا رات غيتتر الم تتروىة يمكتتن أن 

ول تذا كلته فت ن ،  م رض سيطرم ا ىلى أمن المجممع فيخمتل كيانته ومضتطرب أيوالته

ما خلل ىليه التوفاع متن أنته ه يجتوز للميكمتة أن منستا  وراع أىتوال  ت وو ا ثبتات 

 ع ىلي تا لمخال م تا للواىتع واليقيقتة وألن تا ممتأرجل بتين الجتز  والظتنومقي  يكم ا بنتا

األمر التذ  ه يم ت  وطبيدتة التوليل الجنتائى التالز  لليكت  با وانتة و تو أن  واهيممال

 يكون ىطدي ا ه ييممل ظن ا أو  ك ا . 

 

ويي  أنه لما مقو  جميده فت ن اليكت  المطدتون فيته يكتون وىـتـو  تابه ىـتـوار  

 ــالن بمـــا يسموجب نقضه وا يالة .البط

 

َوعنَطلبَوقفَالتنفيذ
َ

َ

َ

َ

اهستتممرار فتى من يتتذ ، وكتان  ف نته لمتا كتتان اليكت  المطدتتون فيته مترجل التتنقض       

اليك  المطدون فيه ضو الطاىن من  أنه أن يرمتب لته أضترارا ه يمكتن متوارك ا بمتا 

 . الطدنيي  له طلب وى  من يذه مؤىما ريثما ي صل فى  ذا 

 

َفلهذهَالأسباب

َ
َ
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يلممت الطاىن من ميكمة النقض ـ بدتو األمتر بضت  الم تروات للزوم تا لميقيت        

مؤىما ريثما ي صل فى  تذا األمر بوى  من يذ اليك  المطدون فيه أوجه الطدن ـ 

 . الطدن

 

َواليك  

 :    ىبول الطدن  كال  . أولا

الم تروات للزوم تا لميقيت  أوجته الطدتن ـ  وفى الموضوع ـ بدو األمر بض      ثانياَ:

 بنقض اليك  المطدون فيه وا يالة .

 

َرجائىَعطيةَََالمحامىَ/َََََََََََ

 .يافظة مسمنوات :  مرفق
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َإحرازَسلاحَوإصابةَخطأ

َـــــــــ

َق5971ََ/85َنقضَرقمَ

َـــــــ

َجناياتَالحوامدية1422ََ/2012َرقمََقضيةعنَال

َكلىَجنوبَالجيزة2012ََ/403َ

 خطأَفيَتطبيقَالقانونَ. .1

مخالفـةَالثابــتَفــىَالــأوراقَوفســادَالاســتدلالَوالتعســفَ .2

 فىالاستنتاجَ.

 قصورَفىَالبيانَ. .3

 إخلالَبحقَالدفا َ. .4

 .َقصورَفىَالتسبب .5

 

 

 

 

 
 
 
 
 



130 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َمحكمةَالنقض

َالدائرةَالجنائية

َمذكــــــرة

َ
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 الطعنَبالنقضَبابـــــــبأس

 

 ميكو  ضوه ـ طاىن                .................... : المقدمَمن

 

وموطنه المخمار مكمب األسماذ / ميمتو رجتائى ىطيته ـ و ت رمه رجتائى              

  ارع  ري  با ا ـ القا رة  .  26ىطيه ـ الميامى بالنقض 

 

 ةـامـة الدــابـالني:   ضــــــــــــدَ

 
 

ـ متن  13/11/2014ـ بجلسة  فى ىىاوة ا جراعاتالصاور ـ :          لحكمفىَا

 1422/2012فتتتى القضتتتية رىتتت   6ميكمتتتة جنايتتتات الجيتتتزة و/

كلتى جنتوب الجيتزة( والقاضتى  403/2012جنايات اليواموية )

بالستتجن الم تتوو لمتتوة خمستتة ى تتر  الطتتاىن يضتتوريا بمداىبتتة/

ا ىما أسنو ىليه .  ىام 

 15/10/2012بجلستتة  غيابياتتاميكمتتة ىتتو ىضتتت وكانتتت ال        

ىمتتا أستتنو  بالستتجن الم تتوو ستتبع ستتنواتبمداىبتتة المتتم   المتتذكور 

 ىليه . 

َ

 الوقائـــع

 

ىلتتتى المياكمتتتة بوصتتت  أنتتته بمتتتاريخ  ............أيالتتتت النيابتتتة الدامتتتة المتتتم         

  بوائرة ىس  اليواموية ـ ميافظة الجيزة : 1/9/2011

ا   -  ناري ا م  خن ا )بنوىية( يتال كون تا ممتا ه يجتوز المترخيل بييازم تا أيرز سالي 

 أو ىيراز ا.
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أيرز ذخائر مما مسمدمل ىلى السالح النار  سال  الذكر يال كونه ممتا ه يجتوز  -

 المرخيل بييازمه أو ىيرازه .

مسبب خطأ فى موت المجنى ىلي متا ىيتو يامتو ستال  ورؤو  ستليمان أيمتو وكتان  -

ا ىتن ى مالته وىتو  ايمترازه وىتو  مراىامته القتوانين واللتوائل بتأن أيترز ذلك نا ئ  

السالح النار  الستال  التذكر ممتا ه يجتوز المترخيل بييازمته أو ىيترازه وأطلت  

منتته أىيتترة ناريتتة واختتل المتتون نتتمج ىن تتا ىصتتابة المجنتتى ىلي متتا ستتال ى التتذكر 

 أ مما أوو  بييام ا .با صابات الموصوفة بمقرير الص ة الم رييية بطري  الخط

 أطل  أىيرة نارية واخل المون ىلى النيو المبين بالميقيقات .  -

 

ا )أ( متن القتانون  35،  5، 26/3،  6،  1/2وطلبت ىقابه طبق ا للمواو  مكترر 

لستتتنة  101،  1978لستتتنة  26المدتتتول بالقتتتانونين رىمتتتى  1954لستتتنة  394رىتتت  

متتن القستت  الثتتانى متتن الجتتوول رىتت  والبنتتو )ب(  1981لستتنة  165،  ورىتت   1980

،  13354/1995( الملي  بالقتانون األول والمستمبول بقترار وزيتر الواخليتة رىت  3)

 من ىانون الدقوبات . 377/6،  238/1وجنية ومخال ة بالماومين 

 

يمتتو نتتافع مبمداىبتتة المتتم    غيابي تتاىضتتت الميكمتتة  15/10/2012وبجلستتة        

 . وات ىما أسنو ىليهبالسجن سبع سنربيع سويل  
 

وأىيتتوت مياكمتتتة المتتم   بدتتتو القتتبض ىليتتته وىضتتت ميكمتتتة ا ىتتاوة بجلستتتة        

ا . 16/9/2013  باىمبار اليك  الويابى ىائم 

ىضتتت الميكمتتة  13/11/2014ثتت  أىيتتوت ا جتتراعات للمتترة الثانيتتة وبجلستتة 

ا ىما نس  ب ىليه.يضوري ا بمداىبة المم   بالسجن الم وو لموة خمسة ى ر ىام 
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ولما كان اليك  األخير م توب ا بدتوار التبطالن فقتو طدتن ىليته الميكتو  ضتوه          

وىيتو طدنته ميتت  2014/ 12/  2بطري  النقض ب خصه من السجن وذلك بماريخ  

 ممابع  سجن المنيا الجويو . 586رى  

 

 :   ونوردَفيماَيلىَأسبابَالطعنَبالنقضََََََ

 

 نأســـــــــبابَالطعـــ

 

 :   الخطأَفىَتطبيقَالقانون:    أولا

 

، ىضتتتت فتتتى ىىتتتاوة ثابتتتت بتتتالم روات ، أن الميكمتتتة المطدتتتون فتتتى يكم تتتا 

ىضتت فتى ىقوبات ، أخذ ا بدقوبة الجريمتة األ تو ـ  32، ومطبيق ا للماوة /  ا جراعات

الم توو لمتوة خمستة ى تر ، بمداىبتة المتم   / الطتاىن ـ بالستجن  يكم ا المطدون فيته

بالستجن الم توو لستبع ، بينما كان اليك  الويابى ىو ىضتى بمداىبمته  ا ىما أسنو ىليهىام  

لمخال مته للقاىتوة الدامتة المتى ،  األمتر التذ  يبطتل اليكت  المطدتون فيته،  سنوات فقتط

 .  مقضى بأن الطاىن ه يضار بطدنه

 

تا  فالطاىن ىو أييل ىلتى المياكمتة ، فتى المياكمتة المطدتون فتى يكم تا ، مم م 

ىيراز ستالح نتار  م  تخن ) بنوىيتة ( ، وىيتراز ذختائر ممتا مستمدمل ىلتى  بجنايمى

ومدويالمتته ، وبجنيتتة ومخال تتة  394/1954ذلتتك الستتالح بالمخال تتة أليكتتا  القتتانون 

من ىانون الدقوبات ، فقضت الميكمتة بمداىبمته  377/6،  238/1مؤثممين بالماومين 

فيكتون ىقوبتات ،  32، مطبيق تا للمتاوة /  يتةو تى ىقوبتة الجنا بدقوبة الجريمة األ تو ،

الطدن فى اليك  منصترف ا ـ فيمتا ينصتر  ىليته ـ ىلتى متا مضتمنه متن ىقتاب بالدقوبتة 

المقتتررة للجنيتتة والمخال تتة ، يالتتة كتتون  المقتتررة للجنايتتة ، والمطتتو  في تتا الدقوبتتة
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مته المتاوة الجناية  ى الوص  األ و ، األمر الذ  يوجب موىيع ىقوبم تا أختذ ا بمتا ىرر

 ىقوبات لالرمباط .  32/

 

القواىتتو الممبدتتة فتتى  تتأن طتتر  الطدتتن فتتى  تتذا ىلتتى أن الم تترع ختترج ىتتن 

األيكتتا  الويابيتتة فتتى الجتتنل والمخال تتات وذلتتك بالنستتبة لأليكتتا  الويابيتتة الصتتاورة متتن 

 . ميكمة الجنايات فى جناية ميالة ىلي ا

 

نايتات ىلتى نظتا  المدارضتة ول  ي تأ الم ترع ىخضتاع األيكتا  الويابيتة فتى الج

كما  و اليال بالنسبة لملك األيكا  الويابية الصاورة فى المخال تات والجتنل ، بتل أفترو 

لليكت  الويتتابى الصتتاور فتى جنايتتة ىنتتو يضتور المتتم   أو ضتتبطه ـ أفتترو نتتل المتتاوة 

ال قتترة األولتتى( متتن ىتتانون ا جتتراعات الجنائيتتة ، والمتتى مقضتتى بستتقوط ذلتتك  395)

يابى برممه ومداو مياكمة المم   من جويو ، ف ذا يضتر جميتع جلستات ىىتاوة اليك  الو

ا جراعات بأكمل ا ميك  الميكمة متن جويتو بالدقوبتة المتى مرا تا ستواع  ببتراعة المتم   

أو مخ ي  الدقوبة المقضى ب ا ضوه أو م تويو ا أو اليكت  بتذات الدقوبتة المقضتى ب تا 

 غيابي ا .

 
( متتن ىتتانون ا جتتراعات 1/  395ال  ىلتتى المتتاوة )بيتتو أن الم تترع أوختتل مدتتوي

خمام ا ىلى أنته ه يجتوز م تويو الدقتاب ىمتا ىضتى بته ونل فتى الجنائية ، 

 19/6/2003( المطبت  منتذ 2003لسنة  95)مسمبولة بالقانون رى   اليك  الويابى

. 

 
و ذا النل ىا  يطب  ىلى كافتة األيكتا  الويابيتة الصتاورة ضتو متم   مقضتى 

تا ضوه با  وانة م متا مكتررت مترات غيابته ومدتوو القضتاع باىمبتار اليكت  الويتابى ىائم 

 فى يالة مخل ه ىن اليضور أما  ميكمة ىىاوة ا جراعات .
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وذلتتك رغبتتة  متتن الم تترع فتتى مطبيتت  ىاىتتوة أساستتية مطبتت  فتتى ستتائر الطدتتون 

النيابتة  سواع  المدارضة أو اهسمئنا  أو النقض ىذا كان الطدتن متن المتم   ويتوه وون

( ، و ى ىاىتوة ام قتت ىلي تا  أه يُضار الطاىن بطدنهو ذه القاىوة  ى )الدامة ، 

متن ىتانون يتاهت  43من ىانون ا جراعات الجنائية والماوة /  417،  401المواو / 

 وىجراعات الطدن أما  ميكمة النقض . 

 
 13/11/2014وىذ ختتال  اليكتت  المطدتتون فيتته  تتذا النظتتر وىضتتى بجلستتة 

رغتت  أن اليكتت  الويتتابى ،  لمتتوة خمستتة ى تتر ستتنةداىبتتة الطتتاىن بالستتجن الم تتوو بم

كتتان ىتتو صتتور بمداىبمتته بالستتجن الم تتوو لمتتوة  15/10/2012بجلستتة  الصتتاور ضتتوه

 ، ف ن ذلك يسموجب نقضه للخطأ فى مطبي  القانون . سبع سنوات

 
، ألنته  ولما كان مقوير الدقوبة المناستبة ممتا هيتوخل فتى وهيتة ميكمتة التنقض

من أمور الواىع ولتيت القتانون ـ ف نته يمدتين أن يكتون متع نقتض اليكت  المطدتون فيته 

القضاع با يالة ىلى ميكمة الموضوع لمقضى فى موضتوع التوىو  متن جويتو ستواع 

بتتالبراعة أو بدقوبتتة أختت  متتن الدقوبتتة المقضتتى ب تتا بتتاليك  الويتتابى الستتاب  صتتووره 

الساب  اليكت  ب تا و تى الستجن الم توو لمتوة  أو بذات الدقوبة 15/10/2012بجلسة 

 سبع سنوات .

 
أما م ويو الدقاب فى  ذه اليالة وىلى نيو ما ىضى بته اليكت  المطدتون فيته ، 

 ف نه يكون ىضاع خاطئ ا فى مطبي  القانون واجب النقض وا ىاوة .

 

و ىجتراعات جنائيتة ىت 395وه ينال من ذلك القول بأن ال قرة الثانيتة متن المتاوة 

والتذ  نتل ىلتى  31/5/2007وىمتل بته فتى  2007لستنة  74م  مدويل ا بالقتانون 

أنه فى يالة يضور المم   الميكو  ضوه غيابي ا فى جناية ىبل ستقوط الدقوبتة بمضتى 
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الموة مأمر النيابة الدامتة بتالقبض ىليته وييتوو رئتيت ميكمتة اهستمئنا  أىترب جلستة 

ه اليالتتة وللميكمتتة أن متتأمر بتتا فراج  ىتاوة نظتتر التتوىو  ويدتترض ميبوس تتا فتى  تتذ

 ىنه أو يبسه يمى اهنم اع من نظر الوىو  .

 

 ىذ لتت  يمدتترض  تتذا المدتتويل لمتتا نصتتت ىليتته ال قتترة األولتتى المدولتتة بالقتتانون 

و و المبوأ الذ  يظر ىلى الميكمتة م تويو الدقوبتة المقضتى ،  2003لسنة  95رى  

ألن المبتوأ المتذكور ىتا  ،  نايتات فتى جنايتةب ا باليك  الويابى الصاور من ميكمتة الج

متن ميكمتة و امل فى جميع ياهت ىىاوة ا جتراعات فتى األيكتا  الويابيتة الصتاورة 

 الجنايات فى جناية .

 

 . الدا  يؤخذ ىلى ىموميمه ما ل  يُقيو بوليــلواألصل أن النل 

والتذ   ( ىجتراعات جنائيتة ستال ة التذكر ،395ولما كان النل المدتول للمتاوة )

 ىما ىضى به اليك  الويابى ىنو ىىاوة ىجتراعاتبدو  جواز م ويو الدقوبة يقضى 

 ذا النل المدول لصالل المتم   ومتن مياكمة المم   بجناية ميالة لميكمة الجنايات ـ 

ثتت  يمدتتين ىىمالتته ومطبيقتته ، طالمتتا أنتته وضتتع ىاىتتوة ىامتتة واجبتتة المطبيتت  فتتى جميتتع 

جراعات بالنسبة لأليكا  الويابيتة الصتاورة فتى جنايتة ميالتة الياهت المى مداو في ا ا 

ـ ف ن اليك  ميل  ذا الطدن يكون وىو أخطتأ فتى  لميكمة الجنايات و ى اليالة الماثلة

 مطبي  القانون ممدين النقض وا يالة كما سب  البيان .

 

وجتتوير بالتتذكر أن الم تترع بدتتو المدتتويل التتذ  أوخلتته ىلتتى ال قتترة األولتتى متتن 

ىتو ستاو  بتين مبتوأ أه ،  2003لستنة  95ىجراعات جنائية بالقانون رى   395اوة الم

،  يُضتار المدتارض بطدنته فتتى اليكت  الصتاور غيابي تا بمداىبمتته فتى الجتنل والمخال تتات

وبين يك  ىىاوة ا جراعات فى اليك  الويابى الصاور من ميكمة الجنايتات فتى جنايتة 
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الصاور فى ىىتاوة ا جتراعات ممتا ه يجتوز م تويو فأصبل اليك  األخير ،  ميالة ىلي ا

 . الدقوبة فيه ىما ىضى به اليك  الويابى

 

و تتتذه وه  تتتك نميجتتتة منطقيتتتة ممستتتاو  في تتتا مراكتتتز المم متتتين ىنتتتو ىىتتتاوة 

مياكمم   أما  مياك  الطدتن ، ستواع أمتا  ميكمتة المدارضتة اهبموائيتة فتى الجتنل أو 

ا جراعات فى الجنايات الميكتو  في تا غيابي تا ، أو  الميكمة اهسمئنافية ، أو ىنو ىىاوة

متن ىتانون يتاهت وىجتراعات الطدتن  بتالنقض  43ميكمة التنقض طبق تا لتنل المتاوة 

ىذا كتان نقتض اليكت   »المدول ، والذ  جر  نص ا ىلى أنه :  1959لسنة  57رى  

 .« ن بطدنهفال يُضار الطاىياصال  بناع  ىلى طلب أيو الخصو  غير النيابة الدامة 

 

،  ه يجتوز أن يُضتار الطتاىن بتالنقض بطدنتهوموامرت أيكا  النقض ىلى أنه 

ه  بالنسبة لسائر طر  الطدن ـ وألنته المقررةوذلك أن  ذه القاىوة  ى ذات القاىوة 

يجتتوز بوا تتة أن ينقلتتب مظلتت  ا نستتان أو ىىتتاوة مياكممتته وبتتاه  ىليتته ، ولمتتا كتتان  تتذا 

ا  و صييل فى الطدن بطريقى المدارضتة واهستمئنا  ، يصل فى الطدن بالنقض كم

ىذ أن كال  من  ذه الطر  ىنما  و مظل  ه يقصو به الممظل  سو  الموصتل ىلتى ميقيت  

من دة له ، وه يوجو سبب صتييل يتوىو للم رىتة فتى  تذا الصتوو بتين الطدتن بتالنقض 

 والطدن بويره من الطر  .

 . 283ـ ل 53ـ رى   29ـ ت  13/3/1978* نقض 

 .94ـ ل 16ـ رى   29ـ ت  29/1/1978* نقض 

 ل ـت193 رىت  ـ 6ـ متج القواىتو القانونيتة ـ ميمتوو ىمتر ـ ج  24/5/1943نقض * 

261  

 ل ـ 406 رىت  ـ 7ـ مج القواىو القانونية ـ ميمتوو ىمتر ـ ج  4/11/1947نقض * 

391  
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 ل ـ 431 رىت  ـ 7ج   ـ مج القواىو القانونية ـ ميموو ىمتر ـ 1/12/1947نقض  *

406 

 ل ـ 877 رىت  ـ 7ج  ميمتوو ىمتر ـ ـ مج القواىو القانونية ـ 14/4/1949نقض * 

839 

 794 ل ـ 289 رى  ـ 4ـ ت   13/5/1953نقض * 

 745  ل ـ 246 رى  ـ 5ـ ت  9/6/54 نقض* 

 1310 ل ـ 385 رى  ـ 6ـ ت  14/11/1955 نقض* 

 688 ل ـ 169 رى  ـ 13ـ ت 29/10/1962 نقض* 

 672 ل ـ 138 رى  ـ 16ـ ت  15/10/1965قض  ن* 

 1253 ل ـ 240 رى  ـ 17ـ ت  13/12/1966 نقض* 

 1119 ل ـ 210 رى  ـ 17ـ ت  21/11/1966نقض * 

 439 ل ـ 83 رى  ـ 18ـ ت  27/3/1967 نقض* 

 1008 ل ـ 205 رى  ـ 18ـ ت  23/10/1967نقض * 

 

والتتذ  يظتتر  2003لستتنة  95وخالصتتة متتا مقتتو  أنتته بصتتوور القتتانون رىتت  

م تويو الدقتاب ىمتا ىضتى بته اليكت  الويتابى الصتاور متن ميكمتة الجنايتات فتى جنايتة 

فقو موافر السبب الصييل التذ  يقضتى بدتو  الم رىتة بتين اليكت  الصتاور ميالة ىلي ا ـ 

ـ  من ميكمة الجنايات ىنو ىىاوة ىجراعات المياكمة فتى اليكت  الويتابى الصتاور من تا

سواع بطري  المدارضة أو اهستمئنا  أو التنقض  دن فى األيكا وبين سائر طر  الط

وىذ ىضتتى اليكتت  المطدتتون فيتته بمتتا ،  وملتتك نميجتتة ىاولتتة وه تتك ولصتتالل المتتم  ، 

 . ف نه يكون وىو أخطأ فى مطبي  القانون بما يسموجب نقضه وا يالة،  يخال  ا

 

غيتابى متن  وبدبارة أخر  ف ن ميكمة ىىاوة ا جراعات فى يالتة صتوور يكت 

ا ىلي تتا م تتويو الدقوبتتة ميكمتتة الجنايتتات فتتى جنايتتة ميالتتة ىلي تتا ،  ىتتو صتتار ميظتتور 
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متتن ىتتانون ا جتتراعات الجنائيتتة بدتتو مدتتويل ا  395/1طبق تتا للمتتاوة  المقضتى ب تتا غيابي تتا

، وكتتل متتا ل تتا أن مقضتتى بتتالبراعة أو مخ تت  ىقوبتتة  2003لستتنة  95بالقتتانون رىتت  

 ذات الدقوبة .اليك  الويابى أو القضاع ب

ولمتا كتان اليكت  المطدتون فيته ىتو ختال   تذا اليظتر وىضتى بمداىبتة الطتاىن 

ا رغ  أن اليكت  الويتابى الستاب  ىتو ىضتى  بدقوبة السجن الم وو لموة خمسة ى ر ىام 

ف نه يكون وىتو أخطتأ فتى مطبيت  القتانون بمداىبمه بالسجن الم وو ولموة سبع سنوات ، 

يمتتاح لميكمتتة ا ىتتاوة اليكتت  بالستتجن الم تتوو لمتتوة ستتبع  واجب تتا نقضتته وا يالتتة يمتتى

 سنوات أو أىل أو اليك  بالبراعة .

 

ألن مقتوير الدقوبتة المناستبة متن اخمصتال ميكمتة الموضتوع وكتذلك القضتاع 

 بالبراعة بما يخرج واخمصال ميكمة النقض .

ومتتن ثتت  فتتال يك تتى القضتتاع بمصتتييل اليكتت  المطدتتون فيتته طبق تتا لتتنل المتتاوة 

 من ىانون النقض ، بل يمدين أن يكون مع النقض ا يالة . (40)

 

 

خطأَآخرَفىَتطبيـقَالقـانونَومخالفـةَالثابـتَبالـأوراقَ،َفضـلاًَ:    ثانيًا

 عنَفسادَالاستدلالَوالتعسفَفىَالاستنتاجَ.

 

تتا ضتتو  ىضتتى اليكتت  المطدتتون بدقوبتتة الستتجن الم تتوو لمتتوة خمستتة ى تتر ىام 

ة( م  تتخنة الماستتورة ممتتا ه يجتتوز المتترخيل الطتتاىن ىتتن جريمتتة ىيتترازه )بنوىيتت

متتن  26بييازم تتا أو ىيراز تتا وكتتذلك طلقام تتا األمتتر المداىتتب ىليتته بموجتتب المتتاوة 

المدتتول ، والبنتتو )ب( متتن القستت  الثتتانى متتن الجتتوول  1954لستتنة  394القتتانون رىتت  

ستائر  ( الملي  بالقانون األول ـ باىمبار أن ملك الجريمتة  تى األ تو ىقاب تا متن3رى  )

ىقوبتتات وطبق تتا لل قتترة  32/2الجتترائ  األختتر  المتتى ىوىتتب كتتذلك ىن تتا طبق تتا للمتتاوة 
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المدول ف ن ىيتراز أو ييتازة  1954لسنة  394من القانون رى   26الثانية من الماوة 

البناو  الم  خنة ذات المدمير اليوو  والمتى مطلت  طلقتة وايتوة مداىتب ىليته بدقوبتة 

 يراز أو الييازة بالذات أو بالواسطة وون مرخيل .السجن الم وو ىذا كان ا 

والمتى  ذات المدميتر اليتوو وبناع  ىلى ذلك ف ن البنوىية م  خنة الماستورة 

ه مدتتو متتن البنتتاو  الم  تتخنة أو النصتت  اآلليتتة واآلليتتة ستتريدة مطلت  طلقتتة وايتتوة ، 

الختتال  (3الطلقتات والمنصتول ىلي تا بالبنتتو )ب( متن القست  الثتتانى بالجتوول رىت  )

 باألسلية الم  خنة ، والمى ه يجوز المرخيل بييازم ا أو ىيراز ا .

 

فى يين أن ا من البناو  المى يجوز المترخيل ب يراز تا أو ييازم تا . خاصتة  

متتن المجنتتى ىلي متتا ىيتتو يامتتو ستتال   كيي    وىتتو خلتتل مقريتتر الصتت ة الم تترييية لجثتتة 

 ترو استمقر بالجستو وأطلت  متن ورؤو  سليمان أيمو ىلى أنه أصيب بمقذو  نار  م

وأنتته يمدتتذر الجتتز  ستتالح مخصتتل  طتتال  ملتتك النوىيتتة متتن األستتلية والتتذخائر ، 

 . اليقينى بدياره وبالمالى ىيار السالح المسمخو  فى ا طال 

 

ومتتتن  تتتذا يمبتتتين أن المقريتتتر ال نتتتى المقتتتو  فتتتى التتتوىو  و تتتو مقريتتتر الصتتت ة 

به ما ي يتو أن الستالح المستمدمل فتى ىصتابة ل  يرو الم رييية لجثمى المجنى ىلي ما ، 

من المجنى ىلي ما م  خن الماسورة أو من بين األسلية المتى ه يجتوز ىيراز تا  ك    

 . أو ييازم ا

 

أن ذلتتتك الستتتالح ممتتتا ه يجتتتوز المتتترخيل  افمرضتتتتىتتتو ومكتتتون الميكمتتتة 

 . ب يرازه أو ييازمه ـ ىلى غير أسات فنى صييل

 

 :  قضتَمحكمةَالنقضَبأن،  راضلدو  جواز اهفمومطبيق ا 
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 الذ  الواىع من واليقين الجز  ىلى مبنى أن يجب الجنائية األيكا  »         

 ال روض من وا يممال الظن ىلى مؤست وه ، المدمبر الوليل يثبمه

 .« اهيممالية واألولة المجروة واهىمبارات

 132 ل ـ 28 رى    ـ 28 ت ـ 24/1/1977 نقض  * 

 180  ل ـ 39 رى  ـ28 ت ـ 6/2/1977  نقض  * 

  114 ل ـ 27 رى  ـ 24 ت ـ 29/1/1973 نقض   *

 1184 ل  ـ 268 رى  ـ 23 ت ـ11/1972/  12 نقض * 

 120 ل   ـ 22 رى  ـ 19 ت ـ 29/1/1968 نقض  *

 1112 ل ـ 228 رى  ـ 24 ت ـ 2/12/1973 نقض  *

 

ا ثبات الذين ستمدت أىتوال   يُضا  ىلى ما مقو  أنه بالرجوع ىلى أىوال   وو 

بميضر جمع اهسموههت أو بميقيقتات النيابتة الدامتة أو متن ستمع متن  ت وو بجلستة 

يبتتين أن الطتتاىن لتت  يكتتن ييتتوز بنوىيتتة ( ـ 11/6/2014المياكمتتة األخيتترة )جلستتة 

 بييازم ا أو ىيراز ا . م  خنة الماسورة مما ه يجوز المرخيل

 

 بنوىيتتة( بتأن الطتتاىن كتان ييمتل  4ي  ) لبتل ىترر ال تا و  تتدبان يامتو ستل

 . )أمريكى( أثناع وجووه بال رح

 

الطاىن كتان ييمتل بنوىيتة كما ىرر ال ا و أيمو سليمان أيمو سليمان كذلك أن 

التتذ  كتتان ييتتوزه  ذلتتك ىتترار ال تتا وان المتتذكوران أن الستتالح، وبمثتتل  )أمريكتتى(

ىبتو المتالز  أول / أيمتو ميمتو  وكذلك اليال بالنسبة لما   و بتهالطاىن )أمريكى( ، 
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،  6اليلي  فريات مداون مباي  ىس   رطة اليواموية بميقيقات النيابتة الدامتة ) ل

 ( ىلى الموالى . 17، ل 12ل

 

وملك  ى الدناصر المى يصلم ا الميكمة فى موونات أسباب يكم ا المطدتون 

تا( ، وجميد ا مول ىلى أن السالح الذ  يصتلت أنته كتان ييتوزه الىليه  طتاىن )فرض 

ول  يذكر ايو أنه م  تخن الماستورة وممتا ه يجتوز المترخيل  ، من النوع األمريكى

اسمخلصتتت متتا ي يتتو أن  ومكتتون الميكمتتة ىلتتى  تتذا النيتتو وىتتوأو ييازمتته ،  بتت يرازه

والمنستوب ييازمته للطتتاىن بأنته م  تخن الماستورة وممتا هيجتتوز  الستالح المستمدمل

وه يستمول من تا ىلتى ملتك ،  ه م يو  ذا اهستمخاللمن ىناصر ييازمه أو ىيرازه ـ 

. األمر الذ  يص  يكم ا بال ستاو فتى اهستموهل  النميجة بمنط  سائع واسموهل مقبول

والمدستت  فتتى اهستتمنماج  تتذا فضتتال  ىتتن أنتته ه يوجتتو بتتاألورا  متتا ي يتتو أن الستتالح 

بييازمتته أو األمريكتتى هبتتو أن يكتتون م  تتخن الماستتورة وممتتا ه يجتتوز المتترخيل 

 ىيرازه .

 

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأن :  

ىذا انطوت ىلى ىيب يمتت ستالمة أسباب اليك  مدمبر م وبة بال ساو فى ا سموهل  »      

اهسمنباط ويميق  ذلك  ىذا اسمنوت الميكمتة فتى اىمناى تا ىلتى أولتة غيتر صتالية متن الناييتة 

المتى انم تت ىلي تا الميكمتة  المنطقتى للنميجتة  الموضوىية لإلىمناع ب ا أو فى يالة ىو  اللزو 

  «بناع ىلى ملك الدناصر المى ثبمت لوي ا 

   44/  2275ـ  طدن  1981 /28/6* نقض 

ـ طدتتتتن  677ـ ل  112ـ رىتتتت   44ـ ت  21/2/1993* نقتتتتض متتتتونى 

3343/62   
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 َ:ََوقضتَكذلكَبأن
 

يدتول ىليته اليكت  مؤويتا ىلتى  من الالز  في اصول اهسموهل أن يكون الوليل الذ  »       

 . «ما رمبه ىليه من نمائج من غير مدس  في اهسمنماج وه منافر في يك  الدقل والمنط  

ـ لنيييي   782ـ ص  138 رىتتتت ـ  36ـ س  13/6/1985* ن يييي  

6335/55 ً 

 878ـ ص  158 رى ـ  36ـ س  17/10/1985* ن   

 778ـ ص  158 رى ـ  36ـ س 27/5/1985* ن   

ـ لنيييي   847ـ ص  174 رىتتتت ـ  33ـ س  4/11/1982* ن يييي  

4233/52 ً 

 132ـ ص  28 رى ـ  28ـ س  24/1/1977* ن   

 

 َـ قضتَمحكمةَالنقضَبأنهوقد : 

من الالز  فى أصول ا سموهل أن يكون التوليل التذ  يدتول ىليته اليكت  مؤويتا  »     

فتى يكت  الدقتل  متن غيتر مدست  فتى ا ستمنماج وه منتافرىلى ما رمبه ىليته متن نمتائج 

وأن األيكا  الجنائية يجب أن مبنى بالجز  واليقين ىلى الواىتع التذ  يثبمته ـ   والمنط 

  «  الوليل المدمبر وه مؤست بتالظن وا يممتال ىلتى ال تروض وا ىمبتارات المجتروة

. 

ـ  لنيييي   132ـ ص  28ـ ىنيييي   28ـ س   24/1/1977*  ن يييي  

1087/46  ً 

ـ لنييي   878ـ ص  158ـ ىنييي   36ـ س  17/10/1985*  ن ييي  

615/55ً 

 

 

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأن : 
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اليك  يكون م توبا بال ستاو فتى ا ستموهل ىذا انطتوت أستبابه ىلتى ىيتب يمتت  »     

ىلتى أولتة غيتر صتالية  سالمة اهسمنباط ويميق  ذلك ىذا اسمنوت الميكمة فى اىمناى ا

  اللتزو  المنطقتى للنميجتة المتتى متن الناييتة الموضتوىية لإلىمنتتاع ب تا أو فتى يالتة ىتتو

 «انم ت ىلي ا بناع ىلى الدناصر المى ثبمت لوي ا  
 

 4223/52ـ طدتن   847 ـ ل 174رى   ـ  33ـ ت  4/11/1982* نقض جنائى 

   

    44/  705ـ طدن  25/6/1981مونى  نقض* 

 

 

 

 هذاَ،َوقدَقضتَمحكمةَالنقض  : 

ا ىلتتتى صتتتية استتتموهل الميكمتتتة لصتتتواب منبستتتط  رىابم تتتبتتتأن ميكمتتتة التتتنقض »          

فت ذا كانتت ىتو اىممتوت ىلتى وليتل ه يجتوز أن يؤستت ،  اسمنباط ا لألولة المطرويتة  ىلي تا

ىذ يمدتين أن مكتون كافتتة ،  ىضتاع ا ىليته فت ن يكم تا يكتون بتاطال هبمنائته ىلتى أستات فاستو

ستموهل أو المدست  فتي األولة المى أىي  ىلي ا ىضاع اليك  وىو سلمت من ىوار ال ساو في ا 

 .  «، و و ما ل  يسل  منه اليك  الطدين ول ذا كان مديبا واجب النقـض وا ىاوة  اهسمنماج 

مسياة  6453ـ لني   274ـ ص  53ـ ىني   34ـ س  23/2/1983* ن   

52  ً 

   782ـ  ص  138ـ ىن   36ـ س  13/6/1985* ن   

 

وبتذلك بدتو ،  لت  يضتبطو  ومن زاوية أخر  ف ن السالح المسمدمل فى اليتا

استتميال القطتتع والجتتز  بأنتته م  تتخن الماستتورة ومتتن أنتتواع األستتلية المتتى ه يجتتوز 

المتترخيل ب يراز تتا أو ييازم تتا متتن ىومتته ، ألن ملتتك الدناصتتر مكتتون مخ تتاة واختتل 

وه يبت في ا ىهَّ الخبير ال نى من واىتع ال يتل والمداينتة ، ومتن ،  السالح وماسورمه
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ل الميقت  وىلتى ستبيل القطتتع والجتز  متن نوىيتة الستالح باهستمناو ىلتتى ثت  فقتو استميا

أىوال ال  وو ، ألن   اوة ال ا و ه مدبر ىه ىما يستمموه متن يواسته والمتى ه متورك 

 والمى يمكن ىوراك ا والقطع في ا بناع  ىلى ملك اليوات . ىه األمور الظا رة

 

يت ، ول تذا ه يمكتن اهستموهل أما األمور الخ ية غير الظتا رة فتال متورك بتال

ىلي ا ب يو  ملك اليوات ، وىنما يمدين اسمخالص ا من ظترو  التوىو  ومالبستام ا 

ب رط أن يكون اسمخالص ا سائو ا فى الدقل ومقبوه  فى المنطت  . و تذا اهستمخالل 

ه يسممو من فراغ وه ين أ من الدو  بتل هبتو أن مكتون لته مقتومات ووههت و توا و 

 ىليه ومقطع بنميجمه فى منط  سائع ومقبول . مول

 

وىلى الميكمة أن مبين فى يكم ا ملك التوهئل والمظتا ر المتى استمخلل من تا 

ا ويقين ا أن ماستورة الستالح المستمدمل فتى اليتاو  م  تخنة ، وأنته متن  ما يثبت جزم 

متتى األستتلية المتتى ه يجتتوز المتترخيل بايراز تتا أو ييازم تتا يمتتى مستتمقي  النميجتتة ال

 خلصت ىلي ا ومسمو  ىلى أسات مقبول وصائب .

 

األمر التذ  أخطتأه اليكت  المطدتون فيته ، والتذ  ختال كليتة ممتا ي يتو أو ير تل 

للقول بأن ماسورة السالح المسمدمل فى الواىدة والمنسوب ىيترازه للطتاىن م  تخنة 

متتا يصتتلمه  كمتتا أن،  ىذ ختتال المقريتتر ال نتتى المرفتت  بتتاألورا  ممتتا ي يتتو ملتتك النمتتائج، 

وذلتتك اهستتمخالل .  تتذا  الميكمتتة متتن أولتتة فتتى التتوىو  ه يبتترر  تتذا اهستتموهل

ومراىب ميكمة النقض متو  ستالمة  تذا اهستمخالل متن ختالل األستباب المتى ىلتى 

الميكمة أن مبين ا فى يكم ا والمى ممضتمن التوهئل واألمتارات والقترائن ىلتى صتية 

نميجتة المتى انم تت ىلي تا الميكمتة ىتن وصت  ما انم ت ىليه من ىناصر مك ى ليمل ال
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ذلتتتك الستتتالح وأنتتته بنوىيتتتة م  تتتخنة الماستتتورة ومتتتن بتتتين األستتتلية المتتتى ه يجتتتوز 

 المرخيل بييازم ا أو ىيراز ا .

 

فتت ذا رأت الميكمتتة الدليتتا أن ملتتك الدناصتتر ىاصتترة أو غيتتر مكمملتتة أو ي تتوب ا 

وير ا واستمخالل الواىتع منته ثمة مج يل أو مدمي  أو غموض وىب ا  ، ف ن اسميالة مق

ا مؤكتتو ا ـ ألن اهستتمخالل الستتائع والمقبتتول  تتا صتتائب ا وستتويو ا يكتتون أمتتر  اسمخالص 

فتت ذا ،  يمدتتين أن ينصتتب ىلتتى ىناصتتر مكمملتتة وغيتتر مبمتتورة أو ىاصتترةوالصتتييل 

اسمخلصتت الميكمتة نمتتائج مدينتة متتن ىناصتر ومقتومات م تتوبة بالقصتور أو مخال تتة 

 . اسمخالل ملك النمائج مديب ا وباطال   للثابت باألورا  كان

 

و ذا  و الدوار الذ   اب اليك  المطدون فيه بما يصمه بدوار ال ستاو فتى اهستموهل 

بما يسموجب نقضه ، وه ينال من ذلك ما  و مقرر متن أن لميكمتة الموضتوع ستلطة 

 مقويرية واسدة فى مقوير وىائع الوىو  ومكوين ىقيوم ا في ا .

 

لتتيت طليق تتا متتن كتتل ىيتتو ، بتتل ميكمتته ل الميكمتتة لملتتك الستتلطة ، ألن استتمدما

متتنظ  يركتتة ملتتك الستتلطة ومتتؤمن مستتيرم ا يمتتى ه مصتتبل  أصتتول وضتتوابط وىواىتتو

سلطة مسمبوة وممستلطة ، األمتر التذ  ه يم ت  وطبيدتة الستلطة القضتائية و تى ستلطة 

ر من تا ويمتى ىاولة مطب  أيكا  القتانون وملمتز  بضتوابط مستبيب األيكتا  المتى مصتو

يمكن اىمبار تا يجتة ىلتى الكافتة وىنوان تا لليقيقتة المتى ه مقبتل جتوه  أو مناى تة ممتى 

 صارت ن ائية وبامة .

 

ومن كل ما مقتو  يمبتين أن ميكمتة الموضتوع أر قتت وىتائع التوىو  وممتروت 

ىلى ىواىو اهسمخالل السائع والمقبول ، واسمدانت فى مكتوين ىقيتوم ا بتأن الستالح 
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دمل فتتى اليتتاو  م  تتخن الماستتورة وه يجتتوز المتترخيل بييازمتته أو ىيتترازه المستتم

متا يصتلمه متن أىتوال  ت وو ا ثبتات ه وجتوو ل تا ، بتل مختال  بدناصر ووهئتل 

المتتى أوروم تتا  والمتتى لتت  يتترو فتتى ميصتتيل ا ل تتا أن المنستتوب للمتتم   ىيتترازه ستتالح 

 متة المتى وانتت الطتاىن م  خن ه يجوز المرخيل بييازمه أو ىيرازه كمتا جتاع بالم

ب ا ،  ذا ىلى أن أىتوال ال ت وو المستمموة متن اليتوات ه متورك األمتور الخ يتة ومن تا 

ومتا ىذا كتان ،  طبيدة ماستورة الستالح المستمدمل ومتا ىذا كانتت م  تخنة أو مصتقولة

 . ذلك السالح يجوز المرخيل بييازمه أو ىيرازه من ىومه

يان الدناصر الالزمة ليمل ىضتاع اليكت  بوىذ خلت أسباب اليك  وموونامه من 

، وكتان يمدتين ىلتتى  ف نته يضتيى مديب تتا بالقصتور وفستاو اهستموهل،  فتى  تذا الصتوو

الميكمتتة وىتتو رأت القضتتاع ب وانتتة الطتتاىن أن مأختتذ بالقتتور الممتتيقن الثابتتت فتتى جانبتته 

ا ناري تا غيتر م  تخن الماستورة وذختائر وون مترخيل ـ  و و أنه أيترز ويتاز ستالي 

( 2ما ينورج ميتت وصت  األستلية الناريتة غيتر الم  تخنة التواروة بالجتوول رىت  )م

 المدول . 1954لسنة  394الملي  بالقانون رى  

 

وىذ ختتال  اليكتت  المطدتتون فيتته  تتذا النظتتر ف نتته يكتتون مديب تتا لقصتتوره وفستتاو 

جب اسموهله فضال  ىن الخطأ فى مطبي  القانون ومخال ة الثابت بتاألورا  ، بمتا يستمو

 نقضه .

 

ىوة مطبيقات ، من ا ما ىضتت بته ميكمتة التنقض متن  القور المميقن ذا ولنظرية 

 أنه : 

ىذا ل  يكن  ناك ام ا  بين المم مين الممدتووين ىلتى المدتو  ىلتى المجنتى  »   

ىليه وكان باألخير جملة ىصابات أيوا ا ن أت ىن ا الوفاة ـ ف نه يمدين ميويتو ميتو  

فتتى  مدتين أختتذ   بالقتتور الممتتيقنلت  يُدتتر  ميتتوث ا متتن المم متتين  ملتك ا صتتابة ـ فتت ذا

 . «ىقوبات  242يق   ومداىبم   طبق ا للجنية المنصول ىلي ا فى الماوة 
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 . 136ـ ل 46ـ رى   7ـ ت  6/2/1956* نقض 
 

 

 

 وفىَحكمَصدرَمؤخرًاَمنَمحكمةَالنقضَقضتَبأنه  : 

فى اليتاو  ومتا ىذا كانتت  مله يك ى فى ميويو نوع ماسورة السالح المسمد» 

مجتترو أىتتوال ال ت وو وىتتول   أن المتتم   كتان ييمتتل بنوىيتتة يليتتة م  تخنة متتن ىومتته ـ 

م  مما يسمخو  فتى  7.62×  39ارمكاب الواىدة أو ضبط مظرو  فارغ ىيار  وىت

لتذلك فني تا لت  يضتبط ولت  ي يتل وكتان الثابتت أن الستالح المتذكور  تذه البنتاو  ، 

ف نته كتان يمدتين مؤاختذة ،  أنته متن األستلية اآلليتة ستريدة الطلقتاتيمى يمكن القطع ب

ا ناري ا من األسلية غيتر الم  تخنةبالقور المميقن المم     و و أنه كان ييرز سالي 

المدتول  1954لستنة  394( المليت  بالقتانون رىت  2الماسورة الواروة بالجوول رى  )

 . «واجب ا نقضه وا يالة  . ويكون اليك  ىذ خال   ذا النظر مديب ا لقصوره

   . 83ـ لسنة  20221ـ طدن رى   12/5/2014* نقض 

ومؤو   ذا القضاع األخير من ميكمة النقض ، أن ميويو نوع الستالح ومتا ىذا 

ه يجوز القطتع بته متن الميكمتة بنتاع  ىلتى متا كان يلي ا م  خن الماسورة من ىومه ، 

طالمتا أنته ،  يطلت  متن ذلتك الستالح مظرو  فتارغ ممتا ذكره   وو ا ثبات أو ضبط

ـ وفتى  تذه اليالتة فت ن الجتانى يُستأل  ل  يضبط ول  ي يل فني ا بمدرفة خبراع السالح

ا ناري ا من األسلية غير الم  تخنة  القور المميقنىن  فى جانبه و و أنه أيرز سالي 

 المدول . 1954لسنة  394( الملي  بالقانون رى  2الواروة بالجوول رى  )

 

ا وغنى ىن البيان أن البت فى نوىيتة الستالح ونتوع الماستورة متن المستائل  ذ

ال نية البيمة المى ه موخل فى الدل  الدا  ، وه يبت في ا ىهَّ ال نيتون متن واىتع ال يتل 

 والمداينة . 
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 َوقضاءَمحكمةَالنقضَمستقرَومتواترَاستقراراَوتـواتراَيغنيـانَعـن

 :    الاستشهادَ،َــََعلىَأنه

وان كان للميكمة كامل الستلطة فتى مقتوير القتوة الموليليتة لدناصتر التوىو   »           

فيمتتا مستتمطيع  ان م صتتل فيتته المطرويتتة ىلتتى بستتاط البيتت    و تتى الخبيتتر اهىلتتى 

مستتألة فنيتتة بيتتت أن ممختتذ متتن  اه أنتته  يمدتتين ىلتتى الميكمتتة ممتتى واج تتت،  بن ستت ا

للميكمتة  أن   متر  في تا ،  وىلتى أنته هيستوغالوسائل  لميقيق ا  بلوغتا التى  غايتة األ

 ليستت متن الدلت  الدتا  ذلك الى وراية فنية مبو  رأي ا فى مسألة  فنية بيمة  لماييماجه

فتتى   وىلتتى ان القطتتعالخبيتتر  ال نتتى فتتى مستتألة  فنيتتة ،  ميتتلأن  ميتتل ن ستت ا  وه،  

 0 «  الخبرةىلى اسمطـالع رأ  أ ـل  يموى مسألة فنية  بيمة 
    854  ل ــ 165 رى   ــ 11ــ ت  29/11/60قض جنائى   ن* 

   671 ل ــ 131 رى   ــ 12ــ ت  6/61 /13نقض  جنائى* 

   336 ل ــ 84 رى   ــ 13ــ ت  10/4/62نقض جنائى * 

   352 ل ــ 89 رى   ــ 13 ت ــ 16/4/62نقض جنائى* 

    610 ل ــ 152 رى   ــ 13ــ ت  8/10/62نقض جنائى   * 

    92 ل ــ 19 رى  ــ 15 ت ــ 27/1/64نقض جنائى   * 

   937  ل ــ 179 رى   ــ 16ــ ت  20/12/65نقض جنائى * 

    726 ل ــ 144 رى   ــ 18ــ ت  29/5/67نقض جنائى * 

    887 ل ــ 177 رى   ــ 18ــ ت  26/6/1967نقض جنائى * 

    690 ل ــ 134 رى   ــ 18ــ ت  22/5/1967نقض جنائى  * 

   1110 ل ــ 231 رى   ــ 18ــ ت  14/11/67نقض جنائى  * 

    33 ل ــ 6 رى   ــ 19ــ ت  8/1/68نقض  جنائى * 

      546 ل ــ 107 رى  ــ 19ــ ت  13/5/68نقض جنائى  * 

   600 ل ــ 119 رى  ــ 19ــ ت  27/5/68نقض جنائى  * 

    828 ل ــ 165 رى   ــ 20ــ ت 6/69/  2نقض  جنائى  * 
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   358 ل ــ 89 رى   ــ 21ــ ت  15/3/1970نقض  جنائى   * 

   590 ل ــ 142 رى   ــ 22ــ ت  31/10/71نقض  جنائى   * 

   451 ل  ــ 92 رى  ــ 24 ت ــ 1/4/1973نقض  جنائى   * 

   849 ل ــ 183 رى  ــ 25ــ ت  9/12/74نقض  جنائى  * 

     388 ل ــ 74 رى   ــ 29ت  ــ 9/4/78نقض  جنائى  * 

 727 ل ـ 126 رى   ـ 41ـ ت  17/5/1990نقض   جنائى  * 

 

 رأ  الخبير ال نى فتى مستألة فنيته  »  نأكما جر  ىضاع ميكمة النقض ىلى         

فأن تتا مكتون ىتتواخلت بيتت  ذا الميكمتة فدلتتت ذلتك  ـتـ فتت ال تت وو يصتل م نيتتوه بتأىوال ه

 رىت   ـتـ 2ـتـ ت  2/4/1951نقتض  ) « ستباب هميملتهالوفاع وأسست يكم تا ىلتى ا

مستمنو  هيسوغ  للميكمتة أن  »( ، ــ  وىضت ميكمة النقض بأنه  902 ل ــ 333

 رىتت   ـتـ 16ـتتـ ت  2/11/1965) نقتض  «التى أىتوال ال تت وو فتى اطتتراح الترأ  ال نتتى 

 . (   808 ل ــ 153

 

 : القصورَفىَالبيــان:  ثالًثا
 

ع صتتورة الواىدتتة المتتى ىضتتت ب وانتتة الطتتاىن ىن تتا صتتورت ميكمتتة الموضتتو

 بقول ا ما نصه :

 ىن  تتتتتدبان يامتتتتتو ستتتتتلي  يتتتتتال مواجتتتتتوه بدتتتتترت أيتتتتتو أصتتتتتوىائه أبصتتتتتر »      

ا السالح النتار  )بنوىيتة أمريكتى( أطلت  من تا أىيترة ناريتة  المم   / ............ ميرز 

تتا بتتالدرت نتتمج ىن تتا ىصتتابة المجنتتى ىلي متتا ىيتتو بتتال واع يامتتو ستتال  وعو   ابم اج 

 سليمان أيمو .
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وىو أكوت الميريات السرية المى ىا  ب ا المالز  أول / أيمو ميمتو ىبتو اليلتي  

 . «مداون مباي  ىس   رطة اليواموية صية الواىدة 

 

واسمنوت الميكمة فى مصوير ا لواىدة الوىو  ىلى النيو الستال  البيتان ىلتى 

ييية لجثتة كتل متن المجنتى ىلي متا المتذكورين الوليل المسممو من مقريتر الصت ة الم تر

 ىنتته  ثبتت متتن المقريتر ستتال  التذكر أن ىصتتابم ما  فتتى ىجمتال وبويتتر م ريتوبقول تا 

( متتن ا صتتابة  لالثنتتين !!!( ناريتتة ييويتتة يويثتتة يتتوثت )  مد تتا بويتتر م ريتتو) 

بمقتذو  لديتار نتار  م ترو أطلت  متن ستالح مخصتل  طتال  ملتك البنوىيتة وجتائزة 

مد تتا ) ومدتتز  وفام متتاوالمداصتترة وفتت  المصتتوير التتوارو بتتأىوال ال تت وو ،  اليتتوو 

(  لالثنتين !!!( بالصتور ومتا أيوثمته )  لالثنتين !!!!! ( لملتك ا صتابة )  بوير م ريو

 متتتن م مكتتتات ي تتتوية بالصتتتور ونزيتتت  ومتتتو  غزيتتتر وصتتتومة نزي يتتتة يتتتاوة غيتتتر 

 مرمجدة .

 

يصتيل ا للتوليل ال نتى المستممو وبذلك مكون ميكمة الموضتوع ىتو اكم تت ىنتو م

المقريتر  ببيان نميجة ما انم ى ىليتهمن مقرير الص ة الم رييية لجثمى المجنى ىلي ما ، 

وون بيان مقومات ذلك المقرير وما ورو به ىن وص  م صتل  صتابة سال  الذكر ، 

متتتن المجنتتتى ىلي متتتا وكي يتتتة يتتتووث ا وموىتتت  الضتتتارب والمضتتتروب ومستتتافة  كييي    

ىلى وفاة كل من متا وفتى فريتو بويتر ىجمتال ،  ورات ا صابة وكي  أوتا طال  ومط

ىناصتتر جو ريتتة كتتان يمدتتين ىلتتى الميكمتتة بيان تتا متتن واىتتع متتا  تتو ثابتتت وجميد تتا 

 سال  الذكر . بموونات المقرير

 

ول  يقمصر ىصور اليك  المطدون فيه فى اسموهله بالتوليل المستممو متن مقريتر 

من تا وصت  ىصتابة كتل متن  يتراو المقتومات المستمخللىو  ىالص ة الم رييية ىلى 
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،  بويتتر م ريتتواليتتوي  ىتتن ىصتتابات المجنتتى ىلي متتا  أجمتتلالمجنتتى ىلي متتا ، بتتل 

بين ىصتابة كتل من متا ، متع أن لكتل من متا  وايو ل  يميزفى ميصيل  مد اوضم ما 

مخمل ة فى ىناصتر ا ىتن ىصتابة اآلختر ، ولتذلك أفترو مقريتر الصت ة  ممميزةىصابة 

فتتأورو الترأ  الختتال بتتالمجنى ىليته ىيتتو يامتتو م ترييية اليتتوي  ىتتن كتل من متتا ، ال

اآلثتار ا صتابية الثابمتة بتالمقرير  »من المقريتر ، وفي تا أورو متا نصته :  6، ل سال 

الطبى والم ا وة بالصور والموصتوفة بالك ت  الظتا ر   تى ىصتابات ناريتة ييويتة 

م رو اسمقر بالجستو وأطلت  متن ستالح  يويثة يوثت من ا صابة بمقذو  لديار نار 

تتا ىلتتى المطتتور ال تتويو  مخصتتل  طتتال  ملتتك النوىيتتة متتن األىيتترة الناريتتة ، ويكم 

ف نتته يمدتتذر الجتتز  اليقينتتى فني تتا بديتتاره وبالمتتالى ىيتتار للمقتتذو  المستتمخرج 

  تتذا وىتتو جتتاوزت مستتافة ا طتتال  متتو  ا طتتال ،  الستتالح المستتمخو  بتتا طال 

بيوالى ربع ممر فى األستلية ىصتيرة الماستورة ونصت  ممتر فتى  القريب والذ  يقور

األستتلية طويلتتة الماستتورة كالبنوىيتتة المنتتوه ىن تتا بمتتذكرة النيابتتة ) مقيستتة متتن فو تتة 

وىو كان امجاه ا طال  متن األمتا  للخلت  بصت ة أساستية متن اليمتين لليستار السالح ( 

اىتاة المتو  اليركتى لموضتع ىليال  فتى الوضتع الطبيدتى القتائ  والثابتت للجستو متع مر

و تتى جتتائزة المداصتترة واليتتوو  وفتت  المصتتوير التتوارو  ىصتتابمه ب تتمى اهمجا تتات

 . «للواىدة بمذكرة النيابة 

 

التترأ  الختال بتالمجنى ىليته رؤو  ستتليمان وأفترو مقريتر الصت ة الم ترييية 

لمقرير اآلثتار ا صتابية الثابمتة بتا »من المقرير ، وفي تا أورو متا نصته :  7، ل أيمو

الطبتتى والم تتا وة والموصتتوفة بالك تت  الظتتا ر   تتى ىصتتابات ناريتتة ييويتتة يويثتتة 

يتوثت متن ا صتتابة بمقتذو  لديتار نتتار  م ترو لتت  يستمقر بالجستو وأطلتت  متن ستتالح 

والمتى يمدتذر الجتز  اليقينتى مخصل  طال  ملك النوىية من األىيترة الناريتة ، 

لدتتتو  استتتمقرار  خو  بتتتا طال فني تتتا بديار تتتا وبالمتتتالى ىيتتتار الستتتالح المستتتم
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تتا ىلتتى غيتتاب مظتتا ر ىتترب ا طتتال  النتتار  فقتتو جتتاوزت المقتتذو  بالجستتو ،  ويكم 

والتتذ  يقتتور بيتتوالى ربتتع ممتتر فتتى األستتلية  القريتتب مستتافة ا طتتال  متتو  ا طتتال 

ىصتتيرة الماستتورة ونصتت  ممتتر فتتى األستتلية طويلتتة الماستتورة كالبنوىيتتة المنتتوه ىن تتا 

األمتا  سة متن فو تة الماستورة  ( ، وىتو كتان امجتاه ا طتال  متن بمذكرة النيابة ) مقي

فى الوضع  األىلى لألس ل ىليال  بص ة أساسية ومن  للخل  ومن اليمين لليسار

الطبيدتتى الثابتتت والقتتائ  للجستتو متتع مراىتتاة متتا يمممتتع بتته موضتتوع ىصتتابمه متتن متتو  

ير التتوارو يركتتى ب تتمى اهمجا تتات ، و تتى جتتائزة اليتتوو  والمداصتترة وفتت  المصتتو

 «للواىدة بمذكرة النيابة . 

 

وواضتتل ظتتا ر وجتتوو اختتمال  فتتى وصتت  امجتتاه ا طتتال  بتتين ا صتتابمين ، 

 األمتا  للخلتت  صتتابة المجنتى ىليتته األول ىيتو يامتتو ستلي  متتن  فامجتاه ا طتال 

،  فى الوضع الطبيدى الثابتت والقتائ  للجستو اليمين لليسار ىليال  بص ة أساسية ومن 

متتن ا متتا   صتتابة المجنتتى ىليتته الثتتانى رؤو  ستتليمان أيمتو  ا طتتال  امجتتاهبينمتا 

)  ومتن اليمتين لليستار بصت ة أساستية) ول  يقيو ا بأن ا بص ة أساسية (  للخل 

 بالنسبة لألول ( فى الوضع الطبيدى الثابت والقائ  للجسو .  ىليال  بوه  من 

 

 ، وبنتو ا يختر  ى ىليته األوللسببية وفاة المجن(  6كذلك أفرو المقرير بنو ا  ) ل

 . لسببية وفاة المجنى ىليه الثانى (  7) ل

 

ىهَّ أن اليكت  المطدتتون فيتته أجمتتل اليتتوي  فتى ميصتتيله ىتتن ىصتتابات المجنتتى 

ىلي متتا األول والثتتانى مد تتا ، بويتتر م ريتتو ، و تتذا ىصتتور ينطتتو  ىلتتى خلتتط ومخلتتيط 

بدض األوصتا  ، األمتر يمى وىن كان  ناك ام ا  فى وص  كل من ا صابمين فى 

 الذ  ىاب ميصيل اليك  واسموهله بالقصور المخل وال ساو المديب فى هسموهل . 
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ىصتترت فتتى بيتتان  تتذا التتوليل بالمخال تتة لمتتا وكتان متتن نميجتتة ذلتتك أن الميكمتتة 

يكتت   متتن ىتتانون ا جتتراعات الجنائيتتة متتن ضتترورة ا تتممال كتتل 310أوجبمتته المتتاوة 

 صتتل وواضتتل لمضتتمون كتتل وليتتل متتن األورا  المتتى صتتاور با وانتتة ىلتتى بيتتان م

مستانوت ىلي تا الميكمتة فتى ىضتائ ا با وانتة ، بييت  ه ي توبه ثمتة ىصتور أو مج يتتل 

ومدمتتي  ، وذلتتك يمتتى مستتمطيع ميكمتتة التتنقض بستتط رىابم تتا ىلتتى اليكتت  لبيتتان متتو  

 صية مطبي  القانون .

 

 

 
 

 َأَ.َج310ََ/ََوتواترَقضاءَمحكمةَالنقضَ،َفىَتطبيقَأحكامَالمادة

َ،َعلىَأنهَ:ََ

 يضتاح أن الميكمتة يتين  كافيتة بتذام ا يجب أن مكون موونات اليكت  »        

، ىتو ألمتت ىلمامتا صتتيييا بمبنتى األولتة القائمتة في تتا ىضتت فتى التوىو  با وانتتة 

واألستتات التتذ  مقتتو  ىليتته  تت اوة كتتل  تتا و ويقتتو  ىليتته كتتل وليتتل ، وأنتته كيمتتا 

وتترض متتن المستتبيب ف نتته يجتتب أن يكتتون فتتى بيتتان جلتتى يميقتت  ذلتتك ويميقتت  ال

أما ىفتراغ اليكت  فتى  م صل بيي  يسمطاع الوىو  ىلى مسوغات ما ىضى به ،

ىبتتارات مدمتتاة أو وضتتده فتتى صتتورة مجملتتة مج لتتة فتتال ييقتت  الوتترض التتذ  

ىصوه ال ارع من ىسميجاب مسبيب األيكتا  وه يمكتن ميكمتة التنقض متن ىىمتال 

الصييل ومن مراىبة صية مطبي  القتانون ىلتى الواىدتة كمتا رىابم ا ىلى وج  ا 

 . « صار ىثبام ا باليك 

 337 ل ـ 71 رى  ـ 27ـ ت  22/3/1976نقض * 

 57 ل ـ 16 رى  ـ 23ـ ت  10/1/1972نقض * 

  114 ل ـ 27 رى  ـ 24ـ ت  29/1/1973نقض * 

 358 ل ـ 83 رى  ـ 26ـ ت  27/4/1975نقض * 
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 26 ل ـ 4 رى  ـ 33ـ ت  12/1/1982نقض * 

  46 ل ـ 7 رى  ـ 33ـ ت  19/1/1982نقض * 

 

لت  مكتن كما يتول  تذا القصتور ىلتى أن الميكمتة يتين اسمدرضتت ذلتك التوليل 

ا  امال  ي يئ ل ا ال رصة لممييصه الممييل ال امل والكافى التذ  يتول  ملمة به ىلمام 

 يقيقة .ىلى وجه ال ىلى أن ا ىامت بواجب ا فى الميقي  البي  للمدر 

 

ويمتتى يمكتتن الميقتت  متتن متتو  مواعممتته ألولتتة التتوىو  األختتر  المتتى أ تتارت 

ىلي تتا الميكمتتة ، األمتتر التتذ  يديتتب اليكتت  بالقصتتور فتتى البيتتان بمتتا يستتموجب نقضتته 

 وا يالة .

 

ولتو مستتانوت الميكمتة فتتى يكم تا با وانتتة ىلتى أولتتة أختر  ، ألن تتا فتى المتتواو 

كتتون ىقيتتوم ا ، بييتت  ىذا ستتقط أيتتو ا أو استتمبدو ، الجنائيتتة ممستتانوة ومن تتا مجممدتتة م

 ىقيوم ا. مدذر المدر  ىلى أثر ذلك فى مكوين

   114 ل ـ 25 رى  ـ 37ـ ت  22/1/1986نقض * 

 806 ل ـ 140 رى  ـ 41ـ  ت 7/7/1990نقض * 

 500 ل ـ 83 رى  ـ 36ـ ت 28/3/1985نقض * 

 728 ل  ـ 138 رى  ـ 37ـ ت  9/10/1986نقض * 

 274 ل  ـ 53 رى  ـ 34ـ ت 23/2/1983نقض * 

 50ـ ل  8ـ رى   35ـ ت 15/1/1984نقض * 

 1157 ل  ـ 229 رى  ـ 20ـ ت  1969 /27/10نقض * 

 677 ل  ـ 120 رى  ـ 36ـ ت  16/5/1985نقض * 

 534 ل  ـ 144 رى  ـ 30ـ ت 6/5/1979نقض * 

 847 ل ـ 174 رى  ـ 33ـ ت4/11/1982نقض * 
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و للقول بأن مقرير الص ة الم رييية سال  الذكر مرفت  وه ميل فى  ذا الصو

بأورا  الوىو  ويمكن للمطلع ىلى اليك  أن يمبين أسبابه وأسانيوه ىلتى نيتو م صتل 

ألن ورىتتة اليكتت  متتن األورا  الرستتمية المتتى يمدتتين ا تتممال ا ىلتتى كافتتة وواضتتل ـ 

جتر  ىلتى نيتو وىلى رأس ا أستبابه المتى يمدتين أن م ىناصر ا الجو رية واألساسية

 واضل ه ي وبه ثمة ىصور أو غموض أو ىب ا .

 

وألن ميكمتة التتنقض ه مستتمدين فتتى بستتط رىابم تتا ىلتتى اليكتت  بتتأ  وليتتل يختتر 

 مسممو من ثمة أورا  أخر  خارج نطا  ورىة اليك  الرسمية ويو ا .

 

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأن : 

ن ى تتممال ا ىلتتى كافتتة بيانام تتا ورىتتة اليكتت  متتن األورا  الرستتمية المتتى يمدتتي »        

الجو رية ومن ا البيان الم صتل الواضتل لكتل وليتل متن أولتة الثبتوت المتى اىمندتت ب تا 

وه يكمتتل ميضتتر الجلستتة ىه فتتى صتتوو ،  ىلي تتا واطمأنتتتبصتتيم ا  الميكمتتة ووثقتتت

أمتتا بيتتان ،  جتتراعات المتتى امبدم تتا الميكمتتة أثنتتاع نظتتر التتوىو  وا بيانتتات  الويباجتتة

الوليل ومضمونه فيمدتين ا تممال متوونات أستباب اليكت  لكتل متا يمصتل بته متن مؤو  

سمدانة بما  جاع بميضتر الجلستة  لموضتيل أو بيتان هبيان يوضيه وه يجوز  بيال ا

 « الوليل الذ  امخذمه الميكمة سنوا  لقضائ ا با وانة

 898 ل  ـ 201 رى   ـ 23ـ ت  5/6/1972نقض * 

 460 ل  ـ 89 رى   ـ 19ـ ت  15/4/1968نقض * 

 339 ل  ـ 100 رى  ـ 16ـ ت  18/5/1965نقض * 

 

كما ه ينال من ىوار اليك  ل تذا الستبب ، أن يكتون ىضتاة التوىو  ىتو ىطلدتوا 

تا بكتل م اصتيله وأستبابه ومقومامته ،  ىلى المقرير ال ترىى ستال  التذكر وأيتاطوا ىلم 

نع به كل مطلع ىليته ستواع متن ألن القاضى ه ييرر يكمه لكى يقنع به ن سه ، بل ليق
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ا بتأن  الخصو  أو غير   ، ويمى يصبل اليك  الجنائى ممى صار ن ائي ا وبام تا ـ جتوير 

يكون يجة ىلى الكافة وىنوان ا لليقيقة المى ه يقبل جوه  أو نقا  تا ، وىذ ختال  اليكت  

 ب  البيان .المطدون فيه  ذا النظر ف نه يكون مديب ا لقصور بيانه واجب ا نقضه كما س

 

وممتتا مجتتور ا  تتارة ىليتته ، أن  تتا و  الواىدتتة أيمتتو ستتليمان أيمتتو ستتليمان 

و دبان يامو سلي  ـ ىو أوضيا بالميقيقتات أن الطتاىن كتان جالس تا ىلتى مقدتوه بي تل 

فتتى الدتترت ممستتك ا بالبنوىيتتة )األمريكتتى( بيتتو وايتتوة ويطلتت  من تتا الديتتارات الناريتتة 

بنوىية ا متزت متن يتوه فأصتابت طلقام تا المجنتى ىلي متا بمناسبة ال رح وأن ال ال واع

 با صابات المى وروت بالمقرير ال نى والمى أووت بييام ما .

 

وفتتاع الطتتاىن فتتى صتتورة  تتذه الواىدتتة واستتميالة يتتووث ا ىلتتى النيتتو ونتتازع 

خاصتة وأن يخترين كتانوا يطلقتون النتار ،  التذ  رواه ال تا وان المتذكوران ب ت اوم ما

 فى ي ل الدرت السال  الذكر ـ و و وفاع جتو  يظتا ره الواىتع ويستانوه من أسليم  

وينطو  ىلى منازىة جوية فى صورة الواىدة بأكمل تا وكي يتة يتووث ا ، وكتان هبتو . 

بمقريتره ال نتى  من يسم ا بواسطة الخبير ال نى الستال  التذكر متن واىتع متا  تو ثابتت

صتية  تذا المصتوير وامستاىه متتع  وىثبتات متتا يتول ىلتىبدتو م تريل جثتة كتل من متا ، 

الواىع واليقيقة . األمر التذ  ىصترت الميكمتة فتى بيانته خاصتة متع ىمستاك الميكمتة 

النيابة الدامة فتى أستباب يكم تا ، بتل أ تارت ىلي تا فيستب و تذه  ىن ميصيل مذكرة

 ا يالة فى ذام ا غير جائزة .

 وفىَذلكَقضتَمحكمةَالنقضَبأن  : 

ى واىمصر فى بيتان واىدتة التوىو  با يالتة فتى بيان تا  اكم اليك  ىذا كان ىو » 

وون الميجوزات فى اليتو  الميتوو للبيتع ـ  ىلى ما جاع بميضر اليجز ومن ىو  يقو 

بيان مضمون ما جاع بذلك الميضر ومتا بته متن األولتة المتى استمخلل من تا متا نستبه 
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بتذلك اليتو  ممتا  مقويمته الميجتوزات فتى اليتو  الميتوو للبيتع متع ىلمته للمم   من ىو 

 فت ن اليكت  يكتون مديبتا  بالقصتور فتىيسمخلل ىنه موافر ىصتو ىرىلتة المن يتذ لويته ، 

 . «المسبيب بما يسموجب نقضه 

 .58ـ ل 14ـ رى   13ـ ت  16/1/1962* نقض 

ولتت  يترو ىليتته بمتتا وىذ ختال اليكتت  المطدتتون فيته متتن ميصتتيل وفتاع الطتتاىن ، 

لمقو  فى الوىو  واىمس  بتال ستنو وه مدتين أن الوليل ال نى ا يسوغ رفضه من واىع

الوليل ال نى المميصل فى المقرير ال نى الذ  ل  ميصله ، ىو مطاب  متع التوليل القتولى 

، فت ن الميكمتة بتذلك مكتتون وىتو أخلتت بيقتتو  التوفاع وأىيمتت ن ستت ا فتى أمتور فنيتتة 

 تا متن األمتور ال نيتة وأن، أو مبو  رأي ا في تا طالمتا  بيمة ميظور ىلي ا أن مموخل في ا

ـ األمتر  الخالصة وم و  يووو الدل  الدا  المك ول للكافة والتذ  ه ييمتاج ىثبامته لتوليل

الذ  يديب اليك  المطدون فيه القصور فضتال  ىتن ىخاللته بيت  التوفاع بمتا يستموجب 

 نقضه .

 *  أيكا  النقض سال ة البيان فى لزو  الخبرة فى المسائل ال نية البيت .

 

 َقضتَمحكمةَالنقضَبأنهوقد  : 

فتى منتايى وفاىتته  الميكمتة ه ملمتز  بممابدتة المتم  ىذا كتان األصتل أن  «      

ىهّ أنه يمدتين ىلي تا أن متورو فتى يكم تا متا يتول ىلتى أن تا المخمل ة ، 

واج ت ىناصر الوىو  وألمت ب ا ىلى وجه ي صل ىن أن ا فطنت 

ىن المدرض لوفاع الطاىن  ىلي ا ووازنت بين ا . ف ذا  ى الم مت كلية

ىتو  وموى ه من الم متة المتى وج تت ىليته بمتا يك ت  ىتن أن الميكمتة

أطريت  ذا الوفاع و تى ىلتى بينتة متن أمتره ، فت ن يكم تا يكتون ىاصتر البيتان 

 . »مسموجبا نقضه 

 442ـ ل  84ـ رى  29ـ ت  24/4/1978* نقض  
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 94ـ ل  17ـ رى  19ـ ت 22/1/1968* نقض 

 

 

 مةَالنقضوقدَقضتَمحك : 

بأنتته ىذا كانتتت الميكمتتة ىتتو ىامتتت ببمتتر فيتتو  التتوليل فتتأو  ذلتتك ىلتتى ىتتو  » 

ا بيقيقتتة األستتات التتذ  ىتتا  ىليتته متتع أن تتا لتتو فطنتتت ىليتته وىلتتى  تتا صتتييي  ىلمام تتا ىلمام 

فت ن يكم تا يكتون مديب تا واىده لكان من الميممتل أن يدمبتر وجته رأي تا فتى التوىو  ، 

 .«يوجب نقضه  هسموهل بمافو  ىصور بيانه بال ساو فى ا

ـ لستتنة  891ـ طدتتن  765ـ  165ـ  25ـ الستتنة 25/11/1974* نقتتض 

44   

 

 وممى كان ما مقو  ، اسمبان أن اليك  المطدون فيه ىو ىابه ما يسموجب نقضه .

 

 : النخلالَبحقَالدفــا :  رابًعا

 

أوجته ممسك وفاع الطاىن بجلسة المياكمة كما  و ثابت بميضر جلسم ا بدتوة 

لت  يكتن ممواجتو ا بمكتان وفاع جو رية ـ ل  م طن ىلي ا ميكمتة الموضتوع ، مبنا تا أنته 

ولتت  يكتتن ضتتمن الم تتاركين بي تتل الدتترت التتذ  أصتتيب فيتته وىتتت يتتووث ا ،  الواىدتتة

ناريتتة طائ تتة أطلق تتا مج ولتتون متتن بتتين المتتوىوين  المجنتتى ىلي متتا متتن مقتتذوفات

 مئات بل باآله  . الم اركين فى  ذا الي ل وىور ىوو   بدوة

 

وبذلك اسميال ميويو الجانى مطل  األىيرة النارية فتى ال تواع ، والمتى أصتاب 

تا ، و تى ىتاوة ىويمتة مأصتلت  تا وفري  من ا المجنى ىلي ما ، فى أثناع  ذا الي ل ابم اج 

فى المجممع خاصة  فى ري  مصر ، بما يسمييل مده فتى ضتوع  تذه الظترو  و تذا 
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المدتتر  ىلتتى الجتتانى ميتتو  و المطلقتتين لألىيتترة ـ استتميال الجمتتع والزيتتا  وبمدتتو

 .ىصابات المجنى ىلي ما المى أووت بييام ما 

واسمول الوفاع ىلتى ذلتك بمتا ىترره  تا و ا ثبتات أيمتو ستليمان أيمتو ستليمان 

ا  11الستاىة  1/9/2011بميضتر ضتبط الواىدتة وىقتب يتتووث ا مبا ترة يتو   مستتاع 

مبايتت  ىستت   تترطة اليوامويتتة ، ييتت  ُستتئل ىتتن  أمتتا  النقيتتب/ وائتتل رفدتتت مدتتاون

 ( بما نصه : 2مدلومامه فقرر ) ل

 

والنات ىالتت وفوجئت به سقط ىلى األرض  ىنه بديوجـ : أنا كنت ىاىو فى ال رح 

........... )الطتتاىن(  تتو اللتتى ضتتربه بالنتتار وام تت  ...... )الطتتاىن( ب يتتوا   لتتى

 ىصابة  قيقى المموفى والمى أووت بييامه.

 

وبذلك مكون   اوة ال ا و الستال  التذكر بميضتر جمتع اهستموههت الميترر 

مموفي تا أثنتاع ي تل  وىو ولت ىلى أنه فتوجئ بستقوط  تقيقة المجنتى ىليتهىقب الياو  

الطاىن  و الذ  أصتابه بطلت  نتار   ىل  من األ الى أنبل  ل  ي ا والدرت ، وأنه 

تتا بتته .  بتتين بأىوالتته ذلتتك ال تتخل التتذ  أفتتاو أن ولتت  يمتتن ستتاليه أثنتتاع الي تتل وابم اج 

 و الذ  أصتاب  تقيقه ، ومتن ثت  فت ن المصتور الممستبب فتى ا صتابة يكتون  الطاىن

 مج وه  .

 

فال يمكن اهىمواو ب  اومه فتى ذلتك الميضتر هستميالة المدتر  ىلتى وبالمالى 

لتى وليتل ومن المقرر فى  ذا الصوو أنه ه يجوز اهسمناو فى ىوانة المم   ى،  مصور ا

 .مسممو من مج ول ل  يم  سؤاله
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ـ مجموىة القواىو القانونية ـ ىمتر ـ جتـ  24/2/1936* نقض 

 . 550ـ ل 444ـ رى   3

 

 

 : كماَاستندَالدفا َإلىَالمستنداتَالأتية

 

متن أيمتو  14/1/2014بمصلية ال ت ر الدقتار  متؤر   ىىرار موث أصل  ـ  1

ويمضتتمن بدتتو  لتته الواىدتتة ، ىبتتات ستتلطان صتتايب ال تترح التتذ  ممتتت فتتى خال

 .مواجو الطاىن أثناع يوو  الواىدة

ا موثق ا بماريخ  ـ 2 ي يتو من  ا و ا ثبات ميمتوو ستال  ميمتوو  14/1/2014ىىرار 

 . أن الطاىن ل  يكن ممواجو ا بال رح ميل الواىدة

لستتنة  696بتترى   13/4/2014 صتتور طبتت  األصتتل متتن الميضتتر المتتؤر  ـ 3

يقتتر فيتته جيتتران المجنتتى ىلي متتا بتتأن الطتتاىن لتت  ويتتة ، ىوار  اليوام 2014

ومن ث  ل  ييمتل أستلية ناريتة فيه المجنى ىلي ما ،  يمواجو بالي ل الذ  أصيب

 . 1/9/2011الذ  م  يو   فى ي ل الدرت

 

ين تى ،   ت اوة يخترين متن جيتران المجنتى ىلي متاكما يض  الميضر المتذكور 

لت  يكتن ممواجتو ا بي تل الدترت المتذكور وىتت  يي ،  كل من   اهم ا  المسنو للطاىن

 . الياو 

 

وا ىتترارات ورغتت  أ ميتتة وفتتاع الطتتاىن الستتال  التتذكر والمؤيتتو بالمستتمنوات 

الموثقة الصاورة من   وو واىدة يضروا الدترت ، فت ن ميكمتة الموضتوع لت  م طتن 

بيان تا  ألوجه الوفاع السابقة وه بما سطره التوفاع ىلتى ظ تر يتوافظ مستمنوامه الستاب 
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ىن أن تا غابتت ىتن الميكمتة كليتة ولت  متوخل ا فتى اىمبار تا ىنتو مقتوير أولتة  بما ينبئ

متع أن  تذا التوفاع التوارو بملتك اليتوافظ الوىو  ووزن ىناصر ا ىبتل ال صتل في تا ، 

تتا أمتتا  الميكمتتة وىلي تتا أن ميتتيط بتته ومجتتر   تتا وائم  ا ومطروي  يدمبتتر واىد تتا مستتطور 

. وىذ فام تا  لسائع ىن  تاعت ىطرايته وىتو  المدويتل ىليتهميصيله وممصو  له بالرو ا

 ذلك ف ن يكم ا يكون مديب ا لقصوره واجب النقض وا يالة .

والممصتتل ،  الميكمتتة ل تتذا التتوفاع المكمتتوب المؤيتتو بالمستتمنواتولتت  مدتترض 

ا بالوليل . متع أنته  ه ىيتراو ا وه رو افى الوىو  ، ولت  ميصتله  امصاه  وثيق ا ومؤثر 

ي  و له الواىتع ويؤيتوه ويستانوه ويمرمتب ىليته لتو صتل ـ و تو صتييل ـ موييتر  جو 

 وجه الرأ  فى الوىو  . 

 

 قضتَمحكمةَالنقضَفىَالعديدَمنَأحكامهاَبأنهَوقد : 

متتن المقتترر أن التتوفاع المكمتتوب ـ متتذكرات كتتان أو يتتوافظ مستتمنوات ـ  تتو  »        

وىآل كتان يكم تا  اا ورو  ىيتراو  دترض لته مممة للوفاع ال  و  ،ـ  وملمتز  الميكمتة بتأن م

 . «مديبا  بالقصور وا خالل بي  الوفاع  

 378 ل ـ 82  رى  ـ 35ـ ت  3/4/1984*  نقض 

 579 ل ـ 110 رى  ـ 29ـ ت  11/6/1978*  نقض 

 63 ل ـ 13 رى  ـ 28ـ ت  16/1/1977*  نقض 

 113 ل ـ 24  رى  ـ 27ـ  ت  26/1/1976*  نقض 

 1228 ل ـ 249 رى  ـ 24ـ ت  16/12/1973*  نقض 

 1378  ل ـ 281 رى  ـ 20ـ  ت  8/12/1969*  نقض 

ـ طدتتتتن  1280 ل ـ 260 رىتتتت  ـ 24ـ ت 30/12/1973*  نقتتتض 

753/43   

 313/59ـ  طدتن  191 ل ـ 24رىت  ـ 42ـ ت 19/1/1991*  نقض  
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بتتل  تتى  ، كتتذلك المستتمنوات ف تتى بتتوور ا جتتزع ه يمجتتزأ متتن التتوفاع المكمتتوب        

ومتتتع أن وفتتتاع الطتتتاىن كتتتان مؤيتتتوا  بدويتتتو متتتن  ، ـ ىمتتتاوه وستتتنوه وىمتتتووه ال قتتتر 

اه أن اليكت  لت  يدترض ل تا بمامتا  ه ، ـ  المسمنوات المى أيال الي ا الوفاع وممستك ب تا

 .   و ذا ىصور واخالل  جسي  بي  الوفاعــ  ايراوا  وهروا  

  

 

 وقدَحكمتَمحكمةَالنقضَبأنه    : 

وىن كان الثابت من المسمنوات المى يدممو ىلي ا الطاىن فى اثبات وفاىه ىتو ىتومت  »        

، فتتذلك ممتتا  القضتية  لليكتت  ولتت  يكتن مرخصتتا لتته متن الميكمتتة فتتى مقتويم ا  منته بدتتو يجتتز

ولكتن اذا كتان الطتاىن ىتو ممستك ب تذا التوفاع أمتا  الميكمتة يسوغ للميكمة اهلم ات ىن ا ،  

وكانتت الميكمتة لت  مرمب ىليه لوصتل موييتر وجته الترأ  فتى التوىو   وكان وفاىه جو ريا  

مدن بميقي   تذا التوفاع أو مترو ىليته فتان يكم تا يكتون ىاصترا  ىصتورا  يديبته بمتا يستموجب 

 . « نقضه

 977 ل ـ 364 رى  ـ  3ـ  ت   1952 /5/  20*  نقض  

 

 ََبأنهَأيضاوحكمت  : 

يدتو وفاىتا   مقومته منته فتى ن تى ركتن الخطتأ ىنته  ممسك الطاىن بوهلة مسمنوات  »         

واذا لت  ملت  الميكمتة بتاه  ىلتى  تذا التوفاع فتى جتو ره مصتيره   اما  فى الوىو  ومؤثرا فتى

الى فيتواه ولت  مقستطه يقته ومدنتى بممييصته بلوغتا  التى   ول  مواج ه ىلى يقيقمه ول  م طن

لت  مميتو  ىتن ملتك المستمنوات متع متا غاية األمر فيه بل ستكمت ىنته ايتراوا  لته وروا  ىليته و

يكون ل ا من وهلة فى ن ى ىنصر الخطأ ولو أن ا ىنيتت ببيث تا لجتاز أن يمويتر وجته الترأ  

 . « فى الوىو  فان يكم ا يكون مديبا  بالقصور

 146 ل ـ  30 رى  ـ  24ـ  ت   1973 /2 /11*  نقض 
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دقب الوفاع فتى كافتة وه ميل للقول فى ذلك الصوو بأن الميكمة غير ملزمة بم

مناييه الموضوىية المخمل ة ىذ الرو ىليه يستم او وهلتة وضتمن ا متن ستيا  األولتة المتى 

ستتاىم ا الميكمتتة وأىامتتت ىلي تتا ىضتتاع ا با وانتتة ـ ألن  تتذا القتتول ي تترض بوا تتة أن 

مكون الميكمة ىو فطنت ىلى ذلك الوفاع وألمت بته وىلي تا ميصتيله ىن لت  مترو ميقيقته 

ا .بلوغ ا ل  واية األمر فيه أو الرو ىليه بما يسوغ ىطرايه وىه كان يكم ا ىاصر 

 

 ـــ   قضتَمحكمةَالنقضَبأنهَوقد : 

ولتتئن كتتان األصتتل أن الميكمتتة ه ملمتتز  بممابدتتة المتتم   فتتى منتتايى وفاىتته  »      

يمدتين ىلي تا أن متورو فتى أنته  ىهالمخمل ة للرو ىلى كل  ب ه يثير ا ىلتى استمقالل ـ 

الوىو  وأولم ا وألمتت ب تا ىلتى وجته ي صتل   ا مايول ىلى أن ا واج ت ىناصريكم

وأن تا اذا الم متت ىتتن ،    ىتن  أن تا فطنتت الي تا ووازنتت بين متا ىتن  بصتر وبصتيرة

  وفاع المم   كلية وأستقطمه جملتة ولت  متوروه ىلتى نيتو يك ت  ىتن أن تا أطلدتت ىليته

 «وأىسطمه يقه فان يكم ا يكون ىاصـــرا 

 762ـ ل  134ـ رى    36ـ ت 6/6/1985ض * نق

 840 ل ـ 149 رى  ـ 36ـ ت  10/1985 /10نقض * 

 1033 ل ـ  181 رى  ـ 32ـ ت  12/1981 /3نقض * 

 275 ل ـ 47 رى  ـ 32ـ ت  1981/ 3 /25نقض * 

 789 ل ـ 167 رى  ـ 30ـ ت  11/1979 /5نقض * 

 369  ل ـ 82  رى  ـ  30ـ ت   1979/ 3 /29نقض * 

  394 ل ـ 81 رى ـ  30ـ ت  1979/ 3 /26قض ن* 

  442  ل ـ 84 رى  ـ  29ـ ت  1978/ 4 /24نقض * 

  94ـ ل 17ـ رى   19ـ ت 22/1/1968* نقض 
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تا  كما ممسك الوفاع كما  و ثابت بميضتر جلستة المياكمتة ، بتأن  نتاك مدارض 

ا بين أىوال  ت وو ا ثبتات ومقريتر الصت ة الم ترييية لجثمتى المجنتى ىلي متا ،  واضي 

متتن األمتتا  للخلت  ومتتن اليمتتين لليستتار ييت  ورو بتتذلك المقريتتر أن ىصتتابة كتل من متتا 

و تذا ه يم ت  و ت اوة بالنستبة للمجنتى ىليته الثتانى ،  ىليال  ومتن أىلتى ىلتى أست ل

أفقي تتا فتتى ، ولت  يقتتل القائتتل متن   أن المجنتتى ىليته الثتتانى كتتان يجلتت   تؤهع ال تت وو

، ولت  مجتر الميكمتة ميقيقتا   و ىلتى الطتاىن المواجتو فيتهمكان المدتزمكان أس ل من 

فتتى  تتذا الصتتوو بواستتطة الطبيتتب ال تترىى لرفتتع  تتذا المنتتاىض بتتين التتوليلين القتتولى 

وال نى ، بل واىمس ت أن ما مم قان ، األمر الذ  ىاب اليكت  بالقصتور والمنتاىض بمتا 

 أوجب نقضه .

 

 ـ أنعلىَقضاءَالنقضَإذََاستقرَوقد : 

ىتو ورو ىلتى صتورة الميكمتة بأستبابه  أورومتهاليك  يكون مديبا  ىذا كان ما  »        

 ينتاىض بدضته التبدض اآلختر وفيته متتن المدتارض متا يصتمه بدتو  المجتانت وينطتتو 

فو  ذلك ىلى غمتوض وىب تا  وم تامر ينبتئ ىتن ىختمالل فكرمته ىتن ىناصتر الواىدتة 

ومامته ستواع متا مدلت  من تا المى ىسمخلل من ا ا وانة مما ه يمكن مده ىستمخالل مق

ويدجز بالمالى ميكمة النقض ىتن ىىمتال رىابم تا بواىدة الوىو  أو بالمطبي  القانونى 

اليكتت  وىتتو  ىستتمقرار ا  أورو تتاىلتتى الوجتته الصتتييل  ضتتطراب الدناصتتر المتتى 

ىلتى أ   يدتر ممتا يستمييل مدته أن  ، الثابمةا سمقرار الذ  يجدل ا فى يك  الوىائع 

 . « يكمة الموضوع ىقيوم ا  ويكمت فى الوىو أسات كونت م

 4223/52ـ طدتن  847ـ ل 174ـ رى  33ـ ت  4/11/1982*  نقض 

  

   940/46ـ طدن  44ـ ل 9ـ رى  28ـ ت  9/1/1977*  نقض 
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 قضتَمحكمةَالنقضَبأنَكما  : 

ينتتاىض اليكتت  يكتتون مديبتتا  ىذا كتتان متتا أورومتته الميكمتتة فتتى أستتباب يكم تتا   »    

البدض اآلخر وفيه من المدارض ما ي وبه بدو  المجانت وينطتو  فتو   بدضه

ىتن ىختمالل فكرمته ىتن ىناصتر الواىدتة  ذلك ىلى ىب ا  وغموض وم امر ينبئ

المتتى أستتمخلل من تتا ا وانتتتة ممتتا ه يمكتتن مدتتته ىستتمخالل مقومامتته ويدجتتتز 

 المتىىلى الوجته الصتييل  ضتطراب الدناصتر ميكمة النقض ىن ىىمال رىابم ا 

أورو تا اليكت  وىتو  ىستمقرار ا ا ستمقرار التتذ  يجدل تا فتى يكت  الوىتائع الثابمتة ممتتا 

يستتمييل ىلي تتا مدتته المدتتر  ىلتتى أ  أستتات كونتتت ميكمتتة الموضتتوع ىقيتتوم ا فتتى 

 « الوىو 

 44ـ  9ـ  28ـت 9/1/1977* نقض 

 769 ل ـ 136 رى  ـ 36ـ ت  11/6/1985نقض * 

 

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأن : 

الوفع بقيا  المدارض بين األولة القولية وال نية بما يسمدصتى ىلتى المواعمتة  »         

ىلتتى الميكمتتة ميقيق تتا بواستتطة الخبيتتر  والموفيتت  متتن التتوفوع الجو ريتتة المتتى يمدتتين

ال نى المخمل ويوه لما يمرمب ىلي ا  لو صيت ـ من مويير وجه الرأ  فتى التوىو  

با ستتمناو ىلتتى التتوليلين مدتتا   با وانتتةىضتتاع ا ويكتتون اليكتت  مديبتتا  ىذا أىامتتت الميكمتتة 

رغ  ما بين ما من مدارض ومناىض لمجافاة ذلتك لألصتول المنطقيتة الستويوة والمنطت  

 . «  القضائى الصييل

ـ طدتتتتن  796 ل ـ 180 رىتتتت  ـ  23ـ ت  28/5/1972*  نقتتتتض 

321/42   
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لستنة  2046ـ طدن  173 ل ـ  35 رى  ـ 15ـ ت  2/3/1964*  نقض 

33  

 

ا لوجه الي  فتى التوىو  أن ممتوارك متا  كما كان يمدين ىلى الميكمة اسمظ ار 

 اب الميقي  اهبموائى من ىصور ، باىمبار أن ا ستلطة اليكت  ، وذلتك بت جراع مداينتة 

ألن ت  لمكان اليتاو  بكامتل  يئم تا بدتو مكليت  النيابتة الدامتة بت ىالن  ت وو الواىدتة ، 

المتم   بت ىالن   ، ولكتن   متن  ت وو الواىدتة التذين ليسوا من   وو الن ى يمتى يكلت  

 . و ا ووا أيواث ا يمكن أن يكونوا ىو ىاينو ا
 

وىن كتان القتانون ىتو  »وىو ىضت ميكمتة التنقض فتى الدويتو متن أيكام تا بأنته         

ىه  أن الم ترع لت  يقصتو ، ـ  رس  طريقا للمم    ىالن   ووه أمتا  ميكمتة الجنايتات

خالل باألست الجو رية للمياكمتات الجنائيتة ، والمتى مقتو  ىلتى الميقيت  بذلك الى ا 

ستواع هثبتات الم متة أو ،  ال  و  التذ  مجريته الميكمتة بالجلستة ومستمع فيته ال ت وو

، ـ ثتت  مجمتتع بتتين متتا مسمخلصتته متتن  تت اوام   وبتتين  متتا وا  ستتماى   ممكنتتا،  ن ي تتا

ى بستاط البيت  لمكتون متن  تذا ىناصر ا سموهل األخر  فى الوىو  المطروية ىل

 المجموع ىقيوم ا فى الوىو  . 

 

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنه   :   

ولتو لت   ستماع  ت وو الواىدتةيمدين ىلى الميكمتة ىجابتة التوفاع التى طلبته  »      

، هن تت  جميدتتا ه  أو يقتت  المتتم   بتت ىالن  ،  فتتى ىائمتتة  تت وو ا ثبتتات يتترو ل تت  ذكتتر

وألن الميكمتتة  تتى المتتالذ كلمتتة ، يمتتى يلمتتز  بت ىالن   ، يدتوون  تت وو ن تتى بمدنتى ال

ىلتتى الوجته الصتييل ، غيتتر  األخيتر التذ  يمدتين أن يم ستتل لميقيت  الواىدتة ومقصتي ا

فى ذلك بمصر  النيابتة الدامتة فيمتا مثبمته فتى ىائمتة  ت وو اهثبتات ، أو مستقطه  مقيوة

وىه  ىنم تتت وا ىاينو تتا ، متتن أستتماع ال تت وو التتذين ىتتاينوا الواىدتتة ، أو يمكتتن أن يكونتت
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الجوية فى المياكمة وىنول  باب التوفاع فتى وجته طارىيته ، و تو متا مأبتاه الدوالتة أ تو 

. وىذ كتتان ذلتتك ، وكتتان اليكتت  المطدتتون فيتته ىتتو أغ تتل طلتتب التتوفاع فتتى  تتذا  ا بتتاع

 . « الخصول ، فل  يجبه أو يرو ىليه ، ف نه يكون مديبا  بما يسموجب نقضه 

 341 ل ـ 85 رى  ـ 21ـ ت  2/3/1970*  نقض  

 753 ل ـ 158 رى  ـ 28ـ ت  12/6/1977*  نقض  

 870 ل ـ 179 رى  ـ 33ـ ت  11/11/1982*  نقض  

 979 ل ـ 197 رى  ـ 34ـ ت  23/11/1983*  نقض  

 1045 ل ـ 191 رى  ـ 36ـ ت  26/11/1985*  نقض  

   259 ل ـ 33 رى  ـ 39ـ ت  9/2/1988*  نقض  

 

ى ال  اوة المى مسمد ا الميكمة من   وفى يضتور المتم   ووفاىته ، متا ولدل ف

يتتوفد ا ىلتتى الدتتوول ىتتن وج تتة نظر تتا المتتى اىمندتتت ب تتا ىبتتل ستتماى   ، ىذ ه يجتتوز 

للميكمة أن مبو  رأي ا فى وليل ل  يطرح أمام ا ىلى بساط البي  فتى يضتور المتم   

 ووفاىه .

 

ب ىلتى الميكمتتة فتتى ستتبيل ميقيتت  ولمتا  تتو مقتترر فتتى  تذا المقتتا  متتن أنتته يجتت

الدوالة ىلتى الوجته األكمتل أن م ستل المجتال أمتا  ال تا و ليقترر اليت  وأن يمتى وىن 

ىول ىن أىواله األولى بالميقيقات يمى ه مول  الباب فى وج ه ىذا ما ىتاووه ضتميره 

 للرجوع ىلى الي  وا ىالع ىما كان ىليه من باطل .

ـ مجموىتتة الربتتع ىتترن ـ  15ـ الستتنة  1371ـ طدتتن  15/10/1945* نقتتض 

 . 784ل

 

ولمتتا  تتو مقتترر كتتذلك متتن اىممتتاو األيكتتا  الجنائيتتة ىلتتى مبتتوأ اىمنتتاع القاضتتى 

الجنتتائى ي تترض ىليتته ضتترورة مداي تتمه ألولتتة الثبتتوت أو الن تتى مداي تتة مامتتة فدليتتة 



169 

 

منه وىقلية بديوة كل البُدو ىن المورج فى أورا  الميقي  اهبموائى المكموبة وممتا مضت

 من أىوال جاموة ه منبض باليياة .

 

 ذا الى أن المياكمة ممثتل للميكمتة ال ترل األخيترة لمراجدتة األولتة ومتوارك 

ما ىو يكون ىتو فتات أمتره ىلتى ستلطة الميقيت  اهبمتوائى متن نقتل أو ىصتور ـ وألن 

متى أن يكتون مستممو ا متن الثقتة الاىمناع الميكمة بثبوت الم مة أو ىتو  اىمناى تا ينبوتى 

ومتن المتأثير التذ  ميوثته  تذه األىتوال ،  مويى ب ا للميكمة أىوال ال ت وو أوه متويى

 فى ن وت ىضاة الوىو  و   ينصمون ىلي ا بأن ست   ، وألن الم ترت فتى وجته ال تا و

ومراىبة ما يظ ر ىليه متن اضتطرابات ومراوغتة يدتين الميكمتة ىلتى مقتوير  ت اومه 

 ووزن ا المقوير الصائب والسويو .

 

 ذا ىلى أن اليك  فى الوىو  بمجرو اهطتالع ىلتى أوراى تا ، ينطتو  وه تك 

ىلى موامرة خطيرة ه يؤمن مد ا ايممال الزلل بسبب اهىمنتاع بأولتة ىتو مكتون أملم تا 

 أ واع الخصو  وأطماى   .

 

و ذا الميقي  الذ  كتان يمدتين ىلتى الميكمتة القيتا  بته واجتب ىلي تا ولتو وون 

ألن منازىمتته فتتى صتتورة الواىدتتة وىتتو  نستتبم ا للمتتم   اع ، طلتتب صتتريل متتن التتوف

منطو  ىلى طلب جاز  ب جراع  تذا الميقيت  ىذ ه يُيمتل وفاىته ىه ىلتى  تذا المدنتى 

 . وه يسمول منه ىه ملك الوهلة

  451ـ ل 92ـ رى   24ـ ت 1/4/1973* نقض 

 

الميكمتة فتى  ولما  و مقرر من أن ميقي  األولة فى المواو الجنائية  تو واجتب

 المقا  األول وه يجوز بيال أن يكون ر ن م يئة المم   أو وفاىه .
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ولما  تو مقترر متن أن المياكمتات الجنائيتة مدممتو أساس تا ىلتى الميقيقتات المتى 

مجري ا الميكمة بالجلسة ومسمع فتى خالل تا ال ت وو ومنتاى  فتى خالل تا األولتة ستواع 

 ه . ثبات الم مة ضو المم   أو ن ي ا ىن

 

وىذ أمسكت الميكمة ىن ىجراع ذلك الميقي  رغت  أنته ظتا ر المدلت  بالتوىو  

وهز  لل صتتل في تتا وممكتتن ولتتيت مستتمييال  فتت ن يكم تتا المطدتتون فيتته يكتتون مديبتتا  

 لقصوره وىخالله بي  الوفاع واجب ا نقضه .

 

 ـ وقدَقضتَمحكمةَالنقضَفىَالعديدَمنَأحكامهاَبأن : 

فتتى المقتتتا  األول   تتو واجتتب الميكمتتتةفتتتى المتتواو الجنائيتتتة ميقيتت  األولتتة  »        

وبوتتض النظتر ىتن مستتلك وواجتب  ىلتى الميكمتتة ميقيت  التوليل متتاوا  ميقيقته ممكنتا 

هيصتتل أن فتتى  تتأن   تتذا التتوليل ألن ميقيتت  أولتتة ا وانتتة فتتى المتتواو الجنائيتتة  المتتم  

 . « يكون ر ن م يئة  المم   أو الموافع ىنه

 728 ل  ـ 138 رى  ـ 37ـ ت  9/10/1986*  نقض 

 1220 ل ـ 289 رى  ـ 32ـ ت 30/12/1981*  نقض 

  442 ل  ـ 84 رى  ـ29ـ ت 24/4/78* نقض 

  214 ل ـ 53 رى  ـ 23ـ ت  21/2/72* نقض 

 821 ل  ـ 185 رى  ـ 35ـ ت 25/11/84* نقض 

 621 ل  ـ 124 رى   ـ 34ـ ت 11/5/83* نقض 

  2ـ ل  2 ـ رى   7و القانونية ـ ج ـ مجموىة القواى 5/11/45* نقض 

 ل ـ  120 رىت  ـ 7ـ مجموىة القواىو القانونية ـ ج  25/3/46* نقض 

113 

 

 



171 

 

 ـ : كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه 

التتذ  مجريتته  الميقيتت  ال تت و  األصتتل فتتى األيكتتا  الجنائيتتة  أن مبنتتى ىلتتى »        

ال تت وو متتاوا  ستتماى    الميكمتتة بالجلستتة  ومستتمع فيتته فتتى مواج تتة المتتم    تت اوات

 . «ممكنا 

  870 ل  ـ 179 رى  ـ 33ـ ت  11/11/82* نقض 

 120 ل  ـ 21 رى   ـ 29ـ ت 30/1/78* نقض 

 412 ل  ـ 86 رى  ـ 24ـ ت  26/3/73* نقض 

 456 ل  ـ 93 رى  ـ 24ـ ت  1/4/73* نقض 

 1277ـ ل 177ـ رى   52ـ ت 3/12/1991* نقض 

 . 
 

 ـ : وَقضتَمحكمةَالنقضَبأن 

مُبنى ىلى الميقيقات المتى مجري تا األصل فى المياكمات الجنائية أن ا ىنما  »          

ا  ـ وذلتتك فتتى الميكمتتة فتتى الجلستتة ومُستتمع فتتى خالل تتا ال تت وو متتا وا  ستتماى   ممكنتت

مواج ة الخصو  وىلي ا أن مداون الوفاع   فتى أواع مأموريمته وأن متأمر بالبيت  ىتن 

ما وا  ىو لجأ ىلي ا  فتى ذلتك ونستب  وة ألواع ال  اوةولو بالق وىيضاره ال ا و

ىلى ال ا و مدمو م ربه أو م ريبه يمى ه يُولى ب  اومه فى مجلت القضتاع ومتا وامتت 

الميكمتة ىتتو مبينتت أيقيتتة التوفاع فتتى ممستكه بوجتتوب مناى تمه وأنتته لت  يكتتن فتى طلبتته 

كتان يكم تا مديبتا   مراوغا  أو ىاصوا  مدطيل السير فتى التوىو  فت ذا ىصترت فتى ذلتك

 « خالل ا بي  الوفاع 

لستتنة  1916ـ طدتتن  1106ـ ل  204ـ رىتت   36ـ ت  12/12/1985*  نقتتض 

55  

 295ـت طدتن 176ـت ل186ـ رىت   4ـ مجموىتة ىمتر ـ جتـ 28/3/1938*  نقض 

  8لسنة 
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  55لسنة  1605ـ طدن  801ـ ل  141ـ رى   36ـ ت  2/10/1985*  نقض 

 

 ـ  وقضتَكذلكَبأن : 

وىيمياطيتا  ستماع  تا و ىثبتات أو طلب الوفاع فى خما  مرافدمه البراعة أصتليا   »      

تىجراع ميقي  ُمدَيَِّن يُدمبر طلب   ا ملمتز  الميكمتة ب جابمته ممتى كانتت لت  منمته ىلتى ا جازم 

 . «  البراعة

لستتنة  1656ـ طدتتن  591ـ ل  119ـ رىتت   33ـ ت  11/5/1982*  نقتتض 

52  

 

  ـ نقضَبأنهكماَقضتَمحكمةَال : 

وائمتا  أن  الميقيقات األولية  ه مصلل أساسا  مبنتى ىلي تا األيكتا  ، بتل الواجتب  »    

 . «  الذ  مجريه الميكمة بن س ا فى الجلسةيؤست اليك  ىلى الميقي  

 ل ـ 35 رى  ـ 4ـ مجموىة القواىو القانونية )ىمر( ـ جـ 10/1/1933*  نقض 

32 
 

 ـ  كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه : 

بمتا يطتاب  أو يختال   غيتره متن فتى الميقيقتات  هيمدل  بمتا أبتواه سماع ال ا و  »   

ويستع التوفاع مناى تمه أظ تارا لوجته اليقيقتة   فى جلسة المياكمتةبل بما يبويه  ال  وو

» 

 696 ل  ـ 144 رى   ـ 24ـ ت 3/6/1973* نقض 

 ل ـ 210 رىتتتت   ـ 20ـ ت  13/10/69* نقتتتتض 

1069 

 ـ  كمةَالنقضَبأنهكماَقضتَمح : 
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أن يستكت التوفاع ه يقوح فى واجب الميكمتة القيتا  بتالميقي  الواجتب ىلي تا ،   »    

ىتتتن طلبتتته ،  وىالتتتت :  أن التتتوفاع التتتذ  ىصتتتو بتتته مكتتتذيب أىتتتوال ال تتتا و هيستتتوغ 

ا ىراض ىنه بقالة  األطمئنان الى ما  و به ال ا و المذكور لمتا يمثلته  تذا الترو متن 

ع ىبتل  أن ينيست  أمتره بميقيت   مجريته الميكمتة  وهيقتوح فتى  تتذا أن مصتاورة للتوفا

يستتكت التتوفاع ىتتن طلتتب أجتتراع  تتذا الميقيتت  متتاوا  أن وفاىتته ينطتتو  ىلتتى المطالبتتة 

 « ب جرائه

  1220 ل  ـ 219 رى   ـ 32ـ ت  30/12/81نقض * 

 

 ـ   كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه : 

ا ثبتتات ومتتن  تتأنه لتتو صتتل أن  كتتذيب  تتا وم اذا كتتان التتوفاع ىتتو ىصتتو بتته  »        

لزامتا ىلتى الميكمتة أن مميصته ومقستطه يموير به وجه الترأ  فتى التوىو  فقتو كتان 

بلوغا الى غاية األمر  فيه   أو مرو ىليه بما يويضته أن  تى رأت  يقه بميقي  مجريه

لتى بقالتة األطمئنتان اىطرايه أما وىتو أمستكت ىتن ميقيقته وكتان متا أورومته روا ىليته 

ىبتل أن ينيست  أمتره فتأن  أىوال ال ا و غير سائع لما ينطو  ىليه من مصاورة التوفاع

 . «يكم ا يكون مديبا 

 714 ل  ـ 124 رى   ـ 41ـ ت  10/5/1990نقض * 

 

 ـ كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه : 

المكتون للجريمتة  يمجه الى ن تى ال دتلبأنه لما كان الوفاع الذ  أبواه الطاىن  »        

ىلتتى ىثبتتات ىستتميالة  يصتتول الواىدتتة كمتتا روا تتا  تت وو ا ثبتتات  فأنتته يكتتون وفاىتتا و

ممتا كتان   000 ظ تار  وجته اليت  فيته  جو ريا  لمدلقه بميقي  الوليل  فتى التوىو 

يقمضتتى متتن الميكمتتة و تتى مواج تته أن ممختتذ متتن الوستتائل لميقيقتته وممييصتته بلوغتتا 

 «لواية األمر فيه 

    58لسنة  2156طدن  88سبممبر سنة  11نقض * 
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 ـ  : وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه 

وأن  ىلتتى الميكمتتة  أن مدتتاون التتوفاع فتتى أواع مأموريمتته »          

مأمر بالبيت   ىتن ال تا و وىيضتاره ولتو بتالقوة  ألواع ال ت اوة  متاوا  التوفاع ىتو لجتأ 

 «  ىلي ا

ـ جتـ  ـ مجموىة القواىو القانونية  ـ ميموو ىمر 28/3/1938*  نقض 

 176ل ـ  186رى  ـ  4
  

 كماَقضتَبأنه   : 

يجب ىلى الميكمتة أن مضتمن يكم تا متا يتول ىلتى أن تا واج تت ىناصتر  »         

التذ  الوىو  وألمت ب ا ىلماما   امال   ي يئ ل ا ال رصة للمميتيل ال تامل والكتافى ـ 

يت  للمدتر  ىلتى يول ىلى أن ا ىامت بواجب ا وبما ينبوى ىلي ا من ىلمزا  بميقيت  الب

  . « ا لقصوره ممدين النقضوىهّ كان يكم ا مديب  ، ـ  وجه اليقيقة

ـ طدتن رىتت   1000ـ ل   207 رىت  ـ 33ـ ت  14/12/1982نقتض  *  

   52لسنة  6047

 51لستنة  2365ـت طدتن 11ـ ل   1 رى    33ـ ت   3/1/1982*  نقض 

  
 

 ـ     وقضتَبإنه : 

أن متتورو فتتى يكم تتا  مايتتول ىلتتى أن تتا واج تتت   يمدتتين ىلتتى الميكمتتة »          

ىناصر الوىو  وألمت ب ا ىلى وجته ي صتل ىتن أن تا  فطنتت ىلي تا ووازنتت بين تا ـ 

ف ذا  ى ىلم مت كلية ىن المدرض لوفاع الطاىن وموى ته متن الم متة المتى وج تت ىليته 

يكتون بما يك   ىن أن ا ىو أطريت  ذا الوفاع و ى ىلى بينة من  أمره فت ن يكم تا 

 . « ىاصر البيان مسموجبا نقضه
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    53لسنة  6492ـ طدن  338ـ ل   72ـ رى   35ـ السنة  25/3/1984*  نقض    

 

 : خامًساَ:َقصورَآخرَفىَالتسبيب

 

كان التوفع بدتو  جويتة الميريتات المتى أجرا تا المتالز  أول / أيمتو ميمتو ىبتو 

ك ب تا وفتاع الطتاىن كمتا  تو اليلي  فريات من بين أوجه الوفوع الجو ريتة المتى ممست

 ثابت بميضر جلسة المياكمة .

 

ا لوفاىته أن ملتك الميريتات كانتت ىاصترة وه منبتئ ىتن أ  ىتور  وأوضل  ري 

متول ىلتى أن متأمور الضتبط  لت  يُجتر أيتة من الجوية وأن ا كانت مكمبية بتل ومدوومتة 

المتى يمدتين ىليته كما ىصر فى القيا  با جراعات الواجبة ،  ميريات فدلية ىن الواىدة

  24ا جتتتراعات الجنائيتتتة فتتتى المتتتواو متتتن  القيتتتا  ب تتتا طبقتتتا  لمتتتا نتتتل ىليتتته ىتتتانون

 أ. ج . 29يمى 

 

يباور لالنمقال لمكان الواىدة ، ول  يمي ظ ىلى مكان ا ، ول  يبين ىتوو الميمل تين فل     

ا من ىومه  . بالدرت ، وما ىذا كان أيو من رواوه والياضرين ييمل سالي 

 

يياول المدر  ىلى   وو الواىدتة ، والتذين ىاصتروا أيتواث ا ، ولت  يجتر  ول 

المداينتتة الالزمتتة ، ولتت  يستتممع لمتتن يمقتتو  لتته ب بتتواع المدلومتتات ىتتن الجتتانى ومطلقتتى 

وملتتك جميد تتا ىناصتتر بملتتك المناستتبة ،  األىيتترة الناريتتة فتتى  تتذا المكتتان ولالبم تتاج

يمكتن القتول بأنته  سلطة الميقيت  يمتى جو رية كان ينبوى ىليه جمد ا وىظ ار ا أما 

ول ذا  تاب الومتوض وا ب تا  ىا  بواجبه وأجر  ميريات فدلية ميمل طابع الجوية ، 

ول تذا ،  كافة الدناصر الجو رية الالز  بيان تا للك ت  ىتن اليقيقتة وال وايتة للصتواب

لقتول كانت مدلومامه ىن ميريامه ىنو ستؤاله بتالميقي  اهبمتوائى ىاصترة ىلتى مجترو ا
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وخلتتت متتن بيتتان ىيتتار يتتوو  الواىدتتة ونستتبم ا للطتتاىن  بأن تتا استت رت ىتتن صتتية

،  ووون أن يقتتو   تتيئ ا  تتافي اللمتتم   ييازمتته واستتمدماله ،  ووصتت  الستتالح المنستتوب

 . ووون أن يسدى ىلى ضبطه وضبط ساليه ىذا كان فدال   و الجانى

الميريتات ـ  فقو ىجز المالز  أول أيمتو ميمتو ىبتو اليلتي  فريتات ـ صتايب

، متع أنته  أو أ  ىجابة  افية لتو  ستؤاله أمتا  النيابتة الدامتةىجز ىن مقوي  أ  م سير 

ويمتتى  1/9/2011خمستتة  تت ور كاملتتة منتتذ وىتتوع اليتتاو  فتتى كانتتت ىتتو مضتتت 

 متتن المتترات ىتتن ملبيتتةمخل تته الدويتتو ، بدتتو  2/2/2012بجلستتة أمتتا  النيابتتة  ستتؤاله

، فت ن الواضتل  و تى متوة واستدة جتو ا،  لخمستةمضى ال  ور ااسموىاعام ا . وبرغ  

من أىوالته أمتا  النيابتة أنته لت  يجتر أ  ميريتات ، فلت  يقتو  أ  بيتان لديتار أو ماستورة 

السالح المقول بأن المم   / الطاىن كتان ييميته وانطلقتت منته األىيترة الناريتة ، ولمتا 

لتت  ، ىتتال : بتتين مكتتان ا طتتال  ومكتتان ىصتتابة المجنتتى ىلي متتا  ىتتن المستتافةستتئل 

تتا :  وىتتن ىتتوو الطلقتتاتميويتتو المستتافة ،  ميريتتامى ىلتتىمموصتتل  لتت  ، أجتتاب أيض 

ىن رأيه فتى مقريتر الصت ة الم ترييية متن زاويتة ، ولما سئل ميريامى لذلك  مموصل

وه رأ   »ميرا تا فتى ميريامته ـ ىتال :  مكان ا طال  ومكان ا صابة الم مترض أنته

 ىلتتى أ  فرصتتة فتتى استتمكمال ميريامتته المتتىوصتتاور ،  « فنتتى ومقتتور  أىلتت  ىليتته

 ىما ىذا كان يمكنه بذل المزيتو متن الج تواسمبان للنيابة اندوام ا وىو  جويم ا ، فسألمه 

أنا بتذلت الج تو  »بضبط وىيضار المم   والسالح المسمخو  ، ولكنه صاور وأجاب : 

ولت  ،  دتاينولت  ي،  لت  ينمقتل، ووضل متن أىوالته أنته  «... !!  ول  أممكنالكافى 

أن المم    تو التذ  أصتاب المجنتى  ولذلك ل  يقل سو ،  يسأل أيو ا من   وو الواىدة

 ىلي ما ، وأنه ل  يقصو ذلك .
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،  ىصر الميقي  فى اهكم اع ب ذا القور ال زيل من ملتك الميريتات القاصترةكما 

متتن وكتان يمدتين ىلتى ستلطة الميقيت  أن مستمدين بج تات الميتر  األىلتى بمويريتة األ

 .  دبة البي  الجنائى

 

ولتتت  مأختتتذ ميكمتتتة الموضتتتوع ب تتتذا التتتوفع الجتتتو ر  والتتتذ  يظتتتا ره الواىتتتع 

وذ بت ىنو رو ا ىلى التوفع المتذكور ىلتى مجترو القتول بأن تا اطمأنتت ىلتى ،  ويسانوه

ومصتتو  متتن ألن تتا ميريتتات صتتريية وواضتتية الميريتتات ستتال ة التتذكر ومرمتتاح ل تتا 

المتالز  أول/أيمتو ميمتو ىبتو اليلتي   جريتت فدتال  بمدرفتةأجرا تا ومقمنتع ب تا وبأن تا أ

فريتات مدتاون مبايت  ىستت   ترطة اليوامويتة ، وأن التوفع المبتتو  متن التوفاع يكتتون 

ووون أن مبتتتين متتتا  تتتذه الميريتتتات واليتتتال كتتتذلك فتتتى غيتتتر ميلتتته يمدتتتين رفضتتته ، 

ا متن أ  ىناصتر لميت الصريية الواضية المى مصو  من أجرا ا ر  ، فقو خلت ممام 

وسط زيا  ال ترح ، أ   لميويو الضاربالواىدة كما يجب أن يكون المير  ، سواع 

ومسافة ومكتان الجتانى متن مكتان ومستمو  وجتوو المجنتى ىلي متا ،  كي ية ا صابة

 . ومن كان مده ومن كان مد ما ىنو يوو  ا صابة

 

الستال   ه يصتلل رو ا ىلتى التوفعولذلك ف ن ما ذ بت ىليه الميكمة فيما مقو  ، 

ألن الميكمة ل  مبين فى يكم تا ىناصتر الميريتات المتى ،  وه يسوغ ىطرايه،  الذكر

وثقتتتت ب تتتا واطمأنتتتت ىلي تتتا واىمصتتترت ىلتتتى القتتتول بأن تتتا مصتتتوى ا وارمايتتتت ىلي تتتا 

ىلتى ملتك النمتائج المتى موصتلت ىلي تا  ولجويم ا وون أن مضمن يكم ا كي يتة استموهل ا

 ومقومام ا .

 

بستتلطم ا المقويريتتة فتتى مقتتوير متتو  جويتتة الميريتتات ، واىمصتتمت الميكمتتة 

واىمقوت أن ستلطم ا فتى  تذا المقتوير مطلقتة بييت  يك تى أن م صتل ىتن اىمناى تا ب تا 

يمى يمدين ىو  مناى م ا أو المدقيب ىلي ا فيما مراه ـ و ذا اىمقتاو ختاطئ وه تك ألن 
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وليستت ىصتية ىلتى  ليستت مطلقتةفى المقوير واسمدمال ا لملك السلطة  سلطة الميكمة

 ، وللوفاع رمي ا بالقصور وال ساو فى اهسموهل . المدقيب

 

مبتتتين فتتتى يكم تتتا ىناصتتتر المقتتتوير المتتتى وثقتتتت ب تتتا ألن الميكمتتتة يمدتتتين أن 

 ، ويمدين أن مكون ملك الدناصرسائوة فى الدقل ومقبولتة فتى المنطت ،  واطمأنت ىلي ا

. وألن ملتتك  أو غمتوض أو ىب تا  فضتال  ىتن أن مكتون مكمملتة وه ي توب ا ثمتة ىجمتال

الدناصر ىذا كانت ىاصرة أو أغ لم ا الميكمة كلية ول  م ر ىلي تا فتى يكم تا أو كانتت 

ا وناىص ا كذلك .  مبمورة وناىصة ، ف ن مقوير ا هبو أن يكون مبمور 

كمتا كتان يمدتين ىلتى الميكمتة ىبتل رفضت ا ل تذا التوفاع ، أن مدترض لدناصتر 

، يمى يمكن القطتع بأن تا ىنتو  تذا   الوفاع ىلي ا بدو  الجويةولدناصر نل الميريات 

 ب ا الوفاع . ىلى بينة وىوراك وىياطة بكافة أوجه القصور المى رما االرفض كانت 

 

األمر الذ  ىصرت فيه ميكمة الموضوع ، ول ذا  اب يكم تا ىيتب القصتور 

يريتات ىلتى نيتو جاعت ملتك المفى المسبيب ، فضال  ىن ا خالل بي  الوفاع ـ يي  

 كلى بيت م رغ متن مضتمونه ، ومكتون الميكمتة ىلتى  تذا النيتو وىتو استمنوت فتى 

ا متتن ىناصتتر اىمناى تتا واطمئنان تتا ىلتتى  يكم تتا ىلتتى ملتتك الميريتتات وامختتذم ا ىنصتتر 

صية اهم ا  المسنو للطاىن وىو أىامتت ىضتاع ا ىلتى وليتل  تكلى ه يمكتن أن يقمنتع 

األمر التذ  ه يم ت  وأصتول المستبيب الصتييل لأليكتا   به أيو أو يكون ميال  لثقمه ،

و ى أن مكون األولة المى ممسانو ىلي ا الميكمتة فتى ىضتائ ا با وانتة ىلتى أولتة  الجنائية

واىديتتتة ه  تتتكلية ه ي تتتوب ا ىجمتتتال أو غمتتتوض أو ىب تتتا  . وىه كتتتان يكم تتتا مديب تتتا 

با وانتة واىمبرمته متن ضتمن لقصوره طالما أن ا امخذت من  ذا الوليل ستنو ا لقضتائ ا 

 األولة المى مسانوت مع غير ا فى  ذا القضاع .

 

 

 َنأاستقرَقضاءَالنقضَعلىَوقد  : 
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الوفع بدو  جوية الميريات من الوفوع الجو رية المي يمدين ىلى  »        

الميكمة ان مدرض الي ا بالم نيو والرو ىن ل  م أ األخذ به و اعت اطرايه وان 

يه بأسباب سائوة صريية ومسمقلة مبرر اهلم ات ىنه وه يك ى يكون رو ا ىل

المى ه يسمساغ من ا الوىو  ىلى  مجرو الرفض الضمنى او اهسباب الظا رة

ه كان باطال طالما أن الميكمة أىامت ىضاع ا ىمبررات ما ىضى به اليك  و

 « ا  . باهوانة بناع ىلى المسممو من

  555 ل ـ 95  ى ر ـ 36ـ ت  9/4/1985نقض *   

 47 /720ـ طدن 1008 ل ـ 206رى   ـ 28ـ ت 4/12/1977نقض *  

   

 7079/55ـ طدن   412 ل ـ 85رى  ـ 37ـ ت 13/3/1986*   نقض  

   

 

 ـ  قضتَكذلكَبأن : 

 ى را مقوير جوية الميريات ولئن كان راجدا لسلطة الميقي  ميت »       

الموضوىية المي  ي من  موراألميكمة الموضوع وكان  ذا المقوير من 

من  أن ا أن  ىلي االمي مسمنو  األسبابمكون  أن رط ذلك  أن ىهاطالىام ا 

أىا  ىضاعه ىلى  مؤو  الى ما رمبه اليك  ىلي ا واه كان اليك  مديبا طالما

 «بالقبض والم مي  الذ  صور بناع ىلي ا  ا ذنالوليل المسممو من 

 42/  75ـ طدن   349 ل ـ 80 رى  ـ23 ـ ت12/3/1972*   نقض         
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 تتذا فضتتال  ىتتن أنتته ممتتى ثبتتت فستتاو  تتذا المتتوليل المستتممو متتن ملتتك الميريتتات 

ال تكلية والقاصترة ، فت ن  تذا الدتتوار يستر  ىلتى بتاىى األولتتة األختر  لمتا بين تا متتن 

 . مسانو مما يبطل اليك  بأكمله

 
دتتة ممكتون ىقيتوم ا ، فتت ذا ألن أولتة التوىو  يكمتل كتتل من تا اآلختر ومن تا مجمم

،  ومتواىت أركانته ووىامامته اب أيو ا  تذا الدتوار والقصتور ىن تار اليكت  بأكملته ، 

 و و الديب الذ  ىو مرو  فيه اليك  ميل  ذا الطدن بما اسموجب نقضه وا يالة .

 

 َوقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأن : 

بدضتت ا  وي تتو ا بدضتتا ، بدضتت يكمتتل، ـ  ممستتانوةاألولتة فتتى المتتواو الجنائيتتة »        

كتان لإلستموهل ال استو  ىلتى بدضا ، ـ بيي  ه يمكن المدر  ىلى مقوار األثر التذ  

وماذا كان سو  يكون رأي ا ىذا منب تت ىلتى فستاو متا ىىمقومته خطتأ ، ـ  ىقيوة الميكمة

  « ىلى خال  الثابت وىلى خال  اليقيقة

   114 ل ـ 25 رى  ـ 37ـ ت  22/1/1986نقض * 

 806 ل ـ 140 رى  ـ 41ـ  ت 7/7/1990قض ن* 

 500 ل ـ 83 رى  ـ 36ـ ت 28/3/1985نقض *  

 728 ل  ـ 138 رى  ـ 37ـ ت  9/10/1986نقض * 

 274 ل  ـ 53 رى  ـ 34ـ ت 23/2/1983نقض * 

 50ـ ل  8ـ رى   35ـ ت 15/1/1984نقض * 

 1157 ل  ـ 229 رى  ـ 20ـ ت  1969 /27/10نقض * 

 677 ل  ـ 120 رى  ـ 36ـ ت  16/5/1985نقض * 

 534 ل  ـ 144 رى  ـ 30ـ ت 6/5/1979نقض * 

 847 ل ـ 174 رى  ـ 33ـ ت4/11/1982نقض * 

 

 :  القصورَوفسادَالاستدلالَوالنخلالَبحقَالدفا :  سادًسا
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ىاب اليك  المطدون فيه فى ىوانتة الطتاىن ىتن م متة القمتل الخطتأ ، متا ىابته 

لبيتان ، يتال كتون ىستناو اهم تا  للطتاىن ىتو ىابته كتل  تذه باألسباب الخمسة الستال ة ا

الديوب السال  مضمين ا ب ذه األسباب ، األمر الذ  يتندكت ىلتى ا وانتة بم متة القمتل 

الخطأ المى ىاب ىسناو ا للطاىن  ذه الديوب ، ومن ا فساو اهستموهل وىصتور اليكت  

ار  ىلتتى الطتتاىن ، األمتتر ومدست ه فتتى اهستتمنماج فتتى ىستتناو المواجتتو وىيتتراز ستتالح نتت

 الذ  ه يسمقي  مده ىسناو القمل الخطأ ىليه . 

 

ىلى أن اهفمراض الجولى ـ والجول غير الواىع ـ ىسناو المواجتو ويمتل ستالح 

تا يختر  ستيما واليكت   با وانتة فتى القمتل الخطتأنار  للطاىن ، ه يقي  فى ذامته افمراض 

لي  ىبتترا ي  أن ىطتتال  األىيتترة كتتان ذامتته أورو فتتى ميصتتيله ألىتتوال  تتدبان يامتتو ستت

، ىهَّ أن يقتتي  ه يصتتيب الموجتتوو ىلتتى األرض  ال تتواع، ومتتا امجتته ىلتتى  بتتال واع

ف تتذه ا وانتتة اليكتت  التتوليل ىلتتى ذلتتك باستتمخالل ستتلي  ستتويو لتته مدينتته بتتاألورا  ، ـ 

ـ أن يثبتتت ، وبأستتباب صتتييية ، ال دتتل المتتاو   يلزم تتا فضتتال  ىتتن اهفمتتراض األول

ا ىليته الخطتأ غيتر الدمتو  بكافتة ىناصتره لإلط ال  النار  فى يقه ، وأن يثبت ضميم 

ا .  ا مام   ، و و األمر الذ  خال منه اليك  المطدون فيه خلو 

 

، ه يدنتتى بذامتته أن متتا أنطلتت  متتن ف ستتناو فدتتل ا طتتال  المتتاو  ىلتتى الطتتاىن 

ت الموصتوفة بمقريتر با صابا ساليه من أىيره نارية ىو أصاب كالَّ من المجنى ىليه

 وستببيم ا متن « ا صتابة »الص ة الم رييية ، فذلك يسموجب ىىامة التوليل ىلتى  تذه 

تا ( ، و تو متا  األىيرة الم مرض أن ا أطلقت متن الستالح التذ  ييملته الطتاىن ) فرض 

تتا ـ مناى تتة  كتتان يستتملز  ، فيمتتا يستتملزمه ، وىتتو أ ملتته اليكتت  المطدتتون فيتته ى متتاه  مام 

كتل مكتان وجتوو  كتل متنب من المضروب ، أ  موىت  الطتاىن متن موى  الضار

، ومطتورات كتل  كتل من تا وزاويتة ىصتابةالمجنى ىلي متا ، ومستافة ا طتال  ،  من
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، األمتر التذ  ختال منته اليكت  المطدتون فيته وكي  أوت ىلى وفتاة كتل من متا ىصابة ، 

ل ا ، ول  يناى ه البمتة ، ومتن ثت  لت  يقت  التوليل المدم خىضًّ كتل بتر ىلتى أن متا أصتاب مام 

المجنى ىلي ما من ىصابات ، مدتزو ىلتى األىيترة المقتول بأنته انطلقتت أو أطلقتت  من

 من السالح النار  الذ  افمرض اليك  أن الطاىن كلن ييمله . 

 

ورجوى تا ىلتى متا أستتل ناه بالستبب الثالت  متن أستتباب  تذا الطدتن ، أن ىصتتور 

سموهله بالوليل المستممو متن مقريتر الصت ة ا اليك  المطدون فيه ل  يقمصر ىلى ىصور

من تا وصت  ىصتابة كتل متن المجنتى  ىو  ىيراو المقومات المسمخللالم رييية ىلى 

 مد اوضم ما ،  بوير م ريواليوي  ىن ىصابات المجنى ىلي ما  أجملىلي ما ، بل 

 ممميتزةبين ىصابة كل من ما ، مع أن لكل من متا ىصتابة  وايو ل  يميزفى ميصيل 

مل تتة فتتى ىناصتتر ا ىتتن ىصتتابة اآلختتر ، ولتتذلك أفتترو مقريتتر الصتت ة الم تترييية مخ

متتن  6، ل فتتأورو التترأ  الختتال بتتالمجنى ىليتته .........اليتتوي  ىتتن كتتل من متتا ، 

اآلثتار ا صتابية الثابمتة بتالمقرير الطبتى والم تا وة  »المقرير ، وفي ا أورو ما نصته : 

ات ناريتة ييويتة يويثتة يتوثت متن بالصور والموصوفة بالك   الظتا ر   تى ىصتاب

ا صتتابة بمقتتذو  لديتتار نتتار  م تترو استتمقر بالجستتو وأطلتت  متتن ستتالح مخصتتل 

تتا ىلتتى المطتتور ال تتويو للمقتتذو    طتتال  ملتتك النوىيتتة متتن األىيتترة الناريتتة ، ويكم 

ف نتته يمدتتذر الجتتز  اليقينتتى فني تتا بديتتاره وبالمتتالى ىيتتار الستتالح المستتمخرج 

القريتتب  وىتتو جتتاوزت مستتافة ا طتتال  متتو  ا طتتال   تتذا،  المستتمخو  بتتا طال 

والذ  يقور بيوالى ربع ممر فى األسلية ىصيرة الماسورة ونصت  ممتر فتى األستلية 

وىتو طويلة الماسورة كالبنوىية المنوه ىن ا بمذكرة النيابة ) مقيسة متن فو تة الستالح ( 

سار ىليال  فتى الوضتع كان امجاه ا طال  من األما  للخل  بص ة أساسية من اليمين للي

الطبيدتتى القتتائ  والثابتتت للجستتو متتع مراىتتاة المتتو  اليركتتى لموضتتع ىصتتابمه ب تتمى 
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و تتى جتتائزة المداصتترة واليتتوو  وفتت  المصتتوير التتوارو للواىدتتة بمتتذكرة  اهمجا تتات

 «النيابة . 

 

التترأ  الختال بتالمجنى ىليته رؤو  ستتليمان وأفترو مقريتر الصت ة الم ترييية 

اآلثتار ا صتابية الثابمتة بتالمقرير  »رير ، وفي تا أورو متا نصته : من المق 7، ل أيمو

الطبتتى والم تتا وة والموصتتوفة بالك تت  الظتتا ر   تتى ىصتتابات ناريتتة ييويتتة يويثتتة 

يتوثت متن ا صتتابة بمقتذو  لديتار نتتار  م ترو لتت  يستمقر بالجستو وأطلتت  متن ستتالح 

الجتز  اليقينتى والمتى يمدتذر مخصل  طال  ملك النوىية من األىيترة الناريتة ، 

لدتتتو  استتتمقرار  فني تتتا بديار تتتا وبالمتتتالى ىيتتتار الستتتالح المستتتمخو  بتتتا طال 

تتا ىلتتى غيتتاب مظتتا ر ىتترب ا طتتال  النتتار  فقتتو جتتاوزت المقتتذو  بالجستتو ،  ويكم 

والتتذ  يقتتور بيتتوالى ربتتع ممتتر فتتى األستتلية  القريتتب مستتافة ا طتتال  متتو  ا طتتال 

لتتة الماستتورة كالبنوىيتتة المنتتوه ىن تتا ىصتتيرة الماستتورة ونصتت  ممتتر فتتى األستتلية طوي

األمتا  بمذكرة النيابة ) مقيسة متن فو تة الماستورة  ( ، وىتو كتان امجتاه ا طتال  متن 

فى الوضع  األىلى لألس ل ىليال  بص ة أساسية ومن  للخل  ومن اليمين لليسار

الطبيدتتى الثابتتت والقتتائ  للجستتو متتع مراىتتاة متتا يمممتتع بتته موضتتوع ىصتتابمه متتن متتو  

ب تتمى اهمجا تتات ، و تتى جتتائزة اليتتوو  والمداصتترة وفتت  المصتتوير التتوارو  يركتتى

 . «للواىدة بمذكرة النيابة 

وواضتتل ظتتا ر وجتتوو اختتمال  فتتى وصتت  امجتتاه ا طتتال  بتتين ا صتتابمين ، 

 األمتا  للخلتت  صتتابة المجنتى ىليتته األول ىيتو يامتتو ستلي  متتن  فامجتاه ا طتال 

،  فى الوضع الطبيدى الثابتت والقتائ  للجستو اليمين لليسار ىليال  بص ة أساسية ومن 

متتن ا متتا   صتتابة المجنتتى ىليتته الثتتانى رؤو  ستتليمان أيمتو  امجتتاه ا طتتال بينمتا 
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  ومتن اليمتين لليستار بصت ة أساستية) ولت  يقيتو ا بأن تا بصت ة أساستية (  للخل 

 .  بالنسبة لألول ( فى الوضع الطبيدى الثابت والقائ  للجسو ىليال  ) بوه  من 

 

 ، وبنتو ا يختر  لسببية وفاة المجنى ىليته األول(  6كذلك أفرو المقرير بنو ا  ) ل

 . لسببية وفاة المجنى ىليه الثانى (  7) ل

 

أجمتل اليتوي  فتى ميصتيله ىتن ىصتابات المجنتى ىهَّ أن اليك  المطدون فيته 

خلتتيط و تتذا ىصتتور ينطتتو  ىلتتى خلتتط وم،  بويتتر م ريتتو،  ىلي متتا األول والثتتانى مد تتا

يمى وىن كان  ناك ام ا  فى وص  كل من ا صابمين فى بدض األوصتا  ، األمتر 

 الذ  ىاب ميصيل اليك  واسموهله بالقصور المخل وال ساو المديب فى اهسموهل .

 أ.ج 31* ما مقو  من أيكا  النقض بالسبب الثال  بصوو ما موجه الماوة /           

 

، متتا أستتل ناه بالستتبب الثالتت  متتن أستتباب  ومتن ييتت  أنتته يضتتا  ىلتتى متتا مقتو 

روا تا ال تا وان أيمتو  ىو نازع فى صورة الواىدتة المتىالطدن ، من أن وفاع الطاىن 

يختترين كتتانوا ستتليمان أيمتتو و تتدبان يامتتو ستتليمان ، واسم تت و وفتتاع الطتتاىن بتتأن 

يطلقون النار من أسليم   فى ي ل الدترت الستال  التذكر ـ و تو وفتاع جتو  يظتا ره 

وينطتتو  ىلتتى منازىتتة جويتتة فتتى صتتورة الواىدتتة بأكمل تتا وكي يتتة .  اىتتع ويستتانوهالو

يووث ا ، وكان هبو من يسم ا بواسطة الخبير ال نتى الستال  التذكر متن واىتع متا  تو 

وىثبتتات متتا يتتول ىلتتى صتتية  تتذا بمقريتتره ال نتتى بدتتو م تتريل جثتتة كتتل من متتا ،  ثابتتت

الذ  ىصترت الميكمتة فتى بيانته خاصتة المصوير وامساىه مع الواىع واليقيقة . األمر 

النيابة الدامة فتى أستباب يكم تا ، بتل أ تارت  مع ىمساك الميكمة ىن ميصيل مذكرة

 ىلي ا فيسب و ذه ا يالة فى ذام ا غير جائزة .
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 وفىَذلكَقضتَمحكمةَالنقضَبأن  : 

اكم ى واىمصر فى بيتان واىدتة التوىو  با يالتة فتى بيان تا  اليك  ىذا كان ىو » 

وون الميجوزات فى اليتو  الميتوو للبيتع ـ  لى ما جاع بميضر اليجز ومن ىو  يقو ى

بيان مضمون ما جاع بذلك الميضر ومتا بته متن األولتة المتى استمخلل من تا متا نستبه 

مقويمته الميجتوزات فتى اليتو  الميتوو للبيتع متع ىلمته بتذلك اليتو  ممتا  للمم   من ىو 

 فت ن اليكت  يكتون مديبتا  بالقصتور فتىلويته ، يسمخلل ىنه موافر ىصتو ىرىلتة المن يتذ 

 . «المسبيب بما يسموجب نقضه 

 58ـ ل 14ـ رى   13ـ ت  16/1/1962* نقض 

 

ولتت  يترو ىليتته بمتتا وىذ ختال اليكتت  المطدتتون فيته متتن ميصتتيل وفتاع الطتتاىن ، 

الوليل ال نى المقو  فى الوىو  واىمس  بتال ستنو وه مدتين أن  يسوغ رفضه من واىع

ل نى المميصل فى المقرير ال نى الذ  ل  ميصله ، ىو مطاب  متع التوليل القتولى الوليل ا

، فت ن الميكمتة بتذلك مكتتون وىتو أخلتت بيقتتو  التوفاع وأىيمتت ن ستت ا فتى أمتور فنيتتة 

وأن تا متن األمتور ال نيتة ، أو مبو  رأي ا في تا طالمتا  بيمة ميظور ىلي ا أن مموخل في ا

ـ األمتر  المك ول للكافة والتذ  ه ييمتاج ىثبامته لتوليلالخالصة وم و  يووو الدل  الدا  

الذ  يديب اليك  المطدون فيه القصور فضتال  ىتن ىخاللته بيت  التوفاع بمتا يستموجب 

 نقضه .

 * أيكا  النقض سال ة البيان فى لزو  الخبرة فى المسائل ال نية البيت .

 

امجتاه لتذ  وصت  كما وفع بمناىض الوليل القتولى ـ ىلتى ىالمته بالتوليل ال نتى ا

، و و وصت  ه يم ت  متع متا أبتواه ال ت وو متن  وزاويا ىصابة كل من المجنى ىلي ما

، و تتو متتا ه يم تت  متتع  متتن أستت ل ىلتتى أىلتتى، أ   فتتى ال تتواعأن ا طتال  كتتان 

، وه متع  أىلى ىلى أس لالثابت بمقرير الص ة الم رييية مع أن ا صابة كانت من 
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تا بتالدرت  كون الم مرض ـ ولت  يثبتت ىكسته ـ أن المجنتى ىلي متا كانتا يجلستان أرض 

أثنتتاع ىصتتابة كتتل من متتا ، ولتت  ي تت و أيتتو بتتأن أي تتا من متتا أو المجنتتى ىليتته الثتتانى كتتان 

من نايية المسمو  األفقى من المكان المدتزو ىلتى الطتاىن أنته  أس ليجلت فى مكان 

 لمواعمة . يسمدصى ىلى ا بمناىضكان يجلت أو يمواجو فيه . األمر الذ  يور  

 

وىذ يبين مما مقتو  متن أستباب للطدتن ، أن اليكت  المطدتون فيته ىابته القصتور 

وجتتوو الطتتاىن  فتتى افمتتراضوفستتاو اهستتموهل والمدستت  فتتى اهستتمنماج والمنتتافض ، 

ا ،  وافمراضبمكان الياو  ،  أن  وافمتراضانطتال  الستالح ،  وافمتراضيملته ستالي 

وبتترغ  ىيتتا  ،  ت كتتال  متتن المجنتتى ىلي متتا تتى المتتى أصتتابمتتا انطلتت  منتته متتن أىيتترة 

 ىلى نيو ما سل  .  المناىض بين الوليل القولى والوليل ال نى

 

ا من بيان  ا مام  الذ  افمرضه فى يت   الخطأ غير الدمو ف ن اليك  خال خلوا

الطتتاىن ، و تتو بيتتان هز  ه يجتتزئ ىنتته الخطتتأ الالئيتتى المممثتتل فتتى يمتتل الستتالح 

يره منه ، فذلك ىو يالزمه ـ أو ه يالزمه ـ ىناصتر الخطتأ غيتر وىطال  أو انطال  أى

الدمو  المى يمدين اسمظ ار ا وىىامة الوليل ىلي ا يمى مستمقي  ىوانتة الطتاىن بجريمتة 

 . ىمل المجنى ىلي ما خطأ 

 

مرويتتو والثابتت أن كتل متتوونات اليكت  المطدتون فيتته ىتو اىمصترت ىلتتى مجترو 

ا ميظتور األفدال الماويتة المستنوة ىلتى ا لطتاىن ، و تى مواجتوه بتالدرت ويملته ستالي 

مرخيصتته ـ لتت  ييتتوو اليكتت  ماستتورمه وىيتتاره ـ وانطلقتتت منتته أىيتترة ناريتتة ، بتتواخل 

ـ افمراض ا مديب ا ىلى نيتو متا ستل   وافمرض اليك ،  الموينة ، ىلى خال  اللوائل

 ـ أن ا أصابت كال من المجنى ىلي ما . 
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المممثتتل فتتى ىتتو  الخطتتأ الالئيتتى ى أن وىضتتاع ميكمتتة التتنقض مستتمقر ىلتت

فتى جترائ   بذامته خطيأ   سيت  ًّ مراىاة القوانين واللوائل واألنظمة ، وىن أمكن اىمبتاره 

 تتى بتتذام ا ىهَّ أن  تتذا الم تتروط بتتأن مكتتون  تتذه المخال تتة القمتتل وا صتتابة الخطتتأ ، 

ولت  لالئيتى ، ، ف ذا اكم ى اليكت  بالخطتأ ا سبب الياو  بيي  ه يمصور وفده لوه ا

كي يتة وىتوع اليتاو  وك ته الخطتأ المنستوب ىلتى المتم   ، ، ولت  يبتين  يبين  ذه الصلة

، فتت ن ذلتتك ممتتا يديتتب اليكتت  بالقصتتور  وىستتناو النميجتتة ورابطتتة الستتببية ىلتتى خطئتته

 الموجب لنقضه . 

 .  810ـ ل 143ـ رى   36ـ ت 3/10/1985* نقض 

  . 622ـ ل 110ـ رى   36ـ ت 8/5/1985* نقض 
 

 

 وقضتَمحكمةَالنقضَفىَالعديدَمنَأحكامهاَبأن  : 

الخطتتأ  فتتتى جتتترائ  الخطتتتأ غيتتر الدمتتتو  هي متتترض ، وأن ستتتالمة اليكتتت     »        

 .  ركن الخطأ والموليل ىليهبا وانة فى الجرائ  غير الدموية م روطة ببيان 

 

 ـ وفىَحكمَلهاَتقولَمحكمةَالنقض : 

يبتتين ىنصتتر الخطتتتأ فتتتى الجتترائ  غيتتر الدمويتتتة أن يجتتب لستتالمة اليكتت   »         

وأنتته ..  المرمكتتب وأن يتتورو التتوليل ىليتته متتروووا  ىلتتى أصتتل صتتييل ثابتتت بتتاألورا 

يجتتب لتتذلك ىلتتى اليكتت  أن يستتمظ ر ىتتور الييطتتة الكافيتتة  المتتى ىدتتو الطتتاىن ىتتن  

بين تا ىمخاذ ا ومو  الدناية المى فامه بذل ا وكي ية سلوكه والظترو  المييطتة والصتلة 

 تذه الظترو  ىلتى  وبين الياو  ليمسنى  ـ متن بدتو ـ  بيتان  متو  ىتورة الطتاىن فتى

وأثتتر ذلتتك كلتته ىلتتى ىيتتا  أو ىتتو  ىيتتا  ركتتن الخطتتأ ومتتوافر رابطتتة مالفتتى اليتتاو  ، 

ىذ أغ تتل بيتتان متتا مقتتو  يكتتون مديب تتا بالقصتتور ممتتا الستتببية أو ىنم ائ تتا ، وأن اليكتت  

  «يسموجب نقضه 
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 114ـ ل   15ـ رى   36ـ ت  23/1/5198* نقض 

 ـ كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأن : 

مستتموجب بيتتان  وىتتائع اليتتاو   صتتية  اليكتت  فتتى جريمتتة القمتتل  الخطتتأ  »         

وكي ية يصوله وكنه الخطتأ المنستوب ىلتى المتم   ، وأن ىستناو رابطتة الستببية يمطلتب 

اليك  مو  ىتورة الطتاىن فتى ىسناو النميجة ىلى خطأ ميوو للجانى  ،  وأنه ىذا ل  يبين 

المى وىع في ا اليتاو  ىلتى مالفتى وىوىته وأثتر ذلتك فتى ىيتا  ركنتى الخطتأ  الظرو 

 . «ورابطة السببية ـ ف نه يكون مديبا  بما يوجبه نقضه 

  810ـ ل  143ـ رى   36ـ ت 3/10/1985*  نقض 

 

 ـ ومنَالمقررَفىَهذاَالصددَأنه : 

كن الجتتو ر  فتتى جريمتتة القمتتل غيتتر الدمتتو  ،  تتو التترلمتتا كتتان الخطتتأ   »        

ـ ف نته يجتب ىلتى وبويرة يميول القمل ىلى ياو  ىرضى وه مقو  من أجله مستئولية 

أن مبينه فى يكم تا با وانتة ومتورو التوليل ىليته متروووا  ىلتى أصتل  ميكمة الموضوع

، ذويمدتتين أن يكتتون  تتذا البيتتان واضتتيا   بييتت  يمكتتن أن  صتتييل ثابتتت بتتا ورا 

 . «يسمخلل منه ا ىمناع بموافر الخطأ وىه  كان اليك  مديبا  لقصور مسبيبه  

   49ـ ل  231ـ رى   20ـ ت 10/2/1969*  نقض 

  194ـ ل  993ـ رى   20ـ ت  30/6/1969*  نقض 

  300ل  248رى   2مجموىة القواىو القانونية ج  23/4/1931*  نقض 

 

 
 

 ـ  كماَقضـــت : 

ىقوبتتات  238القمتتل الخطتتأ  ـ يستتبما  تتى مدرفتتة بتته فتتى المتتاوة  بتتأن جريمتتة  »     

أن يبين اليك  الخطأ الذ  ىارفته ، ـ ورابطتة الستببية بتين الخطتأ مقمضى  وانة المم   
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والقمل ، ـ بيي  ه يُمصور وىوىه بوير    ذا الخطأ ، ـ ف ذا كان اليك  ل  يبتين أوجته 

،  ا ول  ييقق ا بلوغتا  ىلتى غايتة األمتر في تاالخطأ الذ  نُسب ىلى الطاىن بما يقي  امر 

با سمناو ىلى الوليل ال نى المثبتت لستبب القمتل لكونته  كما ل  يبين ىالىة السببية أيض اـ 

 «من األمور ال نية البيمة ف ن اليك  يكون واجب النقض 

   993ـ  194ـ   20ـ ت  30/6/1969*  نقض 

   657ـ  135ـ   24ـ ت  27/5/1973*  نقض 

 
 

 

 كماَقضـــــت   : 

ومتن ،  الخطأ فى الجرائ  غير الدموية  تو التركن المميتز ل تذه الجترائ بأن  »         

ث  ف نه يجب لسالمة اليك  با وانة فى جريمة القمل الخطأ أن يبين ـ فضال  ىتن متؤو  

ىنصتتر الخطتأ المرمكتتب وأن يتتورو األولتة المتتى ىىممتو ىلي تتا فتى ثبتتوت الواىدتة 

 . «مرووو ا ىلى أصل صييل ثابت فى األورا   يهالوليل ىل

   31ـ ل  146ـ رى   24ـ ت  11/2/1973*  نقض 

   19ـ ل  92ـ رى   15ـ ت  27/1/1964*  نقض 

 

 

الجنتائى ه يدمتر  بقترائن الخطتأ ، وخطمته فتى ومن المقرر لتذلك أن ال تارع         

ع الجنتتائى التتى مبتتوأ ذلتتك مخمل تتة ىتتن خطتتة ال تتارع المتتونى ، ومستتمنو خطتتة ال تتار

بتل   0 خصية السئولية الجنائية . ومطبيقا لذلك ، ه ي مرض خطتأ  متن ىرمكتب فدتال  

ستلطة ، فتان لت  يثبتت خطتأ المتم    يمدين اثبتات ذلتك الخطتأ ،  والمكلت  با ثبتات  تو

 مديين ىلى القاضى أن يبرئه ، وون أن يكل ه باثبات أنه ل  يأت خطأ  .

ـ ل  1986قس  الخال ـ للوكمور ميمتوو نجيتب يستنى ـ ط *   رح الدقوبات ـ ال

414   
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 300ـ ل  248ـ رى   2ـ  مج القواىو القانونية ـ ىمر ـ ج 23/4/1931*  نقض 

 993ـ ل  194ـ رى   20ـ ت  30/6/1969*  نقض 

 

وملك األفدال الماوية المتى  افمرضت ا اليكت  فتى جانتب الطتاىن ـ وىلتى فترض        

ىذ ـ  ه مموافر ب ا باىى أركتان جريمتة القمتل الخطتأ المتى ويتن ب تايه ـ صية ىسناو ا ىل

يمدتتين ىلتتى الميكمتتة فتتى يالتتة اليكتت  با وانتتة ىتتن ملتتك الجريمتتة ثبتتوت متتوافر ىالىتتة 

و تتى ىصتتابة كتتل متتن المجنتتى ىلي متتا  الستتببية بتتين خطتتأ المتتم   والنميجتتة المتتى يتتوثت

 ووفامه نميجة ىصابمه  .  

 

ويمدتتين ىلتتى ،  ركتتن جتتو ر  متتن أركتتان الجريمتتة المتتذكورةة وملتتك الدالىتت        

والمالبستتات المييطتتة ب تتا بأستتباب  الميكمتتة استتمظ ار ا وبيان تتا متتن ظتترو  الواىدتتة

ألن مجرو ثبوت ىطال  الطتاىن ل تذه ،  و و ما ىصر اليك  فى بيانهسائوة ومقبولة ـ 

ذلتك الخطتأ ىتو أو  األىيرة النارية فى ي تل ىترت ه ي يتو بالضترورة أنته أخطتأ وأن 

مبا رة ىلتى ىصتابة كتالّ متن المجنتى ىلي متا ووفامته ـ وألن مخال تة القتوانين واللتوائل 

وىن كان يموافر به ركتن الخطتأ ىهّ أن  تذا التركن ويتوه ه يك تى لمستاعلة المتم   ىتن 

 . جريمة القمل الخطأ  

 

بتين خطتأ المتم   مبتين فتى يكم تا الصتلة المبا ترة بل يمدين ىلى الميكمتة أن         

و ى ىصابة كل متن المجنتى ىلي متا كتأثر متن يثتار  تذا الخطتأ ،  والنميجة المى يوثت

وأنه امصتل با صتابة والوفتاة امصتاه وثيقتا بييت  متا كتان يمكتن مصتور يتوو  ملتك 

وألنته ه يمكتن القتول أن كتل متن ىتاو .   ا صتابة المتى ستببت الوفتاة لتوه خطتأ المتم  

ة أو  بالمخال تتة لقواىتتو المتترور الممبدتتة يدمبتتر مستتئوه ىتتن ستتيارة وون رخصتتة ىيتتاو

 .  اليواو  المى مقع أثناع القياوة
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المتى يتوثت ،  ه بو أن مموافر ثمتة رابطتة ستببية بتين خطتأ الجتانى والنمتائجبل         

، ستتواع كانتتت ىيتتوا  بدتتض  بييتت  يكتتون  تتذا الخطتتأ مؤويتتا لملتتك النمتتائج ويثار تتا

 يه أو وفامه . ا صابات بالمجنى ىل

 

وهيوجتو متا يقطد تا   وثيقتة الصتلة بالخطتأو ذه الوفاة هبو كذلك أن مكتون         

وأن يكتتون وىتتوع النمتتائج الممرمبتتة ىلتتى الخطتتأ ممصتتلة بتته أو ييتتول وون ميقق تتا ، 

هيمكتتن مصتتور ا لتتوهه ـ وذلتتك كلتته وفتت  المتتألو  والمجتتر   ىمصتتاه وثيقتتا بييتت 

 دماو  و و ما ىصر اليك  فى بيانه . الداو  لألمور وسير ا الم

 

كما ل  مبين ميكمتة الموضتوع موىت  كتل متن المجنتى ىلي متا متن الطتاىن ،          

ىذ يمدتين أن  ـ وما كان يمدين ىلى األخير من واجب فى مثل الظرو  المى كتان في تا

يكون مقوير الخطأ ورابطة الستببية بينته وبتين الضترر التذ  وىتع وفت  الظترو  المتى 

 المى موافرت فى جانبه فى وىت يوو  الواىدة .  أياطت بالمم   والمالبسات

 

كمتتا كتتان يمدتتين ىلتتى ميكمتتة الموضتتوع ىوراك أن ي تتل الدتترت التتذ  ىيتتل أن        

متت  بصتتورة ىلنيتتة الطتتاىن أطلتت  فتتى خاللتته أىيتترة ناريتتة متتن ستتاليه ابم اجتتا  بتته ـ 

المخمل تتة ووون اىمتتراض وميتتت وستتمع وبصتتر الستتلطات الميليتتة وأج تتزة ال تترطة 

، ممتتا كتتان كافيتتا هىمقتتاو المتتم   وغيتتره متتن رواو الي تتل أن ىطتتال  المقتتذوفات  من تتا

النارية فتى ختالل ذلتك الي تل أمتر م تروع ومبتاح ومترخل بته متن ملتك الستلطات ، 

بييت  استميال مدرفتة متن صتايب لذلك كثر ىطتال  األىيترة لالبم تاج بي تل الدترت 

الظتترو   نتتى ىلي متتا  تتذا ولتت  متتراع ميكمتتة الموضتتوعاألىيتترة المتتى أصتتابت المج

المييطة بالواىدة وىت يووث ا وه ما  و ثابت من أن  نتاك الدويتو متن األستلية المتى 

أطلقت فتى الي تل  ب تذه المناستبة  بمتا يمدتذر ىن لت  يكتن متن المستمييل المدتر  ىلتى 

بة القاملتتة ، الجتانى  مطلتت  األىيتترة المتتى أصتتابت كتتل متن المجنتتى ىلي متتا ملتتك ا صتتا
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وبتتتذلك مكتتتون الميكمتتتة وىتتتو أخلتتتت بواجب تتتا فتتتى مقصتتتى واىتتتع اليتتتال فتتتى الواىدتتتة 

 المدروضة ىلى بساط البي  أمام ا .

 

   «ـت  :أن ىلتى التنقض ميكمتة ىضتاع متوامر ، الستببية ىالىتة بيتان وفتى            

 الة فق  ،  »ىن تا للمستئولية و ترط الجريمتة كيتان فتى ىنصتر  ـ    »السببية ىالىة

 المم   خطأ يكون أن الخطأ القمل جريمة فى يوجب القانون ىن  «ـ   :النقض محكمة

 .   »ىليه المجنى وفاة فى  السبب  و 

 ل ـ 75 رى   ـ 6 ج ، ىمر مجموىة ـ القانونية القواىو مج  ـ18/1/1943 نقض* 

100  

 أيتو متوافر دتو ل الجريمتة اندتومت الستببية رابطتة اندتومت ىذا  «ـ   :قال  كما       

 .   »ل ا المكونة القانونية الدناصر

  871 ل ـ 263 رى  ـ 6 ت ـ النقض ا ـأيك مج ـ 26/4/1955 نقض* 

  142 ل ـ 48 رى  ـ 7 ت ـ7/2/1956 نقض* 

 أركتان متن جتو ر  ركتن  «بأن تا الستببية ىالىتة التنقض ميكمتة ووصت ت      

 .  »الجريمة

  1221 ل ـ 445 رى  ـ 2 ت ـ 14/6/1951 نقض* 

   802 ل ـ 151 رى  ـ 17 ت ـ 13/6/1966 نقض *

   1270 ل ـ 257 رى  ـ 20 ت ـ 17/11/1969 نقض  *

 

 اليكت  وىصتور ببطالن ـ ، أيكام ا من الدويو فى النقض ميكمة ىضت  كذلك       

 ىالىتة ىرمبتاط ىثبتات ووجتوب  «ـت ،  الستببية ىالىتة متوافر ىثبتات يمضتمن ه التذ 

 .    »بالمدلول والدلة بالسبب المسبب ىرمباط والوفاه الخطأ بين السببية
 

 

 ل ـ 75 رى ـ 2جـ ـ ىمر ميموو ـ القانونية القواىو مجـ 30/10/1930نقض* 

68  
 

 نقضته مدتين الستببية رابطتة متوافر بيتان أغ تل ىتو اليكت  كتان ىذا  «ـت  :وبأنته      
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 . »لقصورة

 

 ل ـت 75 رىت  ـت 1 جتـ ـت ىمتر ـت القانونيتة القواىتو متج ـت18/1/1943 نقتض *

    الذكر سال  100

 ل ـت 561 رىت  ـت 6 جتـ ـت ىمتر ـت القانونية القواىو مج ـ23/4/1945 نقض  *

703 

 ل ـت 703 رىت  ـت 7 جتـ  ـت ىمتر ـت القانونية القواىو مج ـ6/12/1948 نقض *

664 

  704 ل ـ 177 رى  ـ 9 ت  ـ 23/6/1958 نقض *

 771 ل ـ 471 رى  ـ 11 ت  ـ7/11/1960 نقض *

 929ـ ل  191 رى  ، 12ت ـ27/11/1961 نقض *

   829 ل ـ 182 رى  ـ 26ت ـ8/12/1975 نقض *

 

 َبأن النقض محكمة قضت كما:   

 ىتن ستكت ىتو  يكتون ، الستببية ىالىة بانم اع الوفع ىلى هيرو الذ  اليك            «

 ممتا والنميجتة لخطتأا بتين  الستببية رابطتة انم تاع ىلتى يقتو  جتو ر  وفتاع ىلتى الرو

 .  »لنقضه الموجب بالقصور يديبه

 587 ل ـ 147 رى  ـ 13 ت ـ 1/10/1962 نقض* 

 بأنه النقض محكمة قضت كما:    

 و تى أما  ـ ، ىليه وروا   له ىيراوا   يقه الوفع  ذا مقسط أن الميكمة ىلى يمدين  «     

 .   »نقضه مده  يمدين مما  المسبيب فى بالقصور امديب   يكون يكم ا ف ن م دل ل 

 1270 ل ـ 257 رى  ـ20ت ـ17/11/1969  نقض* 
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 واضتيا   يكتون أن م تمرط وىنمتا  ـ ، بيان بأ  مكم ى ه ، النقض ميكمة ىن بل       

 بيثتا   يثيتر الستببية ىالىتة متوافر متن الميقت  كان ىذا  وأنه  ـ ، كافيا ث  ومن ، م صال  

 ال نتى التوليل يقتو  أن يمدتين اليكت  فت ن ، خبترةال أ تل رأ  ىلتى الرجوع ويمطلب فنيا  

 .   للدالىة المثبت

 815  ل ـ 156 رى  ـ 11 ت ـ22/11/1960 نقض   *

 548 ل ـ 151 رى  ـ 8ت ـ27/5/1957  نقض   *

  908 ل ـ 183 رى  ـ 12 ت ـ14/11/1961  نقض   *

 

  الستببية الىتةى بانم تاع التوفع ىلتى الترو يكتون أن التنقض ميكمة وأوجبت بل        

 ىتن الجتو ر  الطتاىن وفاع  ميقي  وجوب مع  ـ ، ال نى بالوليل موىما م صال   روا  

 .   الوفاع بي  وا خالل بالقصور م وبا   اليك  كان وىهّ   ـ ، فنيا المخمل طري 

 546ـ ل  107 رى  ـ19 ت  ـ13/5/1968  نقض* 

 810ـ  ل 143ـ رى   36ـ ت 30/10/1985* فى يكم ا الصاور 

 

 النقض محكمة تقول :   

 خطتأ ىلتى  النميجة أسناو ممطلب الجريمة أركان  من كركن  السببية رابطة          «

 المقترر من أنه كما  ، لألمور الداو  والسير مم   كانت طالما ىن ا ومساعلمه الجانى

 ) الجتانى خطتأ ىستمور  ممى  السببية رابطة يقطع ىليه المجنى ومن   الوير خطأ أن

 .  »النميجة  يوا  بذامه  كافيا وكان ( المم   من خطأ أ   ناك يكون باه نا يك

 810  ل ـ 143 رى  ـ 36 ت ـ3/10/1985 نقض   *

 938 ل ـ 178 رى  ـ 37 ت ـ20/11/1986 نقض   *

 1270 ل ـ 257 رى  ـ 20 ت ـ17/11/1969 نقض   *

 1069 ل ـ 257 رى  ـ 21 ت ـ 8/11/1970 نقض   *

 1162 ل ـ 237 رى  ـ 24 ت ـ 9/12/1973نقض   *
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 ـ : النقض قضاء فى عليه المستقر ومن 

 ممصتال   الجترح وىتوع كتان ىذا ىهّ  ىانونتا   مقتو  ه الخطتأ ا صتابة جريمتة أن        «

 الجترح يصتول يمصور ه بيي  بالمسبب السبب ىمصال المم   من  الخطأ بيصول

 وـأيت متوافر لدتو  الجريمتة ىندتومت الستببية بطتةرا اندتومت فت ذا ، الخطتأ  يقتع لت  لتو

     »  .ل ا المكونة  القانونية الدناصر

  طدتن ـت 938 ل   ـت178  رىت  ـت 37 ت ـت  20/11/1986 نقتض   *

3935/56    

  طدتن ـت 1294   ل ـت  208 رىت  ـت 40 ت ـت25/11/1989 نقتض   *

4839/58    

 712/48    طدتن ـت 836 ل ـت 172 رى  ـ 29 ت ـ27/11/1978 نقض   *

   

    97/48    طدن ـ 283 ل ـ 53 رى   ـ 29 ت ـ13/3/1978 نقض   *

   759/25  طدن ـ 142 ل  ـ 48 رى  ـ 7 ت ـ   7/2/1956 نقض   *

 

 

 

 النقض محكمة قضت كما:   

 238 المتاوة فتى بته مدرفتة  تى يستبما ـت مقمضتى الخطتأ القمتل جريمتة بتأن «        

 بتين الستببية ورابطتة ـت ، ىارفته التذ  الخطتأ اليكت  يبتين أن ،  المم   وانة ـ ىقوبات

 يبتين لت  اليكت  كان ف ذا ـ ، الخطأ  ذا بوير وىوىه يُمصور ه بيي  ـ ، والقمل الخطأ

 األمتر غايتة ىلتى بلوغتا   ييقق ا ول  مر اأ يقي  بما الطاىن ىلى نُسب الذ  الخطأ أوجه

 القمتل لسبب المثبت ال نى الوليل ىلى با سمناو ا  أيض السببية ىالىة يبين ل  كما ـ ، في ا

 . »النقض واجب يكون اليك  ف ن البيمة ال نية األمور من لكونه
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   993 ل ـ 194 رى  ـ  20 ت ـ30/6/1969 نقض   *

   657 ل ـ 135 رى  ـ  24 ت ـ27/5/1973 نقض   *

 

 بأن النقض محكمة قضت كما:   

 ممصتال   الجترح وىتوع كتان ىذا ىه ىانونتا مقتو  ه طتأالخ ا صابة جريمة             «

 الجترح يصتول يمصتور ه بييت  بالمسبب السبب امصال المم   من الخطأ بيصول

 أيتو متوافر لدتو  الجريمتة اندتومت الستببية رابطتة اندتومت فت ذا ، الخطتأ يقتع لت  لتو

 .  »ل ا المكونة الدناصر

 142 ل ـ 48 رى  ـ 7 ت ـ7/2/1956 نقض  *

 871 ل ـ 263 رى  ـ 6 ت ـ26/4/1955 ضنق  *

 

 النقض محكمة وقالت:     

 الستبب  تو المتم   خطأ يكون أن الخطأ القمل جريمة فى يوجب القانون ىن  «        

 . » النميجة فى

 ـت 6 ج ، ىمتر مجموىتة ـت  القانونيتة القواىتو متج  ـت18/1/1943 نقتض  *

 100 ل  ـ 75 رى 

 

ول الواىدتتة ووزن أولم تتا ينبوتتى أن يكتتون مستتمموا متتن وألن مقتتوير كي يتتة يصتت        

وه يجوز  بيال أن يكون المقوير ىلتى أستت افمراضتية ه الواىع الذ  يوثت خالله ، 

 .   سنو ل ا من ذلك الواىع

 

فتتى ىضتتائ ا با وانتتة ىلتتى  تتذا اليتتوي  الظنتتى  اهستتمناووه يجتتوز للميكمتتة          

اليكت  يكتون ومتن المقترر فتى  تذا الصتوو أن ، ستاوه البيت وىه  كتان يكم تا مديبتا  ل 

،  اهستتتمنباطم تتوبا  بال ستتاو فتتتى ا ستتموهل ىذا ىنطتتتـو  ىلتتـى ىيتتـب  يمتتتت ستتالمة 
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ىلتتى أولتتة غيتتر صتتالية متتن الناييتتة  اىمناى تتاويميقتت  ذلتتك ىذا استتمنوت الميكمتتة فتتى 

ىلي تا  نم تتاالمنطقتى للنميجتة المتى  الموضوىية لإلىنتاع ب تا أو فتى يالتة ىتو  التمالز 

 0بناع  ىلى ملك الدناصر المى ثبمت لوي ا 

 677ـ ل  112ـ رى   44ـ ت  21/2/1993  مونى نقض* 

 

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنه :ََ

أن يكتتون التتوليل التتذ  يدتتول ىليتته اليكتت   اهستتموهلمتتن التتالز  فتتى أصتتول  «        

وه منتافر فتى يكت   اهستمنماجا ىلى ما رمبه ىليته متن نمتائج متن غيتر مدست  فتى مؤوي  

 . » الدقل والمنط 

   878  ل ـ 158 رى  ـ 36ـ ت  17/10/1985*  نقض 

 132 ل ـ 28 رى  ـ 28ـ ت  24/1/1977*  نقض 

 

ول تتذا وطالمتتا أن الثابتتت بمتتا هيتتوع مجتتاه لل تتك ـ وجتتوو الدويتتو متتن يتتاملى       

ف نته ه يمكتن لدرت ـ األسلية النارية المخمل ة والمى م  ىطالى ا فتى وىتت اهبم تاج بتا

ـ بتتأن األىيتترة المتتى أصتتابت المجنتتى  القطتع أو الجتتز  ـ كمتتا ىتتال التتوفاع فتتى مرافدمتته

 ىلي ما مطلقة من السالح المدزو يمله ىلى الطاىن .  

 

 يثبمته التذ  الواىتع متن واليقتين الجتز  ىلتى مبنتى أن يجتب الجنائيتة األيكا ف          

 واهىمبتارات ال تروض متن واهيممتال الظتن ىلتى مؤستت وه  ، المدمبتر التوليل

 . اهيممالية واألولة المجروة

 

 132 ل ـ 28 رى  ـ 28 ت ـ 24/1/1977 نقض   *

 180 ل ـ 39 رى  ـ28 ت ـ 6/2/1977  نقض   *

 114 ل ـ 27 رى  ـ  24 ت ـ 29/1/1973 نقض   *
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 1184 ل ـ 268 رى  ـ 23 ت ـ11/1972/  12 نقض   *

 120 ل ـ 22 رى  ـ 19 ت ـ 29/1/1968 نقض   *

 1112 ل ـ 228 رى  ـ 24 ت ـ 2/12/1973 نقض   *

 
 

 َبأن النقض محكمة قضت كما:  َ

 مقتي  أن ل تا ولتيت ، التوىو  فتى الثابمة الوىائع ىلى اه يكم ا مبنى ه الميكمة «   

 أن يجتب األيكا  وأن  «ىلي ا المطروية األورا  من ل ا سنو ه أمور ىلى ىضاع ا

 ه واىدتة أو روايتة ىلتى اليك  اسمنو ف ذا الوىو  أورا  من صييية أست ىلى ىمبن

    »فاسو أسات ىلى  بمنائه مديبا   يكون ف نه الميقيقات فى ل ا أصل

  50 ل ـ 8 رى  ـ 35 ت ـ 15/1/1984 نقض * 

  397 ل ـ 80 رى  ـ 33 ت ـ23/3/1982 *  نقض

 188 ل ـ 42 رى  ـ 26 ت ـ24/2/1975 *  نقض

 240ـ ل  48 رى  ـ 30 ت ـ 12/2/1979 *  نقض

   17 ل ـ 5 رى  ـ 23 ت ـ3/1/1972 *  نقض

 

 األولتة ىلتى ىه مقتا  ه الجنائيتة المستئولية أن الصتوو  تذا فتى المقترر ومتن          

 ىلتى واهيممتال بتالظن مؤستت وه الُمَدمبتر التوليل يثبم تا المتى الجازمتة القاطدتة

 . المجروة هىمباراتوا واهيمماهت ال روض

   46 /1087طدن   ـ 132 ل ـ 28 رى  ـ 28 ت ـ24/1/1977 *  نقض      

    615/55 طدن  878 ل ـ 158 رى  ـ 36 ت ـ17/10/1985 *  نقض      

 

 فتى وخطمته ، الخطتأ بقترائن يدمر  ه الجنائى ال ارع أن لذلك المقرر ومن         

 مبتوأ التى الجنتائى ال تارع خطتة ومستمنو ، المتونى ال تارع خطتة ىتن مخمل تة ذلتك

 بتل  .فدتال   ىرمكب من  خطأ ي مرض ه ، لذلك ومطبيقــا   .الجنائية السئولية  خصية
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 خطتأ يثبتت لت  فتان ، ا م تا  ستلطة  تو با ثبتات والمكلت   ، الخطأ ذلك اثبات يمدين

 .  خطأ يأت ل  أنه باثبات يكل ه أن وون ، يبرئه أن القاضى ىلى مديين المم  

   414 ل ـ 1786 ط ـ يسنى نجيب للوكمور ـ الخال القس  ـ الدقوبات *   رح      

 300 لـ 248 رى  ـ 2 ج ـ ىمر ـ القانونية القواىو مج  ـ4/1931 /23 *  نقض      

 993 ل ـ 194 رى  ـ 20 ت ـ 30/6/1969 *  نقض      

 

ة بتاألورا  ومتا ذكتره وفتاع الطتاىن وىذ ل  م طن الميكمة ل تذه اليقتائ  الثابمت         

فتتى وفاىتته متتن أن ىصتتابة المجنتتى ىلي متتا جتتاعت أثنتتاع ىىبتتال كثيتترين ىلتتى ىطتتال  

األىيرة الناريتة ابم اجتا بتالدرت ، كمتا يجتر  وومتا فتى القتر  واألريتا  ، وأن ملتك 

ا صابة من أىيرة طائ ة ـ ولو أن الميكمة أمدنتت النظتر فتى  تذا التوفاع المم ت  متع 

الواىدتة ومالبستام ا ، فت ن وج تة نظر تا فتى مستئولية الطتاىن كانتت ستمموير  ظرو 

يممتتا  ، ول تتذا كتتان استتموهل ا ىلتتى ثبتتوت الم متتة ضتتو الطتتاىن م تتوبا بالمدستت  فتتى 

ا سمنماج وال ساو فى ا سموهل فضال ىما  اب يكم تا متن ىختالل بيت  التوفاع و تو 

 ما ىابه واسموجب نقضه وا يالة  .

ا   ذا السبب لنقض اليك  المطدون فيته ، أن يكتون ىتن جريمتة وه يويض ىي

القمل الخطأ األخ  من جريمة ىيتراز ستالح بتوون مترخيل ، و تى األ تو ـ ذلتك أن 

ما  اب اليكت  يمدلت  بمجمتل فكرمته ىتن واىدتة التوىو  برمم تا ، وه يجتزئ ىزاع تا 

ع وينتازع فتى صتورة يالتة كتون المتم   / الطتاىن ـ ىتو نتاز،  بالدقوبة المبررةالمدلل 

 .  الواىدة المنسوبة ىليه بكامل ا

 

بأنته ه ميتل لمطبيت  نظريتة الدقوبتة المبتررة ممتتى وىتو ىضتت ميكمتة التنقض 

 .  ىامت ملك المنازىة

 .  985ـ ل 188ـ رى   37ـ ت 30/10/1986* نقض 

 .  1133ـ ل  223ـ رى   20ـ ت 20/10/1969* نقض 
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 .  206ل ـ 44ـ رى   16ـ ت 2/3/1965* نقض 

 
وييتت  أنتته لمتتا مقتتو  جميدتته فتت ن اليكتت  المطدتتون فيتته يكتتون وىتتو ران ىليتته 

 البطالن بما يسموجب نقضه وا يالة .

 
 

 وعنَطلبَوقفَالتنفيذ

 

اليكت  المطدتون فيته راجتتل اليكت  بنقضته لمتا  تابه متن ىيتتوب ، نته لمتا كتان  ف       

متن  تأنه أن يرمتب لته ، ن اهسممرار فى من يتذ اليكت  المطدتون فيته ضتو الطتاىوكان 

بما يي  له طلب وىت  من يتذه مؤىمتا ريثمتا ي صتل ،   اكأضرارا جسيمة ه يمكن موار

 فى  ذا الطدن .

 

 

َفلهذهَالأسباب

 
األمتر بوىت  من يتذ اليكت  المطدتون فيته مؤىمتا يلممت الطاىن من ميكمة النقض       

 . أسباب الطدن وض  الم روات للزوم ا ميقي ريثما ي صل فى  ذا الطدن ، 

 

 : والحكمَ

 :  بقبول الطدن  كال  . أولا

 :  بنقض اليك  المطدون فيه وا ىاوة.ثانياَ

َالمحامىَ/َرجائىَعطية
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 . مرفق حافظة مستندا 

 . طوي  عسى الحكم الغياجى

 . الصادر سسفًا من

 . محكمة الجنايا  فى ذا  الدعوى

 . ضد ذا  الطاعن

 
 
 
 
 
 
 
 

َصرارَوالترصدمعَسبقَالنَعمدَقتل

َــــ

َق32705ََ/83َنقضَرقمَ

َــــــ

َ

َ.َجناياتَبنىَسويف2519ََ/2012َرقمََقضيةعنَال

َكلىَبنىَسويفَ.210ََ/2012َ

َـــــــــ

)َفـــىَاثبـــاتَالاتفـــاقَوالاشـــتراكََقصـــورَفـــىَالتســـبيب .1

 والمسئوليةَالتضامنيةَ(َ.
َ

 قصورَفىَالتسبيبَوفسادَفىَالاستدلالَ. .2
 

 .َاستدلالَقصورَوفسادَآخرَفىَال .3
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قصورَآخرَفىَالتسبيبَـَقرينةَالبراءةَوالقاعدةَالدستوريةَأنَ .4

 المتهمَبرئَحتىَتثبتَإدانتهَ.
 

 قصورَآخرَفىَالتسبيبَ)َعنَنيةَالقتلَوإزهاقَالروحَ(َ. .5

َ.قصورَآخرَفىَالتسبيبَ)َعنَتحديدَنو َالسلاحَوصلاحيتهَ(َ .6
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َمحكمةَالنقض

َئرةَالجنائيةالدا

َمذكــــــرة

َ

 بابَالطعنَبالنقضـــــــبأس
 

.....................................             مم   . ميكتو  ضتوه ـ  : المقدمََمن

 طاىن 

وموطنه المخمار مكمب األسماذ / ميمتو رجتائى ىطيته ـ و ت رمه رجتائى              

 ا ـ القا رة  .  ارع  ري  با  26ىطيه ـ الميامى بالنقض ـ 
 

 ةـامـة الدــابـالني:    ضــــــــــــد
 

 16/9/2013:    الصاور من ميكمة جنايتات بنتى ستوي  بجلستة       فىَالحكم

كلى بنتى ستوي (  210/2012جنايات بنى سوي  ) 2519/2012فى القضية رى  

المؤبتو بالستجن  طته ىبتو الندتي  ىبتو اليميتو ىبتو الستال  والقاضى يضوريا بمداىبتة /

 ىما أسنو ىليه .
 

 الوقائـــع

 :  أيالت النيابة الدامة كال  من المم مين       

 )ميكو  ضوه غيابياا(  .......................................   (1

 )ميكو  ضوه غيابياا(  .......................................   (2

 ) الطاىن (        .......................................  (3
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 )ميكو  ضوه غيابياا(  .......................................   (4

 

 

بتتوائرة مركتتز أ ناستتيا ـ ميافظتتة بنتتى  13/12/2011ىلتتى المياكمتتة بوصتت  أن تت  فتتى يتتو  

 سوي  :

  

المم متتون جميدتتا  ىملتتوا المجنتتى ىليتته ر تتيو  ىيتتاو مدتتوض متتع ستتب  ا صتترار      

وىقتووا الدتز  ىلتى ىملته وأىتووا لتذلك الوترض أستلية ناريتة  والمرصو بأن بيموا النية

بيتتوزة كتتل متتن األول والثتتانى والثالتت  وبلطتتة بيتتوزة الرابتتع ، وموج تتوا ىلتتى المكتتان 

التتذ  أيقنتتوا ستتل  ا متتروره فيتته ومتتا ان ظ تتروا بتته يمتتى أطلتت  ىليتته كتتل متتن المم متتين 

ون تا وان تال ىليته الرابتع الثالثة األول ىوة أىيرة ناريتة متن األستلية المتى كتانوا ييمل

بضربه ىاصوين من ذلك ىمله فأيوثوا به ا صابات المبينة والموصوفة بمقريتر الصت ة 

 الم رييية والمى أووت بييامه .

 

َ:َالمتهمَالأول

ا ناريّا م  خن الماسورة )بنوىية يلية( سريدة الطلقات يتال كونته  ـ    أيرز سالي 

 يازمه أو ىيرازه .من األسلية المى ه يجوز المرخيل بي

أيرز ذخائر ىتوو وايتو طلقتة ممتا مستمدمل ىلتى الستالح النتار  ستال  التذكر  ـ

 مما ه يجوز المرخيل له فى ييازمه أو ىيرازه . 

 

َالمتهمانَالثانىَوالثالثَ)الطاعن(َ:

تا ل متا  ا ناريّا م  خن ا )مسوت( وون أن يكتون مرخص  ـ     أيرز كل من ما سالي 

 ه .ب يرازه أو ييازم
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ـ    أيرزا ذخائر ىوو ىثنين طلقة مما مسمدمل ىلتى الستالح ستال  البيتان وون أن 

 يكون مرخصا ل ما فى ييازمه أو ىيرازه .

 

 

َ:َالمتهمَالرابع

ا أبتتيض ) بلطتتة ( والمتتى مستتمخو  فتتى اهىمتتواع ىلتتى األ تتخال وون  ـتت    أيتترز ستتالي 

 مسوغ من الضرورة ال خصية أو اليرفية .

 

َ:َالأولَحتىَالثالثالمتهمونَمـنَ

 ـ     أطلقوا أىيرة نارية واخل القرية  .

/  1ىقوبتات  6 /277،  232،  231،  230وطلبت النيابتة الدامتة ىقتاب   بتالمواو 

 1954لستتتتنة  394متتتتن القتتتتانون  5،  3،  2/  26،   1مكتتتترر / 25،   6، 2، 1

 1981ستنة ل 165،  1980لستنة   101،  1978لستنة  26المدول بالقوانين أرىا  

( والبنتو 3والبنو ) أ ( من القس  األول والبنو ) ب ( من القس  الثانى من الجوول رىت  )

( المليقين بالقانون األول والمستمبول والمدتول بقترار  وزيتر 1( من الجوول رى  )3)

  .  1995لسنة  13354،  2007لسنة  1756الواخلية رى  
 

يضتتتتوريا بمداىبتتتتة الطتتتتاىن /  ىضتتتتت الميكمتتتتة 16/9/2013وبجلستتتتة           

  يا  ا................... بالسجن المؤبو ، وب جماع اآلراع غيابي تا ب ىتوا  بتاىى المم متين 

. 
 

ولما كان  ذا اليك  مديب ا وباطال  بالنسبة للطتاىن / ...................... ، فقتو طدتن   

وىيتو طدنته  10/2013/  22ىليه بطري  النقض ب خصه متن الستجن وذلتك بمتاريخ  

 الدمومى بال يو  . «ومو  »ممابع سجن   919ميت رى  
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 :   ونوردَفيماَيلىَأسبابَالطعنَبالنقض

 

 

 

َأســـــــــبابَالطعـــن

َ
 

َ:ََالقصورَفىَالتسبيبََ:  أولا

 

يصلت ميكمة الموضوع واىدة الوىو  المى ىضت ب وانة المم مين ىن ا ـ        

لوجوو خصومة ثأرية بين ىائلمى مسل  المى ينممى ىلي ا  ومن   الطاىن ، بقول ا ىنه

المجنى ىليه / ر يو  ىياو رجب ىبو الدال وىائلة الوللـه المى ينممى ىلي ا 

المم مون وكان من نميجة  ذه الخصومة الثأرية ىمل والو المم مين األربدة من ىبل 

رجب مما أثار  أطرا  من ىائلة المجنى ىليه فى الوىو  الماثلة / ر يو  ىياو

ي يظة المم مين فبيموا النية وىقووا الدز  ىلى ىمل المجنى ىليه / ر يو  ىياو 

بالثأر لمقمل والو   وأىووا ل ذا الورض ىومه من أسلية نارية كانت  فخذ لمدوض 

بيوزة كل من المم مين الثالثة األول وسالح أبيض ) بلطه ( بيوزة المم   الرابع 

ه بال ارع والذ  اىماو المرور منه ىاصو ا منزله يي  أطل  ومرصووا له يال مرور

ىليه المم مون الثالثة األول طلقات نارية من األسلية النارية المى كان ييملون ا 

ومدو  ىليه المم   الرابع بالضرب بالبلطة المى كان ييرز ا فأيوثوا به ا صابات 

ه ىاصوين من ذلك ىمله ، الموصوفة بمقرير الص ة الم رييية والمى أووت بييام

واسمنوت الميكمة فى يكم ا ومصوير ا للواىدة ىلى النيو السال  البيان ىلى األولة 

المسمموة من   اوة ال ا وة / فميية ىلى ميمو خميت زوجة المجنى ىليه والنقيب / 

لملو  ميمو ىبو الو اب رئيت مباي  مركز  رطة ا ناسيا وما ثبت من المقرير 
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جنايات  2011لسنة  9395ى ومطالدة النيابة الدامة للميضر رى  الطبى ال رى

 أ ناسيا .

 

وبدو أن يصلت الميكمة ملك األولة ىضت ب وانة المم مين يضوري ا للطاىن      

بالسجن المؤبو وغيابي ا بالنسبة لباىى المم مين وب جماع اآلراع با ىوا   نق ا لما نسب 

 ىلي   .

 

نات أسباب اليك  سال ة الذكر أن الميكمة أىامت ىضاع ا وواضل من سيا  موو     

 ىو ام قوا فيما بين   ىلى ارمكاب جريمة ىمل المجنى ب وانة المم مين جميد ا ىلى أن   

/ ر يو  ىياو مدوض وأن   مواجووا ىلى مسرح الجريمة وىا  كل من    ىليه

ه ، وأن   بذلك بالمدو  ىليه بساليه فايوثوا به ا صابات المى أووت بييام

لقصو   ا حا يذ  ىلى ال مك به وا ج از ىليه ام قوا ىلى ىمله ، وىو  ممواطئون

 المدقوو بين   ىلى ىمله أخذ ا بالثأر . الم مرك واهم ا 

 

وذلك وون أن مبين الميكمة فى يكم ا القرائن المى اسمخلصت من ا ثبوت  ذا        

ىلى ارمكاب ملك الجريمة ، والذ  ىلى أساسه  اهم ا  بين المم مين األخوة األربدة

وىضت ىلى كل من   بالدقوبة المقضى ب ا ىضت بمساعلم   ممضامنين ىن ا ، 

كال من   ، ويجدل  باىمبار أن اهم ا  المؤث  المدقوو بين   يويو بين مسئوليم  

، وجاع يوي   مسئوه  ىن فدل اآلخر ولو ل  يكن  و مرمكبه ب خصه وبذامه

مرسال  ه يُسمخلل منه أن ىراوة كل من   ىو مة ىن ذلك اهم ا  والمواطؤ الميك

، وأن وىوى ا  مالىت مع ىراوة اآلخرين ومطابقت ىلى ارمكاب الجريمة سال ة الذكر

وخطة موضوىة م  من يذ ا بوىة بدو أن  ، ىلى ىىواو مسب  وموبير ساب كان بناع 
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الالزمة لموافر اهم ا  الذ  يؤو  ىلى  ، وملك  ى الدناصر أو  كل من   ووره في ا

 مسئوليم   ىن ملك الجرائ  بطري  المضامن فيما بين   .

 

 ث  فقو كان ىلى الميكمة أن مبين الدناصر والقرائن المى مثبت موافرومن       

ومول ىلى أن كال  من   ،  المى اسمولت من ا ىلى ثبومهاهم ا  بين المم مين واألولة 

السال  الذكر ـ  اومه ومالىت مع ىراوة الباىين ىلى ىمل المجنى ىليهىو اميوت ىر

وافمرضت وجوو المواطؤ بين المم مين ولكن الميكمة ل  مقو  فى يكم ا ملك األولة 

الذ  ه يم   وأصول اهسموهل واىدى صائب وسويو ، األمر  ىلى غير أسات

ميكمة فى يكم ا األولة والمى مسملز  أن مبين ال الصييل ىنو القضاع با وانة

المؤوية لثبوت مالىى ىراوات المم مين جميد ا هرمكاب ملك الجريمة بما يؤو  ىلى 

النميجة المى ميمل ىضاع اليك  بمداىبم   ىن مسا مم   ك اىلين أصليين فى وىوى ا 

،  ىلى أسات المسئولية المضامنية فيما بين   والمى مجمد   ومويو مسئوليم   ىن ا

الميكمة فى يكم ا باهسمناو ىلى الخصومة الثأرية بين الدائلمين الممنازىمين  واكم ت

و ى مقمل / ىبو الندي  ىبو ليميو ىبو السال  والو المم مين بمدرفة بدض أفراو 

مع أن ملك الخصومة ه ىائلة المجنى ىليه / ر يو  ىياو مدوض )ىائلة مسل  ( ـ 

فيما بين   ىلى المدو  ىلى المجنى ىليه  مدنى بالضرورة أن المم مين ىو ام قوا

كان ضمن المم قين ىَن  ميويو ا، وه أن الطاىن باىمباره من أفراو أسرة خصوم   

ىذ أن ملك الخصومة ىو مقمصر يثار ا ىلى موارو خواطر أن  ناك ام اىا ،  جوهَصلَّ 

يو مدنى اهم ا  و ذا المواف  وموارو الخواطر ه ي ـ  ـ فرض ا ـ ىلى ارمكاب الجريمة

وه يسمول منه ىلى مطاب  ىراوام   ومالىي ا ىلى ارمكاب الجريمة المذكورة بين   

وه لمساعلة  ىن ىز  مؤكو ونية م مركة بين   ، ومن ث  فال ميل لمساعلم   

ىلى سبيل المضامن بل يظل كل من   مسئوه  ىن فدله ال خصى ويوه وه  الطاىن

 ه .يُسأل ىن فدل ارمكبه غير
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 ََوقضتَمحكمةَالنقضَبأن: 

راوات مقابال صرييا ىلى اركان  يمطلب مقابل ا ا  ماه أنمن المقرر  »       

الذ   و موارو خواطر الجناه  و و غير المواف المى مكون ميال له  الجنائية الواىدة

 أنوون  اآلخرينىلى ارمكاب فدل مدين ينمويه كل وايو من   فى ن سه مسمقال ىن 

ىلى ما مواروت  أصرون بين   ام ا  ساب  ولو كان كل من   ىلى يوه ىو يك

يسموجب مساعلة سائر من موافقوا ىلى فدل ارمكبه  ه الخواطر ىليه . و و ما

فى القانون ىلى سبيل اليصر ـ كال أن فيما نصت  المبينة األيوالفى  ىهبدض   

 نه يجب  ف األيواللك فى غير م أمامن ىانون الدقوبات ـ  234 الماوةىليه 

بالمدنى الميوو فى   ريكا أويكون فاىال فيه  أنلمداىبة المم   ىن فدل ارمكبه غيره 

  0 « القانون
 

   369 ل  ـ 76 رى  ـ 30ـ ت  19/3/1979نقض * 

 619 ل ـ 122 رى  ـ 15ـ ت  26/10/1964نقض * 

 
 

 َـ  بأنهَ:َأيضاوقدَقضت 

 مكون سابقه أنلال مراك يجب  المكونة األفدال أنمن المقرر ىانونا  »          

م مرط  من ىانون الدقوبات 40 / الماوة ىذمداصرة ل ا ،  أو الجريمةىلى اىمرا  

  « 0 بناع ىلي ما الجريمةمقع  أنلميقي  اه مراك بطريقة الميريض واهم ا  

 0  17لسنة /  1833ـ فى الطدن  7/10/1947*  نقض 

اهم ا  سابقا ىلى  أوكان الميريض  ىذا ىهه يميق   مةالجرياه مراك فى  » *

 ةثمر الجريمةل ا ، وكان وىوع  ةمداصر أو ةسابق المساىوةكانت  أووىوى ا 

 0« ل ذا اه مراك

   591 ل ـ 112 رى   ـ 20ـ ت  28/4/1969 *  نقض
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 :َََوقضتَمحكمةَالنقضَبأن

المداىب ىليه ىانونا مداصر فدـل  ةبالمساىواه مراك  ىسناوه يك ـى فى  »          

نية الموخل مع ال اىل يكون لو  ال ريك  أنوىع من غيره ، بل هبو  ال اىل مع ما

 الجريمةموخال مقصووا يمجاوب صواه مع فدله ويميق  فيه مدنى مس يل ارمكاب 

 0 « الذ  جدله ال ارع مناطا لدقاب ال ريك

   1531 ل ـ 450 رى  ـ 6ـ ت  26/12/1955*  نقض 

 

 هوقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأن  :  

ه يدمبر فى القانون أساسا لمساعلة جنائية  الدل  بوىوع الجريمةلما كان  »        

أن اه مراك فى الجريمة  ىذىلى اىمبار أن الدال  بوىوى ا يدو  ريكا فى مقارفم ا ، 

موافر فى  ىذا ىه من ىانون الدقوبات 40ه يدمبر ىائما طبقا لصريل نل الماوة / 

ىلى ارمكاب ا أو  ىياهأو ميريضه   ي  المم   ثبوت ام اىه مع الجانى ىلى مقارفم ا

 . «ىلى ذلك   مع ىلمه بأنه مقبل ىياهمساىومه 

 229 ل  ـ 88 رى  ـ 2ـ ت  27/11/1950* نقض 

 

 

 

 وقضتَأيضاَبأنه : 

طري  اهم ا  ب  اه مراكبجريمة  لما كان اليك  ىو وان الطاىن »           

ن يبين أوطريقمه و اه مراكيسمظ ر ىناصر  ذا  أنفقو كان ىليه والمساىوة ، 

وذلك من واىع الوىو  ، الوالة ىلى ذلك بيانا يوضي ا ويك   ىن ىيام ا  األولة

 أصولمرك الطاىن مكانا خاليا فى  من مجروما أوروه اليك   أن، بيو  وظروف ا

ي يو فى ذامه اهم ا   ه 0بخط يوه بدو الموريو  فةىضا وىجرائهالموريو   ىيصاهت
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مميو النية ىلى ارمكاب ال دل  نأي مرط فى ذلك  ىذمن طر  اه مراك ،  كطري 

فى ي  الطاىن  ل  يثبت، كما  ل  يولل اليك  ىلى موافره  و ما، و المم   ىليه

اليك  المطدون ن  مقو  ف لما كان ما 0 يووه القانون يخر  طري  أموافر اه مراك ب

  0«فيه يكون ىاصرا ىصورا يديبه بما يسموجب نقضه 

 778 ل ـ 153 رى   ـ 34ـ ت  15/6/1983* نقض 

 624ـ ل   125ـ رى   34ـ ت11/5/1983*  نقض 

   27703/67ـ الطدن  12/4/2000* نقض 

 

 

 ـ َوبذلكَقضتَمحكمةَالنقضَوقالتَبأن : 

يم  غالبا  وون مظا ر خارجية أو أىمال  فى المزوير وىن كان اه مراك »         

نه يمدين لثبومه أن مكون الميكمة ىو أىهّ ب ا ىليه  اهسموهليمكن  ميسوسةماوية 

سائوا  مبرره طالما كان ىىمقاو ا  يصوله من  ظرو  الوىو  ومالبسام ا اىمقوت

ات المى  ف ذا خلت موونامه من بيان الظرو  والمالبسـ  الوىائع المى أثبم ا اليك 

فى ذلك   با مراك الطاىن فى المزوير فى األورا  الرسمية واكم ى اهىمقاومظا ر 

يبين من ا يقيقة مقصوو اليك  فى  أن الواىع  مجملة ومج لة ه ةبدبارات ىام

وه ييق  ب ا الورض الذ  ىصوه ال ارع من ،   المدروض الذ   و موار األيكا 

 0 « يكون ىاصرا بما يوجب نقضه مسبيب ا من الوضوح والبيان ف نه

   5802/52ـ طدن 371ـ ل  75ـ رى    34ـ ت 16/3/1983* نقض

 

    :ََكماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه  

من المقرر أنه ممى وان اليك  المم مين فى جريمة اه مراك فى القمل  »         

،  طريقمهىليه أن يسمظ ر ىناصر  ذا اه مراك وبطريقى اهم ا  والمساىوة ف ن 

وأن يبين األولة ىلى ذلك بيانا يوضي ا ويك   ىلى ىيام ا وذلك من واىع الوىو  
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كان ما أوروه اليك  وىن كان يول ىلى المواف  بين المم مين ه ي يو ، ف ذا  وظروف ا

ر ، بل اهم ا  كطري  من طر  اه مراك ألنه ه يك ى لقيامه مجرو موارو الخواط

األمر الذ  ل  يولل ،  و النية ىلى ارمكاب ال دل المم   ىليهي مرط  فى ذلك أن ممي

ه بل ن اه فى صراية كما ل  يثبت فى ي  الطاىنين موافر اه مراك اليك  ىلى موافر

وكان مجرو المواف  ه يرمب فى صييل القانون بأ  طري  يخر يووه القانون ، 

كال من   مسئوه ىن نميجة بل يجدل  ة ،مضامنا بين المم مين فى المسئولية الجنائي

  « فدله الذ  ارمكبه ف نه يكون بذلك م وبا بالقصور مما يسموجب نقضه 

 480ـ طدن رى    619ـ ل 122ـ رى   15ـ ت26/10/1964*  نقض 

   34لسنة
 

 

 َوقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَ:َـ

 اهم ا فى المربل بطريقـى  اه مراكممى وان اليكـ  الطاىـن فى جريمـة  »    

وطريقمه وأن يبين األولة  اه مراكوالمساىوة ف ن ىليه أن يسمظ ر ىناصر  ذا 

 الوالة ىلى ذلك بيانا  يوضي ا ويك   ىن ىيام ا وذلك من واىع الوىو  وظروف ا

» . 

لسنة  20743ـ طدن  837ـ ل  132ـ رى   45ـ ت  11/10/1994*  نقض 

62  

 

 َوقضتَمحكمةَالنقضَكذلكَبأنَ:َـ

ب وانتتتة الطتتتاىن بجريمتتتة مستتت يل اليكتتت  يكتتتون مديبتتتا  ىذا كتتتان ىتتتو ىضتتتى   »         

في ا وون بيتان الوىتائع واألفدتال المتى  واه مراكا سميالع بوير ي  ىلى أموال ىامة 

ال دتل فتى  تذا  ارمكتابىصتو  واستمظ اروطريقمه  اه مراكىارف ا كل مم   وىناصر 

 « ال أن
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لسنة  5976ـ طدن  1303ل  ـ 198ـ رى   39ـ ت  11/12/1988*  نقض 

58  

 

 

ــنقض  *  ، ـ بتتأن جتتواز ىثبتتات ا  تتمراك بتتالقرائن كمــاَقضــتَمحكمــةَال

 تتترطه وروو القرينتتتة ىلتتتى واىدتتتة الميتتتريض أو ا م تتتا  فتتتى ذامتتته متتتع صتتتية 

 ، ـ وىالت فى وايو من ىيون أيكام ا أن :  وسالممه اهسمنماج

مكتون ىلتى ىترائن أن  استمناوا منماجاهستبطري   اه مراكجواز ىثبات  مناط  »        

 استتمخالل وأن يكتتون القتترائن منصتتبة ىلتتى واىدتتة الميتتريض أو اهم تتا  فتتى ذامتته

ـ فتت ذا كانتتت  متتع المنطتت  أو القتتانون اليكتتـ  للتتوليل المسممتتـو من تتا ستتائوا  ه يمجتتافى

من تا وجتوو  اسمخللىلي ا اليك  فى ىوانة المم   والدناصر المى  اىممواألسباب المى 

فدنوئتذ يكتون لميكمتة التنقض بمتا ل تا متن يت  ىليته  انم تىه متؤو  ىلتى متا  اه مراك

بمتا يم ت  متع  اهستمخاللالرىابة ىلى صية مطبي  القانون أن ممتوخل ومصتيل  تذا 

   « المنط  والقانون

 467 ل ـ 90 رى  ـ 11ـ ت  17/5/1960نقض  * 

 698 ل ـ 104 رى  ـ 39ـ  11/5/1988*  نقض 

  1001ل  – 152رى   – 39ت  – 3/11/1988*  نقض 

  27703/67الطدن  – 12/4/2000*  نقض 

  

، و تذا  فى بيان ركتن القصتو الجنتائى لتو  المم متينكما ىصرت الميكمة كذلك       

التتركن يدممتتو أساس تتا ىلتتى متتوافر ىصتتو اه تتمراك لتتو  الطتتاىن وكتتل متتن المم متتين 

بموجتب األفدتال الماويتة المتى وىدتت اآلخرين فى ملتك الجترائ  والمتواخل فتى وىوى تا 

و ذا القصو يمدين بيانه بأستباب واضتية وأولتة ىاطدتة ه يمطتر  ىلي تا من كل من   ، 
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أونتتى  تتك أو أىتتل ايممتتال وذلتتك فتتى وىتتت مداصتتر ليتتوو  الوىتتائع الماويتتة المنستتوبة 

 . للم مين

 

رائن الوالتتة كتان يمدتين ىلتى الميكمتة أن مبتين فتى يكم تا األولتة والقتبمدنتى أنته       

ـ متتع أخومتته بتتاىى المم متتين فتتى  ىلتتى أن الطتتاىن ىصتتو اهستت ا  ـ ك اىتتل أو  تتريك

بينمتتا ارمكتتاب جريمتتة ىمتتل المجنتتى ىليتته وىز تتا  رويتته أختتذ ا بالثتتأر لمقمتتل والتتو   ـ 

متع أن  تذه الصتلة ه مك تى ،  اكم ت الميكمة فى يكم تا بصتلة األختوة بتين المم متين

و اهم تا  متع بتاىى ىخومته لميقيت   تذا الوترض وبلتوغ ويو ا للقطع بأن الطتاىن ىصت

المستتئولية الجنائيتتة ، و ملتتك النميجتتة ـ ألن لكتتل متتن   ىصتتوه الختتال ونيمتته ال خصتتية

وه يُستتأل ال تتخل ىه ىتتن فدلتته ال خصتتى ويتتوه ىذ ه متتزر وازرة وزر   خصتتية

 أخر  .

 َوقضتَمحكمةَالنقضَبأن: 

ال ريك ىصو اه مراك فى  أنثبت  ىذا ىهيميق   ه بالمساىوةاه مراك  ىن »      

 0«هرمكاب ا  المس لة أو المج زة األىمال ساىو فى نهأو و ىال  ب ا و الجريمة

 439ـ  144ـ  6ـ ت  11/1/1955*  نقض 

 108ـ  24ـ  20ـ ت  13/1/1969*  نقض 

   27703/67ـ  الطدن  12/4/2000* نقض  

 

 وقضتَأيضاَبأن  : 

فتتتى ىصتتتو اه تتتمراك كتتتان ال تتتريك  ىذا ىهه يميقتتت  مستتتاىوة بال اه تتتمراك »     

ن مكون لويه نية الموخل مع ال اىل موخال مقصتووا بمجتاوب أب،  الجريمة و و ىال  ب ا

المستت لة هرمكاب تتا مستتاىوة  أوالمج تتزة  األىمتتالن يستتاىو فتتى أو،   صتتواه متتع فدلتته

ولية الطتاىنين جميدتا مستئ أسستت، وممى كانت الميكمة ىتو  مميق  ب ا ويوة الجريمة
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ـ و تتو مج تتول متتن بيتتن   ـ للجريمتتة  ىلم تت  بارمكتتاب ال اىتتلىلتتى متتا ىالمتته متتن 

متتولل ىلتتى ىصتتو ا تتمراك   فتتى  أنوون ومستتاىومه بقصتتو مداونمتته ىلتتى ارمكاب تتا ، 

اه تمراك  ىلتىكانوا وىت وىوى ا ىالمين ب تا ىاصتوين  وأن  ب ا  أوانم  المى  الجريمة

ايجابيتة صتورت ىتن   متول ىلتى  بأفدتالر ا مراك   ومظتا ره وذلك ببيان ىناصفي ا 

 . « ن ذلك ه يموافر به اه مراك بالمساىوة  ذا اه مراك ومقطع به ـ ف

 108ـ ل   24ـ رى   20ـ ت   13/1/1969* نقض 

    818 ل ـ 154 رى  ـ 17ـ ت  14/6/1966* نقض 

   27703/67ـ الطدن  12/4/2000*  نقض  

 239ـ ل   144ـ رى    6ـ ت  11/1/1955* نقض 

 

كما كان ينبوى كذلك ىلى الميكمة أن مبين فى يكم ا موافر رابطة السببية بين       

بيي  ما ـ والنمائج المى يوثت  األفدال المسنوة لكل من المم مين  بمن في   الطاىن

أن مجرو القول ب وه يك ى فى  ذا المقا ،  كانت ملك النمائج لمقع لوه ن اطه

الخصومة الثأرية سال ة الذكر مك ى  ثبات ذلك اهم ا  أو سب  ا صرار لو  

ألن الخصومة الدائلية ويو ا ه مكون ىاصرة ىلى المم مين لقمل المجنى ىليه ، 

أنجال المموفى  بل ي ارك في ا باىى أفراو أسرمه بيك  طبيدة الدالىات األسرية 

 ة ، وف  ما أ ار ىليه الوفاع فى وفاىه . مصر كما  و مدلو  للكاف خاصة فى صديو

 

، ـ  والجريمةبين ن اط ال ريك  ةىالىه سببياه مراك  رطه وجوو   ذلك أن       

 أنفى الميريض واهم ا  "  بقوله صراية السببيةا مراط  ذه ويرل القانون ىلى 

يك ىو يكون ال ر أن المساىوة" ، وبمطلبه وا مراطه فى  بناع ىليه الجريمةمقع 

ىو اسمدملت فى ارمكاب  اآلهت أو ةسليألن مكون  ذه اأيهت و أو ةأسلي أىطى

ملمز   ولذلك، ـ  بص ه ىامه وىوع الجريمه بناع ىلى المساىوهوبمطلبه  الجريمه
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بين سلوك  الدالىةمثبت موافر  ذه  أنباه مراك  ةوانـ ميكمة الموضوع فى يالة ا

 0  دل كان يكم ا ىاصران ل  م ، ف الجريمةال ريك وبين 

 ل ـ 221 رى  ـ 19ـ ت  16/12/1968نقض * 

،  الوكمور ميموو نجيب يسنى ـ القس  الدا  ـ  1080

    434/  433ل  481رى  /  ـ  1982ط 

  

 : ـ  وفىَذلكَيقولَالدكتورَمحمودَنجيبَحسنى

اصر  ذه الدالىة ـ ىالىة السببية ـ ىنصرا من ىن اىمباريمرمب ىلى   »        

سابقا ىلى ليظة مما  الركن الماو  للمسا مة المبدية وجوب كون ن اط ال ريك 

، وفى ىبارة أخر  يجب أن يكون  ذا الن اط سابقا ىلى  الجريمة لميق  نميجم ا

بدض المرايل المن يذية للجريمة ، وسواع أن يكون سابقا ىلى البوع فى من يذ 

ىه سابقا  لسبب ه يمصور فى المنط ومدليل ذلك أن االجريمة او مداصرا له ، 

 « ىلى المسبب

ـ ل  483ـ رى   1982* الوكمور ميموو نجيب يسنى ـ القس  الدا  ـ ط 

434   

 450ـ ل 482ـ رى 1989ـ  6* الوكمور ميموو نجيب يسنى ـ القس  الدا  ـ ط

  17لسنة  1833ـ فى الطدن  7/10/1947*  نقض 

 591 ل ـ 112 رى  ـ 20ـ ت 28/4/1969*  نقض 

 264ل  ـ 79 رى  ـ 7ـ ت 27/2/1956*  نقض 

 39 ل  ـ 8 رى   ـ 9ـ ت 14/1/1958*  نقض 

  

ىصرت فى بيان األولة والقرائن المى يمكن ومن كل ما مقو  يمبين أن الميكمة      

مع باىى  أن يسمخلل من ا أن الطاىن سا   فى وىوع جريمة ىمل المجنى ىليه

  أصلي ا فى ارمكاب ا .المم مين باىمباره فاىال  
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وىو افمرضت المضامن فيما بين   ـ ولما كان ومكون الميكمة ىلى  ذا النيو      

المضامن ه يُ مرض ومن ث  يكون اليك  وىو ىصر فى بيان كافة الدناصر المى يمكن 

لو  المم مين ومن   الطاىن  أن يُسمخلل من ا وجوو اهم ا  المسب  والنية المبيمة

رمكاب جريمة القمل المذكورة وأن ا وىدت بناع ىلى ذلك اهم ا  المزىو  ىلى ا

 بين   .

 

وه يرفع  ذا الدوار ىن اليك  ما ذ بت ىليه الميكمة ىنو يويث ا ىن سب       

ىذ اىمصرت ا صرار الذ  جمع بين المم مين فى المسئولية ىن مقمل المجنى ىليه ، 

، وأن المم مين أصروا ىلى  من ظرو  الواىدة فى بيان ا ل ذا الظر  بأنه مسم او

ألن الميكمة ل  مبين فى يكم ا ملك اهنمقا  من ىائلة خصم   لمقمل والو   ـ 

ـ كما أن مجرو  الدناصر المى اسمخلصت من ا موافر سب  ا صرار لو  الطاىن

ضرورة أن ه يدنى باليوو  واىدة مقمل والو المم   / ............................. ـ 

الطاىن كان من بين الجناة الذين ارمكبوا جريمة القمل الماثلة لألخذ بثأره ـ أو أن 

المدو  ىلى المجنى ىليه المذكور كان ىن نية مبيمة لو  الطاىن ومصمي  وىىواو 

 ىلى وىوع ملك الجريمة . ساب 

 

الطاىن  وىو ىصرت فى بيان ىناصر اهم ا  المزىو  بينومكون الميكمة بذلك      

، وىو مرمب ىلى ذلك خطؤ ا فى  وباىى المم مين وكذلك سب  ا صرار لويه

مساعلمه مع باىى المم مين ىن جريمة القمل المى وىدت بطري  المضامن ـ و ذا 

 القصور المؤثر فى منط  اليك  وصية اسموهله يسموجب نقضه وا يالة .

َ

 .قصورَفىَالتسبيبَوفسادَفىَالاستدلالَ:   نيًاثا
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نازع الطاىن فور اسمجوابه بالميقيقات أما  النيابة الدامة فى صورة الواىدة        

زوجة  كما روم ا  ا وة ا ثبات الوييوة فى الوىو  / فميية ىلى ميمو خميت

/  ون ى كلية مسا ممه فى ارمكاب جريمة ىمل زوج ا المجنى ىليهالمجنى ىليه ، 

وىاوو والوفاع ى المم مين أو مع غير   ، ر يو  ىياو مدوض سواع مع ىخومه باى

الممسك ب ذا الوفاع بجلسة المياكمة اسمناو ا ىلى أن ال ا وة المذكورة زوجة المجنى 

ىليه وطبيدى أن منياز ىلى ام ا  الطاىن وباىى المم مين وموىى م ا وم   أثناع 

م ا بالمجنى رغ  أن ذلك مخال  لليقيقة والواىع ـ بيك  صل ارمكاب   لملك الجريمة

 ىليه و ى زوجمه .

 

سا  ىلى جويمه ول  يكن وفاع الطاىن مجرو ىول مرسل خال  من وليله بل      

 : وصيمه ىوة ىرائن من ا
 

ا ىرب الظ ر وفى وضل الن ار وفى طري  ىا  يضج  -1 أن الياو  وىع ن ار 

 ومع ذلك ل  يمقو  أيو لل  اوة وك   يقيقة الواىدة، بالمارة والجيران 

ىذ كان من الطبيدى كما أوضل الوفاع أن يمدوو ا . والمم مين فى ارمكاب 

 .  ؤهع ال  وو و و أمر ل  ييو 

 

ل  أن ال ا وة المذكورة / فميية ىلى ميموو خميت زوجة المجنى ىليه  -2

،  ممقو  لل  اوة ىه فى وىت ممأخر وبدو ىرمكاب الواىدة بدوة ساىات

لنقيب لملو  ىبو الو اب رئيت مباي  وأوضيت أما  ضابط الواىدة ا

كل من المم مين األربدة سال ى  أن وراع الياو مركز  رطة أ ناسيا 

و ذه الدبارة المى أفصيت ىن ا فى  ذا الوىت الذكر ومن   الطاىن ، 

المبكر ىنو اهسمدال  من ا ىن الواىدة مول ىلى أن ام ام ا للمم مين 

م ا للجناة ومدرفة أ خاص   ومن   الطاىن ل  يكن بناع ىلى رؤي

و خصيام   ، وكل ما م يو به ملك الدبارة أن المم مين األربدة سال ى 
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، ىذ كان  الذكر    الذين يدلمون بأ خال الجناة وميويو  خصيام  

طبيدي ا أن مباور بام ام   بارمكاب الواىدة وم ا وم ا ل   أثناع ارمكاب ا 

 ن   وراع مرمكبي ا !وليت مجرو ام ام   ـ رجما !!! ـ بأ

 

وملك الدبارة كما يُسم او من مدنا ا الظا ر والواضل مول ىلى أن الجناة       

مج ولون بالنسبة ىلي ا وأن ا وف  اىمقاو ا مرمكبى ياو  مقمل زوج ا المجنى ىليه 

ورأي ا ف ن المم مين ومن   الطاىن    الذين يدلمون الجناة وفى اسمطاىم   ميويو   

 .   الذين يكمنون وراع مرمكبى ملك الجريمةألن    

 

وبذلك يكون ا م ا  الموجه ىلي   فور الواىدة من ال ا وة سال ة الذكر أما        

مجرو رأ   خصى ل ا واسمخالل ىامت باسمنماجه بمدرفم ا ىلى ضابط الواىدة 

ىمل بمدرفة أفراو من أسرة  ر يو  ىياو مدوضأسات أن المجنى ىليه زوج ا 

ـ و ذا اهسمخالل ه يدوو أن يكون مجرو  لمم مين أخذ ا بثأر والو   / ..........ا

 رأ  لل ا وة سال ة الذكر .

 
 

وه يجوز بيال أن مكون ،  بينما ال  اوة  ى مدبير ىما موركه اليوات الخاصة      

 .  مسمموة من رأ  أو اسمخالل صاور من ال ا وة

 

 واستقرَقضاءَالنقضَعلىَذلك  : 

لما يكون ىو ريه أو ىذ ىضى بأن األصل فى ال  اوة  ى مقرير ال خل  »            

  «.   سمده بن سه أو أوركه ىلى وجه الدمو  بياسة من يواسه

 1048ـ ل  169ـ رى   40ـ مج المكمب ال نى  ـ ت  23/11/1989* نقض 

   59لسنة  4147ـ  الطدن 

 136ـ ل  25ـ رى   29ـ مج المكمب ال نى ـ ت  6/2/1978* نقض 
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ـ ل  444ـ رى   3ـ مج القواىو القانونية ـ ىمر ـ جـ  24/2/1936* نقض 

550 

  

وطالما أن األمر كذلك وكان من المقرر أن القاضى الجنائى ىنما يقي  ىضاعه        

با وانة ىلى األولة المسمموة من مصاور ا المدمبرة ومن ا ال  اوة المسمموة مما 

وه يجوز بيال أن يُوخل القاضى فى يقينه وىقيومه رأي ا يخر ا و موركه يوات  

لقصور مسبيبه  لسواه سواع كان  ا و ا أو غيره ف ن اليك  المطدون فيه يكون مديب ا

 وفساو اسموهله .

 

 يخر برأ  يمقيو ه الجنائى القاضى أن ىلى النقض ميكمة ىضاع موامر وىو       

 الدقيوة مقمضى ىلى  ال دلى الواىع  يقيقة ىلى اليك  فى لواجبه وميقيقا   ايمراما

 فى صاورا   يقضى ف و   .سواه يك  أو رأ  مع مناىضت م ما  و لويه ممكون المى

 غيره في ا ي اركه ه بن سه ميصيل ا فى مسمقال    و ييصل ا ىقيوة ىن ىضائه

  0 لسواه يخر رأ  أ  مع مناىضت وم ما

 561 ل ـ 163 ى ر ـ 33 ت ـ 9/5/1982 نقض  * 

 404ـ ل  88 رى  ـ 35 ت ـ 10/4/1984 نقض  * 

  491ـ ل  108 رى  ـ 35 ت ـ8/5/1984 نقض  * 

 672ـ ل  166 رى  ـ 13 ت ـ23/10/1962 نقض  * 

 888ـ ل  177 رى  ـ 12 ت ـ7/11/1961 نقض  * 

 233ـ ل  45 رى  ـ 17 ت ـ 7/3/1996 نقض  * 

 

مبار ا أن ا بالغ ىن واىدة ىمل المجنى ل  مضع ميكمة الموضوع فى اى  -3

كان من  خل مج ول ل  مك   ىنه  13/12/2011ىليه ظ ر يو  
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، وكان  الميقيقات وف  ما  و ثابت بميضر الضابط /  لملو  ىبو الو اب

الطبيدى أن مباور زوجة المجنى ىليه با بالغ ىن واىدة ىمل زوج ا ـ 

 خاص   و خصيام   وأسمائ   وا فصاح ىن رؤيم ا للمم مين وميويو أ

اوىت ه مجرو القول بأن المم مين ىذا كانت ىو  ا وت الواىدة كما 

. األمر الذ   المذكورين ومن   الطاىن كانوا وراع الجناة مرمكبى الواىدة

يؤكو أن  ؤهع الجناة كانوا مج ولين بالنسبة ىلي ا ينذاك وأن ا ل  م ا و 

 المجنى ىليه كما اوىت فيما بدو . المم مين يال المدو  ىلى زوج ا

 

كما   و بالجلسة وأثناع المياكمة كل من ال ا وين /  ري  ىبو الق ار   -4

ميمو ىبو هللا ، وخير هللا سـيو ىبوال او  فيصل و ما من جيران مكان 

وأن ما فور سماى ما الياو  ، فقررا بأن ما من بين جيران مكان الواىدة 

لى خارج مسكن كل من ما ف ا وا م اجرة صوت ضرب النار  رىوا ى

كما وجوا المجنى ىليه / ر يو  ، ضخمة بين ىائلة مسل  وىائلة الوللـه 

 .ىياو مدوض مصاب ا ومموفي ا ول  ي ا وا مرمكبى جريمة ىمله

 

 20/12/2012أن ال ا وة زوجة المجنى ىليه ل  مُسأل بالميقي  ىه يو    -5

اىدة ، اسمطاىت من خالل ا مدرفة أ  بدو أكثر من أسبوع ىلى الو

 ومل ي  اهم ا  ىلى النيو الوارو بأىوال ا.،  ىصابات المجنى ىليه

ول  مضع ميكمة الموضوع فى اىمبار ا كافة  ذه الدناصر الجو رية من  

واكم ت بميصيل ـ  أوجه وفاع الطاىن والمسمموة من الوىائع الثابمة بأورا  الوىو 

بالميقيقات وبجلسة المياكمة وون أن مم طن ىلى الظرو   المذكورة أىوال ال ا وة

والمالبسات المى أياطت بأىوال ا خاصة ما صور من ا من أىوال فور سؤال ا بمدرفة 
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وون أن مذكر ضابط الواىدة وىول ا أن المم مين األربدة    وراع مرمكبى الواىدة 

 . بم ا وم ا لوىائد ا كما اوىت فى وىت هي 

 
 

  مل  الميكمة كذلك بأىوال جار  مكان الياو  اللذين أسرىا بالموجه ىلى ول        

ذلك المكان ومبينا أن  ناك م اجرة جرت بين ىائلمى المجنى ىليه وىائلة المم مين 

وون أن ي ا و أ  من ما أيو الجناة فى خالل ا / ر يو  ىياو مدوض ىميال   سقط

ا بالغ ىن الواىدة والصاور من مج ول األمر الذ  يم   مع ـ  مرمكبى  ذه الجريمة

 . ىن مج ولين ارمكبوا الياو  أثناع ملك الم اجرة

 

 

أن ا خلت كلية مما ي يو وبالرجوع ىلى موونات أسباب اليك  الطدون فيه يبين         

ىلما  الميكمة بدناصر وفاع الطاىن الجو رية سال ة الذكر رغ  أن الواىع يظا ر ا 

لمت ألىوال  ا وة ا ثبات الوييوة فى الوىو  و ى زوجمه ، ـ واسمس ويسانو ا

ومركت ل ا ال رصة لكى مُوخل فى ا م ا  بقمل زوج ا ما مراه من المم مين ولو أو  

األمر ىلى ام ا  جميع أنجال / ىبو الندي  ىبو اليميو ىبو السال  بقمل زوج ا ىمدان ا 

ن لوي ا ممسع من الوىت ىلى مو  ا نمقا  من   والمنكيل ب   ، خاصة وىو كافى 

أسبوع كامل وأكثر لمدرفة ىصابات المجنى ىليه ومل ي  ا م ا  للمم مين ومن   

 . الطاىن وف   وا ا ورغبة أسرة زوج ا

 

واكم ت الميكمة فى خما  يكم ا بالقول بأن ا ىطمأنت ىلى أىوال ال ا وة سال ة       

ساىه من ىناصر موضوىية بيسبان أن  وما الذكر ول ذا الم مت ىن وفاع الطاىن

ذلك ضرب من ضروب الوفاع ىصو من ا الطاىن ووفاىه ا فالت من الدقاب بدو أن 

أياطت به أولة الوىو  والثبوت من كل جانب ومن ث  ه مأخذ الميكمة ب ذا ا نكار 

 وذلك الوفاع )؟!(
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وفاع الطاىن الجو رية فيما مقو  ه يصلل رو ا ىلى أوجه وما أورومه الميكمة        

ـ ألن ا وىن كانت غير ملزمة بممابدة المم   فى منايى وفاىه المخمل ة ـ سال ة الذكر 

ىه أنه يمدين ىلي ا أن مورو فى يكم ا ما يول ىلى أن ا واج ت ىناصر الوىو  

ا كامال  ووازنت  وألمت ب ا ىلى وجه ي صل ىن أن ا فطنت ىلي ا وألمت ب ا ىلمام 

ما ىذا كانت ىو أمسكت كلية ىن المدرض لوفاع الطاىن السال  الذكر أـ  بين ا

ـ ول  موروه ىلى نيو يك   ىن أن ا  وأسقطمه فى جملمه كما  و اليال فى وىوانا

 . أطلدت ىليه وأىسطمه يقه ف ن يكم ا يكون مديب ا لقصوره

 

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأن     : 

أن مكتتون ىتتو ألمتتت بكافتتة ل صتتل فتتى التتوىو  يمدتتين ىلتتى الميكمتتة ىنتتو ا »           

ىناصر ا وأولم ا ووفاع المتم   ومتا يقتو  لمأييتوه وذلتك ىلتى نيتو يبتين منته أن تا يتين 

اسمدرضت ملك األولة كانت ىو ألمتت ب تا ىلمامتا  تامال ي يتئ ل تا ال رصتة لممييصت ا 

للمدتر  يول ىلى أن ا ىامت بواجب ا فى ميقيت  البيت   الممييل ال امل الكافى الذ 

 «ىلى وجه اليقيقة ـ ف ذا خال ت الميكمة  ذا النظر كان يكم ا مديبتا ممدتين التنقض 

  . 

/  6047ـ طدتن رىت   1000ـ ل   207ـ رى   33ـ ت  14/12/1982* نقض 

52    

    51/  2365ـ  طدن رى   11ـ ل   1ـ رى    33ـ ت  3/1/1982* نقض 

 

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأن   : 

   «يديب المياكمة  .  بكافة ىناصر ايك  فى الوىو  وون ا لما  ال »        

ـ الطدتتتن   910ـ ل 204ـ رىتتت   23ـ ت  12/6/1972* نقتتتض 

440/42   
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كمتتا لتت  مضتتع الميكمتتة فتتى اىمبار تتا أن تتا ىلتتى التترغ  متتن ستتلطم ا المقويريتتة        

المستمموة متن ىه أن  تذه الستلطة ل تا يتووو ا الواسدة فى مقوير ووزن  ت اوة ال تا و 

 . مبوأ اىمناع القاضى الجنائى

 

و ذا المبوأ ي رض ىلى القاضى ضترورة مداي تمه لكافتة أولتة الثبتوت أو الن تى        

فى الوىو  مداي ة فدليتة وواىديتة بديتوة كتل البدتو ىمتا موضتيه األورا  والمياضتر 

فتتى  ىلتتى أن القاضتتى ييكتت ىجتتراعات جنائيتتة  302، ول تتذا نصتتت المتتاوة  المكموبتتة

التوىو  بيستب الدقيتوة المتى مكونتت لويتته بكامتل يريمته وه يجتوز لته بيتال أن يبنتتى 

 . يكمه ىلى وليل ل  يُطرح بالجلسة

 

كما أنه يجب ىلى القاضتى الجنتائى ىبتل ال صتل فتى التوىو  المطرويتة ىلتى         

 أن يقتتو  بت جراع ميقيتت  ن تائى لكافتتة ىناصتر وىائد تتا لكتى يمبتتينبستاط البيتت  أمامته 

في ا ب كل مبا ر أوجه اليقيقة وون ىىمماو منه ىلى ما مت  متن ميقيت  ابمتوائى لمتا ىتو 

 . يكون ىو  ابه من ىصور

 

 

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَفىَالعديدَمنَأحكامهاَبأن  : 

فتتتى المقتتتا  األول   تتو واجتتتب الميكمتتتةميقيتت  األولتتتة فتتتى المتتتواو الجنائيتتتة  »        

وبوتتض النظتر ىتن مستتلك ل متتاوا  ميقيقته ممكنتا وواجتب  ىلتى الميكمتتة ميقيت  التولي

هيصتتل أن فتتى  تتأن   تتذا التتوليل ألن ميقيتت  أولتتة ا وانتتة فتتى المتتواو الجنائيتتة  المتتم  

 . « يكون ر ن م يئة  المم   أو الموافع ىنه

  442 ل ـ 84 رى  ـ29ـ ت 24/4/78* نقض 

 821 ل ـ 185 رى   ـ 35ـ ت 25/11/84* نقض 
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 621 ل ـ 124 رى  ـ 34ـ ت 11/5/83* نقض 

ـ  2 ـ رىتت   7ـ مجموىتتة القواىتتو القانونيتتة ـ ج  5/11/45* نقتتض 

  2ل 

 113 ل ـ 120 رى  ـ 7ـ مجموىة القواىو القانونية ـ ج  25/3/46* نقض 

 

 ـ كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه : 

التتذ  مجريتته  الميقيتت  ال تت و  األصتتل فتتى األيكتتا  الجنائيتتة  أن مبنتتى  ىلتتى »       

متتة بالجلستتة  ومستتمع فيتته فتتى مواج تتة المتتم    تت اوات ال تت وو متتاوا  ستتماى   الميك

  0 «ممكنا 

  870 ل ـ 179 رى  ـ 33ـ ت  11/11/82* نقض 

 120 ل  ـ 21 رى  ـ 29ـ ت 30/1/78* نقض 

 412 ل ـ 86 رى  ـ 24ـ ت  26/3/73* نقض 

 456 ل ـ 93 رى  ـ 24ـ ت  1/4/73* نقض 
 

 :ََكماَقضـــــتَبأن

ا ىتتراض ىنتته بقالتتة التتوفاع التتذ  ىصتتو بتته مكتتذيب أىتتوال ال تتا و ه يستتوغ  »        

للتوفاع ىبتل  ا طمئنان ىلى ما   و به ال ا و المذكور لما يمثله  تذا الترو متن مصتاوره

وه يقوح فتى  تذا أن يستكت التوفاع ىتن طلتب أن ينيس  أمره بميقي  مجريه الميكمة 

 0« نطو  ىلى المطالبة الجازمة ب جرائهىجراع  ذا الميقي  ما وا  أن وفاىه ي

 1220 ل ـ 219 رى  ـ 32ـ ت  30/12/1981*  نقض 

 

 وقدَجرىَقضاءَالنقض : 

ـ ومتن  تأنه لتو صتل  وفاىه مكذيب  تا و ا ثبتاتىذا كان الوفاع ىو ىصو من  »      

فقو كان لزاما  ىلى الميكمتة أن مميصته ومقستطه أن يموير به وجه الرأ  فى الوىو  

أو مترو ىليته بمتا يَُويُضته ىن  تى رأت  بميقي  مجريه بلوغا  ىلى غايتة األمتر فيته يقه
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بقالتة ا طمئنتان ىلتى ىطرايه أما وىتو أمستكت ىتن ميقيقته وكتان متا أورومته روا  ىليته 

اىوال ال ا و غير سائع لما ينطو  ىليه من مصاورة التوفاع ىبتل أن ينيست  أمتره فت ن 

 0 «ا يكم ا يكون مديب  

 714 ل ـ 124 رى  ـ 41ـ ت  10/5/1990*  نقض 

 

 ـ  كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه : 

بمتا يطتاب  أو يختال   غيتره فتى الميقيقتات  يمدل  بما أبواه ه سماع ال ا و  »        

لوجتته  ىظ تتاراويستتع التتوفاع مناى تتمه   فتتى جلستتة المياكمتتةبتتل بمتتا يبويتته  متتن ال تت وو

 0 «اليقيقة 

 969 ل ـ 144  رى ـ 24ـ ت 3/6/1973* نقض 

 1069 ل ـ 210 رى  ـ 20ـ ت  13/10/69* نقض 

 

ىذ المياكمتتة  تتى ال رصتتة األخيتترة والوييتتوة المتتى هزالتتت ممبقيتتة أمامتته وألن        

اىمنتاع الميكمتتة بثبتوت الم متتة أو ىتو  ثبوم تتا ينبوتى أه يكتتون مستممو ا متتن الثقتة المتتى 

ثتته  تتذه األىتتوال فتتى ن تتوت ىضتتاة متتويى ب تتا أىتتوال ال تتا و  ، ومتتن المتتأثير التتذ  ميو

 الوىو  و   ينصمون ىلي ا بأن س   .

  

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه   : 

أن مجر  الميقي  الظا ر المدل  بالوىو  والالز  لل صتل في تا ىلى الميكمة  »       

أو أن مدترض لطلبتته بأستباب يكم تتا ومترو ىليتته  بمتتا موضتوع النتتزاع ،  والمنتمج فتتى

 . «وىهّ كان يكم ا مديبا  جابة ىليهيبرر ىو  اهسم

     805ـ  ل  393ـ رى   3ـ ت  8/4/1952* نقض 
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ي تمرط أن يصتاغ فتى ىبتارات خاصتة أو  طلتب الميقيت  هومن المم   ىليته أن       

 أل اظ مدينة بل يك ى أن ي  ت  وهلتة وضتمنا متن ستيا  ىبتارات  المتم   والمتوافع ىنته

 توبه غمتوض أو ىب تا  كمتا  تو اليتال فتى التوفاع الستال  ماوا   ذا ال    واضتيا  هي

 أمتا بتالميقي  وبأىوالته  اسمجوابهخالل  ىالذكر والذ  ممسك به الطاىن وللو لة األول

بتتذلك واىدتتا  مستتطورا  بتتأورا  التتوىو   مطرويتتا  وائمتتا ىلتتى  فأصتتبلالنيابتتة الدامتتة 

ولتة فتى المتواو الجنائيتة  تو ميقيت  األالميكمة وىلي ا ميقيقه ولو من ملقاع ن ست ا ألن 

يصتتل أن يكتتون ر تتن م تتيئة المتتم   أو المتتوافع  وه واجتتب الميكمتتة فتتى المقتتا  األول

 0ىنه 

 56لسنة  2822ـ طدن  728  ل ـ 138 رى   ـ 37ـ ت  9/10/1986*   نقض 

  

 

أن مجتر  ميقيق تا متن جانب تا هستمظ ار ول ذا فقو كان ىلتى ميكمتة الموضتوع        

ى الوىو  وذلك ب جراع مداينة لمكان الواىدتة لبيتان مكتان مستكن المجنتى وجه الي  ف

ا وأصتتياب ،  ىليتته وجيرانتته ويالتتة المتترور بتتذلك الطريتت  فتتى وضتتل الن تتار وظ تتر 

 . الميالت الموجووة به وسؤال   ىن مدلومام   ىن الواىدة

 

صت   تري  وملك المداينتة كتان يمدتين ىلتى النيابتة الدامتة ىجراع تا باىمبار تا خ      

وميايو فى الوىو  الجنائيتة وم مم تا فتى المقتا  األول ك ت  اليقيقتة وميقيت  الدوالتة 

ـ كمتا أن  وه ينياز ىلى أىوال زوجة المجنى ىليه و ى ال ا وة الوييتوة فتى التوىو 

صلة القرابة بين ا وبين المجنى ىليه و ى زوجمه يمدتين أن موضتع فتى اهىمبتار ىنتو 

 تتاب ا أوجته الدتوار المتتى يثار تا التوفاع فتتى  تأن ا والستتال   وزن  ت اوم ا خاصتة ىذا

 بيان ا .
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ومبسط ميكمة النقض رىابم ا ىلى اسمدمال ميكمتة الموضتوع لستلطم ا فتى  ذا       

مقتتوير ووزن أولتتة الثبتتوت في تتا وميتترل كتتل اليتترل ىلتتى أن يكتتون استتمدمال ملتتك 

 .  ا أو فساو اسموهل االسلطة منز  ا وبديوا كل البُدو ىن المدس  فى اسمدمال

 

وىذ خال  اليك  المطدون فيته  تذا النظتر ف نته يكتون مديب تا لقصتوره فضتال  ىتن       

 فساو اسموهله وىخالله بي  الوفاع بما يسموجب نقضه .

 

وه ينال من ذلك أن يكون وفاع الطاىن ىو أمسك ىن طلتب ىجتراع مداينتة مكتان       

ألن منازىمته ن وأصتياب الميتالت المطلتة ىليته ، الواىدة وسؤال من يوله من جيرا

ستال ة التذكر ومتتا ستاىه متن ىتترائن مُنبتئ ىتن ىتتو  صتية  ال ت اة المستتمموة متن أىتتوال 

زوجة المجنى ىليته ستواع بالجلستة أو بالميقيقتات وينطتو  ىلتى طلتب جتاز  بت جراع 

 . وهلةذلك الميقي  ىذ ه يُ    من ا ىه  ذا المدنى وه يسمول من ا ىه ملك ال

ومن المقرر أن الوفاع الذ  ىصتو بته مكتذيب أىتوال ال تا و ه يستوغ ا ىتراض        

ىنه بقالة اهطمئنان ىلى ما   و بته ال تا و المتذكور لمتا يمثلته  تذا الترو متن مصتاورة 

وه يقتتوح فتتى  تتذا أن يستتكت ـ  للتتوفاع ىبتتل أن ينيستت  أمتتره بميقيتت  مجريتته الميكمتتة

 .الميقي  ماوا  أن وفاىه ينطو  ىلى المطالبة ب جرائه الوفاع ىن طلب ىجراع  ذا

 1220ـ ل   219ـ رى   32ـ السنة  30/12/1981* نقض 

 

لتت  ملمتتز  ب تتذا اهمجتتاه الستتو  التتذ  يم تت  ولكتتن الميكمتتة فتتى التتوىو  الماثلتتة       

،  وأصول المياكمات الجنائية وأصمت يذان تا ىتن ستماع وفتاع الطتاىن الستال  التذكر

وانستتتاىت وراع  تتت اوة زوجتتتة ،  ر ا ىتتتن رؤيتتتة ىناصتتتره الجو ريتتتةوغضتتتت بصتتت

غت  متا  تاب ا متن ىتوار  والمتى جتاعت ىلتى ستبيل اهستمنماج ومجتترو ر المجنتى ىليته

والمتى جتاعت ، وكذلك ميريات رئتيت المبايت  / لملتو  ميمتو ىبتو الو تاب  رأ  ل ا
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اضتى الجنتائى ه والقول ذا ف ن ا ه مدوو كذلك مجرو رأ  لصايب ا ، مج لة المصور 

 يوخل فى مقويره رأي ا لويره أو اطمئنان ا لسواه .

 

كمتتا أن الميكمتتة مكتتون ىتتو استتمدملت ستتلطم ا المقويريتتة فتتى مقتتوير وىتتائع التتوىو       

فبتتو  يكم تتا م تتوب ا بالمستتلط ،  فتتى غيتتر موضتتد ا الصتتييلومكتتوين ىصتتو ا في تتا 

األمتتر التتذ  ممتتأذ  منتته والتتميك  وىصتت ت بيقتتو  المتتم   فتتى التتوفاع وأطايتتت ب تتا ـ 

 . الدوالة أ و ا يذاع

 

بتتل لتتييك  ويكتتون الطتتاىن ىتتو ستتي  ىلتتى أن المياكمتتة ه لييتتاك  ىمتتا نستتب ىليتته       

ضتوه بالدقوبتة المولظتة المنصتول ىلي تا فتى القتانون وون مياكمتة ىاولتة ييقت  فتتى 

مستتئولية خالل تا وفاىتته لدلتته يُستت ر ىتتن ثمتتة أولتتة يمكتن أن يمويتتر ب تتا وجتته رأي تتا فتتى 

، كمتا ضتيقت الميكمتة ال رصتة  الطاىن والذ  امج ت ىليته ىبتل ىجتراع ذلتك الميقيت 

األخيرة الممايتة أمتا  الطتاىن لميقيت  وفاىته الستال  البيتان ، والتذ  يمرمتب ىليته لتو 

صل ـ مويير وجه الرأ  فى الوىو  ، ول  مرو ىليته رو ا يستيع ىطرايته ، متع أن  تذا 

 ىو  وهز  لل صل في ا وممكن وليت مسمييال  .الميقي  ظا ر المدل  بالو

 

 التتوىو  بنتتاع  ىلتتى أولتتة مبمتتورة ي تتوب ا القصتتوروكونتتت الميكمتتة ىقيتتوم ا فتتى       

متتن ىناصتتر ميتتل منازىتتة واسمخلصتتت من تتا ميقن تتا بصتتية ا م تتا  المستتنو للطتتاىن 

ه ن أنته ، ومخال م ا لليقيقة والواىع ـ ولمتا  تو مقترر مت جوية من الوفاع بدو  صيم ا

يجوز اسمخالل أمور ىلى أن ا ثابمتة ثبوم تا ىطدي تا متن ىناصتر ممتأرجل بتين الصتية 

ـ األمتتر التتذ  يجتتافى أصتتول المنطتت  الصتتييل واهستتموهل الستتويو ـ والتتذ   والكتتذب

يقضى بأنه ه يجوز اهسموهل ىلى الجز  واليقين ىه من خالل ىناصتر ووىتائع ثابمتة 

ا.  ثبوم ا ىطدي ا وجازم 
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التذ  يثبمته التوليل  من الواىع الجز  واليقيناأليكا  الجنائية يجب أن مبنى ىلى ف       

متتن ال تتروض واهىمبتتارات المجتتتروة  واهيممتتالوه مؤستتت ىلتتى الظتتن المدمبتتر ، 

 0 اهيممالية واألولة

 878 ل ـ 158 رى   ـ 36ـ ت  17/10/1985*  نقض 

 132 ل ـ 28 رى  ـ 28ـ ت  24/1/1977*  نقض 

 180 ل ـ 39 رى  ـ28ت  6/2/1977نقض    *

 114 ل  ـ 27 رى  ـ 24ـ ت  29/1/1973*  نقض 

 1184 ل ـ 268 رى  ـ 23ـ ت  12/11/1972*  نقض 

 120ل ـ  22 رى  ـ 19ـ ت  29/1/1968*  نقض 

 1112 ل ـ 228 رى  ـ 24ـ ت  2/12/1973*  نقض 

 

 كماَقضتَمحكمةَالنقض : 

ولتيت ل تا ،  اه ىلى الوىائع الثابمة فى الوىو مبنى يكم ا بأن الميكمة ه   »        

وأن األيكتا   0  أن مقي  ىضاع ا ىلى أمور ه سنو ل ا متن األورا  المطرويتة ىلي تا

روايتة أو يجب أن مبنى ىلى أست صييية من أورا  الوىو  فت ذا استمنو اليكت  التى 

 0 «ئه ىلى أسات فاسو  فى الميقيقات ف نه يكون مديبا هبمنا واىدة ه أصل ل ا

  50 ل ـ 8 رى  ـ 35ـ ت  15/1/1984*  نقض 

  397 ل ـ 80 رى  ـ 33ـ ت  23/3/1982*  نقض 

 188 ل ـ 42 رى  ـ 26ـ ت  24/2/1975*  نقض 

 240 ل ـ 48 رى  ـ 30ـ ت  12/2/1979*  نقض 

 17 ل ـ 5 رى  ـ 23ـ ت  13/1/1972*  نقض 
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ه مقتتا  ىه ىلتتى األولتتة و أن المستتئولية الجنائيتتة ومتتن المقتترر فتتى  تتذا الصتتو        

القاطدتتتة الجازمتتتة المتتتى يثبم تتتا التتتوليل الُمَدمبتتتر وه مؤستتتت بتتتالظن وا يممتتتال ىلتتتى 

 0 المجروة واهىمبارات واهيمماهتال روض 

لستنة  1087ـ  طدتن  132ل  28رىت   28السنة  24/1/1977* نقض 

46    

ستنة  615طدتن   878ل  158رىت    36السنة  17/10/1985* نقض 

55    

 

وخطمته فتى ،  ه يدمتر  بقترائن الخطتأومن المقرر لذلك أن ال ارع الجنتائى          

التتى مبتتوأ  ومستتمنو خطتتة ال تتارع الجنتتائى،  ذلتتك مخمل تتة ىتتن خطتتة ال تتارع المتتونى

بتل  0فدتال   ارمكتبمتن   ه ي مترض خطتأ،  ومطبيقتا لتذلك.   خصية السئولية الجنائية

فتتان لت  يثبتت خطتتأ ،  اهم تا والمكلت  با ثبتات  تتو ستلطة ،  ذلتك الخطتتأ بتاتىثيمدتين 

 0  وون أن يكل ه ب ثبات أنه ل  يأت خطأ،  المم   مديين ىلى القاضى أن يبرئه

   414ـ ل  1786*   رح الدقوبات ـ القس  الخال ـ للوكمور نجيب يسنى ـ ط 

ـ ل  248ـ رىت   2ج  ـت  متج القواىتو القانونيتة ـ ىمتر ـ23/4/1931*  نقض 

300 

 993 ل ـ 194رى   ـ  20ـ ت  30/6/1969*  نقض 

 

 : قصورَوفسـادَآخرَفىَالاستدلال:  ثالثاًَ

 

مسانو اليك  المطدون فيه ضتمن متا مستانو ىليته فتى ىضتائه ب وانتة الطتاىن ىلتى         

التتوليل المستتممو متتن  تت اوة النقيتتب/ لملتتو  ميمتتو ىبتتو الو تتاب رئتتيت مبايتت  مركتتز 

 ناسيا بأن ميريامه السرية المى أجرا ا موصلت ىلى صية ما جتاع بتأىوال ال تا وة / ا

................... زوجتتة المجنتتى ىليتته وأن المم متتين كمنتتوا للمجنتتى ىليتته بمستتكن   

يي  انه ستو  يمتر ىلتي   ىنتو ىوومته ، ومتا أن  تا ووه يمتى خرجتوا متن مستكن   
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لناريتتة متتن أستتلية ناريتتة كمتتا كتتان بيتتوزم   وىتتاموا بالمدتتو  ىليتته بتت طال  األىيتترة ا

سالح أبيض أخذ ا بالثأر ـ أخذ ا بثأر والتو   ـ وهذوا بتال رار وأن ىصتو   متن المدتو  

 ىلى المجنى ىليه  و ىمله .

 

نجتو ( ومتا بدتو ا 13وبالرجوع ىلتى أىتوال الضتابط المتذكور بالميقيقتات ) ل        

أ تتالى من تتأة األمتتراع المابدتتة لمركتتز  أن  تت اومه مضتتمنت متتا ي يتتو أن مج تتوه  متتن

وىيتا  أفتراو متن الدائلتة  أ ناسيا أبلوه أن م اجرة يوثت بين ىائلة مسل  وىائلة الوللتـه

بالثتتأر  فخييذ لاألخيتترة بقمتتل المتتوىو / ر تتيو  ىيتتاو رجتتب ىبتتو الدتتال متتن ىائلتتة مستتل  

وجتو جثتة المتذكور لمقمل ............. من ىائلة الوللـه وأنه انمقتل ىلتى مكتان اليتاو  ف

مستتجاة ىلتتى األرض وستتط ال تتارع ونظتتر لكثتترة األ تتالى فقتتو امصتتل ملي وني تتا بالستتيو 

وكيتتل النيابتتة ونقتتل الجثتتة لم تترية مسم تت ى أ ناستتيا المركتتز  ، وأنتته بستتؤال زوجتتة 

الواىدتة  وراع ارمكتابالمجنى ىليه وموىى / فميية ىلى ميمو خميت ىررت له أن 

لمم   الثتانى  ، والمتم   الثالت  )الطتاىن( ، والمتم   الرابتع كل من / المم   األول ، وا

ـ وىنتتو ستتؤال ا بميضتتر  13/12/2011ظ تتر يتتو   11.15، وكتتان ذلتتك الستتاىة 

ضتتبط ىتتررت أن األربدتتة مم متتين المتتذكورين  تت  الجنتتاة التتذين ىملتتوا زوج تتا المجنتتى 

 ىليه ر يو  ىياو مدوض أخذ ا بثأر والو   .

 

ضتتابط المبايتت  الستتال  التتذكر ، وىتتو مضتتمنت ىناصتتر  وبتتذلك مكتتون أىتتوال      

 : جو رية مؤوا ا ما يأمى

 

 

 

 . أبلوه بالواىدةمج وه  أن   -1
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ن تتبت بتتين ىائلتتة مستتل   م تتاجرة وأن مضتتمون بتتالغ ذلتتك المج تتول أن -2

 .وىائلة الوللـه 

أفتتتراو متتتتن الدائلتتتتة األولتتتتى ىملتتتتوا المجنتتتى ىليتتتته أختتتتذ ا بالثتتتتأر لمقمتتتتل  وأن -3

................... 

 كٌل من المم مين ومن   الطاىن . وأن وراع الياو  -4

 

وملتتك وه تتك أجتتزاع جو ريتتة وىناصتتر  امتتة متتن ىناصتتر  تت اوة ال تتا و            

المتتذكور كتتان يمدتتين ىلتتى الميكمتتة أن م طتتن ىلي تتا وميصتتل ا ضتتمن متتا يصتتلمه متتن 

ة متن ملتك األجتزاع الجو ريتة وجاع ميصيل ا ل  اومه خالي ا كليـ ولكن ا ل  م دل  أىواله

 . من ملك ال  اوة

 

وىتتتو أجتترت بمتتر أىتتتوال ضتتابط المبايتتت  ومكتتون الميكمتتة ىلتتتى  تتذا النيتتو         

حُىي  لت  متن امصتل ب تا ـ بمتا ينبتئ ىتن أن الميكمتة  المذكور و و ضابط الواىدة وأول

ا ب يتتو   تت اومه ومضتتمون ا الواضتتل ووهلم تت تتا صتتييي  ا بتتأىوال ذلتتك ال تتا و ىلمام 

 .الصريية وصرفم ا ىلى مدانى أخر  ل  يقصو ا

 

ييتت  ىصتتو متتن  تت اومه الثابمتتة بتتالميقي  التتذ  أجرمتته النيابتتة الدامتتة أن بتتالغ        

وىتع فتى م تاجرة بتين ، وأن الياو   انصب ىلى مج ول نسب ىلي   ارمكاب االواىدة 

، وأن  ذلكوأن أطتترا  ملتتك الم تتاجرة مج ولتتون كتتستتال مى التتذكر ،  أفتتراو األستترمين

زوجة المجنى ىليه الموىوة فميية ىلى خميت ىررت لذلك ال ا و فور مقابلته مد تا ـ 

مقمتتل زوج تتا المجنتتى ىليتته /   أن المم متتين ومتتن   الطتتاىن  تت  وراع ارمكتتاب ياوثتتة

وون أن متتذكر ىلتى ستتبيل القطتع والجتتز  بتأن   مرمكبتتوا ملتتك ر تيو  ىيتتاو مدتوض . 
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وىنمتتا جتتاع ام ام تتا للمم متتين فتتى وىتتت هيتت  ىنتتو ـ  الجريمتتة أو م تتا وم ا لوىائد تتا

 أو بميقيقات النيابة . سؤال ا سواع بميضر الضبط

 

وىتو أو  بمتتر  تت اوة الضتتابط المتتذكور وىستتقاط ملتتك الدناصتتر واألجتتزاع ال امتتة        

من   اومه ىنو ميصيل ا بمدرفة الميكمة واسمناو ا ىلى  ت اومه فتى ىضتائ ا با وانتة 

ف ت  متولول ملتك ال ت اوة الواضتل ووهلم تا الصتريية الثابمتة بتاألورا  ىلى ىصور فى 

 . وصرفم ا ىلى مدانى أخر  ل  يقصو ا ال ا و المذكور

 

ىذ متن المؤكتو أن وج تة نظتر الميكمتة ىنتو مقتوير ا ووزن تا ل ت اوة الضتتابط          

ا لو أن ا أوركتت وفطنتت ىلتى أن  ت اومه مضتالسال  الذكر  منت متا كانت سمموير يمم 

وأن ر تيو  ىيتاو مدتوض، ي يو أن مج وه   و المبلتع ىتن واىدتة مقمتل المجنتى ىليه/

ن تبت بتين أفتراو متن الدتائلمين ستال مى التذكر أختذ ا بالثتأر ،  مقمله كان ختالل م تاجرة

واىدتة  وأن زوجمه ل  مذكر لضتابط الواىدتة برؤيم تا لم تا وة المم متين أثنتاع ارمكتاب  

وملتك ىبتارة ه م يتو .  ملك الجريمتةوراع  ضيت أن   يكمنونوىنما أوىمل زوج ا ، 

اهستتمنماج ىلتتى مدنتتى  حُاميي وىنمتتا ، أن تت  الجنتتاة مرمكبي تتا ىلتتى نيتتو ىتتاطع وجتتاز  

 وىقيوم ا الخاصة ـ كما سب  ا يضاح. فى رأي ا ال خصىواهسمخالل 

 

ابط /  لملتو  و ذا البمر والمسخ الذ  أجرمه الميكمة ىنو ميصيل ا ل  اوة الضت       

من تتى ىنتته طبق تتا للضتتوابط الستتويوة والصتتائبة لمستتبيب األيكتتا  ميمتتو ىبتتو الو تتاب 

 . الجنائية الصاورة با وانة

 

ميصتيل  ت اوة ال تا و وفت  متا جتر  بته لستانه وون ىذ يمدين ىلتى الميكمتة          

ك وىناصتتر ا الجو ريتتة ـ ىذ يتتؤو   تتذا البمتتر وذلتت بمتتر أو ىستتقاط ألجزائ تتا ال امتتة
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مسخ ال  اوة بأكمل ا ، وف م تا ىلتى نيتو ه يم ت  ومدنا تا ا سقاط لملك الدناصر ىلى 

وصرف ا ىلى مدتانى أختر  لت  يقصتو ا ولت  منصتر  ىراومته  الصريل والواضل من ا

للمدبير ىن تا . األمتر التذ  يصت  اليكت  بالقصتور فتى المستبيب فضتال  ىتن ال ستاو فتى 

 اهسموهل بما يسموجب نقضه .

 

 ضتَمحكمةَالنقضَبأنهقدَق   : 
 

ومأخذ ا ىلى وجته ختال ه يجوز للميكمة أن مموخل فى رواية ال ا و ذام ا    »    

،   ىلى  فتروض منتاىض صتريل روايمتهأو أن مقي  ىضاع ا  0 يخال  صريل ىبارم ا

  0«ىلي ا  أو أن مطري ا ىن ل  مث  ب ا   اطمأنتبل كل ما ل ا أن  مأخذ ب ا ىذا  ى 

 717 ل ـ 152 رى  ـ 30ـ ت  21/6/1979*  نقض 

 649 ل ـ 146 رى  ـ  23ـ ت  7/5/1972*  نقض  

 385 ل ـ 76 رى  ـ 14ـ ت  30/4/1963*  نقض 
 

 

 

 

 ـ   كماَقضتَمحكمةَالنقضََبأن : 

ىذا كانتتت الميكمتتة  ىلتتى متتا و ظتتا ر متتن يكم تتا ىتتو ف متتت  تت اوة ال تتا و  »        

من تتا  متتاه  واسمخلصتتتالتتذ  أثبممتته فتتى اليكتت  ميصتتل ا   متتا يتتؤو  ىلي تتا ىلتتى غيتتر

يستتموجب نقتتض  اهستتموهلولتتيال  ىلتتى ا وانتتة  ف تتذا فستتاو فتتى  واىمبرمتته  متتؤو  ىليتته

  0«اليك   

 720 ل ـ 260  رى  ـ 4ـ ت  1953 /4 /14*  نقض 

َ

 ََ:ََقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه

لتوليلين القتولى  وال نتى  بتين ا فتى مجتال الموفيت ىذا كان اليك  المطدتون فيته  »        

ليسمقي  له  مصييل روايتة   تا و  اليتاو  ، وج تو  افمراضاتمن ىنوه  افمرض ىو 
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همصتو  فى المواعمة والمالعمة  بين الصورمين  المخمل متين بدبتارات ىامتة مجتروة  

 وكان ىفمراضه فى  ذا الصتوو ه ستنو لته وه  تا و ىليته،   فى كل األيوال

وبينه فى موونامه ،  وكانت األيكا   الجنائية يجب أن مبنتى  ىلتى  يسبما  أثبمه اليك 

يثبمتته التتوليل المدمبتتر وه مؤستتت بتتالظن  الجتتز   واليقتتين  ىلتتى الواىتتع التتذ 

،  فتت ن اليكتت  المطدتتون فيتته   ال تتروض وا ىمبتتارات المجتتروةىلتتى  وا يممتتال

 0 «يكون فاسو ا سموهل مديبا 

 124 ل ـ 26 رى  ـ 20ـ ت  13/1/1969*  نقض 

 

 :ََكماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه

يجتتوز للميكمتتة أن ممتتوخل فتتى روايتتة ال تتا و ذام تتا ومأختتذ ا ىلتتى وجتته  ه  »       

منتتاىض صتتريل  فتتروض ، أو مقتتي  ىضتتاع ا ىلتتى ختتال يختتال  صتتريل ىبارم تتا

،  ىلي ا أو مطري ا ىن لت  مثت  ب تا اطمأنتروايمه ، بل كل مال ا  أن مأخذ ب ا ىذا   ى 

صتتوور يركتتات ه  افمتتراضىلتتى متتا كتتان اليكتت  ىتتو أىتتا  ىضتتاعه ب وانتتة الطتتاىن ول

و تو متاه ستنو لته متن  ىراوية  ب ستموارة المجنتى  ىليته و تو فتى منطقتة التال  تدورية

ف نته يكتون ىتو متوخل فتى روايم متا وأختذ ا أىوال   ا و  ا ثبات كما بسط ا اليك  ، 

ز له ويبقى المدتارض بدتو ذلتك ىائمتا ه يجو ىلى وجه يخال  صريل ىبارم ا و و ما

، وه ينتال متن ذلتك أن يكتون أيتو ال تا وين ىتو  بتين التوليلين القتولى وال نتى لمتا يرفتع

ىرر بجلسة المياكمة أن المجنى ىليه كان ىو ىمو ىلى ا سموارة ستاىة ىطتال  الديتار 

متتتاوا  أن اليكتتت  لتتت  يجدتتتل ستتتنوه فتتتى رفتتتع المنتتتاىض  تتتذه األىتتتوال بدتتتو ممييصتتت ا 

 0 « ومن ث  ف ن اليك  يكون مديبا بما يوجب نقضه 0ىلي ا  اهطمئنانو

 880 ل ـ 208 رى  ـ 21ـ ت  15/6/1970*  نقض 

 

 إستقرَقضاءَالنقضَعلىَأنه  : 
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ىذا كان من ي  ميكمة الموضوع أن مجزئ ىول ال ا و أو المتم   فمأختذ   »          

مستتخه أو مبمتتر فيتتواه ، فتت ذا فتت ن يتتو ذلتتك ومناطتته أن ه م ،  بدتتض بتتبدض منتته وون

فام ا ذلك مما أو  ىلى ىتو  ىلمام تا ىلمامتا  صتيييا  بيقيقتة األستات التذ  ىامتت ىليته 

ملك ال  اوة مع أن ا لو مبينمه ىلى واىدتة لكتان متن الُميممتل أن يمويتر وجته رأي تا فتى 

يمدتين ا بقصور بيانه أو  ىلتى فستاو فتى ىستموهله بمتا  ن اليك  يكون مديب  ،  ف الوىو 

 «0 مده نقضه

لسنة  891ـ طدن   765 ل ـ 165 رى  ـ 25ـ ت 25/11/1974*  نقض 

44  

  

بنتتاع ىلتتى  تت اوة ألن الميكمتتة أىامتتت اىمناى تتا ب وانتتة الطتتاىن وبتتاىى المم متتين        

و تتذا اهىمنتتاع المديتتب ،  مبمتتورة غيتتر مكمملتتة لدناصتتر ا الجو ريتتة وأجزائ تتا ال امتتة

ويبطتل اليكت  المطدتون فيته بأكملته ،  بملتك ال ت اوة بمتا يبطلتهي سو اسموهل الميكمتة 

ولو مسانوت الميكمة فى يكم ا ىلى أولة أخر  خال    اوة الضابط المذكور والمتى 

فتتى المتتواو الجنائيتتة ممستتانوة  يصتتلم ا الميكمتتة ىلتتى نيتتو مديتتب ومبمتتور ألن األولتتة

دو مدذر المدتر  ىلتى أثتر ومن ا مجممدة ممكون ىقيوم ا بيي  ىذا سقط أيو ا أو اسمب

 ذلك فى مقوير ا لسائر األولة األخر .

 

بدضت ا  يكمتل، ـ  ممستانوةومن المقرر المدرو  أن األولتة فتى المتواو الجنائيتة        

كتان بدض ا بدضا ، ـ بييت  ه يمكتن المدتر  ىلتى مقتوار األثتر التذ   وي وبدضا ، 

كتان ستو  يكتون رأي تا ىذا منب تت ومتاذا ، ـ  لإلستموهل ال استو  ىلتى ىقيتوة الميكمتة

 .  ىلى فساو ما ىىمقومه خطأ ىلى خال  الثابت وىلى خال  اليقيقة

ـ طدتتتن  114 ل ـ 25 رىتتت   ـ 37ـ ت  22/1/1986نقتتتض * 

4985/55  

 806 ل ـ 140 رى   ـ 41ـ  ت 7/7/1990نقض * 
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 500 ل ـ 83 رى  ـ 36ـ ت 28/3/1985نقض * 

 728 ل ـ 138 رى   ـ 37ـ ت  9/10/1986نقض * 

 274 ل ـ 53 رى   ـ 34ـ ت 23/2/1983نقض * 

 114 ل ـ 25 رى   ـ 37ـ ت  22/1/1986* نقض 

 50ـ ل  8ـ رى   35ـ ت 15/1/1984نقض * 

 1157 ل ـ 229 رى   ـ 20ـ ت  1969 /27/10نقض * 

 677 ل ـ 120 رى   ـ 36ـ ت  16/5/1985نقض * 

 534 ل ـ 144 رى   ـ 30ـ ت 6/5/1979نقض * 

  847 ل  ـ 174 رى   ـ 33ـ ت4/11/1982نقض * 

  

وه يقوح فى ذلك ما  تو مقترر بتأن لميكمتة الموضتوع الستلطة المطلقتة فتى أن        

 مجزئ أىوال ال ا و لمأخذ ببدض من ا وون البدض اآلخر .

 

ه ممستتخ الميكمتتة ال تت اوة أو بمتتر فيوا تتا بمتتا ألن يتتو ذلتتك بوا تتة ومناطتته أن       

ـ وأنتته يجتتب أن يكتتون  ى مدنتتى يختتر غيتتر الم  تتو  متتن صتتريل ىبارام تتايييل تتا ىلتت

ا من اليك  الذ  وىدت فيه ملتك المجزئتة  أن الميكمتة ىتو أياطتت بملتك ال ت اوة واضي 

ا كامال  ومارست سلطم ا فى مجزئم ا بوير بمتر ل يوا تا ـ  اياطة مامة وألمت ب ا ىلمام 

يكتون مديب تا واجتب التنقض كمتا ستب  وىذ خال  اليكت  المطدتون فيته  تذا النظتر ف نته 

 ا يضاح .

* أيكتتا  التتنقض ستتال ة التتذكر فتتى وجتتوب استتمدراض اليكتت  كافتتة ىناصتتر 

 الوىو  .

 
 

 : قصورَآخرَفىَالتسبيب:ََرابًعا
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كما ممستك التوفاع فتى وفاىته أمتا  ميكمتة الموضتوع بمنتاىض التوليل القتولى متع       

 مناىضتت فتىفمييتة ىلتى ميمتوو خمتيت الوليل ال نى ، وبأن زوجة المجنتى ىليته / 

أىوال ا ىنو سرو ا لكي ية وىوع الياو  ومتا وىتع ىلتى المجنتى ىليته متن ىتووان أو  

ا ب صابامه  ، وجاع  ذا المنتاىض متع متا ورو بمقريتر الصت ة الم ترييية ىلى وفامه ممأثر 

ىصتابة رىبمتته . ييت  ورو بتتالمقرير المتذكور أن  ىتن وصت  ىصتابامه وكي يتتة يتووث ا

وثت من الخل  وكذلك ىصابامه فى منمص  الظ ر وكم ه األيسر وذلك ىلى ختال  ي

 . ما ىررمه ملك ال ا وة ىن كي ية يوو  ملك ا صابات بالميقيقات

 

ولتتت  موضتتتل ال تتتا وة المتتتذكورة فتتتى أىوال تتتا ثمتتتة أستتتباب مرفتتتع  تتتذا المنتتتاىض       

يية والتتوليل القتتولى والمضتتارب بتتين التتوليل ال نتتى المستتممو متتن مقريتتر الصتت ة الم تتري

 سال ة الذكر . المسممو من أىوال ال ا وة

 

خلت أستباب اليكت  ميتل  تذا الطدتن متن ثمتة بيانتات أو ىناصتر مرفتع  تذا كما       

 . المدارض بين الوليلين سال ى الذكر والذ  يسمدصى ىلى المواعمة والموفي 

 

ب وانتتة الطتتاىن ىلتتى  استتمنوت فتتى يكم تتاومكتتون الميكمتتة ىلتتى  تتذا النيتتو وىتتو        

ـ األمتر التذ  ه  وليلين ايو ما ىولى واآلخر فنى رغ  ما بين ما من مدارض ومناىض

يم ت  وأصتول وىواىتو وضتتوابط مستبيب األيكتا  والمتى مستتملز  أن يكتون األولتة المتتى 

خاليتتة ممتا ي تتوب ا متن منتتاىض أو مدتتارض ألن فتى ذلتتك متتا يمستانو ىلي تتا يكت  ا وانتتة 

وىتتو  استتمقرار ا اهستتمقرار  صتتورة الواىدتتة فتتى ذ تتن الميكمتتة يُنبتتئ ىتتن اضتتطراب

الذ  يجدل ا فى يك  الوىائع الثابمة بما يدجز ا بالمالى ويصرف ا ىتن مبا ترة ستلطم ا 

ىلى اليك  بمراىبة مو  صية مطبي  القتانون األمتر التذ  ىتاب اليكت  المطدتون فيته 

 وأوجب نقضه .
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متمي ظ فتى مقتوير ا ووزن تا ل ت اوة زوجتة  كما كان ىلى ميكمة الموضوع أن        

ا لصلة القرابة المى مجمد ا به ولمصليم ا الظتا رة فتى  المجنى ىليه سال ة الذكر نظر 

ىم تتا  المم متتين األربدتتة ومتتن   الطتتاىن بقمتتل المجنتتى ىليتته ، ولتتو بنتتاع ىلتتى أىتتوال 

لتى أولتة مرسلة خاصة وان كافة الظرو  المييطة ل  اومه مؤكو أن ا أىيمت ن ست ا ى

وأن تتا كانتتت ـ  وأن تتا لتت  م تتا و الواىدتتة كمتتا اوىتتت وه مرمكبي تتاالثبتتوت فتتى التتوىو  

 وار ا ىذ ل  يكن  ناك ثمة مبرر لوجوو ا خارجه . وىت يووث ا فى ىقر

 

كتان وأن ا ىنوما خرجت من منزل ا كما فدل جيران ا الذين سئلوا أما  الميكمتة        

ن ىتتو انم تتى بدتتو أن أستت ر ىتتن مقمتتل المجنتتى ىليتته / ال تتجار بتتين األستترمين المنتتازىمي

متتن  وون أن ي تتا و أيتتو ميتتوثى ىصتتابامه المتتى أووت بييامتته كمتتا يستتمخلل .........

زوجمه ل  متول بأىوال تا فتى وىائع الوىو  بمنط  سائع ومقبول ـ كما ىال الوفاع ـ وأن 

ل استتمطاىت أ  بدتتو الواىدتتة بتتأكثر متتن أستتبوع كامتت 20/12/2011الميقيتت  اه يتتو  

ىبتو  فى خالله أن مجمع ىناصر   اوم ا وام تا  جميتع أنجتال ىبتو الندتي  ىبتو اليميتو

 . ىمدان ا فى الكيو ل   والمنكيل ب  السال  بقمله أخذ ا بثأر والو   

 

أن م صتتل فتتى يكم تتا ىتتن كتتل متتا  تتاب  تت اوة ول تتذا فقتتو كتتان ىلتتى الميكمتتة         

ع التوليل ال نتى المستتممو متن مقريتر الصتت ة زوجتة المجنتى ىليته متتن ىتوار ومنتاىض متت

ـ فتتى  الم تترييية لجثتتة زوج تتا المجنتتى ىليتته لمتتا ل تتذا المدتتارض متتن أ ميتتة خاصتتة

ظترو  ، وفتى  والمتى ان تروت في تا ملتك الزوجتة بال ت اوةخصوصية  تذه التوىو  ـ 

وأن ، كمتتا أوىتتت ،  ومالبستتات مقطتتع بدتتو  مواجتتو ا فتتى مكتتان الواىدتتة وىتتت يتتووث ا

لمم متتين األربدتة ومتتن   الطتاىن لتت  يكتن بنتتاع ىلتى رؤيتتة يقيقيتة أو م تتا وة ىم ام تا ل

 . فدلية كما أوىت
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خاصتتة وأن اىمنتتاع الميكمتتة بأىوال تتا ه يستتممو متتن فتتراغ وه ين تتأ متتن الدتتو  ،        

ا ىلى ىناصر سائوة فى المنط  ومقبولتة ىقتال  مم قتة متع  وىنما يمدين أن يكون مرمكز 

فتت ذا لتت  مكتتن كتتذلك كتتان اهستتموهل مديب تتا ،  متتور وستتير ا المدمتتاوالمجتتر  الدتتاو  لأل

ـ و تو الدتوار التذ  مترو  فيته اليكت  ميتل  تذا الطدتن بمتا استموجب  لمدس ه وفستاوه

 نقضه .

 

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأن : 

ىذا انطوت أسبابه ىلتى ىيتب يمتت اليك  يكون م وبا بال ساو فى اهسموهل  »        

يميق  ذلك ىذا اسمنوت الميكمة فى اىمناى ا ىلتى أولتة غيتر صتالية سالمة اهسمنباط و

المتتى  متن الناييتة الموضتوىية لالىمنتتاع ب تا أو فتى يالتة ىتتو  اللتزو  المنطقتى للنميجتة

 «انم ت ىلي ا بناع ىلى الدناصر المى ثبمت لوي ا  

    44/  705ـ طدن  25/6/1981* نقض مونى 

ـ طدتتتن  847ـ ل  174ىتتت  ـ ر 33ـ ت  4/11/1982* نقتتتض جنتتتائى 

4223/52    

 

مركتتت ستتايم ا خاليتتة أمتتا  زوجتتتة وخالصتتة متتا مقتتو  أن ميكمتتة الموضتتوع        

 المجنى ىليه واسمسلمت ل  اوم ا رغ  ما  اب ا متن ىتوار وىصتور موىمتة بميريتات

وأصتبل  ف تاب ا بتوور ا ذات الدتوار والقصتورال رطة المسمموة كذلك من  ت اوم ا ، 

مياصترين بتوائرة مولقتة متن األولتة القاصترة مطتالبون بتأن    الطتاىن الطاىنون ومن

 . يثبت كل من   براعمه مما نسب ىليه
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مقرر وسموري ا وىانوني ا بأن المم   برئ يمتى مثبتت ىوانمته وملتك  تى رغ  ما  و       

ا متن ا ثت  والتونت ومتا الجريمتة  ىرينة البراعة القاطدة وم او تا أن ا نستان ولتو مبترع 

ول تتذا فتت ن ىلتتى ستتلطة ا م تتا  أن مقتتي  األولتتة القاطدتتة ،  ىه ىتتارض يدمتترض ييامتته

فت ذا أخ قتت ملتك الستلطة ـ  والجازمة المى منقض ىرينتة البتراعة القاطدتة وميتل ميل تا

فى ىىامة ملك األولة مدين الدتووة ىلتى األصتل الدتا  و تو ىرينتة البتراعة وون أن يكلت  

 .المم   ب ثبام ا 

 

كمتتتا كتتتان ىلتتتى ميكمتتتة ن المتتترع ه يكلتتت  ب ثبتتتات متتتا  تتتو ثابتتتت بأصتتتله ، ىذ أ      

ا ومضع فى اىمبار ا كافة أوجته القصتور الستاب  بيان تا  الموضوع كذلك أن مييط ىلم 

وأن مضتتد ا فتتى اىمبار تتا ىنتتو ،  والمتتى  تتابت  تت اوة ال تتا وة الوييتتوة فتتى التتوىو 

ىواىتو المنطت  بالقليتل وفت  ـ و تى  وزن ا وىبل ال صتل فتى ا م تا  الموجته للمم متين

ة ، وأن والدقل الستلي  مك تى للم تكك فتى جويتة ملتك ال ت اوة ومطابقم تا للواىتع واليقيقت

تا لصتالل المتم  مطب  القاىوة األصولية  ييت  ـ  الوستمورية و تى أن ال تك يُ ستر وائم 

يسر الوستمور ىلتى ىضتاة التوىو  متا ي تدرون بته متن ضتي  ويترج ىنتوما ممتأرجل 

تتا األولتتة المط رويتتة أمتتام   ىلتتى بستتاط البيتت  بتتين ال تتك واليقتتين فأوجتتو ل تت  مخرج 

يمخ  تتون متتن خاللتته متتن وطتتأة الييتترة والقلتت  التتذ  ستتاور   و تتوا   ىلتتى الطريتت  

، و و أن يُ ستر ال تك لصتالل المتم   ، مأسيس تا ىلتى ىرينتة البتراعة الوستمورية  السو 

 ا ميل  تذا الطدتن يكتون مديب تا سال ة الذكر ـ وىذ خال ت الميكمة  ذا النظر ف ن يكم

 واجب النقض وا يالة كما سب  ا يضاح .

 

فتى التوىو   3/1/1998ىالت الميكمة الوسمورية الدليا فى يكم ا الصتاور و        

   وسمورية : ـ  29/18
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، ه يدتتوو أن يكتتون اسمصتتيابا لل طتترة ىن افمتتراض بتتراعة المتتم     »        

و رطا هزما لليرية المنظمة يكترت ىيم تا األساستية المتى المى جبل ا نسان ىلي ا ، 

ه يمصتتور أن من صتتل الجماىتتة ىن تتا . و تتو كتتذلك وثيتت  الصتتلة بتتالي  فتتى الييتتاة ، 

وبوىائ  الدول المى مقو  ىلى ىواىو ا النظ  المونية والسياسية جميد ا ، ومتن ثت  كتان 

 l systemAccusatoriaأصتتل البتتراعة جتتزعا متتن خصتتائل النظتتا  اهم تتامى 

، مترووة  متن الوستمور لكتل متم   67هزما ليماية اليقو  الرئيسية المى ك لم ا الماوة 

( متتن ا ىتتالن الدتتالمى ليقتتو  ا نستتان ، وال قتترة الثانيتتة مـتتـن 11ب تتا نتتل المتتاوة )

بمتا متؤواه أن  تذه ( من الد ـتـو التوولى لليقتو  المونيتة والسياستية ، 14الماوة )

، وه يق ا ىلى  رط ييول وون ىن اذ ميموا ا البراعة ه يجوز مدل

وه نقض ا سواع ب ى اع النيابة متن ،  مدطيل ا من خالل ىم ا  يكون مم اويا

ىلتتى صتتية ام ام تتا ، أو ىتتن طريتت  متتوخل ا  تتى أو غير تتا المزام تتا بالمتتوليل 

بتل ىن ا ختالل الوىو  الجنائية وميصتلم ا الن ائيتة .  للمأثير وون ي  فى مسار

  precept An Axiomatic ـ  وباىمبار تا مبتوأ بتوي يا  ـب ـا 

مستموجبا نقتض كتل  A prejudicial Errorيدو خطأ ه يوم ر 

 .  « ىرار ه يمواف  مد ا

         

يدمبتر بتذلك جتزعا ه يمجتزأ متن مياكمتة متم  ىنصتافا ويي  ىن أصل البراعة  »       

، وممثتل فتى مجموى تا يتوا  أونتى  باىمباره ممسانوا مع ىناصر أخر  م كل مقومام تا

من اليقو  الالزمة  وارم ا ، وينورج ميم ا أن يكون لكل متن المتم   وستلطة اهم تا  

، الوستتائل ىين تتا المتتى يمكافتتأ ب تتا مركزي متتـا سـتتـواع فتتـى مجـتتـال ويتتض الم مـتتـة أو 

ـر سـتتـواع مدلتت  األمـتت ىثبام تتا ، و تتى بدتتو يقتتو  ه يجتتوز اليرمتتان من تتا أو م مي تت ا
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ب تتخل يدمبتتر مم مـــتتـا أو م تتمب ا فيتته . وىتتو أىرم تتا ال تترائع جميد تتا ـ ه لمظتتل 

المذنبين بيمايم ا ـ وىنما لمورأ بمقمضا ا وطأة الجتزاع المقترر للجريمتة المتى خالطم تا 

ىذ ه  ب ة ارمكاب ا بما ييول وون القطع بوىوى ا ممن أستنو ىلتي   اهم تا  ب ميان تا ، 

مقتو  وه مثبمتا لواىدتة  ،كافيا ل و  أصتل البتراعة يدمبر  ذا اهم ا  

ب ا الجريمة ، وه يائال وون الوليل ىلي ا ، بل يظل  تذا األصتل ىائمتا ىلتى أن يتنقض 

صار باما بدتو أن أيتاط بالم متة ىتن بصتر وبصتيرة ، وخلتل  من خالل يك  ىضائى

 .  «ىلى أن الموليل ىلى صيم ا ـ بكل مكونام ا ـ كان نقيا ممكامال 

 

ه يجتوز ىثبام تا وون و و ما يدنى أن كتل جريمتة يُتوىى ارمكاب تا ،  »         

وليتتل جتتاز  ينبستتط ىلتتى ىناصتتر ا جميد تتا ، وه يجتتوز كتتذلك 

متتن ـتت ولتو فتى أيتتو ىناصتر ا متا كتتان من تا ماويتا أو مدنويتتا ـ افمتراض ثبوم تا 

ل . ووون ذلك هيكون أصـتـخالل ىرينة ىانونية ين ئ ا الم رع اىمسافا 

 .  « البـــراعة ىه و ما

 

 

 َـ وأضافتَالمحكمةَالدستوريةَالعلياَفىَحكمهاَتقول : 

يبوو أكثتر ضترورة فتى مجتال يقتو  التوفاع ويي  ىن افمراض البراعة  »             

بالنظر ىلى أن الوسائل ا جرائية المى مملك ا النيابتة الدامتة فتى مجتال ىثبام تا للجريمتة 

وه يوازن تتتا ىه افمتتتراض يقصتتتر المتتتم   ىن تتتا ،  ، متتتوىم ا متتتوارو ضتتتخمة

لضمان أه يوان ىن الجريمة  مال  يكن الوليل ىلي ا مبرعا من كـتـل  ب ــتـة  البراعة

وه يجتوز بالمتالى    Dans La doute , On acquitteل ـتـا أساس ـتـا   



245 

 

أن م ستتتر النصتتتول الدقابيتتتة ، باىمبار تتتا نافيتتتة ألصتتتل بتتتراعة 

، وه من يتتة لضتترورة أن يكتتون التتوليل ىلتتى ا ختتالل ب تتا  تتا المم متتين  بمخال م

 «ابمتواع  »منمجا ومؤثرا ، بل يكون لكل متم   ـ وارمكانتا ىلتى  تذا الصتل ـ أن يظتل 

 DOUTEممتتتتتا يدمبتتتتتر  تتتتتكا مدقتتتتتوه    «انم ـتتتتتـاع  »صتتتتتامما ، وأن ي يتتتتتو  

RAISONABLE   مييطا بالم مة من ج ة ثبوم ا»   . 

  وسموريةتتتتـ الجريتتتتوة 29/18ـ التتتتوىو   3/1/1998* يكتتتت  وستتتتمورية ىليتتتتا 

  15/1/1998ـ 3الرسميةـ الدوو/

 

  ـ  فتى التوىو  رىت   16/3/1990وفى يك  الميكمة الوسمورية الدليتا الصتاور

 121بدتو  وستمورية نتل المتاوة / ىضتائية وستمورية ، والقاضتى  12لسنة  14

الدلت   افمتراض الثانية متنفيما مضمنمه فقرم ا  66/1963الجمارك  من ىانون

متتتن وجتتتوت ييازمتتته البضتتتائع األجنبيتتتة بقصتتتو ا مجتتتار   ىذا لتتت  يقتتتو بالم ريتتتب 

أن تتا ىتتو ستتووت ىن تتا الضتترائب الجمركيتتة المقتتررة ـ   المستتمنوات الوالتتة ىلتتى

القرينتتتتة أوروت الميكمتتتتة الوستتتتمورية فيمتتتتا أورومتتتته فتتتتى مدتتتترض نقتتتتض 

بدة والستمين اليت  ك تل فتى ماومته الستا ـ أن الوسمور فساو اوبيان الم مرضة 

فى المياكمة المنص ة بما منل ىليته متن أن المتم   بترئ يمتى مثبتت ىوانمته فتى 

، و تو يت  نتل ىليته  مياكمة ىانونية مك ل لته في تا ضتمانات التوفاع ىتن ن سته

ا ىالن الدالمى ليقو  ا نسان فتى ماوميته الدا ترة والياويتة ى ترة المتى مقترر 

ممكافئتتا متتع غيتتره فتتى مياكمتتة ىلنيتتتة أوه متتا أن لكتتل  تتخل يقتتا مكتتممال و

ومنصتتت ة مقتتتو  ىلي تتتا ميكمتتتة مستتتمقلة ميايتتتوة ،  ممتتتولى ال صتتتل فتتتى يقوىتتته 

ومتروو ثانيم تا فتى فقرم تا والمزامامه المونية أو فى الم مة الجنائية الموج ة ىليه ، 

ولته  فتى أن م مترض براعمتهاألولى ي  كل  خل وج ت ىليه م مة جنائية 
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متتوفر لتته في تتا الضتتمانات الضتترورية لوفاىتته ، و تتذه  مياكمتتة ىلنيتته اليتت  فتتى

( متن الوستمور أصتل ا ، و تى  67مستممو من تا المتاوة ) ال قرة الستابقة  تى المتى 

ومقتع فتى اطار تا ، مروو ىاىوة اسمقر الدمل ىلى مطبيق ا  فى الوول الويمقراطية 

ه ىتا  مجموىة من الضمانات األساسية مك تل بمكامل تا م  ومتا للدوالتة يم ت  بوجت

 .  مع المقاييت المداصرة المدمول ب ا فى الوول المميضرة 

أن الوستتمور يك تتل لليقتتو  المتتى  »وأضتتافت الميكمتتة فتتى متتوونات يكم تتا :          

وكتان نل ىلي ا فى صلبه اليماية من جوانب ا الدملية وليت من مدطيام تا النظريتة ، 

التتذكر ىنتتو فصتتل ا فتتى اهم تتا   استتميثا  الميكمتتة متتن مراىتتاة القواىتتو المنصتت ة ستتال ة

الجنائى و يمنم ا ىلى ىجراعام ا ميقيقا لم ا ي  الدوالة يمى فى أكثر الجترائ  خطتورة 

ه يدوو أن يكون ضمانة أولية لدو  المسات باليرية ال خصتية ـ المتى ك ل تا الوستمور 

وكتتان افمتتراض لكتتل متتواطن ـ بويتتر الوستتائل القانونيتتة المموافقتتة متتع أيكامتته ، 

يمدلتت  بالم متتة الجنائيتتة متتن ناييتتة ىثبام تتا  اعة المتتم   يمثتتل أصتتال ثابمتتا بتتر

بنتتوع الدقوبتة المقتتررة ل تا وينستتيب ىلتتى التوىو  الجنائيتتة فتى جميتتع مرايل تتا  ولتيت

ىلتتى افمتتراض أن يرمتتب الوستتمور وىلتتى اممتتواو ىجراعام تتا ، فقتتو كتتان متتن اليتتم  

مخلتتل ىلي تتا  المتتىالبتتراعة ىتتو  جتتواز نقضتت ا بويتتر األولتتة الجازمتتة 

وأن وممكون من جماى ا ىقيوم ا ، وهز  ذلك أت مطرح   تذه األولتة ىلي تا الميكمة 

وأه م رض ىلي ا أ  ج تة أختر  ،  مقول  ى ويو ا كلمم ا في ا

م  ومتتا ميتتووا لتتوليل بدينتته وأن يكتتون متترو األمتتر وائمتتا ىلتتى متتا 

بوج تة نظتر من وىائع الوىو  ويصتلمه متن أوراى تا غيتر مقيتوة  اسمخلصمه  ى
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ىاىتوة أوليتة م رضت ا   أصتل البتراعة  »،  وأن  « النيابة الدامة أو التوفاع ب تأن ا 

 .     « يقائ  األ ياع ، وموجب اال طرة 

 

أصتتل ىن  »: ـ  وط قتتت الميكمتتة الوستتمورية الدليتتا فتتى أستتباب ا مقتتول         

ه ىاىتتوة يممتتو ىلتتى كتتل فتترو ستتواع كتتان م تتمب ا فيتته أو مم متتا باىمبتتار البتتراعة

يمايتتة ه لمك تل بموجب تا  أساستية فتى النظتا  ا م تامى وأىرم تتا ال ترائع جميد تا

المذنبين  ، وىنما لمورأ بمقمضا ا الدقوبة ىتن ال ترو ىذا كانتت الم متة الموج تة ىليته ىتو 

ذلتك أن اهم تا  أياطم ا ال ب ات بما ييتول وون المتيقن متن مقارفتة المتم   ل تا ، 

زيزح أصل البراعة الذ  يالز  ال ترو وومتا الجنائى فى ذامه ه ي

سواع فى مريلة ما ىبل المياكمة أو أثنائ ا وىلى اممواو يلقام تا .. وأيتا  وه يزايله

وه ستبيل بالمتالى لتويض أصتل البتراعة بويتر كان التزمن التذ  مستمورىه ىجراعام تا ، 

مجتاه مدقتوه ل تب ة األولة المى مبلع ىوم تا اهىناىيتة مبلتع الجتز  واليقتين بمتا ه يتوع 

انم اع الم مة وب رط  أن مكون وهلم ا ىو اسمقرت يقيقم ا بيك  ىضتائى استمن و طتر  

 .    «  الطدن
 

ه يمميل ىن ىرينة ىانونية ، وه  تو متن افمراض البراعة ويي  أن   »       

 ذلك أن القرينة القانونية مقتو  ىلتى ميويتل لإلثبتات متن ميلته األصتلى ممتثال صور ا

فى الواىدة مصور الي  الموىى به ، ىلى واىدتة أختر  ىريبتة من تا ممصتلة ب تا و تذه 

الواىدتتة البويلتتة  تتى المتتى يدمبتتر ىثبام تتا ىثبامتتا للواىدتتة األولتتى بيكتت  القتتانون ، ولتتيت  

، فلتتيت ثمتتة واىدتتة  المتتى افمرضتت ا الوستتموراألمتتر كتتذلك بالنستتبة ىلتتى البتتراعة 

ىنمتتا يؤستتت افمتتراض و ىام تتا بتتويال ىن تاأيل تا الوستتمور ميتل واىدتتة أختر  وأ
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البراعة ىلى ال طرة المى جبل ا نسان ىلي ا ، فقو ولو يرا مبرعا 

من الخطيئة أو المدصتية ، وي مترض ىلتى اممتواو مرايتل ييامته 

أن أصل البراعة ه زال كامنا في ا ، ومصتايبا لته فيمتا يأميته متن 

ىلتتى فيتته  تتذا اهفمتتراض   ىلتتى أن متتنقض  الميكمتتة بقضتتاع جتتاز  ه رجدتتة أفدتتال

المى نسبم ا  ضوع األولة المى مقوم ا النيابة الدامة مثبمة ب ا الجريمة

ىليه فى كل ركن متن أركان تا وبالنستبة ىلتى كتل واىدتة ضترورية لقيام تا بمتا فتى ذلتك 

بويتتر ذلتتك هين تتو  أصتتل القصتتو الجنتتائى بنوىيتته ىذا كتتان ممطلبتتا في تتا و

ى يستمنو ىلي تا م  تو  المياكمتة المنصت ة المتى ك ل تا ىذ  تو متن الركتائز المت البراعة

 ، مدمبر فى ذام تا مسمدصتية ىلتى الجتولالوسمور ، ويدكت ىاىوة مبوئية 

واضتتتية وضتتتوح اليقيقتتتة ذام تتتا ،  مقمضتتتي ا ال تتترىية ا جرائيتتتة ، ويدمبتتتر ان اذ تتتا 

فتى  م مرضا أوليا  وارة الدوالة الجنائيتة ويمطلب تا الوستمور لصتون اليريتة ال خصتية

مجاهم تا الييويتتة ، وليتوفر متتن خالل تا لكتتل فترو األمتتن فتى مواج تتة التميك  والمستتلط  

بمتتا ييتتول وون اىمبتتار واىدتتة مقتتو  ب تتا الجريمتتة ،  والميامتتـل

ثابمة بويتر وليتل ، وبمتا يترو الم ترع ىتن افمتراض ثبوم تا 

 .   «  بقرينة ىانونية ميكمية بن وئ ا

 

 متتن ىتتانون الجمتتارك  121 قتترة الثانيتتة للمتتاوة / وفتتى مدتترض بيتتان مخال تتة ال         

فستاو  ا فمتراض ونقتل ىتبع ا ثبتتات و،  لقرينتة البتراعة ( 66/1963) 

،  ىلى ىام  المم   خالفتا لقاىتوة أن األصتل فتى ا نستان البتراعة
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 ىفمتتراض التتنل المطدتتون ىليتته ىن  »الدليتتا مقتتول : ـ   أضتتافت الميكمتتة الوستتمورية

فتت ن ىلمتته يدتتو ،  ىلتتى المتتم   نقتتل ىتتبع  ن يتته، و كميتتةبقرينتتة مي تتذا الدلتت  

وىخاله بمبتوأ ال صتل بين تا وبتين ،  انمياه  خمصال ك له الوسمور للسلطة القضائية

 مناىضا كذلك هفمراض براعة المتم   متن الم متة، و السلطة الم تريدية

( متن  67ىليه فى كتل وىائد تا وىناصتر ا ومخال م تا بالمتالى لتنل المتاوة )  الموج ة

 . « الوسمور

 

 ـ   ثمَأضافتَالمحكمة : 

وييتت  ىن افمتتراض بتتراعة المتتم   متتن الم متتة الموج تتة ىليتته يقمتترن وائمتتا متتن  »    

الناييتة الوستمورية ـ ولضتمان فداليمته ـ بوستتائل ىجرائيتة ىلزاميتة مدمبتر كتذلك ـ ومتتن 

مواج تة األولتة  نايية أخر  ـ وثيقة الصلة بالي  فى الوفاع ومممثل فى ي  المم   فى

المى ىومم ا النيابة الدامة ىثباما للجريمة ، والي  فتى ويضت ا بأولتة الن تى المتى يقتوم ا 

، وكان النل الم ريدى المطدون ىليه ـ وىتن طريت  القرينتة القانونيتة المتى افمترض 

ىتو  أختل ب تذه الوستائل ا جرائيتة بتأن جدتل ب ا ثبوت القصو الجنائى ـ 

أثبمم ا القرينة فى يقه بويتر وليتل ، ومكل تا  المم   مواج ا بواىدة

بن ي تتا خالفتتا ألصتتل البتتراعة ، ومستتقطا ىمتتال كتتل ىيمتتة أستتبو ا 

الوسمور ىلى  ذا األصل ، وكتان  تذا التنل ـ وىلتى ضتوع متا 

مقتتو  جميدتته ـ ينتتال متتن مبتتوأ ال صتتل بتتين الستتلطمين الم تتريدية 

،  ة والقضائية ، ومن اليرية ال خصية وينتاىض افمتراض البتراع

ويخل  بضوابط المياكمة المنص ة وما م مل ىليه من ضمان الي  فتى التوفاع ، ف نته 
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( متتن  165( ،)  86( ، ) 69( ، )67( ، )41بتتذلك يكتتون مخال تتا أليكتتا  المتتواو )

 . « الوسمور 

 

 121نتل المتاوة /  بدتو  وستموريةوىليه فقو ىضت الميكمتة الوستمورية الدليتا        

 .  الدل  بالم ريب ىفمراضمن فيما مضمنمه فقرم ا الثانية  ( 66/1963جمارك ) 

   وسمورية  14/12ـ الوىو  16/3/1990* يك  وسمورية ىليا 
 

ىضتائية وستمورية ـ  31/16ـ فى التوىو   20/5/1995وفى يكم ا الصاور    *  

"  أصتل البتراعة"  فى مدرض ىو  جتواز نقتضمقول الميكمة الوسمورية 

 : ـ مقع ىلى ىام  سلطة ا م ا  يقينية لةىهّ بناع  ىلى أو

 

وىلتتة ذلتتك أن ىوانتتة المتتم   بالجريمتتة ىنمتتا مدرضتته ألخطتتر القيتتوو ىلتتى  »          

و تى مختاطر ه ستبيل ىلتى موىي تا يريمه ال خصية وأكثر ا م ويوا  ليقه فتى الييتاة . 

ويتت   ،ىهّ ىلتى ضتوع ضتتمانات فدليتة متوازن بتتين يت  ال تترو فتى اليريتة متتن ناييتة 

ويميق  ذلتك كلمتا   . الجماىة فى الوفاع ىن مصالي ا األساسية من نايية أخر

م صتال  أولم تا ،  كان ا م ا  الجنائى مدرفا  بالم متة مبينتا  طبيدم تا

، وبمراىاة أن يكون ال صل فى  ـتـذا ا م ــتـا   وكافة الدناصر المرمبطة ب ا

انون ، وأن مجتر  المياكمتة ىالنيتة ـ ىن طري  ميكمة مسمقلـــة ميايوة ين ئ ــا القت

وخالل موة مدقولة ـ وأن مسمنو الميكمة فى ىرار ا با وانة ـ ىذا خلصتت ىلي تا ـ ىلتى 

ميقي  موضتوىى أجرمته بن ست ا ، وىلتى ىترض ممجترو لليقتائ  ، وىلتى مقتوير ستائع 

مانات وملتك جميد ـتـا متن الضتللمصالل الممنازىة ، وازنة بالقستط األولـتـة الممنابتذة ، 

ومتن ثت  ك ل تا الوستمور فتى المتاوة .  الجو رية المى ه مقو  المياكمة المنصت ة بتوون ا
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، ومنتتورجان ميتتت م  وم تتا ،  ( منتته وىرن تتا بضتتمانمين مدمبتتران متتن مقومام تتا67)

ويت  التوفاع لتويض ا م تا  الجنتائى ،   ما افمراض البراعة متن ناييتة

( من الوسمور بنص ا ىلى يت  التوفاع 69، و و ي  ىززمه الماوة ) من نايية أخر 

 .   « باألصالة أو بالوكالة مك ول

 

 ىن ىفمتتراض بتتراعة المتتم   »وأضتتافت الميكمتتة فتتى يكم تتا مقتتول : ـ         

وليت بنوع الدقوبتة المقتررة ،  يمثل أصال  ثابما  يمدل  بالم مة الجنائية من نايية ىثبام ا

،  وىلتى اممتواو ىجراعام تا،  ميتع مرايل تاوينستيب ىلتى التوىو  الجنائيتة فتى ج،  ل ا

 فقو كان من اليم  أن يرمب الوسمور ىلى ىفمراض البتراعة

ىو  جواز نقض ا بوير األولة الجازمة المتى مخلتل ىلي تا ، 

. وهز  ذلك أن مطرح  تذه األولتة ىلي تا ،  وممكون من جماى ا ىقيوم ا،  الميكمة

 ترض ىلي تا أيتة ج تة وأهَ م،  وأن مقول  تى ويتو ا كلمم تا في تا

وأن يكون مرو األمر وائما  ىلى ،  أخر  م  وما  ميووا  لوليل بدينه

ويصلمه من أوراى ا غيتر ، ما اسمخلصمه  ى من وىائع الوىو  

 . « مقيوة فى ذلك بوج ة نظر النيابة الدامة أو الوفاع ب أن ا

 

يممتو  بتراعةأصتل الوييت  أن  »وأضافت الميكمة فى يكم تا مقتول : ـ           

ب ىمبتتاره ىاىتتوة أساستتية فتتى ىلتى كتتل فتترو ستتواع كتتان م تتمب ا  فيته أو مم متتا  ، 

ه لمك ل بموجب تا يمايتة المتذنبين  النظا  ا م امى أىرم ا ال رائع جميد ا
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، وىنمتا لمتورأ بموجب تا الدقوبتة ىتن ال تترو ىذا كانتت الم متة المنستوبة ىليته ىتو أياطم تتا 

ذلتك أن ن متن مقارفتة المتم   للجريمتة ميتل ا م تا  ، ال ب ات بما ييتول وون المتيق

ا م تتا  الجنتتائى فتتى ذامتته ه يزيتتزح أصتتل البتتراعة التتذ  يتتالز  

، سواع فى مريلة متا ىبتل المياكمتة أو أثناع تا وىلتى  ال رو ووما  ، وه يزايله

وه ستبيل بالمتالى اممواو يلقام ا ، وأيا  كان التزمن التذ  مستمورىه ىجراعام تا . 

أصل البراعة بوير األولة المى مبلع ىوم تا ا ىناىيتة  لويض

بمتا ه يتوع مجتاه  مدقتوه  ل تب ة انم تاع الم متة ، وب ترط  مبلع الجز  واليقين

أن مكون وهلم ا ىو اسمقرت يقيقم تا بيكت  ىضتائى استمن و طتر  الطدتن فيته ، وصتار 

 . «بام ا 

ية ـ الجريتوة الرستمية وسمور 31/16ـ الوىو   20/5/1995* يك  وسمورية ىليا 

  8/6/1995ـ  23ـ الدوو/

      

 ف نتته وان الطتتاىنالم مرضتتة ،  ىرينتتة البتتراعةوىذ ختتال  اليكتت  المطدتتون فيتته         

 الوييتوةفتال ال تا وة ،  ميض اهفمتراضوباىى المم مين المقضى بيق   غيابيا ىلى 

، األمر الذ  ىتاب اليكت  سنوا لإلوانة بذام ا ، وه الميريات مصلل  رأت وايو ا من  

 بما يسموجب نقضه .

 

 ::َقصورَآخرَفىَالتسبيبَ خامًسا 

 

ىلتى متوافر نيتة القمتل لتو  الطتاىن وبتاىى المم متين اسمولت ميكمة الموضتوع        

ـ ىلتتى متتا مبتتين متتن ا طتتالع ىلتتى متتوونات أستتباب اليكتت   المقضتتى فتتى يق تت  غيابيتتا
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الماويتتة لكتل متن المم متتين ومتن   الطتتاىن ىلتى مجترو مرويتتو األفدتال المطدتون فيته ـ 

وىيتوا  ىصتابات  ومن اسمدمال   ألسلية نارية وبلطة فى اهىمواع ىلى المجنى ىليه

و تذه األفدتال م متا جسيمة بجسمه أووت بييامه يي  كانتت فتى مواضتع ىاملتة منته ـ 

تتا بتتأن   ىصتتووا ىمتتل المجنتتى ىليتته  مدتتووت ولتتو باستتمدمال ملتتك األستتلية ه م يتتو يمم 

 . وىز ا  رويه

 

ألن ملك النية أمر واخلتى يضتمره الجتانى فتى ن سته وه ستبيل للك ت  ىن تا ىه        

ـ ولما كانت األفدتال الماويتة الم تار  من خالل الظرو  والمالبسات المييطة بالواىدة

ىلي ا أمكن اهسموهل ىلي تا بنتاع  ىلتى متا أوركمته يتوات ال تا وة فمييتة ىلتى ميمتوو 

نتتت نيتتة القمتتل أمتتر خ تتى يكمتتن فتتى ن تتت الجتتانى وه يمكتتن ىوراك تتا وكاخمتتيت ـ 

والموصتل ىلتتى الجتتز  بموافر تتا لويتته فتتى وىتتت مداصتتر وممتتزامن متتع يتتوو  الواىدتتة 

بيوات ال ا وة ـ وىنما يمدين اسمخالصت ا متن ظترو  الواىدتة والمالبستات المييطتة 

متل لتو  الطتاىن وبتاىى ـ األمر الذ  يدنى أن الميكمة استمولت ىلتى متوافر نيتة الق ب ا

ه  بناع  ىلى ما أوركمه يوات ال ا وة المذكورة مع أن ملك النيتة أمتر واخلتىالمم مين 

بل هبو من اسمخالص ا اسمخالص ا سائو ا متن ظترو  مورك بما أس رت ىنه اليوات 

األمتر التذ  ىصترت الميكمتة فتى بيانته ول تذا كتان يكم تا مديب تتا  التوىو  ومالبستام ا

 بيان.كما سب  ال

 

 ـ واستقرَقضاءَالنقضَعلىَأن : 

مجرو ىسمدمال المم   لسالح نار  ىامل بطبيدمه وىصابة المجنتى ىليته فتى  »         

هيك ى بذامه  ثبتات نيتة القمتل فتى يقته مقمل وىلى مسافة ىريبة ومدوو ىصابامه القاملة 

ىصتو ىز تا  ىتن ذلتك متا ىالته  اليكت  متن أنته ىصتو ىمتل المجنتى ىليته ألن  وه يونى

  0 « الروح  و القصو الخال المراو ىسمظ اره  وثبوت موافره
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لستنة  2271ـ طدن  887 ل ـ 183 رى  ـ 33ـ ت  11/1982/ 16*  نقض 

52    

لستنة  933ـ طدن  1174 ل ـ 266 رى   ـ 23ـ ت  12/11/1972*  نقض 

42    

 87 ل ـ 19 رى   ـ 28ـ ت  16/1/1977*  نقض 

 1042 ل ـ 285 رى   ـ 7ـ ت  16/10/1956*  نقض   

 

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأن  : 

بمواضتتع  ممدتتووة وىليتتا  ىصتتابات ستتالح نتتار  جتترو ىستتمدمالم »         

 يك تى ه،  و ن جس  المجنى ىليه هي يو يمما أن المم   ىصو ىز ا  رويتهم خطره

 «ا سموهل ب ذه الصورة فى ىثبات ىيا   ذا القصو  

 79 ل ـ 20 رى   ـ 9ت  ـ 21/1/1958*  نقض 

 

 

 وقضتَكذلكَبأنه   : 

أن نيتة القمتل  »لما كان اليك  المطدون فيه ميو  ىن نية القمل فتى ىولته :  »         

 ىلتتى المجنتتى ىليتته  ىتتوة أىيتترة متتن مدمتتوه ىطتتال ثابمتتة فتتى يتت  المتتم   األول 

ىز تا   األمر الذ  يقطع فى موافر نية  تذا المتم   فتى فى مقمل ب يوا اوىصابمه 

ىتن غير تا  ممميتز ىانونتا لمتا كتان ذلتك ، وكانتت جنايتة القمتل 0 «روح المجنى ىليته 

 تو أن يقصتو الجتانى متن ىرمكابته ال دتل  بدنصر ختال من جرائ  المدو  ىلى الن ت

ذو طتتابع ختتال يخملتت  ىتتن المجنتتى ىليتته و تتذا الدنصتتر  ىز تتا  روحالجنتتائى 

لمتا كتان متا أوروه اليكت   0ى سائر الجرائ  يمطلبه القانون ف القصو الجنائى الدا  الذ 
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ي يتتو ستتو  اليتتوي  ىتتن ال دتتل المتتاو  التتذ  ىارفتته الطتتاىن ذلتتك أن ىطتتال  النتتار  ه

 صتتوب المجنتتى ىليتته هي يتتو يممتتا أن الجتتانى ىنمتتو  ىز تتا  رويتته  يممتتال أن ه

 كمتا أن ىصتابة المجنتى ىليته ،ممجاوز نيمه فى  ذه اليالتة مجترو ا ر تاب أو المدتو  

فى مقمل هيك ى بذامه لثبوت نية القمل فتى يت  الطتاىن ىذا لت  يك ت  اليكت  ىتن ىيتا  

  0«   ذه النية بن سه ألن ملك ا صابة ىو مميق  وون أن مموافر نية القمل الدمو

 676 ل  ـ 131 رى  ـ 31ـ ت  26/5/1980*   نقض 

 

 ـ   وقضتَمحكمةَالنقضَبأن : 

 0ىز تا  التروح تى ىصتو  بنيتة خاصتة 0ع فيه مميز القمل الدمو وال رو »      

اليتتوي  ىتتن األفدتتال  0وجتتوب ىستتمظ ار اليكتت  لتته  وىيراو تتا  متتا يتتول ىلتتى متتوافره 

  0ينبئ بذامه ىن موافره  ه 0الماوية 

 

 

صدوو المم    بالسيارة ىلى أفريز الطري  وموا مة المجنتى ىليته ومدتاووة            

  0   «   ىصو ىز ا  الروحهمنبئ بذام ا ىلى موافر  0ذلك 

 598 ل ـ 115 رى  ـ 29ـ ت  12/6/1978*   نقض 

 

 ـ  وقضتَمحكمةَالنقضَبأن : 

يمميز القصو الجنتائى فتى جريمتة القمتل الدمتو ىتن القصتو الجنتائى الدتا  فتى  »        

 تتو أن يقصتتو الجتتانى متتن ىرمكتتاب  بدنصتتر ختتالستتائر جتترائ  المدتتو  ىلتتى التتن ت 

مجنى ىليه ـ ولما كان  تذا الدنصتر بطبيدمته أمترا  واخليتا فتى ال ىز ا  روحال دل 

ف نه يجب لصية اليك  ب وانة مم   فى  ذه الجريمتة أو بال تروع في تا أن ن ت الجانى 

المتى مكتون ىتو ىسمخصتلت من تا   مدنى الميكمة بالميو  ىنه ىسمقاله  وأن مورو األولة

كتان فتى الواىتع يقصتو ىز تا  روح أن الجانى يين ىرمكتب ال دتل المتاو  المستنو ىليته 
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وكان اليكت  المطدتون فيته ىتو ىستمول ىلتى متوافر نيتة القمتل المجنى ىليه ىذ كان ذلك ـ 

بطبيدمته   تى ستالح ىامتلو ا ناريتا متن بنوىيتةىيتار   لو  الطتاىن متن ىطالىته

 ي يتو ستو  مجترو و تو ه ىصابة أ  متن أفتراو ىائلتة المجنتى ىلي تا اىاصو  

ال دل الماو  من ىسمدمال سالح من  أنه ىيوا  القمتل وىطتال  مدمو الطاىن ىرمكاب 

ه يك ى بذامه لثبوت نيتة   ىيار نار  منه ىلى المجنى ىلي ا وىيوا  ىصابم ا

 .  « القمل

 180 ل ـ 39 رى  ـ 25ـ  ت  24/2/1974*    نقض 

 

 

 

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه   : 

ن فيه ىلى متوافر نيتة القمتل لتو  الطتاىن لما كان ما ىسمول به اليك  المطدو »        

يتامال  ستاليا  متن  تأنه ىيتوا  القمتل وىطالىته ىلتى من يضتوره ىلتى مكتان اليتاو  

 سو  مجرو مدمو الطتاىن ىرمكتاب ال دتل المجنى ىليه فى مقمل ـ ه ي يو

المتتتتاو  متتتتن ىستتتتمدمال ستتتتالح ىامتتتتل بطبيدمتتتته وىصتتتتابة المجنتتتتى ىليتتتته فتتتتى مقمتتتتل 

 0 «  وت نية القملو وماهيك ى بذامه لثب

 206 ل ـ 44 رى  ـ 16ـ ت  2/3/1965*   نقض 

 

 كماَقضتَبأن  :  
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ـ   مجرو ىثبات اليك  مدمو الجانى ىميان ال دل الماو  الذ  أو  ىلى الوفتاة   »         

ىو  ك ايمه متوليال  ىلتى متوافر ىصتو ىز تا  التروح  0ـ   و الصد  بالميار الك ربائىو

 0  «   لويه

 419 ل ـ 89 رى  ـ 25ـ ت  21/4/1974  *   نقض

 

 ـ    كماَقضتَبأن : 

ولما كان ىطال  الديار النار  صوب المجنتى ىليته هي يتو يممتا  أن الجتانى   »        

ىنمو  ىز ا  رويه ، وكانتت ا صتابة فتى مقمتل هيصتل أن يستمنمج من تا ىصتو القمتل 

ه ممدمتوا  ىصتابمه فتى الموضتع ىهّ  ىذا ثبت أن الجانى صتوب الديتار ىلتى المجنتى ىليت

بالقصتور فتى  الذ  يدو مقمال  من جسمه و و مال  يولل ىليه اليكت  ، ف نته يكتون مديبتا  

 0  «البيان  

 840 ل ـ 165 رى  ـ 15ـ ت  21/12/1964*   نقض 

 

 كماَقضتَبأن : 

 ما ذكره اليك  من أن )  نية القمتل ثابمتة فتى يت  المم متين  متن اليقتو التذ  »        

هيوفر ويوة الوليل ىلتى ثبوم تا ،  ولتو مأل ىلوب   ومن ىسمدمال أسلية نارية ىاملة  ( 

 . «  كان المقذو   ىو أطل  ىن ىصو

  35 ل ـ 9 رى   ـ 13ـ ت  9/1/1962*    نقض    

 

 وقضتَكذلكَبأن  : 
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  ى ىنمتواع القمتل نية خاصةب اممميز ىانون تجرائ  القمل وال روع فيه  »        

ىامتتل بطبيدمته ومدتتوو  يك تتى بذامته استمدمال ستالح ه 0 ا  التروحوىز ت

 0   «لثبوت نية القمل   الضربات

 930  ل ـ 227رى  ـ 9ـ ت  17/11/1958*   نقض 

 

 وقضتَكذلكَبأنه  : 

من المقرر أن جريمة القمل الدمو ممميز ىن غير تا متن جترائ  المدتو  ىلتى  »        

 ىز تا  روحانى من ىرمكابه ال دل الجنتائى الن ت بدنصر خال  و أن يقصو الج

المجنى ىليه ، و تذا الدنصترذو طتابع ختال يخملت  ىتن القصتو الجنتائى الدتا  التذ  

يمطلبه القانون فى سائر الجرائ  و تو بطبيدمته أمتر يبطنته الجتانى ويضتمره فتى ن سته 

ولتة المتى ويمدين  ىلى القاضى أن يدنى بالميو  ىنه اسمقاهه  واستمظ اره  بت يراو األ

ف ذا كان ما ذكره اليك  مقصتورا  ىلتى ا ستموهل ىلتى  تذه  0مول ىليه ومك   ىنه 

النيتتة  متتن يمتتل الطتتاىنين أستتلية ناريتتة مدمتترة بقصتتو ىطالى تتا ىلتتى المجنتتى ىليتته 

متاهيك ى فتى  و توـ  بديارين فى رأسه أوويا بييامه وىصابة  ذا األخير

 0  «   اسمخالل نية القمل

 

   675 ل ـ 133 رى  ـ  15ـ ت 16/11/1964*  نقض 

 

 كماَقضتَكذلكَبأن : 

جنايتة القمتل الدمتو  اممميتز بته ىانون ت و الدنصر التذ   ىز ا  الروح مدمو  »      

يخمل  ىتن القصتو الجنتائى و ذا الدنصر  0ىن غير ا من جرائ  المدو  ىلى الن ت 

تلتذلك كتان  0الذ  يمطلبه القانون فى الجرائ  األختر   الدا  ا ىلتى الميكمتة المتى لزام 
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ب وانتتة متتم   فتتى جريمتتة ىمتتل ىمتتو أن مدنتتى فتتى يكم تتا باستتمظ ار نيتتة القمتتل  مقضتتى

يك ى فتى  تذا الصتوو أن مكتون ا صتابة  وه 0ومورو الدناصر المى اسمخلصم ا من ا 

متتن المجنتتى ىليتته ىذا كتتان اليكتت  لتت  يبتتين أن الجتتانى مدمتتو ىصتتابة  جتتاعت فتتى مقمتتل

 .  «ا المقمل ، وأنه كان يقصو بذلك ىز ا  رويه المجنى ىليه فى  ذ

 ل ـ 352 رىت   ـ ىمتر ـ 4ـ  مج القواىتو القانونيتة  ج 27/2/1939* نقض 

476 

 

 وقضتَكذلكَبأن  : 

تت همصتتويب الستتالح النتتار  نيتتو المجنتتى ىليتته   »       ا أن مطلقتته ىنمتتو  ي يتتو يمم 

  . «  يسمنمج من ا نية القمل يصل أن ىز ا  رويه ، كما أن ىصابة ىنسان فى مقمل ه

 411 ل ـ 111 رى   ـ 8ـ ت  15/4/1957*   نقض   

 

 كماَقضتَبأنه  : 

 لتتتئن كتتتان متتتن يتتت  ميكمتتتة الموضتتتوع أن مستتتمخلل ىصتتتو القمتتتل وظتتتر   »       

ستتب  ا صتترار متتن وىتتائع التتوىو  والظتترو  المييطتتة ب تتا واألمتتارات والمظتتا ر 

ىهّ أن ذلتك م تروط بتأن ا يضتمره فتى ن سته ،  الخارجية المى يأمي تا الجتانى ومتن  ىمت

يكتتون  تتذا ا ستتمخالل ستتائوا ، وأن يكتتون  وليل تتا فيمتتا انم تتت ىليتته ىائمتتا فتتى أورا  

 0  «  الوىو 

 855 ل ـ 185 رى  ـ 25ـ ت  15/12/1974نقض  * 

 

 َكذلكَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه: 

أن الطتتاىن جتتث  فتتو   ذكتتره اليكتت  ىستتموهه  ىلتتى متتوافر نيتتة القمتتل متتن متتا »       

المجنى ىلي ا أُناع نوم ا ولمتا ياولتت ا ستمواثة أطبت  ىلتى ىنق تا ليكتم  ن ست ا وظتل 

ي يتو ستو  مجترو ىصتو الطتاىن ىرمكتاب  هـت  كذلك كاممتا ن ست ا يمتى فاضتت روي تا
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متاوا  اليكت  لت  يك ت    القمتل يك ى بذات لثبوت نية هما  و و،  ال دل الماو 

 0  «ن ت الطاىنىن ىيا   ذه النية ب

  57 ل ـ 12 رى  ـ 28ـ ت  10/1/1977*   نقض   

 

ومجمل  ذا القضاع يدنى أن واجب الميكمتة أهّ مكم تى بمرويتو الوىتائع واألفدتال       

ا ستتائو ا ، وأن ا كم تتاع الماويتتة ، وىنمتتا ىلي تتا أن  مستتمظ ر القصتتو الختتال ىستتمظ ار 

ىلتى متوافر القصتو الدتا  فتى جترائ  الضترب بمرويو األفدال الماويتة ه يتول ىن ول ىهّ 

وون القصتتو الختتال و تتو نيتتة القمتتل التتذ  ممميتتز بتته ملتتك والمستتات بستتالمة الجستت  ـ 

وىصتتار   متتوافر  تتذا القصتتو الدتتا  ىذا ـ  الجريمتتة ىتتن ستتائر جتترائ  اهىمتتواع الن ستتى

ع أن يكتتون المكييتت  القتتانونى لوىتتائ،  متتوفى المجنتتى ىليتته نميجتتة ألفدتتال المدتتو  ىليتته

 236جريمة الضرب الم ضى ىلتى المتوت المنصتول ىلي تا فتى المتاوة  ا ىمواع  و

 .  ىقوبات
 

  

القصتور المديتب فتى استمظ ار وىذ خال  اليك  المطدتون فيته  تذا النظتر و تابه      

وه يقتتوح فتتى ذلتتك أن ، ف نتته يكتتون مديب تتا واجتتب التتنقض وا يالتتة ،  القصتتو الجنتتائى

الممنتازىمين  يكم ا ىلى الخصتومة الثأريتة بتين الدتائلمينمكون الميكمة ىو أ ارت فى 

ج ا ناستتيا  2011لستتنة  9395أو متتا أستت ر ىنتته ىطتتالع النيابتتة ىلتتى الميضتتر رىتت  

ألن  تتذا اهطتتالع لتت  يك تت  ىتتن ب م تا  أوهو المجنتتى ىليتته فتتى ىمتتل والتتو المم متين ـ 

وور    ىتتن، وه ك تتأ تتخال أوهو المجنتتى ىليتته المم متتين بقمتتل والتتو المم متتين 

 أل  من الطاىن أو باىى المم مين ، فى األخذ بالثأر بناع ىلى ام تا  فيمتا بيتن   ميوو

ىليته ، يمتى يمكتن القطتع وه ك   ىن سائر الخصومات الثأريتة للمجنتى  ،

،   تت  أصتتياب الثتتأر وون غيتتر   متتن أفتتراو أستترم   بالتتذاتبتتأن المم متتين المتتاثلين 

 . خذ بالثأر ون ذوهوأن   ميويو ا ىو ام قوا ىلى األ
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فت ن كما أنه وىلى فرض ىيا  ملك الخصتومة الثأريتة بتين األسترمين الممنتازىمين       

ألن ت  ،  ملك الخصومة ه مك ى للقطع بموافر سب  ا صترار والمرصتو لتو  الطتاىنين

األمتر .  يقيمون فى ىرية وايوة ومساكن   ممجاورة ويمتر كتل متن   أمتا  اآلختر يومي تا

وون ىىتواو مستب  بتبالغ اليتاو   كمتا جتاعوىع فى م تاجرة كو أن الياو  الذ  يؤ

أو م كير  اوئ ساب  أو مرصو بما ينم ى مده  تذين الظترفين الم تووين لجريمتة القمتل 

 المى وين ىن ا الطاىن وباىى المم مين . الدمو

 

 

 قضتَمحكمةَالنقضَبأنه  : 

ائ  القمتتتل والجتتترح ىن ستتتب  ا صتتترار ـ و تتتو ظتتتر  م تتتوو ىتتتا  فتتتى جتتتر »      

يتوا ىتن ثتورة ا ن دتال والضرب يميق  ب ىواو وسيلة الجريمة ورست  خطتة من يتذ ا بد

ممتتا يقمضتتى ال تتووع والرويتتة ىبتتل ىرمكاب تتا ـ فضتتال ىتتن أنتته يالتتة ذ نيتتة مقتتو  بتتن ت 

الجانى فال يسمطيع أيو أن ي  و ب ا مبا رة بل مسم او من وىتائع خارجيتة يسمخلصت ا 

، ما وا  موجتب  تذه الوىتائع والظترو  ه يمنتافر ىقتال متع  خالصاالقاضى من ما اسم

 .  «  ذا ا سمنماج 

 1145ـ ل  212ـ رى   36ـ ت  19/12/1985*  نقض 

 

الجانى أن يكون فى يالة يمسنى لته ي مرط لموفر سب  ا صرار فى ي   »*          

  «.   في ا الم كير فى ىمله والمصمي  ىليه فى روية و ووع

 743ـ  151ـ رى   20ـ ت  19/5/1969نقض  *  
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سب  ا صرار بين المستا مين فتى الجريمتة يستملز  مقتابال  ستابقا بتين ىراوم ت   »*     

  «.  ـ  ىلى م ا م   ىلى اىمراف ا  بدو روية

 544ـ ل  106ـ رى   18ـ ت  18/4/1967*  نقض  

 

و تو ب الجتانى الجريمتة من المقرر أن مناط سب  ا صترار  تو أن يرمكت »*         

، وأن البيت  فتى متوافر ستب  ا صترار ولتئن كتان   اوئ البال بدو اىمال فكر وروية

من ىطالىات ميكمة الموضتوع مستمنمجه متن ظترو  التوىو  وىناصتر ا ، غيتر أن 

م روط بأن يكون موجب ملك الظرو  و ذه الدناصتر ه يمنتافر ىقتال  متـع ذلتـك ذلك 

  «. ا سمنماج 

 812ـ ل  183ـ رى   35ـ ت 25/11/1984*  نقض 

 

ىن سب  ا صرار يسملز  بطبيدمه أن يكون الجتانى ىتو فكتر فيمتا اىمزمته  » *         

وارمكتتب ،  ومتتوبر ىواىبتته و تتو  تتاوئ البتتال ، فتت ذا كتتان لتت  يميستتر لتته المتتوبر والم كيتتر

ا  فر  ىامل من الوضب وال ياج فال يكتون ستب  ا صترار ممتوا جريممه و و ميت مأثير

 . » 

 80ل   96ـ رى   4مجموىة القواىو القانونية  ـ ج   21/6/1937*  نقض 
 

ىن ظر  سب  ا صرار وىن كان مما م صتل فيته ميكمتة الموضتوع ىه  »*          

ىلي تتتا ىذا خرجتتت فتتتى يكم متتا ىمتتتا يقمضتتتيه  أن لميكمتتة التتتنقض يتت  ا ىمتتتراض

ىذا استتمنمجت ىيامتته متتن وىتتائع ه المدريتت  التتوارو فتتى القتتانون لستتب  ا صتترار ، أو 

 «.  مؤو  ىلى ذلك

 80ـ ل  96ـ رى   4مجموىة القواىو القانونية ج  21/6/1937*  نقض 

 312ـ ل  235ـ رى   3مجموىة القواىو القانونية ج 23/4/1934*  نقض 
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ن تبت بتين ىائلتة  م اجرةوممى كان ما مقو  ، وكان الثابت أنه سبقت الواىدة        

ىيتتا   ىىمست ىليته وأفتراو متتن ىائلتة المم متين ، بتات جليتتا أن اليكت  الطدتين  المجنتى

 اهم ا  الساب  وسب  ا صرار ، ىلى غير ما سنو فى الواىع والقانون  .

 

 : قصورَآخرَفىَالتســــبيب:َََسادًسا
 

ىتتن جريمتتة ىيتترازه ستتالح نتتار  ىضتتى اليكتت  المطدتتون فيتته ب وانتتة الطتتاىن       

بالرغ  متن ىتو  ضتبط ذلتك الستالح األمتر ذخيرمه وون مرخيل )مسوت( و م  خن

الذ  اسميال مده فيصه والقطع بأنه م  خن الماستورة وممتا يتوخل ضتمن األستلية 

 المدول . 1954 لسنة 394( الملي  بالقانون رى  3المثبمة بالجوول رى  )

 

ر المنستوب ومكون الميكمة ىلى  ذا النيو وىو اسمولت ىلى أن السالح المتذكو       

بناع ىلى أىتوال ال تا وة / فمييتة ىلتى ميمتوو للطاىن ىيرازه وطلقامه وون مرخيل 

، رغت  أن بيتان  خميت وميريات ضابط الواىدتة النقيتب / لملتو  ميمتوو ىبتو الو تاب

متن األمتور ال نيتة البيمتة ما ية السالح وما ىذا كتان ذ  ماستورة م  تخنة متن ىومته 

 .   ىاطع ىه بواسطة خبراع فيل األسلية والذخيرةالمى ه يمكن القطع في ا برأ

 

أما   اوة ال ا وة فال يجوز أن يُستمول من تا ىلتى طبيدتة الستالح الم ــتـار ىليته        

ىلتى  ألن ال ــا و ه ي ـ و ىه بما موركته يواسته وه يجتوز بيتال أن يبتو  رأي تا بنتاع  

 و واجب الميكمتة فتى المقتا  ألن  ذا اهسمخالل ما يسمخلصه من وىائع الوىو  ، 

 األول ومن المقرر أنه ه يجوز للقاضى الجنائى أن يوخل فى اىمناىه رأي تا يختر لستواه

فتتت ن القتتتور الممتتيقن متتتن  تتت اوة ال تتتا وة المتتذكورة ، وكتتتذلك متتتا جتتتاع ، وىلتتى ذلتتتك 
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تتا ـ  بميريتات ال ترطة  تو أن الطتاىن ا ناري تا وطلقامتته فرض  وأن ـت كتان ييمتل ستالي 

 . ح ل  يكن ذ  ماسورة م  خنة . األمر المداىب ىليه بالسجنذلك السال
  

ن تى وىتوع اليتاو  ممى كان وفاع الطاىن  ىو ىا  ىلى لما  و مقرر بأنه و       

ىلى ذلك ب وا و من تا متا  فى المكان الذ  وجوت جثة المجنى ىليه فيه وولل

لمجنتى ىليته أصتيب بدتوة من ىو  وجوو يثار وماع فى مكان ا رغت  أن ا أثبممه المداينة

جروح طدنية بالرأت والوجه وكان اليكت  المطدتون فيته ىتو أغ تل  وهلتة ذلتك ـ و تو 

ىليه ـ لو صتل ـ النيتل متن أىتوال  تا و   ينبنىجو ر  لما فى صورة الوىو  وفاع 

مترو ىليته  أناألثبات مما كتان يقمضتى متن الميكمتة أن م طتن ىليته ومدنتى بميقيقته أو 

ىليه جملة ف ن يكم ا يكون مديبا ممدينتا نقضته  وىو أغ لت الرو  أمابرو سائع ينقصه 

 0 وا يالة

   1345/42ـ طدن  87 ل ـ 21 رى  ـ 24ـ ت 1973/نقض  *

 

 قضتَمحكمةَالنقضَبأنه : 

وىتوة يقوح فى اىمبار وفاع الطاىن جو ريا أن يسكت الوفاع ىتن طلتب  ه »        

ميويو مكان اليتاو  التذ  وىتع فيته يمضتمن  ذلك أن منازىمه فىصراية ـ  أ ل ال ن

 . « فى ذامه المطالبة الجازمة بميقيقه  والرو ىليه بما ي نوه

 

وأنه ىذا كان األصل أن الميكمة ل تا كامتل الستلطة المقويريتة فتى مقتوير القتوة  »      

ىه أن  تتذا م تتروط بتتأن الموليليتتة لدناصتتر التتوىو  المطرويتتة ىلتتى بستتاط البيتت  ـ 

المستتألة ليستتت متتن المستتائل ال نيتتة البيتتت المتتى همستتمطيع بن ستت ا أن م تت   مكتتون ملتتك

 0« طريق ا  بواع الرأ  في ا
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ـ طدتتتتن  451 ل ـ 126 رىتتتت   ـ 34ـ ت  1/4/1973*  نقتتتتض 

11238/59   

 123/43ـ طدتن  727 ل ـ 92رى ـ  41ـ ت  17/5/1990*  نقض 

  

يكتون م توب ا بالقصتور فضتال  ىتن وىذ خال  اليك  المطدون فيه  ذا النظر ف نه       

 الخطأ فى مطبي  القانون بما يسموجب نقضه وا يالة .

 

و تتى الستتجن وه ينتتال متتن ذلتتك القتتول بتتأن الدقوبتتة المقضتتى ب تتا ضتتو الطتتاىن       

والمرصتو والمتى ويتن ىن تا كتذلك  المؤبو مبررة لجريمة القمل الدمو مع سب  ا صرار

ومتن المقترر فتى  تتذا الصتوو أنته ه ميتتل ،  رمم تتاألنته ينتازع فتتى صتورة الواىدتة بـت 

 . لمطبي  نظرية الدقوبة المبررة ممى ىامت ملك المنازىة

 

ه ميتل لمطبيت  نظريتة الدقوبتة المبتررة ممتى ه أنتومن المقرر فى  تذا الصتوو          

 ىامت ملك المنازىة وألن الميكمة ىاملت الطاىنين بقسط من الرأفتة فتى نطتا  المتاوة

بتتات ومتتن ثتت  فتت ن ذلتتك متتا ير تتل للنتتزول بالدقوبتتة المقضتتى ب تتا ىتتن اليتتو ىقو 17

ـ و تو متا مميقت  بته  أ  ر سمةالميكو  به والذ  ىو يصل ىلى اليبت موه ه مقل ىن 

 0ا لنقض اليك  المطدون فيه وا ىاوة مصلية الطاىنين وىمخاذه سبب  

ـ طدتتتتن  985 ل ـ 188 رىتتتت  ـ 37ـ ت  30/11/1986نقتتتض * 

3603/55  

  1133 ل ـ 223 رى  ـ 20ـ ت  20/10/1969نقض * 

  206 ل ـ 44 رى  ـ 16ـ ت  2/3/1965نقض * 

 

 وقضتَمحكمةَالنقض  : 
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بأن القطع بكنه الماوة المضبوطة وما ىذا كانتت لمختور متن ىومته ه يكتون ىه  »      

 . « بواسطة ميليل ملك الماوة بمدرفة الخبراع وأ ل الدل 

 470ـ ل  113ـ رى   21السنة ـ  29/3/1970* نقض 

 

و ذا اليك  الصاور من ميكمة النقض وىن كان ىتو صتور بصتوو المدتر  ىلتى        

تتا ويستتر  بالمتتالى ىياس تتا ىلتتى األستتلية كنتته المتتاوة المختتورة  ىه أنتته يُ تتكل مبتتوأ  ىام 

ىذا كانتتت م  تتخنة الماستتورة متتن ، ومتتا والتتذخائر وبالمتتالى ه يمكتتن القطتتع بنوى تتا 

ه بدو ضبط ا وفيصت ا بمدرفتة خبتراع األستلية والتذخائر ، ومتن المقترر فتى ىومه ى

 .  ذا الصوو أن القيات فى غير مواو المجري  والدقاب جائز فى األمور الجنائية

ـ   1ـ رىتت   14ـ ت  1963* يكتت  ال يئتتة الدامتتة بجلستتة أول ينتتاير ستتنة 

 1ل

 

فيتته يكتتون وىـتتـو ران ىليـتتـه  وييتت  أنتته لمتتا مقتتو  جميدتته فتت ن اليكتت  المطدتتون        

 ىــوار البطــالن بمـــا يسموجب نقضه وا يالة .

 

 وعنَطلبَوقفَالتنفيذ

اهستتممرار فتتى من يتتذ  اليكتت  المطدتتون فيتته متترجل ا لوتتاع وكتتان نتته لمتتا كتتان ف       

فيتته ضتتو الطتتاىن متتن  تتأنه أن يرمتتب لتته أضتترارا جستتيمة ه يمكتتن اليكتت  المطدتتون 

 . ه طلب وى  من يذه مؤىما ريثما ي صل فى  ذا الطدنم ا بما يي  لاموار
 

َفلهذهَالأسباب
 

ـ بدتو ضت  الم تروات للزوم تا لميقيت  أوجته  يلممت الطاىن متن ميكمتة التنقض      

األمر بوى  من يذ اليك  المطدون فيه مؤىما ريثمتا ي صتل فتى  تذا ـ  الطدن

 .ن الطد
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 :  ىبول الطدن  كال  .  أولاَواليك  

ــا وبدتتو ضتت  الم تتروات للزوم تتا لميقيتت  أوجتته الطدتتن ـ نقتتض اليكتت    : ثاني

 المطدون فيه وا يالة .

 

َالمحامىَ/َرجائىَعطيةََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

َ

َ

َ

َإحرازَسلاحَوذخيرةَبدونَترخيص

َـــــ

َق6208ََ/84َنقضَرقمَ

َـــــــــ

َالعامريةَثانَجناياتَقسم4314ََ/2012َرقمََالقضيةعنَ

َكلىَغربَالنسكندرية2895ََ/2012َرقمَ

َـــــ

 قصورَفىَالتسبيبَوالتهافتَوالنخلالَبحقَالدفا َ. .1

قصــورَآخــرَفــىَالتســبيبَوفســادَالاســتدلالَوإخلــالَبحــقَ .2

 الدفا َ.

 قصورَآخرَفىَالتسبيبَ. .3
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بطلــانَالحكـــمَ)َلتوقيعـــهَعقوبـــةَالســـجنَالمؤبـــدَتطبيًقـــاَ .4

المعدلــةَبالمرســومَبقــانون26ََللفقــرةَالــأخيرةَمــنَالمــادةَ/َ

َرغمَعدمَدستوريتهاَ(َ.6ََ/2012َرقمَ

َ

 

 
 
 

 

 

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َمحكمةَالنقض
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َالدائرةَالجنائية

َمذكــــــرة

َ

 بابَالطعنَبالنقضـــــــبأس

 

 مم   ـ ميكو  ضوه ـ طاىن           .............................   :  المقدمَمن

 
مكمب األسماذ / ميمتو رجتائى ىطيته ـ و ت رمه رجتائى  وموطنه المخمار             

  ارع  ري  با ا ـ القا رة .  26ىطيه ـ الميامى بالنقض ـ 

 
 ةـامـة الدــابــالني:   ضــــــــــــدَ

 

 4314/2012فى القضية رى   23/12/2013:    الصاور بجلسة       فىَالحكم

ستتتكنورية( والقاضتتتى كلتتتى غتتترب ا  2895/2012جنايتتتات ىستتت  الدامريتتتة ثتتتان )

بالستتجن المؤبتتو وبموريمتته متتائمى  ..................... ) الطتتاىن ( يضتتوريا بمداىبتتة /

 أل  جني ـا ىمـا أسنو ىليه وبمصاورة السالح النار  والذخيرة المضبوطة .

 

َ

َ

 الوقائـــع

 

بوصتت   ........................... ىلتتى المياكمتتةأيالتتت النيابتتة الدامتتة الطتتاىن        

 بوائرة ىس  ثان الدامرية ـ ميافظة ا سكنورية . 17/5/2012أنه بماريخ 
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  ا ناري ا م  خن ا )بنوىية يلية( سريدة الطلقات مما ه يجتوز المترخيل أيرز سالي 

 ب يرازه.

 

  أيرز ذخائر مما يسمدمل ىلى السالح النار  سال  الذكر ـ ثتال  طلقتات ـ وون

 أو ىيرازه .أن يكون مرخص ا له بييازمه 

 
 1954لستتتنة  394متتتن القتتتانون  30،  26،  6،  1األمتتتر المداىتتتب ىليتتته بتتتالمواو 

 والجوول المرف  .  2012لسنة  6المدول بالمرسو  بقانون 

 
ىضتتتتتت الميكمتتتتتة يضتتتتتوريا بمداىبتتتتتة الطتتتتتاىن  23/12/2013وبجلستتتتتة        

ا وبمصتتتاورة بالستتتجن المؤبتتتو وغرامتتتة ىتتتور ا متتتائمى ألتتت  جني تتت ....................

 .السالح النار  والطلقات المضبوطة ىما أسنو ىليه 

 

وذلتك بموكيتل  ولما كان  ذا اليك  مديب ا وباطال  فقو طدن ىليه الميكو  ضوه المتذكور

 2014 /2/ 2يبتتيل للوكيتتل يتت  الطدتتن بتتالنقض )أصتتل الموكيتتل مرفتت ( وذلتتك بمتتاريخ

 ة الكلية . ( ممابع نيابة غرب ا سكنوري12وىيو طدنه ميت رى  )

 :   ونوردَفيماَيلىَأسبابَالطعنَبالنقض      

 أســـــــــبابَالطعـــن

 

 :  القصورَفىَالتسبيبَوالتهافتَوالنخلالَبحقَالدفا َ:    أولا

  

يصلت ميكمتة الموضتوع واىدتة التوىو  المتى ىضتت ب وانتة الطتاىن ىن تا           

ستمير ميمتوو ىلتى مدتاون مبايت  ىست  بقول ا ما نصه ىنه أثناع مبا رة النقيب ميمو 
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ثان الدامرية لدمله ومده النقيب ميمو أيمو مجتو  الستيو مدتاون المبايت  لم قتو يالتة 

القستت  منتتا ى ىلتتى ستتمده صتتوت ىطتتال  أىيتترة ناريتتة فموجتته ومرافقتته األمتتن بتتوائرة 

يتتة ........................ ) الطتتاىن ( ممستتك ا بيتتوه بنوىيتتة يلوأبصتتر المتتم   ـ  نيو تتا

ومبتين أنته بنوىيتة يليتة وبخزينم تا ثتال  ،  وممكنا من ضتبطه والستالح، فأسرىا نيوه 

وأنتته أطلتت  من تتا ىتتوة ، وبمواج متته بأىوالتته أىتتر لتته ب يراز تتا بقصتتو التتوفاع ،  طلقتتات

 . أىيرة نارية لمجربم ا

 

واسمنوت الميكمة فى مصوير ا للواىدة وىلى النيتو الستال  بيانته ىلتى األولتة         

المستتمموة متتن  تت اوة كتتل متتن النقيتتب ميمتتو ستتمير ميمتتوو ىلتتى مدتتاون مبايتت  ىستت  

الدامرية ثان والنقيب ميمو أيمو يمو  السيو مداون مباي  ىس  الدامرية ثتان ـ ومتا 

 ثبت من مقرير األولة الجنائية ب يل البنوىية والذخائر المضبوطين .

 

متتن  لتت  ميصتتلالتتذكر ، و وبدتتو أن يصتتلت الميكمتتة مضتتمون األولتتة ستتال ة        

 لت  ميصتل، كمتا  غير مطروىتةالمقرير ال نى أن الطلقات الثالثة المرسلة لل يل 

بتتال يل يواثتتة ىطتتال  الستتالح فتتى وىتتت مداصتتر  لتت  يثبتتتمتتن المقريتتر ال نتتى أنتته 

  ىتتو  ضتتبط م تتاوه الضتتمنىمتتن المقريتتر ال نتتى  لتت  ميصتتل لواىدتتة الضتتبط ، كمتتا

المتم   / الطتاىن وانم تت الميكمتة ىلتى ثبتوت  ىلتى فوارغ طلقات فى موضع القتبض

ارمكتتاب الجتتريممين المستتنومين ىلتتى الطتتاىن ، وىضتتت بمداىبمتته يضتتوري ا بالستتجن 

 المؤبو وبموريمه مائمى أل  جنيه والمصاور.

  

وواضل من سيا  صورة الواىدة وىلى النيتو الستال  التذكر والمتى أختذت ب تا        

يالتة الملتبت وفقتا لمتا رواه ىن بنتاع  ىلي تا ، أن ميكمة الموضوع وىضت ب وانتة الطتا
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 تى المستوغ القتانونى التذ  اىممتوه اليكت  ىلتى ستنو  كل من ضابطى الواىدة ، كانتت

 أنه م  بناع ىليه ضبط الطاىن وبيوزمه السالح والطلقات المضبوطين .

 

 بتبطالن القتتبض وبانم تاع يالتتةوممتى كتان الطتتاىن ىتو وفتع ىلتتى متا  تتو ثابتت          

 المقتوماتمميتيل ، ف نته يمدتين للبتت فيته  التوفوع الجو ريتة، وكان  ذا من  الملبت

، وىتو بتوأت ملتك اليالتة ـ  يالة ملتبتالمى يوىى الضابطان أن ا أسلست ىلى ضبط ما 

فيما زىما ـ بسماى ما صوت طلقات نارية لتيال  ممتا وىا متا ـ فيمتا يتوىيان ـ لمقصتى 

 يكون وراع ىطالى ا ىلى  ذا النيو من جرائ  . سبب ىطال  ملك الطلقات ، وما ىو

 

ول ذا وطالمتا أن ستماع ملتك الطلقتات كتان بوايتة لبتوع متوافر يالتة الملتبت المتى         

ا الستتالح المضتتبوط وطلقامتته ـ  أستتاغت للضتتابطين المتتذكورين ضتتبط الطتتاىن ميتترز 

يكمتتة ف نتته كتتان يمدتتين ىلتتى مىلتتى يتتو ىتتول الميكمتتة ومصتتوير ا لواىدتتة التتوىو  ، 

الموضوع بي  ملك المقومات المى أس رت ىن يالة الملبت الموىى ب ا المتى أجتازت 

 .ضبط الطاىن وون ىذن ساب  أو أمر مسب  بضبطه من سلطة الميقي  المخمصة 

 

 يمدتين مدته ىلتى ميكمتة الموضتوع ومتن ىبل تا ستلطة الميقيت األمر الذ  كتان        

ناريتة مت   ناك فدتال  وواىد تا ثمتة طلقتات ن البي  والقطع بأو ى النيابة الدامة ، 

ـ متع ماليظتة أن أصتوات ىطتال  األستلية  ىطالى ا فى ذلتك الوىتت متن ستالح نتار 

النارية يمكتن أن مختملط متع أصتوات مخمل تة أختر  و تذا أمتر طبيدتى ومدلتو  للكافتة 

ويم   مع المجتر  الدتاو  لألمتور وستير ا الطبيدتى والمتألو  ، خاصتة  وأن الوىتت 

تتا  كتتان لتتيال  ولتت  يتتذكر أ  متتن ال تتا وين المتتذكورين أن ستتماع ملتتك الطلقتتات كتتان يمم 

متتن  مجتترو رأ  أو استتمنماج، ىذ كتتان ذلتتك  وىلتتى ستتبيل الجتتز  متتن ستتالح نتتار 

 جانب ما ي مقر ىلى الوليل القاطع والجاز  .
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األمر الذ  كان يقمضى من ميكمة الموضتوع مقصتى  تذه الوىتائع والجتز  ب تا        

طالما أن ا أىامت ىضتاع ا ىلتى يالتة الملتبت المتى يتوىى الضتابطان ا  ذلك ممكن ا ما و

أن ا مك  ت ل ما وظ رت مظا ر ا فتى وىتت هيت   طتال  األىيترة الناريتة بدتو أن 

ووجوا الطاىن ـ فيما يوىيان ـ مملبس تا  انمقل ضابطا الواىدة ىلى مصور ملك األصوات

ه رغت  أنتته متتن األستتلية الميظتتور ييازم تتا بجريممته و تتى ىيتتراز ستتالح يلتتى وطلقامتت

 وىيراز ا .

 

وبتتالرجوع ىلتتى متتوونات أستتباب اليكتت  المطدتتون فيتته ووىتتائع التتوىو  الثابمتتة        

المضتتبوط ىتو أطلت  فتتى مبتين أن تتا خلتت كليتة ممتتا ي يتو أن الستالح بتاألورا  

 . وىت مداصر لوىت الواىدة وميقات يووث ا

 

المستتممو متتن مقريتتر مصتتلية األولتتة الجنائيتتة التتذ   ىذ اىمصتتر التتوليل ال نتتى       

اىمصتتر ىلتتى مجتترو القتتول بتتأن مستتانوت ىليتته الميكمتتة فتتى ىضتتائ ا ب وانتتة الطتتاىن ـ 

الستتالح المضتتبوط ىبتتارة ىتتن بنوىيتتة يليتتة م  تتخنة الماستتورة وصتتالية والطلقتتات 

ـ  ول  ميصله الميكمتة، فضال ىن أنه ىو ورو به ـ  المضبوطة صالية لالسمدمال

 .  غير مطروىةن الطلقات الثالثة المرسلة لل يل وجوت أ

  

أن الستتتالح  ىتتتو  ثبتتتوتوكمتتتا أ تتتاح اليكتتت  المطدتتتون فيتتته وأىتتترض ىتتتن         

لموىيتت القتبض والضتبط ، ف نته  موىيتت مداصترالمضبوط أطل  كزى  الضابطين فى 

ثت  ىدتو فتى موضتع ا طتال  المزىتو  ،  فوارغ طلقات مواج ة ىو  وجووىدو ىن 

،  غيتر مطروىتةأن تا وجتوت المرستلة لل يتل ميصيل واىع الطلقات الثالثتة  ىن

متتتع  لتتت  متتترو « الطلقتتتات »أورو أن   2012/  2000فتتتالمقرير ال نتتتى األول رىتتت  
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المؤ تر ىليته بتالنظر فتى  358/2013، بينمتا أورو المقريتر ال نتى الثتانى رىت  اليرز

وجتتوت المرستتلة لل يتتل ،  ـ أورو ـ فيمتتا أوروه ـ أن الطلقتتات الثالثتتة 3/3/2013

ف ذا كان الضابطان ىو ىدوا ولت  يقتوما متا ي يتو ضتبط ،  ل  مسمدمل،  غير مطروىة

 ستتماع طلقتتات ناريتتة « زىتت  »، بتتات جليتتا أن  فتتوارغ طلقتتات فتتى موضتتع الضتتبط

زىت  كتاذب  »مدزّوة ىلى السالح ومبررة ليالة ملبت مسمبيل القبض والضبط ،  و 

، و تو أمتر كتان فتى ممنتاول اليكت  الطدتين  ل  الواىتعه وجوو له فى ىتا « مخمل 

 وه استمنماج وه اسموهل وه ىرينة ه وليل، وخالصمه أنه  لو أراو اسمخالصه

يؤيو الزى  ب طال  وسماع طلقات نارية مبرر القبض والضتبط بتزى  أن تا يالتة ملتبت 

!!! 

 

ي ير ىلى أن ذلك الستالح بالمقرير ال نى ما ي يو من ىريب أو بديو ما ول  يرو        

ـ  تتذا ىلتتى أن أياتتا متتن  ىتتو متت  ىطالىتته فتتى وىتتت مداصتتر وممتتزامن متتع واىدتتة ضتتبطه

ل  يذكر أنه ا م  فو ة السالح ومبتين لته ثمتة رائيتة بتاروو متول ىلتى ضابطى الواىدة 

لتت  يثبتت بميضتتره أنته ىتتاين ، وكتتذا فت ن ميقت  النيابتتة الدامتة ،  يواثتة ا طتال 

اوناظر وا م  من ف ،  لرائيتة بتاروو متول ىلتى ىطالىته فتى ذلتك الوىتت و مه يثار 

با ضافة ىلى ىو  ثبوت الدثور ىلى طلقتات فارغتة فتى مكتان الضتبط ممتا مطلت  متن 

أ  وليتل ىلتى لت  يستنو ا ذلك السالح ، ومن ث  فت ن الواىدتة المتوىاة متن الضتابطين 

ابطان ثبتتتوت ىطتتتال  الستتتالح وستتتماع صتتتوت طلقتتتات ناريتتتة ىبتتتل أن يموجتتته الضتتت

 . المذكوران لضبط الطاىن مملبسا يسبما أوروا فى أىوال ما

 

ومتتتؤو  متتتا مقتتتو  أن ميكمتتتة الموضتتتوع خلصتتتت ىلتتتى صتتتية وصتتتو  أىتتتوال        

ا متن ستماى ما ألصتوات طلقتات  ضابطى الواىدة وسالمة روايم ما لكي ية يووث ا بتوع 
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ضتبوط وطلقامته نارية ون اية بضتبط الطتاىن و تو مملتبت بجريمتة ايتراز الستالح الم

بالمخال تتة أليكتتا  القتتانون ـ وذلتتك باهستتمناو ىلتتى وىتتائع مبمتتورة غيتتر مؤكتتوة وغيتتر 

ىذ خلت األورا  كلية مما ي يو أن السالح المضتبوط ىتو أطلت  مقطوع بصية بوايم ا . 

ـ ولما كانت وىتائع التوىو   فدال  فى وىت يوو  الواىدة أو ىبل ضبط ا ببر ة يسيرة

صتتل بتتوايم ا ببتتاىى أجزائ تتا األختتر  ، ون ايم تتا ارمباط تتا وثيق تتا ه مرمبطتتة األجتتزاع مم

فتتى فتت ن القصتتور التتذ   تتاب استتموهل الميكمتتة يقبتتل المجزئتتة وه ان صتتا  بين تتا ، 

تا ىلتى ىصتور يختر  تاب اسمخالصت ا لبتاىى ىناصتر ا ميصيل  مقتومام ا يتؤو  يمم 

 . ماوامت مرمبطة ببدض ا ىلى  ذا النيو الذ  ه يقبل المجزئة

 

ذلتتك أنتته ىذا كانتتت مقتتومات واىدتتة الملتتبت المطرويتتة ىلتتى بستتاط البيتت  أو        

فت ن النميجتة المتى خلصتت ،  ىلى نيتو متا ستل  مبمورة أو ىاصرةبدض ا ـ ىو جاعت 

ألن القصتتتور أو البمتتتر التتتذ  ي تتتوب ،  ىلي تتا الميكمتتتة مكتتتون بتتتوور ا ىاصتتترة كتتذلك

، وملتك نميجتة  لمسمخلصتة من تا أيضتاالمقومات هبو أن ي وب وينسيب ىلى النمتائج ا

 منطقية ي رض ا الدقل والمنط  والم كير السلي  والصائب والسويو .

 

ف ن ميكمة الموضوع ىتو أخطتأت ىذ وثقتت وستلمت واطمأنتت ىلتى ىتول ول ذا         

نارية ىبل موج  متا ىلتى  بأن ما سمدا أصوات ىطال  مقذوفاتـ  الضابطين المذكورين

ا للسالح المضتبوط وطلقتات بالمخال تة أليكتا  القتانون ، مكان الطاىن وضب طه ميرز 

 . األمر الذ  ي سو اسموهل ا ويصمه بالمدس 

 

وه ميتتل للقتتول فتتى  تتذا الصتتوو بتتأن لميكمتتة الموضتتوع مطلتت  اليريتتة فتتى        

ألن استمدمال ملتك اطمئنان ا أو ىو  اطمئنان ا ألىوال  ت وو الواىدتة كل تا أو بدضت ا ، 

، بتتل ىن ل تتذه  المقويريتتة ه يجتتوز أن يمتتارت ىلتتى نيتتو ى تتوائى أو مدستت ىالستتلطة 
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الستلطة المقويريتة مخوم تا ويتووو ا المتتى ه يجتوز مجاوز تا أو غتض النظتر ىن تتا أو 

،  وىه أصبيت ملك الستلطة صتورة متن صتور الق تر والمدست  واهستمبواوى وار ا . 

الدوالتتة أ تتو ا يتتذاع ـ ألن تتا  منتتهو تتو أمتتر مأبتتاه الستتلطة القضتتائية أ تتو ا بتتاع وممتتأذ  

ستتلطة ىاولتتة مستتدى ىلتتى مطبيتت  القتتانون وميقيتت  الدوالتتة يمتتى يظ تتر البتترئ ببراعمتته 

 ويلقى المذنب الذ  خال  القانون واىمو  ىلى ميارمه جزاعه .

 

يقتو  بتوور ىيجتابى أثنتاع ممارستمه  ذا ىلى ما  و مقرر من أن القاضى الجنائى        

المتتى  تتو ىتتوا  القضتتاع  يقيقتتة الواىتتعو يستتدى جا تتو ا ىلتتى ك تت  لدملتته القضتتائى ف تت

متؤو  ىلتى  بل واجب ىليه أن يمقصى كافة األولة المىالجنائى بخاصة ، ولذلك ف ن له 

بلوغه  ذا ال تو  وميقيت  ملتك النميجتة ـ وأه يقمصتر ووره ىلتى متا يقتو  لته أطترا  

ي تتا ىنتته ـ كمتتا  تتو اليتتال الخصتتومة متتن أولتتة ستتواع  ثبتتات الم متتة ضتتو المتتم   أو ن 

 بالنسبة للقاضى المونى وووره السلبى أثناع نظر الوىو  المونية .

 

وه  ك أن م متة القاضتى الجنتائى ىلتى  تذا النيتو ثقيلتة كتل الثقتل ومر قتة           

كتل ا ر تا  منتتوع بيمل تا الجبتتال الرواستى نا يتتك با نستان التتذ  خلت  ضتتدي ا ، وه 

تا أن ئى وطأة  ذه المسئولية ، ىهّ بأن يخ   ىن القاضى الجنا يضع نصتب ىينيته وائم 

ا من الجريمة والونت . البراعة  ى األصل  فى ا نسان الذ  ولو مبرع 

ىرينتة البتتراعة ـ جازمتة وىاطدتتة ه يمطتر  ىلي تتا أونتى  تتك أو وملتك القرينتة ـ         

لمصترية الممداىبتة ، ـ وىو يرصتت الوستامير اليويثتة ومن تا الوستامير ا ايممال أو ظن

يرصت ىلى النل ىلى  ذا المبوأ ي اظ ا ىلتى اليريتات ويخر ا وسمور ا اليالى ، 

في قو المصتر  يريمته وكراممته وون  الدامة والييلولة وون موّول سلطات الوولة ىلي ا

 وليل مؤكو أو يقين ىاطع .
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ه ، ومظتتل ىائمتتة وه من تك ىرينتتة البتتراعة ىتتن ا نستتان منتتذ وهومتته وطتتوال ييامتت       

وم مرضتتة يمتتى مقتتي  ستتلطة ا م تتا  المتتى ممثتتل المجممتتع )النيابتتة الدامتتة( أولتتة أختتر  

ىاطدة وجازمة ول ا ذات ىوة مرمبة البراعة لميل ميل ا ، وىنوئذ فقط يقضتى القضتاع 

با وانتة وىنتتزال الدقتاب ىلتتى الجتانى ، فتت ذا لت  مستتمطع ملتك الستتلطة ىىامتة ذلتتك التتوليل 

يموجتتب الدتتووة ىلتتى ز  التتذ  ييتتل ميتتل ىرينتتة البتتراعة ـ ويويضتت ا ، القتتاطع والجتتا

، وون أن يكلت  المترؤ ب ثبام تا ألن المترع ه يكلت  ب ثبتات  األصل الدا  و تو البتراعة

 ما  و ثابت بأصله .
 

ومتتن المقتترر فتتى  تتذا الصتتوو أن طريتت  اليقتتين التتالز  فتتى وليتتل ا وانتتة التتذ          

وىتر المستالك وكثيتر الصتداب ، ويبتوأ بال تك التذ  يستاور يصلل لورع ىرينة البراعة 

ا  القاضى فى كافة األولة المطروية ىلى بساط البي  أمامه ولو كانتت اىمراف تا صتاور 

بيقيقتتة متتن المتتم   ، ولتتذلك جتترت أيكتتا  ميكممنتتا الدليتتا ىلتتى أن الدبتترة  تتى وومتتا 

،  نه أو بكمابمتهولتو بنتاع ىلتى ىىمرافته  بلستا الواىتع بييت  ه يصتل متأثي  ىنستان

 . ممى كان ذلك مخال ا للواىع

 1256ـ ل 176 رى  ـ 54ـ ت 21/12/2003نقض * 

   286 ل ـ 45 رى  ـ 32ـ ت 19/3/1981نقض * 

  835ـ ل 190ـ رى   27ـ ت 1/11/1976نقض * 

   497 ل ـ 116 رى  ـ 26ـ ت 8/6/1975نقض * 

   1176ـ ل 232ـ رى   20ـ ت 27/10/1969نقض * 

   863ـ ل 208ـ رى   13ـ ت 18/2/1962نقض * 

 

ـ فالقاضتى الجنتائى  أىصر الطتر  الموصتلة لليقيتـنفال ك المم طن البصير ـ  و      

ىنوما يدرض لبي  األولتة المطرويتة أمامته يبتوأ طريقته فتى ىضتائه بال تك المتم طن 

فتتتى األولتتتة المتتتى مستتتوى ا ستتتلطة اهستتتموهل أو ا م تتتا  فضتتتال  ىتتتن وىتتتائع التتتوىو  
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لمسمنوات المقومة في ا ، وون أن يكبل ن سه بوج ة نظر  تذه أو ملتك أو أختذ ا ىلتى وا

ىذ ه يجتتوز أن يُيتتل القاضتتى الجنتتائى فتتى اىمناىتته رأيتتا أن تتا يقيقتتة ىاطدتتة وجازمتتة ، 

 . لسواه

 561 ل ـ 163 رى  ـ 33 ت ـ 9/5/1982 نقض* 

 404ـ ل  88 رى  ـ 35 ت ـ 10/4/1984 نقض* 

  491ـ ل  108 رى  ـ 35 ت ـ8/5/1984 نقض* 

 672ـ ل  166 رى  ـ 13 ت ـ23/10/1962 نقض* 

 888ـ ل  177 رى  ـ 12 ت ـ7/11/1961 نقض* 

 233ـ ل  45 رى  ـ 17 ت ـ 7/3/1996 نقض* 

  392ـ ل  79ـ رى   34ـ ت  17/3/1983* نقض 

  334ـ ل  62ـ رى   19ـ ت  18/3/1968* نقض 

 546ـ ل  92ـ رى   41ـ ت  22/3/1990* نقض 

 

ب ذا ال تك المتم طن البصتير ، يبتوأ القاضتى الجنتائى ريلمته الصتدبة فتى مبويتو         

فت ذا أخ ت  فتى ستديه ـ  غيتر مقيتو بتأ  رأ  يختر لستواه ذا ال ك وصوه  ىلى اليقيقة 

ولتت  يصتتل ىلتتى يقتتين يطمئنتته لإلوانتتة ، ف نتته يلجتتأ ىلتتى البتتاب الريتتب المطمتتئن الدتتاول 

الم مرضتة والمتى ه ي توب ا أ   دا  المممثل فى ىرينتة البتراعةالمنص  و و األصل ال

 ايممال أو ظن .

 

ولذلك  فقتو جتر  ىضتاع ميكمتة التنقض ىلتى أن ميكمتة الموضتوع  تى ستيوة        

يمتى ولتو كتان يكمتا صتاورا متن وىوا ا ، ه ممقيو وه ممأثر برأ  أو بدقيوة ستوا ا ، 

 . جنائية أو مونية،  ميكمة أخر 
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فتال  ،  يقيقتة الواىتع من المباو ع األصتولية الدامتة أن ىتوا  القضتاع الجنتائى  توف         

وون المقيتو  بتأ   ىلتى يقيقتة الواىتع الموضتوىية ىهّ  مبنى األيكتا  الجنائيتة متن الناييتة

بتل ،  ولتو فتى التوىو  ذام تا المتى ينظر تا ،  ىع يخر سواه وىن كان يكمتا متونيا أو جنائيتا

فتالواىع  تتو ،  متاوا  يختال  يقيقتتة الواىتع المتتم   ذامته بلستانه أو بكمابمتته وىن نتاىض اىمترا 

الثابتت ىلتى وجته  ىلى الواىع ال دلى فال مبنى األيكا  الجنائية ىهّ ،  ىوا  القضاع الجنائى

متن يثتار خطيترة  ـ فيمتا يقتول الستن ور  ـ الجز  واليقين ، لما يمرمب ىلى األيكتا  الجنائيتة

 .   يياةممدل  باليرية وال

 

  29ـ  15ـ ل  1964) ا ثبات (  ـ ط   2وسيط السن ور  . الجزع /* 

  802 ل ـ 180 رى  ـ 35ـ ت  21/11/1984نقض  *

 60 ل ـ 9 رى  ـ 30ـ ت  1979 /1/ 11نقض  *

ـ من ور فتى ىقوبتات    57 /3029ـ فى الطدن  1988/ 15/12نقض  *

 1214ـ ل 3685 ـتت رىتت 2001ـتت 3ـ  تترح ىلتتى المواوتتـ ط  المرصتت او 

/1215 

  367 ل ـ 74 رى  ـ 33ـ ت  16/3/1982نقض * 

  268 ل ـ 45 رى  ـ 32ـ  ت  19/3/1981نقض  *

    497 ل ـ 166 رى  ـ 26ـ ت  1975/  6/ 8نقض  *

 

وصت   ، فت ن الدبترة فتى يقيقتة الواىتع  توفتى الموضتوع ف ذا كان مبنى األيكتا            

 .    أيضا بيقيقة الواىع بدامة ـ  ى ةوفى ا جراعات الجنائي اليك 

 

 ـ:  وقدَإستقرَقضاءَمحكمةَالنقضَعلىَأن 

 تتى بيقيقتتة الواىتتع فتتى  يضتتور  أو غيتتابىالدبتترة فتتى وصتت  اليكتت  بأنتته »            

   الوىو 

 0  «  ه بما مذكره الميكمة
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 709 ل ـ 192 رى  ـ 8ـ  ت  25/6/1957*  نقض 

 526 ل  ـ 102  رى  ـ 19ـ ت  6/5/1968*  نقض 

 122 ل ـ 31 رى  ـ 22ـ ت  31/1/1971*  نقض 

 122 ل ـ 31 رى  ـ 22ـ ت  31/7/1971*  نقض 

 666 ل ـ 135 رى  ـ 34ـ ت  24/5/1983*  نقض 

 389 ـ ل 81رى   ـ 37ـ ت  13/6/1986نقض *  

وبمطبيتتت   تتتذه القواىتتتو األصتتتولية الممبدتتتة فتتتى ىجتتتراعات المقاضتتتى الجنتتتائى        

 ا بلوغ ا للواية المن ووة و ى اليقيقة المجروة لكى يظ ر البرئ ببراعمته ويلقتى ومن ج

المذنب جزاعه ـ بمطبيق ا ىلى الواىدة الماثلة ـ ف نه ىذا كان سماع صتوت أىيترة ناريتة 

مطلقة من سالح نار  لتيال  فتى منطقتة مستكونة متن أول خيتوط الواىدتة الجنائيتة المتى 

ى مميل القبض والم مي  وون ىذن مسب  أو أمتر ستاب  متن مولوت ىن ا يالة الملبت الم

فقتتو كتتان الطبيدتى الواجتتب أن مخضتتع ستلطة الميقيتت  ـ كمتتا  تتو مدلتو  فتتى القتانون ، 

بل وأن مبقى ميل  تك متن ىضتاة ،  الميكمة  ذه الواىدة للبي  والميقي  والممييل

تا يمتى يمبتوو  ه يقتين يتتويض وييتل ميلت ـىن مبتوو !! ـ التوىو  ويظتل  تذا ال تك ىائم 

ا   .ىرينة البراعة ويسمبدو ا ممام 

 

ا ىلى ميكمتة الموضتوع          أن مقتي  التوليل ىلتى صتية واىدتة ول ذا فقو كان لزام 

وفتتى  تتذه ،  ستتماع ملتتك األىيتترة الناريتتة المممابدتتة فتتى  تتذا الوىتتت الممتتأخر متتن الليتتل

ملتبت ) المتوىاة ( ألن ملك الواىدتة  تى بوايتة يالتة ال،  المنطقة السكنية المزويمة

ملك ا جراعات اهسمثنائية الممنويتة لرجتال الضتبط القضتائى فتى القتبض  المى مسوغ

والم مي  والمى مخول مأمور  الضتبط القضتائى ستلطة القتبض ىلتى المتم   الياضتر 

متتن ىتتانون ا جتتراعات  34بجنايتتة وون ىذن مستتب  متتن ستتلطة الميقبتت  ىمتتال  بالمتتاوة 

 الجنائية . 
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وي ى أه مميقت  ملتك الواىدتة ىه ىذا وجتوت مظتا ر خارجيتة المتى منبتئ ىتن وب        

يقتتا وفدتتال  ه زىمتتا وه ىوىتتاع  ، األمتتر التتذ  وىوى تتا ، وىتتا  التتوليل ىلتتى وىوى تتا 

يقمضتى بيت  ومميتتيل األولتة ىلتى وىتتوع  تذا الظتا ر ، وفتتى مقتومم ا بيت  متتا ىذا 

و تل مخلت  ، الواىدتة المتوىاة  فتى موىيتتـ و متن ىومتهـ  كان السالح ىو أطل  يقيقة

،  أطلقتتت فتتى موضتتع ا طتتال  والضتتبط فتتوارغ للطلقتتات المتتى يتتوىى الضتتابطان أن تتا

أطلت  فتى األمر الذ  ل  يميق  بالنسبة للواىدة الماثلة ، فل  يثبت أن السالح المضبوط 

وه ثبتتت وجتتوو فتتوارغ مطلقتتة متتن  تتذا الستتالح فتتى   ، موىيتتت متتزامن لواىدتتة الضتتبط

يك تتى لمبويتتو ر لستتماع صتتوت طلقتتات ، وه ثبتتت  تتىع ىلتتى نيتتو مؤكتتو مداصتت وىتتت

بتل كتتان ،  ولتتيت  تذا فيستبىلتى اليقتين بيتووث ا ،  ال تك يتول  تذه المتزاى  ويتتوىو

وىلتى ستبيل القطتع واليقتين ،   أن الستالح المضتبوطأن يثبت بوليل فنى يمدين كذلك 

والمتى مجتر  مياكمتة  م  بال دل ىطالىه فى وىت مداصتر وممتزامن متع الواىدتة ذام تا

 .الطاىن ىن ا 

 

وبتتالرجوع ىلتتى متتوونات أستتباب اليكتت  المطدتتون فيتته ومتتا  تتو ثابتتت بتتأورا          

 : خلت كلية من األمرين مد االوىو  يمبين أن ا 

 

ىلتى أن  ثبت ىو  وجوو طلقات فارغة بميل الواىدة مول بيقتين:      الأول

 يو جاز  وىاطع .سماع صوت ىطالى ا أمر واىع فدال  وىلى ن

ثبت ىو  وجوو وليل فنى ىلى أن السالح المضبوط مطل  فى :    والثانى

 .  وىت مداصر مع الواىدة
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ولتت  يثبتتت  تتىع متتن ذلتتك التتذ  يمدتتين  ثبومتته ليستتمقي  اهستتموهل ىلتتى ىيتتا           

 !!!   مقومات الك   ىن يالة ملبت وىيام ا فدال وواىدا ه زىما واوىاع  وافمراع  

 

ىذن ... وبناع ىلى ما مقو  فت ن واىدتة الملتبت مكتون وىتو افمقترت ىلتى المظتا ر         

والوهئل المى مبنى ىلي ا ومول ىلي ا ، ول ذا مما كان لميكمة الموضتوع أن ممختذ متن 

ـتت ولتتيال  ىاطد تتا ىلتتى ثبتتوت ملتتك  بويتتر مميتتيلأىتتوال الضتتابطين  تتا و  ا ثبتتات ـ 

 فى وىتت ممتزامنو  ثبوت ىطال  السالح المضبوط  اليالة المى نا ض ا وكذب ا ى

وىتتو  وجتتوو فتتوارغ طلقتتات مطلقتتة يتتويثا وفتتى المتتو والليظتتة متتن ذلتتك ،  متع الضتتبط

, سيما أنه  من الدل  الدتا  المدلتو  للكافتة متن اضتطراب يالتة األمتن فتى ملتك  السالح

نبتئ فتى يتو ال مرة ، أن مجرو سماع أصوات األىيرة النارية أمر مألو  ومدماو وه ي

بل ىتو يكتون صتاورا ىتن بدتض ىتوات ال ترطة والجتي  المتى ذامه ىن   جريمة ما ، 

 .  انم رت لي ظ األمن فى أنياع البالو

 

ومكون ميكمة الموضوع بذلك ىو بالوتت وأسترفت فتى ثقم تا ومستليم ا ـ وون          

ا ه مميتتيل ـ بتتأىوال و تت اوة ضتتابطى الواىدتتة المتتذكورين . ىذ اسمخلصتتت من تتا متت

يتؤو  ىلتتى النمتتائج المتى مرمبتتت ىلي تتا بمنطت  ستتائع واستتموهل مقبتول ، و تتذا المنطتت  

 تتو الضتتابط هستتمدمال ميكمتتة الموضتتوع لستتلطم ا المقويريتتة وون المقبتتول ىقتتال  ـ 

باىمبتار أن استمدمال ميتاك  الموضتوع لملتك الستلطة ه ،  مدس  أو جموح أو مطتر 

ميكمته ىواىتو ومختو  ويتووو ميتو متن مطرف تا ين أ من فراغ وه يسممو من الدو  بل 

، والقتتتول بويتتر ذلتتك يتتتؤو  ىلتتى أن مصتتبل ممارستتتة  وميتتول وون ىستتاعة استتمدمال ا

ر التذ  ه يم ت  ويقيقم تا و تى أن تا األمتالسلطة القضتائية ممارستة ظالمتة ومبمتورة ، 

ستلطة ىاولتة مستدى ىلتى ميقيت  الدوالتتة متن ختالل المطبيت  الصتييل لقواىتو الوستتمور 

وون ىفتتراط أو م تتريط  ، كمتتا أن ذلتتك المدستت  ينطتتو  ىلتتى ى تتوار لقرينتتة  والقتتانون
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البراعة الوسمورية ، األمر الذ  ينطو  ىلتى خطتورة بالوتة ىلتى المجممتع ىذ سترىان 

  او  أركانه وين و  بنيانه بما يؤذن بأفوح األضرار وأكثر ا جسامة .ما مم

 

ل  ملمز  بالقواىو األصولية فتى ا ثبتات وخالصة ما مقو  أن ميكمة الموضوع         

وىصت ت ب تا بقواىتو ا الصتييية وىيتوت ن ست ا بقيتوو ه أصتل ،  فى المواو الجنائيتة

متع أن  تذا ضابطى الواىدة ىلى ىالمته ـ والوسمور والمزمت بمصوير  ل ا فى القانون

ييممتل الصتو  والكتذب كمتا ي توبه ال تك  المصوير ه يدوو مجرو ىخبار متن جانب متا

وىو اندكت ذلك ىلى صية اسموهل اليك  ىلى موافر يالتة الملتبت المتى وون اليقين ، 

قتال ممسك وفاع الطتاىن بانم ائ تا وبدتو  متوافر أركان تا ومتن ثت  بتبطالن القتبض ومتا ي

، كمتا اندكتت ذلتك أيضتا ىلتى رو اليكت  المطدتون فيته  ىنه مرمتب ىليته أو أست ر ىنته

 تتو المدويتتل المطلتت   ستتنو وييتتوىلتتى التتوفع الستتال  التتذكر ، و تتو رفتتض ىتتا  ىلتتى 

بتأىوال ضتابطى الواىدتة واطمئنتان  وغيتر الممبصترة غيتر ال ايصتة والثقة المامة

ورغتت  أن ،  و  أو مبتتررات مقبولتتةواهسمستتال  ل تتا ىلتتى غيتتر ستتنو جتتالميكمتتة ىلي تتا 

ـ األمر الذ   اب اليكت  ميتل  تذا الطدتن بالقصتور فتى  الواىع يويض ا ويكذب ا

 المسبيب فضال  ىن ال ساو فى اهسموهل بما يسموجب نقضه وا يالة .

 

 بل وىتولت وون بيتان الستبب،  ميقي   ذا الواىعوىو يجبت الميكمة ن س ا ىن       

ىتتن ىرار تتا ستتماع ومناى تتة  تتا و ا ثبتتات ،  فتتى موضتتع هيتت وىلتى متتا ستتيجىع ، 

األمتر متن واىتع المتوون ـ أو  وىن ىرار ا ضت  وفمتر  األيتوال ل يتل يقيقتة األول

المى خرجت متع  أفراو القوةغير الموون ! ـ فى وفمر  األيوال ، واسمقصاع أسماع 

ىتو  ك ت  متا ألقيتاه و واللذين مدموا يجب تا لإلن تراو بال ت اوة، الضابطين المذكورين 

وون متن أكاذيتتب مجتتافى المدقوليتتة والمنطتت  المدمتتاو لألمتتور ، كمتتا ىتتولت الميكمتتة ـ 

ورو بقرار تا ـ ىتن ىرار تا ستماع  تا و ا ثبتات األول لمناى تمه يستبما  بيتان الستبب
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وىنمتا صتار ،  و و أمر ل  يدو يموى  ىلى المتم   ووفاىته،  2013يونيو  25بجلسة 

ا للميكمة مل مز  ىذا متا ىتولت ىنته أن مبتين فتى يكم تا ستنو ذلتك ىلتى متا ستو  ىرار 

 فى سبب يخر من أسباب  ذا الطدن .  يجىع

 

وىذ أ تتورت الميكمتتة متتا  تتو ثابتتت بتتالمقرير ال نتتى متتن أن الستتالح المرستتل            

فى موىيت ممزامن مع واىدة الضتبط ، فت ن الميكمتة يجبتت ن ست ا  ل  يطل لل يل 

، واللجوع ىلى أ ل الخبترة ـ يمتى ولتو بويتر طلتب  سالح المضبوطىن ميقي  واىع ال

من المم   ف ذا واجب ا ـ و ى لو فدلت  ذا الواجتب ىلي تا ، ستيما وىتو ختال المقريتران 

، هستمبان ل تا  بالتوليل  ال نيان من ىطتال  الستالح فتى موىيتت مداصتر لواىدتة الضتبط

الضتبط المزىتو  أن تا وليتوة  فتى وىتت ممتزامن متع واىدتةلت  يطلت  ال نى أن السالح 

 يالة ملبت ! 

 

 تو واجتب الميكمتة وغنى ىتن البيتان أن ميقيت  األولتة فتى المتواو الجنائيتة ،      

 .  وليت مر ون ا بم يئة المم   أو الوافع ىنه ، األولفى المقا  

 

 ـ وقدَقضتَمحكمةَالنقضَفىَالعديدَمنَأحكامهاَبأن : 

فتتى المقتتا  األول   تتو واجتتب الميكمتتةواو الجنائيتتة ميقيتت  األولتتة فتتى المتت »          

وبوتتض النظتر ىتن مستتلك وواجتب  ىلتى الميكمتتة ميقيت  التوليل متتاوا  ميقيقته ممكنتا 

هيصتل أن يكتون فى  أن  ذا الوليل ألن ميقي  أولة ا وانة فى المتواو الجنائيتة  المم  

  0 «   ر ن م يئة المم   أو الموافع ىنه

 728 ل  ـ 138 رى  ـ 37ـ ت  9/10/1986*  نقض 

 1220 ل ـ 289 رى  ـ 32ـ ت 30/12/1981*  نقض 

  442 ل  ـ 84 رى  ـ29ـ ت 24/4/78* نقض 
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  214 ل ـ 53 رى  ـ 23ـ ت  21/2/72* نقض 

 821 ل  ـ 185 رى  ـ 35ـ ت 25/11/84* نقض 

 621 ل  ـ 124 رى   ـ 34ـ ت 11/5/83* نقض 

  2ـ ل  2 ـ رى   7انونية ـ ج ـ مجموىة القواىو الق 5/11/45* نقض 

 ل ـ  120 رىت  ـ 7ـ مجموىة القواىو القانونية ـ ج  25/3/46* نقض 

113 

 

 ـ كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه : 

التتذ  مجريتته  الميقيتت  ال تت و  األصتتل فتتى األيكتتا  الجنائيتتة  أن مبنتتى ىلتتى »      

متتاوا  ستتماى   الميكمتتة بالجلستتة  ومستتمع فيتته فتتى مواج تتة المتتم    تت اوات ال تت وو 

  0 «ممكنا 

 ل  ـ 179 رىتتت  ـ 33ـ ت  11/11/82* نقتتتض 

870  

 120 ل  ـ 21 رى   ـ 29ـ ت 30/1/78* نقض 

 412 ل  ـ 86 رى  ـ 24ـ ت  26/3/73* نقض 

 456 ل  ـ 93 رى  ـ 24ـ ت  1/4/73* نقض 

ـ  177ـ رىتتتتت   52ـ ت 3/12/1991* نقتتتتتض 

  1277ل

 

 ـ : وقضتَمحكمةَالنقضَبأن 

مُبنى ىلى الميقيقات المتى مجري تا األصل فى المياكمات الجنائية أن ا ىنما  »          

ا  ـ وذلتتك فتتى الميكمتتة فتتى الجلستتة ومُستتمع فتتى خالل تتا ال تت وو متتا وا  ستتماى   ممكنتت

مواج ة الخصو  وىلي ا أن مداون الوفاع   فتى أواع مأموريمته وأن متأمر بالبيت  ىتن 

ما وا  ىو لجأ ىلي ا  فتى ذلتك ونستب  ل  اوةولو بالقوة ألواع ا وىيضاره ال ا و

ىلى ال ا و مدمو م ربه أو م ريبه يمى ه يُولى ب  اومه فى مجلت القضتاع ومتا وامتت 
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الميكمتة ىتتو مبينتت أيقيتتة التوفاع فتتى ممستكه بوجتتوب مناى تمه وأنتته لت  يكتتن فتى طلبتته 

مديبتا   مراوغا  أو ىاصوا  مدطيل السير فتى التوىو  فت ذا ىصترت فتى ذلتك كتان يكم تا

 0 « خالل ا بي  الوفاع 
 

لستنة  1916ـ طدتن  1106ـ ل  204ـ رى   36ـ ت  12/12/1985نقض *  

55  

 295ـت طدتن 176ـت ل186ـ رىت   4ـ مجموىة ىمر ـ جـ 28/3/1938*  نقض 

  8لسنة 

  55لسنة  1605ـ طدن  801ـ ل  141ـ رى   36ـ ت  2/10/1985*  نقض 

 

 :َـ كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه 

وائمتا  أن  الميقيقات األولية  ه مصلل أساسا  مبنى ىلي ا األيكا  ، بل الواجتب  »      

 . «   الذ  مجريه الميكمة بن س ا فى الجلسةيؤست اليك  ىلى الميقي  

 ـ 35 رىت  ـ 4ـ مجموىتة القواىتو القانونيتة )ىمتر( ـ جتـ 10/1/1933نقتض *  

 32 ل

 ـ  كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه : 

غيتره متن  بمتا يطتاب  أو يختال فى الميقيقات  يمدل  بما أبواه ه سماع ال ا و »      

ويستع التوفاع مناى تمه أظ تارا لوجته اليقيقتة   فى جلسة المياكمتةبل بما يبويه  ال  وو

»0 

 696 ل  ـ 144 رى   ـ 24ـ ت 3/6/1973* نقض 

 ل ـ 210 رىتتتت   ـ 20ـ ت  13/10/1969* نقتتتتض 

1069 

 

 ـ  النقضَبأنهَكماَقضتَمحكمة : 
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أن يستتكت ه يقتتوح فتتى واجتتب الميكمتتة القيتتا  بتتالميقي  الواجتتب ىلي تتا ،   »        

الوفاع ىتن طلبته ،  وىالتت :  أن التوفاع التذ  ىصتو بته مكتذيب أىتوال ال تا و هيستوغ 

ا ىراض ىنه بقالة  األطمئنان الى ما  و به ال ا و المذكور لمتا يمثلته  تذا الترو متن 

اع ىبتل  أن ينيست  أمتره بميقيت   مجريته الميكمتة  وهيقتوح فتى  تتذا أن مصتاورة للتوف

يستتكت التتوفاع ىتتن طلتتب أجتتراع  تتذا الميقيتت  متتاوا  أن وفاىتته ينطتتو  ىلتتى المطالبتتة 

 . « ب جرائه

 ل  ـ 219 رىتتتت   ـ 32ـ ت  30/12/1981نقتتتتض * 

1220  

 

 ـ   كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه : 

ا ثبات ومن  أنه لو صتل أن يمويتر  مكذيب  ا و بهاذا كان الوفاع ىو ىصو  »        

لزامتا ىلتتى الميكمتتة أن مميصته ومقستتطه يقتته بته وجتته الترأ  فتتى التتوىو  فقتو كتتان 

بلوغتتا التتى غايتتة األمتتر  فيته   أو متترو ىليتته بمتتا يويضتته أن  تتى رأت  بميقيت  مجريتته

ان التى بقالتة األطمئنتىطرايه أما وىتو أمستكت ىتن ميقيقته وكتان متا أورومته روا ىليته 

ىبتل أن ينيست  أمتره فتأن  أىوال ال ا و غير سائع لما ينطو  ىليه من مصاورة التوفاع

  0 «يكم ا يكون مديبا 

  714 ل  ـ 124 رى   ـ 41ـ ت  10/5/1990* نقض 

 

 َـ كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه : 

ريمتة المكتون للج يمجته التى ن تى ال دتلبأنه لما كان الوفاع الذ  أبواه الطاىن  »       

وىلتتى ىثبتتات ىستتميالة  يصتتول الواىدتتة كمتتا روا تتا  تت وو ا ثبتتات  فأنتته يكتتون وفاىتتا 

ممتا كتان   000 ظ تار  وجته اليت  فيته  جو ريا  لمدلقه بميقي  الوليل  فتى التوىو 
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يقمضتتى متتن الميكمتتة و تتى مواج تته أن ممختتذ متتن الوستتائل لميقيقتته وممييصتته بلوغتتا 

 0 «لواية األمر فيه 

    58لسنة  2156طدن  88سنة  سبممبر 11* نقض 

 

 ـ  وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه : 

وأن  ىلتتى الميكمتتة  أن مدتتاون التتوفاع فتتى أواع مأموريمتته  »         

مأمر بالبيت   ىتن ال تا و وىيضتاره ولتو بتالقوة  ألواع ال ت اوة  متاوا  التوفاع ىتو لجتأ 

 . «  ىلي ا

 ميمتتوو ىمتتر ـ  ـ مجموىتتة القواىتتو القانونيتتة  ـ 28/3/1938*  نقتتض 

 176لـ  186 رى  ـ 4جـ 

 

 كماَقضتَبأنه   : 

يجتب ىلتتى الميكمتة أن مضتتمن يكم تا متتا يتول ىلتتى أن تا واج تتت ىناصتتر   »       

التذ  الوىو  وألمت ب ا ىلماما   امال   ي يئ ل ا ال رصة للمميتيل ال تامل والكتافى ـ 

يقيت  البيت  للمدتر  ىلتى يول ىلى أن ا ىامت بواجب ا وبما ينبوى ىلي ا من ىلمزا  بم

 .   «  وىهّ كان يكم ا مديبا  لقصوره ممدين النقض، ـ  وجه اليقيقة

لسنة  6047ـ طدن رى   1000ـ ل 207 رى  ـ33ـ ت 14/12/1982*  نقض 

52  

   51لسنة  2365ـ طدن 11ـ ل   1 رى    33ـ ت   3/1/1982*  نقض 

 

 ـ     وقضتَبإنه : 

كمتتتة  أن متتتورو فتتتى يكم تتتا  مايتتتول ىلتتتى أن تتتا واج تتتت يمدتتتين ىلتتتى المي »         

ىناصر الوىو  وألمت ب ا ىلى وجته ي صتل ىتن أن تا  فطنتت ىلي تا ووازنتت بين تا ـ 
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ف ذا  ى ىلم مت كلية ىن المدرض لوفاع الطاىن وموى ته متن الم متة المتى وج تت ىليته 

 تا يكتون بما يك   ىن أن ا ىو أطريت  ذا الوفاع و ى ىلى بينة من  أمره فت ن يكم

 « 0 ىاصر البيان مسموجبا نقضه

    53لسنة  6492ـ طدن  338ـ ل   72ـ رى   35ـ السنة  25/3/1984*  نقض     

 

وه ي تت ع للميكمتتة فتتى ن تتوان ا لليقيقتتة الواجتتب ىلي تتا اسمقصتتاؤ ا ، أن يمستتك       

 الطاىن أو وفاىه ، أو أن يملمسا ـ كمتا  تو واضتل ـ ىتو  ىغضتاب القاضتى أو ضتيقه

ومتن واجب تا ،   و واجب الميكمةبميقي  وفاىه ، فالواجب فى ن وان يقيقة الواىع ، 

بميقيت  وفاىته ،  تذا  أيض ا أهَّ يمسرب ىلتى ذ تن المتم   أو وفاىته أن الميكمتة مضتي 

الميكمتة ىتن ىترار ل تا  ما ىتولتىلى أن ىضاع ميكمة النقض ىو اسمقر ىلى أنه ىذا 

 فت ن ىلي تا،  أو ميقيت  وفتاع رأت وىتررت ميقيقته باسموىاع وسماع ومناى ة  ا و ،

 .  مسبب ومبين فى موونات يكم ا أسباب  ذا الدوول

 

كمتتا أنتته يمدتتين ىلتتى الميكمتتة ، أن م يتتىع ن ستت ا لل صتتل الدتتاول المتتم طن فتتى      

 .  بأن مل  ومسمدرض كافة ىناصر الوىو الوىو  المطروية ىلي ا ، 

 

 ََ:َََوقضتَمحكمةَالنقضَبأن

أن مكتتتون ىتتتو ألمتتتت بكافتتتة يمدتتتين ىلتتتى الميكمتتتة ىنتتتو ال صتتتل فتتتى التتتوىو   »      

ىناصر ا وأولم ا ووفاع المتم   ومتا يقتو  لمأييتوه وذلتك ىلتى نيتو يبتين منته أن تا يتين 

اسمدرضت ملك األولة كانت ىو ألمتت ب تا ىلمامتا  تامال ي يتئ ل تا ال رصتة لممييصت ا 

امت بواجب ا فى ميقيت  البيت  للمدتر  يول ىلى أن ا ى الممييل ال امل الكافى الذ 

 «ىلى وجه اليقيقة ـ ف ذا خال ت الميكمة  ذا النظر كان يكم ا مديبتا ممدتين التنقض 

  . 
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/  6047ـ طدتن رىت   1000ـ ل   207ـ رى   33ـ ت  14/12/1982* نقض 

52    

    51/  2365ـ  طدن رى   11ـ ل   1ـ رى    33ـ ت  3/1/1982* نقض 

   53/  6492ـ طدن  338ـ ل  72ـ رى   35ـ ت  25/3/1984* نقض 

 

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأن   : 

   «يديب المياكمة  .  بكافة ىناصر االيك  فى الوىو  وون ا لما   »        

ـ الطدتتتن   910ـ ل 204ـ رىتتت   23ـ ت  12/6/1972* نقتتتض 

440/42    

 

ل تت اوة كتتل متتن ضتتابطى وه  تتك أن وج تتة نظتتر الميكمتتة ومقتتوير ا ووزن تتا        

الواىدة ورأي ا فى ثبوت يالة الملبت المى أجازت فى ىقيتوم ا ضتبط الطتاىن ، كانتت 

ا لو أن ا أوركت مو   ما  اب أىوال ما من فستاو ومدست  ىذا متا مبيتـن ل تا سمموير يمم 

أنتتـه ه موجتتو أيتتة أولتتة أو ىتترائن متتول ىلتتى يصتتول  متتن واىتتع الميقيتت  الواجتتب ىلي تتا

الطلقتتات الناريتتة المتتى اوىيتتا وىوى تتا ىبتتل الضتتبط مبا تترة ، يالتتة كتتون واىدتتة ستتماع 

ولكتتان متتن ،  تتذه الواىدتتة فدتتال  ممامتتا ممتتا ي يتتو يتتوو  أورا  التتوىو  ىتتو خلتتت 

أن الميكمتتة لتو مبينتتت متتن واىتع الميقيتت  الواجتتب ىلي تا أن  تتذه الواىدتتة  المقطتوع بتته

ب تتا الضتتابطان ضتتو لمتا ىضتتت بصتتية ا جتتراعات المتتى ىتتا  ،  ولتت  ميتتو  مخملقتتة

األمتر التذ  ىتاب اليكت  ،  ولما اطمأنت أو سلمت بصية ما يوىيان ضبطه،  الطاىن

، و ذا القصتور المتؤثر  وا جراعات بالقصور المبطل فضال ىن ا خالل بي  الوفاع

 فى منط  اليك  وسالمة اسموهله يسموجب نقضه .
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هستموهل اللتتذين مترو  في متتا يضتا  ىلتى متتا مقتو  ، أن  تتذا القصتور وفستتاو ا         

بمتا  ، أويا ىلى رفتض التوفع بتبطالن القتبض ومتا مرمتب ىليتهاليك  المطدون فيه ، ىو 

 .  رواا يي  جاع م وبا بالمدس  والقصور وفساو اهسموهلوه يصلل  ه يسمقي 

 

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه  : 

المتتم   ىلتتى ا ىمتترا   فيمتتا ىولتتت  وانتتةلمتتا كانتتت الميكمتتة ىتتو ىولتتت  »        

المنسوب ىليه أثر القبض الباطل الذ  وىع ىليه وون أن مميو  ىنته كتوليل ىتائ  بذامته 

ومن صتتل ىتتن ملتتك ا جتتراعات الباطلتتة وه  تتى ك تت ت ىتتن متتو  ىستتمقالله ىن تتا فتت ن 

 0 « االيك  يكون مديب  

  27لسنة 506ـ طدن 765ـ ل  205ـ رى   8ـ ت  8/10/1957*  نقض 

 

جتتر  ىضتتاع ميكمتتة التتنقض ىلتتى بطتتالن اهستتمجواب وبطتتالن اهىمتترا  و وىتت     

 اآلثتتارثتتر متتن أنتته أالممرمتتب ىلتتى م متتي  او ىتتبض باطتتل وىتتو  المدويتتل ىليتته طالمتتا 

 0 الممرمبه ىلى اهجراع الباطل

 ل ـ 251 رىت  ـ 5ج ىمتر ـ ـ متج القواىتو القانونيته ـ 5/5/1941نقض * 

455  

  639 ل ـ 573 ىمر ـ رى  ـ القانونية ـ مج القواىو 3/3/1942نقض * 

  255 ل ـ 17 رى  ـ 2ـ ت  28/11/1950نقض * 

  681 ل ـ 184 رى  ـ 8ـ ت  19/6/1957نقض * 

  785 ل  ـ 191 رى  ـ 13ـ ت  27/11/1962نقض * 

 

 باطتتل ىانونتتاومتتن ثتت  ف تتو ىتتبض  » 000وفتتى يكتت  لميكمتتة التتنقض مقتتول :        

وكتذلك اهىمترا  المنستوب للمتم   اذ ى يجيز ا القتانون الم األيوالليصوله فى غير 
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 ىوانتةيجتوز اهستمناو فتى  نته هأكمتا  0 ل تذا القتبض الباطتل نميجتة األمتر و فى واىتع 

ن  تذا أل النيابتةللم مي  الذ  ىتا  بته وكيتل  نميجة مده المخورة الماوةضبط  ىلىالمم   

الباطتل  ا جتراع تذا  جتو لتوهالوليل مم رع ىن القتبض التذ  وىتع بتاطال ولت  يكتن ليو

 .   « بنى ىلى الباطل ف و باطل ن ماأفى القانون  القاىوةن ألو

 839 ل ـ 206 رى  ـ 9ـ ت  21/10/1958*  نقض 

 
 

مدنويا يبطتل اهستمجواب  ىكرا افالقبض والم مي  الباطالن ي كالن فى ذام ما         

المبطتل لالىمترا   ا كتراه » واهىمرا  الممرمب ىلي ما ـ وىو ىضت ميكمة النقض

التى المدمتر  فيتؤثر فتى اراومته وييملته ىلتى  مدنويتا أ ماويتا  بتاألذ يستمطيل   و ما

 .  «به  أولىبما  ا وهع

 23 ل ـ 1 رى   ـ 32ـ ت  7/1/81نقض * 

 

الميقيت  التذ  مجريته النيابته  يضتور الميتامى »كما يكمت ميكمة النقض بأن       

 . « المدذيبهين ى يصول الدامه 

  890 ل ـ 172 رى  ـ 31ـ ت  15/10/1980نقض * 

 

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنه  : 

يجتب ىلتى ميكمتة   تو وفتع جتو ر من المقرر ان الوفع ببطالن اهىمرا   »       

ان يكتون المتم   المقتر  تو   روا سائوا يستمو  فتى ذلتكالموضوع مناى مه والرو ىليه 

اليكت  ىتو ىتول  ىو وىع ىلى غيره من المم متين متاوا  يكون أو ا كراهالذ  وىع ىليه 

 يكتون أناهىمرا  الذ  يدمو بته يجتب ن أىلى  ذا اهىمرا  ، و هباه وانفى ىضائه 

 الم ويتو أو  كتراهايصتل ميتت متأثير  ىذاا ـ ولو كان صاوى يدمبر كذلك ـ اخمياريا وه
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 ا كتراهذلتك  أو ا الم ويتوالخو  النا ئين ىن امر غير م روع كائنا ماكان ىور  ذ أو

» 0  

 999 ل ـ 208 رى   ـ 24ـ ت  13/11/1973* نقض 

 726 ل ـ 160 رى  ـ 26ـ ت  11/1975 /23*  ىض 

 

وممتتى كتتان متتا مقتتو  ، استتمبان أن اليكتت  المطدتتون فيتته ىتتو ىابتته القصتتور ،          

 .   والم افت ، وفساو اهسموهل ، وا خالل بي  الوفاع ، بما يسموجب نقضه

 

 : قصورَآخرَفىَالتسبيبَوفسادَالاستدلالَوإخلالَبحقَالدفا :ََثانيًا

 

بتتأن ممستك وفتاع الطتاىن كتذلك فتى وفاىته المستطور بميضتر جلستة المياكمتة        

استميال  األمتر التذ ،  خلت من مداينتة لمكتان ضتبط الواىدتةأورا  الوىو  

ن المتتذكورين اللتتذين مدمتتوا مدتته القطتتع بوىوى تتا ىلتتى النيتتو التتوارو بتتأىوال ال تتا وي

اهن تتراو بال تت اوة يمتتى ه ي تت و أيتتو متتن أفتتراو القتتوة المرافقتتة ل متتا بتتأىوال وصتتورة 

مختتتال  ملتتتك الصتتتورة المتتتى ىوىيا تتتا و تتت وا ب تتتا فتتتى الميقيقتتتات ويملم تتتا األورا  

ومخال تة صتورة الواىدتة اليقيقيتة لمتا زىمتاه ،  فيكم   كذب ماوالمياضر المرفقة 

ألمتر التذ  كتان يقمضتى متن الميكمتة متوارك أوجته القصتور فتى الميقيت  ـ ابأىوال ما 

اهبموائى باىمبار ا ج تة اليكت  ، ول تا بتل ىلي تا متوارك ذلتك القصتور ىلتى مقتوير أن 

  ذا  و واجب ا فى المقا  األول وون أن يكون ذلك ر ن م يئة المم   أو وفاىه.

 

ىتتن  تت وية المرافدتتة  * أيكتتا  ميكمتتة التتنقض ستتال ة البيتتان بالستتبب الستتاب 

 وواجب الميكمة فى ميقي  األولة .
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بالميقيقتات المتى مجري تا ولما  و مقترر متن أن الدبترة فتى المياكمتات الجنائيتة        

الميكمة بجلسة المياكمة وميق  في ا األولة سواع  ثبتات الم متة ضتو المتم   أو ن ي تا 

اليتوو  ىتن أن الواىدتة مستمييلة ولدل أن مس ر مداينة الميكمة لمكان الضبط ،  ىنه

  وو للواىدة يمكن أن يكتون لستماع بالصورة المى اوىا ا الضابطان ، وىو مس ر ىن 

أثر ا ال دال فى مقوير الميكمتة لمستئولية الطتاىن ىتن الجريمتة المستنوة ىليته   اوم   

رافقتت  وكذلك اليال بالنسبة ألفتراو القتوة المتىأو ن ي ا ىنه ـ ىبل اليك  فى الوىو  ، 

ال تتا وين أثنتتاع ىجتتراع واىدتتة الضتتبط ويكتتون ذلتتك باهستتمدال  متتن الج تتات المخمصتتة 

ألن ت  ليستوا ومكليت  النيابتة الدامتة بتاىالن   ،  الداملين ب ا ىن أستمائ   و خصتيام  

من   وو الن ى الذين يكل  المم   ب ىالن   بل    متن  ت وو الواىدتة التذين ىاصتروا 

والمى مستمد ا الميكمتة ألول مترة  ا ويمكن أن مكون ل  اوم  أيواث ا وىاي وا وىائد 

بدو أوائ   اليمين القانونية ، ما يوفد ا ىلى ىو  المسلي  برواية الضتابطين ومتن ثت  ىلتى 

 الدوول ىن وج ة نظر ا المى اسمقرت فى ىقيوم ا ىبل سماى   .

 

بستتاط البيتت   ه يجتتوز للميكمتتة أن مبتتو  رأي تتا فتتى وليتتل ىبتتل طريتته ىلتتىىذ        

خاصتة  وأن وفتاع الطتاىن ومتن كانتا مدته أجمدتوا المتم   ووفاىته ،  بالجلستة بيضتور

الطاىن لموصيله ىلى مكتان فتى طريقته  ىلى أن  خص ا مج وه  اسموى  السيارة ىياوة

بتاور ، وأن  ذا ال خل ىو باور ىنتو يضتور القتوة برئاستة الضتابطين المتذكورين ـ 

 بوط وفر  رب ا و و وفاع مقبتول يظتا ره الواىتع ويستانوهىلى المخلى ىن السالح المض

و  و به ىثنان من   وو الواىدة ل  مدن الميكمتة بميصتيل أو ىيتراو  ت اوم ما رغت  ، 

وه ىنيتتت بميصتتيل يافظتتة المستتمنوات المتتى مقتتو  ب تتا ،  مستتانو وفتتاع الطتتاىن ىلي تتا

  بأىمتتال ومكلتتموظتت  ىتا  أنته  مثبتتتالطتاىن وثابتتت مقتويم ا بميضتتر الجلستة و

ا  را  ىلى ىوارة وصيانة ال بكة األرضية لل تركة المصترية لإلمصتاهت ، ولتيت 

 !!! من الجانيين الدابثين بالسالح أو المسمدملين أو الميرزين له أوالممجرين فيه
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تتا ىذا  تتاع  تا وا ا ثبتتات المتذكوران يملنتتا ىلتتى          ىذ ه بتو أن نلوتتى ىقولنتا ممام 

كي يتتة يتتوو  الواىدتتة واهطمئنتتان ىلتتى صتتية روايم متتا ومطابقم تتا مصتوي  روايم متتا ل

ىذ ه يمصتتور أن يقتتو  الطتتاىن ىلتتى ىيتتراز ذلتتك ـ  ف تتى ىتتو فاىتتت كتتل خيتتالللواىتتع ، 

الستالح وىطتال  بدتض طلقامته فتى منطقته مستكونة ومتع ىلمته بانم تار ىتوات الجتي  

ىلتى مكثيت  مواجتو ووىتا وه يتزال ،  وال رطة فى كل مكتان ي اظ تا ىلتى األمتن الدتا 

 ! القوات األمنية فى كل مكان

 

ول تذا فت ن ميكمتة الموضتوع ىذ ستتلمت بروايتة الضتابطين وافمرضتت صتتوى ا         

ف ن تا مكتون وه تك ىتو واطمأنت ىلي ا وصتوىم ا وىضتت ب وانتة الطتاىن بنتاع  ىلي تا ـ 

و ومكتتون ىتت ، مخلتت ىتتن واجب تتا فتى البيتت  وال يتتل والمميتتيل والميقيت  والميقتت 

أر قتتت وىتتائع التتوىو  ىر اى تتا  تتويو ا وأفرطتتت فتتى ثقم تتا ملتتك الروايتتة المتتى ه يقبل تتا 

، األمر الذ  ه يم   وأصتول اهستموهل الستويو واهستمخالل  الدقل وه يقبل ا منط 

 السائع والصائب والسويو . 

 

ا فى مقوير وىائد ا واألخذ باألولتة ال         مطرويتة وألنه ىذا كان ىاضى الوىو  ير 

فت ن  تذا كلته م تروط أمامه وىىامتة يكمته ىلتى متا متول ىليته أىتوال  ت وو ا ثبتات ، 

بوا ة بأن مكون ملتك ال ت اوة و تذه األىتوال مقبولتة فتى الدقتل وىابلتة للمصتوي  ويمكتن 

 . اهطمئنان ىلي ا والثقة ب ا

 

 يجتوز أن وخيالية وبديوة كتل البُدتو ىتن الواىتع وه غير مدقولةأما ىذا كانت         

الميكمتة ومدويل تا ىلي تا يمقبل ا المنط  السلي  ، أو مرماح ىلي ا بصيرة ، ف ن استموهل 

يكتتون وه تتك وىتتو  تتابه ال تتطط !! ـ فتتى ىضتتائ ا با وانتتة  وون فيتتل ومميتتيلـتت 
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ويصتمه بال ستاو فتى اهستموهل ، بمتا ي ستو المنطت  القضتائى لليكت   والمبالوة والدتوج

!!! ـ ىلتتى بتتال ستتبب ، ىذ ه يمصتتور أن يقتتو  الطتتاىن ـ و والمدستت  فتتى اهستتمنماج

ىطتتال  ملتتك المقتتذوفات متتن ذلتتك الستتالح المتتوىى بتت يرازه بمدرفمتته وكأنتته يدلتتن ىتتن 

و تتو أمتتر غيتتر مدقتتول وه مستتيوه الدقتتول وه جريممتته ويتتوىو المخمصتتين لضتتبطه ، 

 !   مطمئن ىليه البصائر ال ا مة الواىية

 

قض رىابم ا ىلى األيكا  المدروضة ىلي تا لمراىبتة متو   ذا ومبسط ميكمة الن       

صتتية مطبيتت  القتتانون متتتن  تتذه الزاويتتة ، ومتتع مستتتليم ا بالستتلطة المطلقتتة لقاضتتتى 

الموضوع فى مقوير الواىع فى الوىو  واألخذ ب  اوة ال  وو وروايم   ممتى اطمأنتت 

ه الستلطة المتزا  ىه أن ا ممطلب من القاضى ىنو ممارستمه ل تذىلي ا وارماح ضمير ا ، 

يتتووو متتا يقضتتتى بتته الدقتتتل وي تتو  ىليتته المنطتتت  الدتتاو  لألمتتتور وستتير ا المدمتتتاو 

، وىهَّ أصتتبل يكمتته ضتترب ا متتن ضتتروب التتميك  والمستتلط التتذ  ه يم تت   والمتتألو 

 ووظي ة القضاع .

 

يترة ىذا كانتت ميكمتة الموضتوع  ول ذا اسمقرت أيكا  ميكمة النقض ىلى أنه       

وغيتر ملزمتة ببيتان ىلتة  تذا اهىمنتاع ، ىه أن تا مقيتوة بتأن يكتون اىمناى تا  فى اىمناى ا

 . وليو المنط  المدقول وأن مبين فى يكم ا ما ي ير ىلى  ذا المنط  وملك المدقولية

 

وىو موالتت أيكتا  ميكمتة التنقض ىلتى مقريتر ىيتوو ستلطة ميكمتة الموضتوع          

فقضتت هستمقراع وكافتة الممكنتات الدقليتة ، فى اسمخالل الوليل بطري  اهستمنماج وا

،  وا تتمرطت لتتذلك ان يكتتون اسمخالصتت ا مم ق تتا متتع الدقتتل والمنطتت  والم كيتتر الستتلي 

ورمبت ىلى مخال تة ذلتك نميجتة  امتة و تى أن المدست  واهىوجتاج فتى الثقتة بوىتائع 

ل الوىو  أو   اوة ال ت وو ومتا يدمري تا متن فستاو واىوجتاج ومجافام تا لمتا  تو مقبتو
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تتا ىلتتى الخطتتأ فتتى مطبيتت  القتتانون، ىقتتال  والستتائع منطق تتا  ألن القاضتتى ه ،  يتتؤو  يمم 

بتتل ينبوتتى أن يكتتون ف متته لوىتتائع ،  يطبتت  القتتانون مطبيق تتا مجتترو ا ىتتن الواىتتع المقبتتول

ا ومقبتتوه يمتتى يتتممكن متتن التتوىو  ومقتتويره للوىتتائع المطرويتتة أمامتته من تتا صتتييي  

ا وسويو ا ، مطبي  القانون ىلي ا مطبيق ا ص ف ذا أخطتأ فتى ف ت  ذلتك الواىتع أو  تاب ييي 

، األمتتر التتذ   ف مته  تتطط أو مدستت  ف نتته هبتتو وأن يخطتتئ فتتى مطبيتت  القتتانون كتتذلك

رغتت  متترو  فيتته اليكتت  المطدتتون فيتته ىنتتوما أختتذ بتتأىوال  تتا و  ا ثبتتات المتتذكورين 

 .  مجافام ا للمدقولية ولكل ما  و مقبول ومدقول

 

 

 

 

 

 

 

 ـ ةَالنقضَبأنهقضتَمحكمو : 

من الالز  فى أصول ا سموهل أن يكون التوليل التذ  يدتول ىليته اليكت  مؤويتا  »     

متن غيتر مدست  فتى ا ستمنماج وه منتافر فتى يكت  الدقتل ىلى ما رمبه ىليته متن نمتائج 

وأن األيكا  الجنائية يجب أن مبنى بالجز  واليقين ىلى الواىتع التذ  يثبمته ـ   والمنط 

 «  المدمبر وه مؤست بتالظن وا يممتال ىلتى ال تروض وا ىمبتارات المجتروةالوليل 

. 

    1087/46ـ  طدن  132ـ ل  28ـ رى   28ـ ت   24/1/1977*  نقض 

  615/55ـ طدن  878ـ ل  158ـ رى   36ـ ت  17/10/1985*  نقض 

 

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأن : 

ذا انطتوت أستبابه ىلتى ىيتب يمتت اليك  يكون م توبا بال ستاو فتى ا ستموهل ى »     

ىلتى أولتة غيتر صتالية  سالمة اهسمنباط ويميق  ذلك ىذا اسمنوت الميكمة فى اىمناى ا
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متن الناييتة الموضتوىية لإلىمنتتاع ب تا أو فتى يالتة ىتتو  اللتزو  المنطقتى للنميجتة المتتى 

 «انم ت ىلي ا بناع ىلى الدناصر المى ثبمت لوي ا  

 4223/52ـ طدتن   847 ـ ل 174رى   ـ  33ـ ت  4/11/1982* نقض جنائى 

   

    44/  705ـ طدن  25/6/1981* نقض مونى 

  

 بأنقضتَمحكمةَالنقضََكما  : 

منبستتط  رىابم تتا ىلتتى صتتية استتموهل الميكمتتة لصتتواب ميكمتتة التتنقض »          

فتت ذا كانتتت ىتتو اىممتوت ىلتتى وليتتل ه يجتتوز أن ،  استمنباط ا لألولتتة المطرويتتة  ىلي تا

ىذ يمدتين أن ،  ىضاع ا ىليه ف ن يكم ا يكون باطال هبمنائته ىلتى أستات فاستويؤست 

مكتتون كافتتة األولتتة المتتى أىتتي  ىلي تتا ىضتتاع اليكتت  وىتتو ستتلمت متتن ىتتوار ال ستتاو فتتي 

، و تو متا لت  يستل  منته اليكت  الطدتين ول تذا كتان ا سموهل أو المدس  في اهسمنماج 

 .  «مديبا واجب النقـض وا ىاوة  

مسياة  6453ـ لني   274ـ ص  53ـ ىني   34ـ س  23/2/1983 * ن  

52  ً 

 ىامف لمذكر  782ـ  ص  138ـ ىن   36ـ س  13/6/1985* ن   

 

وىذ ممسك وفاع الطاىن ـ فى وفده ببطالن القتبض وانم تاع يالتة الملتبت ـ ممستك       

يتووث ا  باستميالةو،  بدو  مدقولية واىدة ا طال  المزىو  ألىيترة ناريتة

ىهّ أن الميكمتة ، السكنية المزويمة المى وىع ب تا القتبض والضتبط البتاطلين بالمنطقة 

الضتبط ـ  الواجبتة لموىتعالمداينة ، وىن ىجراع يجبت ن س ا ىن ميقي   ذا الوفاع 

يوو  الواىدتة ىلتى النيتو التذ   « ىسميالة »للبت فيما ممسك به وفاع الطاىن من 

 اوىاه الضابطان المذكوران .
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لمبتين ل تا صتو  متا المى لتو أجرم تا  ىو  ىجراع المداينةوأصرت الميكمة ىلى       

، وىتو أرفقنتا متع متذكرة أستباب  ويجبتت ن ست ا ىتن ميقيقته،  ممسك به وفاع الطتاىن

الطدن يافظة مسمنوات مرف  ب ا خريطمان لمنطقة ومكان الضبط ـ وكتذا موىتع ستكن 

، موتل بمركتز  ترطة الدامريتة ثتان المتى المم   / الطاىن ، وما متزوي  بته المنطقتة 

،  و تتركات ومستتاكن مزويمتتة،  واستتمراية ضتتباط،  ومركتتز  تترطة الدامريتتة أول

األمر الذ  يثبتت متا بتل ،  وكذا مركز  باب الناصرية الذ  وىع الضبط بجواره مماما

وفاع الطاىن فى ىيضايه لمجر  الميكمة المداينتة أو منمتوب أيتو أىضتائ ا  جرائ تا 

 .   مر الذ  ي كل ىصورا وىخاله بي  الوفاعاأل، 

  1ـ  ل  1ـ رى   2ـ ت  8/10/1951* نقض 

  944ـ ل  348ـ رى   2ـ ت  10/4/1951* نقض 

  444ـ ل  368ـ رى   2ـ ت  1/1/1951* نقض 

  361ـ ل  133ـ رى   2ـ ت  11/12/1950* نقض 

 74ـ ل  31ـ رى   2ـ ت  23/10/1950* نقض 

  

 وىتتو أمستتكت الميكمتتة ىتتن ىجتتراع  تتذه المداينتتة الواجبتتة لمكتتان الضتتبط  تتذا         

وأمستكت والمى طلب تا وفتاع الطتاىن وهلتة كمتا يستمول متن مرافدمته أثنتاع المياكمتة ، 

كذلك ىتن استموىاع أفتراو القتوة المرافقتة للضتابطين أثنتاع ضتبط الواىدتة لستؤال   ىتن 

ىن ىتتو أىتتر يقيقتتة  بتت يرازه ، وىمتتا ىذا كتتان الطتتا ظتترو  ومالبستتات واىدتتة الضتتبط

السالح المضبوط وطلقامه للوفاع ىن الن ت كما زى  الضتابطان فت ن اليكت  المطدتون 

فيه يكتون وىتو  تابه ىتوار القصتور فضتال  ىتن ال ستاو فتى اهستموهل وا ختالل بيت  

 الوفاع بما يسموجب نقضه وا ىاوة .

 

الميكمة بكامتل  يئم تا أو بنتوب  خاصة وأن ملك المداينة المى يمكن أن مقو  ب ا       

أمتر ممكتن ولتيت مستمييال  وظتتا ر أيتو ىضتام ا  جرائ تا بيضتور المتم   ووفاىته ، 
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 تتا وا  وىذ ىيتتوت الميكمتتة ن ستت ا بمتتا أولتتى بتته،  المدلتت  بالتتوىو  وهز  لل صتتل في تتا

وأختذت بالتوليل المستممو من تا متع أن تا ميتل ا ثبات المذكوران بال مقيو من القانون ، 

 ، ف ن ذلك كله مما  يديب اليك  بما يسموجب نقضه  . لندى ىلي ا بالمخال ة للواىعا

 87ـ ل  21ـ رى   24ـ ت 22/1/1973* ىلى سبيل المثال نقض 

 

وممتتى كتتان متتا مقتتو  ، ىستتمبان أن اليكتت  المطدتتون فيتته  تتابه القصتتور وفستتاو       

 اهسموهل وا خالل بي  الوفاع ن بما يسموجب نقضه  . 

  

 

 :َقصورَآخرَفىَالتسبيب:ََثالًثا

 

ممستتك ذلتتك أنتته يبتتين بمطالدتتة مياضتتر جلستتات المياكمتتة ، أن وفتتاع الطتتاىن         

وض  وفمر  أيوال القست  ومبايت  ، بضرورة اسموىاع  ا و ا ثبات األول لمناى مه 

وىو استمجابت الميكمتة ل تذا الطلتب بدتو أن ىتورت ،  17/5/2012الدامرية ىن يو  

خاصتة  بدتو  ، ه وأن الوىو  غير صالية لل صل في ا ىه بدو ىجراع  ذا الميقيت أ ميم

وأن تتا ،  أن أوضتتل التتوفاع أن الوىتتائع المتتى ستترو ا ال تتا وان يأبا تتا الدقتتل والمنطتت 

 ، مجرو أىاويل وىوىتاعات ظتا رة الدتوار والتبطالن ويستمييل أن مميقت  واىد تا وفدتال  

تا وكليتة  متا اوىتاه ال تا وان  مختال  صتورة أختر  لواىدة الوىو وأن  ممام 

 تى ىذ ذاك ـ  وأن رواية الطاىن الموىمة ب ت اوة متن كتان مدته وبرفقمته،  المذكوران

التتوفاع ، ىهّ أن الميكمتتة وىتتو استتمجابت ل تتذا  األىتترب ىلتتى الواىتتع واألونتتى لليقيقتتة

بمأجيتتتتل نظتتتتر التتتتوىو  لجلستتتتة  25/6/2013بجلستتتتة  وأمتتتترت،  الجتتتتو ر 

ولض  وفمتر  أيتوال القست  ومبايت  ،  األول ة  ا و ا ثبات لمناى 28/10/2013

 .  وىلى النيابة من يذه 17/5/2012الدامرية ىن يو  
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وىتولت ىتن ىجتراع الميقيت  أن الميكمة ىتاوت وىتولت ىتن ىرار تا ىهّ          

وأنته ه يمكن تا ،  الذ  ىورت أ ميمه وجو ريمه وأنه هز  لمكوين ىقيوم ا فى التوىو 

في ا فى يووو المنط  الضي  الذ  وضدمه النيابة الدامة متن ختالل الميقيقتات  ال صل

 وال يتل والمميتيل وىجتراع الميقيت  القاصرة المى أمسكت في ا ىن واجب الميقي 

ا ىلتتى ميقيقتتات وافيتتة  يمتتى ممك تت  اليقتتائ  برمم تتاالواجتتب بتتل والمزيتتو منتته  بنتتاع 

 .ومسموفاة ه ي وب ا الوموض أو القصور 

 

مقتع وىو اىمقو وفاع الطاىن أن م مة ال صتل فتى التوىو  ىتن بصتر وبصتيرة ،       

وأن تا هبتتو  ، المتتى ممتولى نظتر التوىو  وممويتتا الدتول واليقيقتة،  ىلتى ىتام  الميكمتة

وأن مبا تر ستلطم ا فتى ميقيتت  التوىو  وواجب تا فتى بيث تتا وممييصت ا بوتض النظتتر 

اع الميقي  الذ  طلبه فتى الجلستة ىن موى  الوفاع وىصراره ىلى الممسك بطلب ىجر

والتتذ  ىتتورت الميكمتتة أ ميمتته ولتتذلك أمتترت النيابتتة الدامتتة باهستتمجابة ىليتته ،  الستتابقة

 طلبات الوفاع السال ة الذكر .ومن يذ كافة 

 

باستتموىاع  تتا و ا ثبتتات  25/6/2013ومنتتذ صتتوور ىتترار الميكمتتة بجلستتة          

ومبايتتتتت  الدامريتتتتتة ىتتتتتن يتتتتتو   قستتتتت وضتتتتت  وفمتتتتتر  أيتتتتتوال ال،  األول لمناى تتتتتمه

بقرار ا  تى والتذ  أصتورمه ) و و يو  الضبط ( ـ صار األمر ممدلق ا  17/5/2012

 تتى بدتتو مقتتوير ا  تتى أ ميتتة استتمي اع الميقيتت  بستتماع ومناى تتة وفيتتل وميقيتت   تتذه 

ولتتذلك ،  ولتت  يدتتو ىرار تتا التتذ  أصتتورمه مدلق تتا ىلتتى رغبتتة المتتم   أو وفاىتته، األولتتة 

أت الدتتوول ىتتن ىتترار ىررمتته  تتى ورأت لزومتته لميقيتت  واىتتع التتوىو  فدلي تتا ىن ر

وأن مبتتو  فتتى متتوونات ،  ىلي تتا أن مستتبب ل تتذا الدتتوولـ  لم صتتل في تتا بدتتول وأمتتان

،  يكم ا األسباب المى وىم ا ل ذا الدوول ىما ىررمته  تى ورأت  تى أ ميمته ولزومته
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متتتن ىغضتتتاب بوتتتض النظتتتر ىتتتن يقتتتو  المتتتم   ووفاىتتته أو موجستتت ما أو ميرز متتتا 

 !!!  الميكمة أو مسرب الضي  ىلي ا و ى المى م صل فى مصير المم  

 

 َواترَقضاءَمحكمةَالنقضَعلىَأنهوقدَت: 

 لته واستمجابتممى كانت الميكمتة ىتو ىتورت جويتة طلتب متن طلبتات التوفاع  »       

وأن ا ىذا رأت ،  ىنه ىه  لسبب سائع يبرر  ذا الدوول فليت ل ا أن مدول

ف نته ، ـ  أو ى وت ىلتى خبيتر بميقيقته فى الوىو  يمطلب ميقي  وليل بدينه أن ال صل

ىتن التوليل  استمونتأو ،  ىمتا ىورمته وىررمته ىتولت، ـ ف ذا  تى  يجب ىلي ا ميقيقه

 « ة ذلك بأسباب سائوةوجب ىلي ا أن مبين ىلّ ، ـ  أو ىن ميقي   ذا الوليل

 176 ل ـ 39 رى  ـ 24ـ ت  11/2/1973*  نقض 

 442 ل ـ 84 رى  ـ 29ـ ت  24/4/1978ض *  نق

 821 ل ـ 185 رى  ـ 35ـ ت  25/11/1984*  نقض 

 621 ل ـ 124/1 رى  ـ 34ـ ت  11/5/1983*  نقض 

 420 ل ـ 76 رى  ـ 31ـ ت  17/3/1980*  نقض 

 2 ل ـ 2 رى  ـ 7ـ مج القواىو القانونية ـ ىمر ـ جـ  5/11/1945*  نقض 

 ل ـ 120 رىت  ـ 7واىتو القانونيتة ـ ىمتر ـ جتـ ـ مج الق 25/3/1946*  نقض 
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 ََـَتقولَمحكمةَالنقض5/11/1945َوفىَحكمهاَبجلسة،َ:َ

فت ذا كانتت الميكمتة ىتو رأت أن لتيت ر نتا  بم تيئة المم متين ،  لأل ميةميقي    »      

وى تتوت ىلتتى الخبيتتر المدتتين في تتا  يمطلتتب ميقيتت  وليتتل ال صتتل فتتى التتوىو 
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ىلتى ميقيت   تذا التوليل أو  اجبتا  ىلي تا أن مدمتلبميقيقه ف نته يكتون و

 ياجتة مضمن يكم ا األسباب المتى وىم تا ىلتى أن مدتوو فمقترر ىتو  

وذلك بوض النظر ىتن مستلك المم متين فتى صتوو ،  الميقي  ذامه الوىو  ىلى  ذا

وون  ىن الوليل بيجة أن المم متين لت  يصتروا ىلتى ميقيقته اسمونتف ذا ،   ذا الوليل

ىلتى  م مقترةأن الوىو  فى ذام ا أصبيت غير  ىلى ألسباب المى مولأن مبين ا

     «  ا نقضهف ن يكم ا يكون باطال  ممدين  ذلك ، 

 2 ل ـ 2 رى  ـ 7ـ مج القواىو القانونية ـ ىمر ـ جـ   5/11/1945* نقض 

 

لت  مقت  بتال بيتان وه مستبيب ، و ىّمتا ىررمتهبيو أن ميكمة الموضوع رجدتت        

ات الم روضتتتة ىلي تتتا والمتتتى ملزم تتتا ب تتتا أصتتتول المياكمتتتات الجنائيتتتة ملتتتك بالواجبتتت

تتا  األصتتول المتتى موجتتب ىلتتى الميكمتتة ىبتتل ال صتتل فتتى التتوىو  أن مميصتت ا ممييص 

، ف تتذا  تتو واجب تتا فتتى  وىيق تتا وممتتوارك أوجتته القصتتور المتتى  تتابت الميقيتت  اهبمتتوائى

 المقا  األول كما سب  البيان .

أن المياكمة ممثل ال رصة األخيرة والوييوة المى هزالتت ممبقيتة با ضافة ىلى         

اهىمناع بثبوت ا م ا  ضو المتم   أو ىتو  اهىمنتاع ينبوتى أن أما  المم   ووفاىه وألن 

يكون مسممو ا من الثقة المى مويى ب ا أىوال ال  وو أوه ومن المأثير التذ  ميوثته  تذه 

وىذ أمستكت الميكمتة ،  نصتمون ىلي تا بأن ست  األىوال فى ن وت ىضتاة التوىو  و ت  ي

ىن ىجراع  تذا الميقيت  وون مبتررات ستائوة ف ن تا مكتون وىتو أصترت ىلتى أن مظتل 

أستيرة القيتوو المتتى فرضت ا ىلي تا ضتتابط الواىدتة رافضتة كتتل الترفض أن مميترر متتن 

،   تتذه القيتتوو ويجبتتت بتتذلك ن ستت ا ىتتن الميليتت  فتتى يفتتا  القضتتاع والدوالتتة الريبتتة

بتتال مبتترر أو مستتوغ أن منتتزو  فتتى ركتتن بديتتو أىجز تتا ىتتن ىيقتتا  اليتت   وفضتتلت
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، وظل المم   ييل  ويوه فى ملك اآلفا  يمملكته األستى خ تية أن مضتيع  وىىامة الدول

 مياولمه  ثبات براعمه أوراج الرياح .

 

ولكنه هزال يمدل  باألمل و تو يطتر  فتى طدنته الماثتل أبتواب ميكمتة التنقض        

 الدالى ومقام ا الرفيع .   فى برج ا

 

متتل بتتأن مديتتو للقضتتاع ستتلطمه فتتى ميقيتت  التتوىو  ون تتوان وييتتووه رجتتاٌع وأ       

اليقيقتتة المتتى  تتى مطلتتب الدوالتتة بوتتض النظتتر ىتتن م تتيئة  تتذا أو ذاك متتن أطتترا  

تتا فتى  تتموخه  الخصتومة لقصتوره أو لموجستته أو لميستبه  ، ويمتتى يظتل القضتاع وائم 

 براس ا لليقيقة.وىلوه  اوي ا للي  ون

 

ستلمت للضتابطين لمتا ه يجتوز ومن كتل متا مقتو  يبتين أن ميكمتة الموضتوع          

وهذت بتال ،  ومجا لت ما ه يمكن مجا لته،  وصوىت ما ه يمكن مصويقه،  المسلي  به

 فتتى وزن ىناصتتر التتوىو وىيتتوت ن ستت ا ومدصتتم ا ،  منطتت  بستتلطم ا المقويريتتة

 مقيو من القانون .ومكوين مدمقو ا من ا بوير 

 

  

وغنتتتى ىتتتن البيتتتان أن اهسمستتتال  بتتتال فيتتتل ومميتتتيل وميقيتتت  لروايتتتة          

الضابطين ، والمقيو ب ا يوو  باأليكتا  ىلتى المستلط والتميك  والدصت  بيقتو  التوفاع 

وا طاية ب ا ، فمضيع المياك  ىلى ن س ا فرصة ميقيت  التوفاع واستمخالل اليقيقتة 

ـ   والميتتترز متتتن أن متتتأمى ا وانتتتةية اهم تتتا  أو ن يتتته ، والوصتتتول ىلتتتى يقتتتين بصتتت

كالياصتتل بالنستتبة للطتتاىن ـ  بنتتاع  ىلتتى أولتتة مبمتتورة ي تتوب ا القصتتور والبُدتتو ىتتن 

 اليقيقة والواىع . 
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وممى كان متا مقتو  ، بتات جليتا أن اليكت  المطدتون فيته ىتو انم تى ىلتى ا وانتة          

،  ومصتاورة ىلتى يقتو  التوفاع،  ا ستموهلوفساو فتى بقصور واضل فى المسبيب ، 

 واضل ظا ر فى اهستموهل واهستمنماج مدس ـ وىا  اليك  ىلى  وىخالل مركب ب ا

ستتي  ب تتا الطتتاىن ه لييتتاك  ىتتن جريمتتة ، يمتتى بامتتت المياكمتتة مياكمتتة  تتكلية ، 

 تتائ ة  ، وبنتاع ىلتتى أولتتة  وىنمتا لتتييك  ضتتوه بدتو مصتتاورة وفاىتته،  ارمكب تا فدتتال

ولموىتتع ىلتتى ،  بلوغتتا ىلتتى غايتتة األمتر في تتالتت  ميقق تتا الميكمتة  ومل قتتةة مصتطند

 !!!   أنزلم ا به وون ذنب جناه مؤبو الطاىن ىقوبة سجن

 

َبطلانَالحكمَلتوقيعهَعقوبةَالسجنَالمؤبدََ:َرابعا

26ََتطبيقاَللفقرةَالأخيرةَمنَالمادةَ/َ

2012َلسنة6ََالمعدلةَبالمرسومَبقانونَرقمَ

َ!ََوريتهارغمَعدمَدست
َ

 

، والتتذ  يتتوفع الطتتاىن بدتتو   6/2012بالقتتانون  26والتتنل المدتتول للمتتاوة /        

بمتا  بمقييتو ن ست اوسموريمه ،  و الذ  مسانوت ىليه الميكمة المطدون فى يكم تا ، 

والورامتتة البتتالع  ىتتن ىقوبتتة الستتجن المؤبتتو متتن ىتتو  جتتواز نتتزول الميتتاك فرضتته 

اآللتتتى التتتذ  ه يجتتتوز راز أو ييتتتازة الستتتالح مقتتتوار ا ى تتترين ألتتت  جنيتتته ىتتتن ىيتتت

 .   المرخيل بييازمه أو ىيرازه

ذلتتك أنتته يبتتين متتن مطالدتتة منطتتو  اليكتت  المطدتتون فيتته أنتته ىضتتى بمداىبتتة           

ىتن جريمتة ييتازة بنوىيتة  ى ترين ألت  جنيتهالطاىن بدقوبة السجن المؤبو وبموريمته 

ييازم تتا وىيراز تتا ىمتتال  بالمتتاوة  يليتتة وذخيرم تتا رغتت  أن تتا متتن األستتلية الميظتتور

والمتى متنل  2012لستنة  6المدتول بالقتانون  1954لستنة  349من القتانون  26/3

ىقوبتات  17( سال ة الذكر ىلى يظر مطبي  المتاوة 26فى ال قرة األخيرة من الماوة )

 .   بالنسبة للجرائ  الواروة فى ملك الماوة
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الميكمتتة  مندتتت 2012لستتنة  6لقتتانون رىتت  بمدنتتى أن ملتتك ال قتترة المدولتتة با       

أ  متن الجترائ   القضاع متن استمدمال الرأفتة بالنستبة للميكتو  ضتو   بارمكتاب وممنع

المنصول ىلي ا فى ملك الماوة ومن بين ا جريمة ىيراز السالح اآللى التذ  ه يجتوز 

 المرخيل بييازمه أو ىيرازه .

 

اع فتى النتزول بالدقوبتة التواروة بالمتاوة ستلبت يت  القضتأ  أن ال قرة المذكورة        

وبتذلك أضتيت  ( ىقوبتات17سال ة الذكر ىلى الدقوبات المنصول ىلي ا فى المتاوة )

ىقوبة السجن المؤبو والورامة المى ه ممجاوز ى رون أل  جني ا   تى الدقوبتة واجبتة 

 1954لستنة  394متن القتانون  26المطبي  ىن الجرائ  المنصول ىلي ا فى المتاوة 

وه يجتتوز بيتتال للقضتتاع النتتزول ب تتا ىتتن  تتذا  2012لستتنة  6المدولتتة بالقتتانون رىتت  

لواىدتتة  اليتو ولتو متوافرت كافتتة األستباب المتى متتوىو ىلتى مخ يت  ملتتك الدقوبتة بتالنظر

 الوىو  والظرو  والمالبسات المييطة ب ا ىلى ما وون ا من الدقوبات األخر  .

 

كافة  ذه الدناصر والظترو  المخ  تة ممتا يتوخل  ولما كان من المقرر أن مقوير       

فى ىطار الخصتائل الجو ريتة للوظي تة القضتائية باىمبار تا متن مكونام تا ول تذا فت ن 

يرمان تتتا متتتن مبا تتترم ا  فتتتى مجتتتال م ريتتتو الدقتتتاب بمتتتا متتتؤواه بالضتتترورة أن م قتتتو 

مجتتروا  النصتول القضتائية امصتال ا بواىد تتا فتال منتبض بالييتتاة وه يكتون ىن اذ تا ىه 

ىستوم ا أو مجاوزم تا يتو اهىمتوال جامتوا  فجتا منافيتا  لقتي  بدزل ا ىن بيئم ا وىه ىلتى 

 . الي  والدول

 

 

أن ينتتتمقل يقوىتتتا  أصتتتيلة ك ل تتتا الوستتتمور للستتتلطة وألنتتته ه يجتتتوز للم تتترع         

القضتتائية واخمصتت ا ب تتا ، وه أن يدتتول متتن بنيان تتا كملتتك المتتى ممدلتت  بم ريتتو الدقوبتتة 
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ويد ا من منظور موضوىى يبلور مناسب ا مع الجريمة ميل ا وىمساى ا متع أيتوال لمط

مرمكبي تتا فتتال م تتي  فتتى فتتراغ وه مكتتون ىن تتاذا  يرفيتتا  للنصتتول المتتى فرضتتم ا ، بمتتا 

 .  يييل مطبيق ا ىلى ىووان ىلى كرامة ا نسان ويريمه

 

اع فتتى مخ يتت  ويكتون التتنل الستال  التتذكر ـ والتتذ  ستتلب وألوتى ستتلطة القضت       

الدقوبة المنصول ىلي ا ىانونا  بما يتمالع  متع ظترو  الواىدتة والمالبستات المييطتة 

منطويتا  ىلتى متوخل فتى  تئون الدوالتة ب ا وجميد ا م كل جتو ر الوظي تة القضتائية ـ 

مقيوا  اليرية ال خصية فتى غيتر ضترورة نائيتا  ىتن ضتوابط المياكمتة الُمنصت ة ليقتع 

 . من الوسمور 166،  165،  67،  41و مخال ا  أليكا  الموا

 

ىلى ممييتز بتين المم متين بارمكتاب الجترائ  والقول بوير ذلك ينطو  وون  ك         

 26الداوية وبين المم مين بارمكاب جرائ  ىيراز السالح المنصول ىلي ا فتى المتاوة 

 . سال ة الذكر والمندى ىلي ا بدو  الوسمورية

 
 

استتمدمال الرأفتتة ومخ يتت  الدقوبتتة المقتتررة ل تتا فتتى القتتانون وىذ يمكتتن للقضتتاع        

 ( ىقوبتات17للجرائ  األخر  والنزول ب ا ىلى اليووو المنصول ىلي تا فتى المتاوة )

جتترائ  ىيتتراز وييتتازة األستتلية  فتتى يتتين أنتته بالنستتبة لويتتر   متتن المم متتين فتتى, 

القضتاع فتى ف ت  ميرومتون متن يت  ( ستال ة التذكر 26المنصول ىلي ا فى المتاوة )

 . مخ ي  ملك الدقوبات رغ  موافر المبررات المى موىو ىلى  ذا المخ ي 

 

 

األخير وىو انطو  ىلتى ميكت  وممييتز من تى ىن متا بتنل المتاوة ويكون النل        

( متتن الوستتمور فضتتال  ىتتن أنتته استتمثناع وارو فتتى غيتتر ميتتل ي مقتتر ىلتتى األستتت 40)

 . الموضوىية المى ينبوى أن يقو  ىلي ا
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ينطو  ىلى نميجة غير ىاولة فأصبل المم مون بارمكاب جترائ  القمتل الدمتو كما       

وكتذلك ،  مع ستب  ا صترار والمرصتو وجترائ  القمتل الدمتو المقمترن بجنايتة أو جنيتة

أو جلتتب ا ، المم متتون باخمطتتا  األنثتتى بالميايتتل وا كتتراه ومواىدم تتا بويتتر رضتتا 

  ىتوا ا مجار في ا والدقوبة المقررة لكل من ا  تىالمواو المخورة من خارج البالو لال

يياطون ىنو القضتاع بت وانم   ب مكانيتة الريمتة ب ت  ومخ يت  الدقوبتات المنصتول ، 

ىقوبتات(  17) ىلي ا فى القانون والنزول ب ا ىلى اليووو المنصول ىلي ا فتى المتاوة

 تتا فتتى المتتاوة بينمتتا ييتتر  المتتم   بجتترائ  ىيتتراز وييتتازة األستتلية المنصتتول ىلي، 

و ذه الم رىة غير مبتررة وه مقبولتة فضتال  ىتن ،  ( ين ة الذكر من ريمة القضاع26)

 .مجافام ا أليكا  الوسمور كما سب  البيان 

 

وه يقوح فى ذلك متا  تو مقترر بتأن مقتوير الدقوبتة ومتو  جستامم ا متن األمتور        

لدامتة بويتر مدقتب ىليته فيمتا المى يقور ا الم رع فى ضوع ما يراه ميققتا  للمصتلية ا

تيراه ،  ا فتى الوستمور باىمبتاره القتانون ىه أن يو  ذا أهّ ي ور الم ترع أو يختال  نص 

 . األسمى الذ  يجب ىلى كل الم ريدات النزول ىلى أيكامه

 

فتى  1996أغستطت  3) يقارب يك  الميكمة الوسمورية الدليا جلستة * 

ية ـ الجريوة الرسمية ـ الدتوو   وسمور 15لسنة  37الطدن المقيو برى  

 . ( 15/8/1996فى  32

 

ويؤيتو  تتذا متا ذكتتره التوكمور ىتتوض المتر فتتى مرجدته )الرىابتتة القضتائية ىلتتى        

بتتأن التتوفع بدتتو  الوستتمورية يدتتو متتن النظتتا  الدتتا  ىذ ه يدمبتتر متتن وستتمورية القتتوانين( 

بتتل يجتتوز ـ موضتتوع التتوفوع الموضتتوىية المتتى ه يجتتوز ىثارم تتا ىه أمتتا  ميكمتتة ال

ىبواؤه أما  ميكمة النقض , ذلك أن الوفوع المى ه يجوز ىبتواؤ ا أمتا  ميكمتة التنقض 
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أو المتى ممدلت  بته وىنمتا يخالط تا واىتع لتيت ل تا أن ،   ى المى ه ممدلت  بالنظتا  الدتا 

ىذا ل  يكن اليك  المطدتون فيته ىتو ميتراه ، وه كتذلك التوفع بالنستبة للتوفع  مخوض فيه

وسمورية نتل ىتانونى مطتروح مطبيقته فتى خصتومة ىضتائية ، ذلتك أن الميتاك   بدو 

و تو مبتوأ يلزم تا بمراىتاة م  تو  المتورج فيمتا جميد ا مقيوة بمبوأ الخضوع للقانون ، 

بتتين القواىتتو القانونيتتة مرجييتتا  ألىال تتا ىلتتى أونا تتا وموليبتتا  للوستتمور بالمتتالى ىلتتى متتا 

 القانونية . القواىو سواه من

 

المدارض بين ىاىومين ىانونيمين مزايمما فيما بين ما فى مجتال ال صتل  ذا ىلى أن      

فى الخصومة القضائية يقمضى ىطراح القاىوة األونى بقور مدارض ا متع القاىتوة المتى 

 . مدلو ا

 

كتتتان ىلتتتى الميكمتتتة أو ال يئتتتة ذات فتتت ذا كانتتتت القاىتتتوة األىلتتتى  تتتى الوستتتمور       

مقتتو  لتتوي ا  تتب ة المدتتارض بتتين ىاىتتوة ىانونيتتة ي متترض  اهخمصتتال القضتتائى المتتى

مطبيق ا فى النزاع المدروض ىلي تا وبتين نتل فتى الوستمور أن مستموث  ممتا ىذا كتان 

، وستتبيل ا ىلتتى ذلتتك ىمتتا أن مييتتل القاىتتوة القانونيتتة  ل تتذه ال تتب ة أستتات متتن الوستتمور

ليتتا لم صتتل فتتى المتتوىى مدارضتت ا متتع الوستتمور مبا تترة ىلتتى الميكمتتة الوستتمورية الد

وسموريم ا ، وىما أن مرخل لخص  وفتع أمام تا بدتو  وستمورية  تذه القاىتوة بتأن يقتي  

 مدارض ا مع الوسمور . وىواه الوسمورية ، فصال  فى ام اى ا أو

 

فتت ن  تتى لتت  ملجتتأ ىلتتى أيتتو  تتذين الخيتتارين رغتت  ىيتتا  ال تتب ة لتتوي ا ىلتتى مخال تتة      

فتت ن فتتى النتتزاع المطتتروح ىلي تتا للوستتمور ، النصتتول القانونيتتة الم متترض مطبيق تتا 

 .ا من ا للقانون ىلى الوسمور مضي ا فى نظر  ذا النزاع ه يدوو أن يكون موليب  
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ىلى نميجة غيتر منطقيتة وه ىاولتة ىذ ه يستوغ فتى منطت  والقول بوير ذلك يؤو       

  صتية الدقل والبوا ة أن مكتون وهيتة ميكمتة التنقض ىائمتة أساستا ىلتى مراىبتة متو

ىتتن  حُااي ثتت  ـ  مطبيت  القتانون ىلتتى األيكتا  المطرويتة ىلتتى بستاط البيتت  أمام تا

ىيالة ذلك القانون ىلى الميكمة الوستمورية الدليتا لمتا ارمأمته متن  تب ة ىتو  وستموريمه 

لمجرو أن ميكمة الموضوع ل  يُطرح أمام تا  تذا التوفع ولت  متر المصتو  لته رغت  أن 

 . ى مراىبة صية مطبي  القانونوهلة ميكمة النقض األصيلة  

 
 

، األمر الذ  يمدين مده اىمبار الوفع بدو  وستمورية القتانون ممدلقتا بالنظتا  الدتا        

 ول ذا يجوز ىبواعه ألول مترة أمتا  ميكمتة التنقض بتل أن ل تا أن مدترض لته متن ملقتاع 

 .  ن س ا
 

 

ه ال قترة األخيترة متن و و متا يمدتين مدته اليكت  بدتو  الوستمورية متا نصتت ىليت       

متن  2012لستنة  6المدول بالقتانون رىت   1954لسنة  394( من القانون 26الماوة )

ىتتو  جتتواز النتتزول بالدقوبتتات المنصتتول ىلي تتا فتتى ملتتك المتتاوة استتمثناع متتن أيكتتا  

 . ( من ىانون الدقوبات17الماوة )

 
 

ية التتنل ستتال  ويلتتممت التتوفاع متتن ميكمتتة التتنقض ىيالتتة التتوفع بدتتو  لوستتمور       

التذكر ىلتى الميكمتة الوستمورية الدليتتا لمقتول كلمم تا األخيترة فتتى  تذا ال تأن متع وىتت  

 . الطدن الماثل ـ وىخالع سبيل الطاىن ـ ليين صوور ذلك اليك 

مقضتتى بجويتتة  تتذا التتوفع وب يالتتة التتوىو  ىلتتى وه  تتك أن لميكمتتة التتنقض أن        

ولتتو أبتتو   وستتموريمه ذلتتك التتنل الم تتريدىالميكمتتة الوستتمورية الدليتتا لمقضتتى بدتتو  

بل ىن ل ا أن مقضى بتذلك متن ملقتاع ن ست ا ممتى رأت ذلتك باىمبتار أمام ا ألول مرة ، 

أن األمر يمدل  بالنظا  الدا  وباىمبار أن ميكمتة التنقض مختمل وهئي تا بمراىبتة متو  

وبالمتالى  ، صية مطبي  القانون بالنسبة لأليكا  المطروية ىلتى بستاط البيت  أمام تا
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يضيى من غير المقبول بوا ة أن ملز  بمطبي  ىانون مر  من وج ة نظر تا أنته غيتر 

 وسمور  وذلك أمر غير مقبول ىقال  ومنطق ا .

 

فتى التوىو   3/8/1996وفى  ذا ىضتت الميكمتة الوستمورية الدليتا بجلستة           

 156متن المتاوة   )وسمورية( بدتو  وستمورية متا نصتت ىليته ال قترة الثانيتة  37/15

متن ىتو  جتواز وىت  من يتذ  1966لسنة  53من ىانون الزراىة الصاور بالقانون رى  

األمتر التذ  يلتز  مدته اليكت  بوىت  ال صتل فتى الطدتن الماثتل يمتى ىقوبة الورامتة ، 

، ثت  نقتض اليكت  المطدتون  ميك  الميكمة الوسمورية الدليا بدو  وسمورية ذلك التنل

   من ميكمة اسمئنا  اهسكنورية فى موضوى ا .فيه وا يالة ل يئة أخر

 

 وىذ خال  اليك  المطدون فيه  ذا النظر ف نه يكون مديبا  واجب النقض وا يالة .

 

ىيتتو ىلتتى أن القتتور الثابتتت الممتتيقن ، أن  تتذا التتنل الميكمتتى الويتتر وستتمور  ،       

لمتى انضتمت ىلتى الميكمة المطدون فى يكم ا وألزم ا بموىيع ىقوبتة الستجن المؤبتو ا

األمتر التتذ  أفقتو الميكمتتة ستتبل ،  متا مدتترض لته وفتتاع الطتاىن متتن مصتاورة وىختتالل

 ، مما يضي  سببا يخر لنقض اليك  المطدون فيه . الدوالة الواجبة

 

وييت  أنتته لمتا مقتتو  جميدته ، فتت ن اليكت  المطدتتون فيته يكتتون وىـتـو ران ىليتته         

 الة .البطــالن بمـــا يسموجب نقضه وا ي

 

 

 
 

 وعنَطلبَوقفَالتنفيذ
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متن  تأنه أن نه لما كان اهسممرار فى من يذ اليك  المطدون فيته ضتو الطتاىن  ف       

بما يي  لته طلتب وىت  من يتذه مؤىمتا ريثمتا  موارك اه يمكن جسيمة يرمب له أضرارا 

 . ي صل فى  ذا الطدن

 

 

 بابـــــــفلهذهَالأس

 

 ـ ض  الم روات للزوم ا لميقي  أوجته الطدتن لنقضيلممت الطاىن من ميكمة ا      

 . واألمر بوى  من يذ اليك  المطدون فيه مؤىما ريثما ي صل فى  ذا الطدن

 . بدو ض  الم روات   والحكمَ:

 :    بقبول الطدن  كال  .   أولاَ

 :    وفى الموضوع وفى جميع الياهت بنقض اليك  المطدون فيه وا يالة .  ثانيا

:   وايمياطيا ـ ىيالة الوىو  ىلى الميكمة الوسمورية الدليا للنظر فى مو    ثالثا

طبق ا لما جاع بالبنو رابد ا من  2012لسنة  6وسمورية المرسو  بقانون 

 ذه المذكرة ، ووى  نظر الطدن الماثل يمى م صل الميكمة 

الوسمورية فى  ذا الوفع مع ىخالع سبيل الطاىن بالضمان المالى الذ  

 قوره الميكمة .م

 

َالمحامىَ/َرجائىَعطيةََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

َيافظة مسمنوات .َ:مرفقَ

َ

َ

َ
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َإحرازَمخدراتَبقصدَالاتجار

َـــــــ

َق285ََ/84َنقضَرقمَ
َ

َــــــــــ

َمدينةَنصر5202ََ/2013َرقمََجنايةعنَال

َكلىَشرقَالقاهرة5721ََ/2013ََ
َ

َــــــ

،َوفسـادَ)َعـنَالتحريـاتَ(خلالَبحـقَالـدفا َقصورَفىَالتسبيبَوإ .1

 الاستدلالَ.

.َ)َعنَاختـزالَدفـا ََالقصورَوالنخلالَبحقَالدفا َوفسادَالاستدلال .2

 الطاعنَومستنداتهَ(َ.

.َ)َعنَالدفعَبوقو ََالقصورَوالنخلالَبحقَالدفا َوفسادَالنستدلال .3

 القبضَقبلَالنذنَووجوبَالتحقيقَ(َ.

 المنازعةَفىَمكانَالضبطَ(َ.َ.َ)َعنَقصورَآخرَفىَالتسبيب .4

 .َ)َعنَعدمَالمعقوليةَ(َ.َقصورَآخرَفىَالتسبيب .5

)َعــنَبطلــانَالــنقرارَالمنســوبََالقصــورَوالنخلــالَبحــقَالــدفا  .6

َكذبًاَللطاعنَ(َ.

َ
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َمحكمةَالنقض

َالدائرةَالجنائية

َ

َمذكـرة

َبأســــبابَالطعنَبالنقض

 

) متتتم   . ميكتتتو  ضتتتوه ـ                     ........................:   مقدمـــةَمـــن

 طاىن (

وميلتته المخمتتار بخصتتول  تتذا الطدتتن مكمتتب مياميتته األستتماذ ميمتتو رجتتائى       

 تتارع  تتري  با تتا ـ  26ىطيتته ـ و تت رمه رجتتائى ىطيتتة الميتتامى ـ الكتتائن بتترى  

 ىمارة ا يموبيليا ـ  وسط القا رة .
 

 ابـــة الدـــامـــــةالنيـــ  : َضـــــــــــد
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ــم ــىَالحك يوليتتو  3:  الصتتاور يضتتوريا متتن ميكمتتة جنايتتات القتتا رة بجلستتة   ف

موينتتتتة نصتتتتر  2013لستتتتنة  5202فتتتتى الجنايتتتتة رىتتتت   2014

(5721  

 كلتتتى  تتتر  القتتتا رة ( بمداىبتتتة /...................  2013لستتتنة 

 ) الطاىن ( بالسجن الم وو لموة خمسة ى ر ىاما  وبموريمته مائتة

ألتت  جني تتا  وبمصتتاورة المختتور المضتتبوط وىلزامتته بالمصتتاري  

 الجنائية  .  

 

 

َالوقــــــائع

 

أيالت النيابة الدامة المتم   ...................) الطتاىن ( ـ ىلتى المياكمتة بوصت      

 بوائرة ىس  موينة نصر ـ ميافظة القا رة . 25/9/2013أنه بماريخ 

 

ا مخ ا ) ال يتروين ( فتى غيتر األيتوال المصترح أيرز بقصو ا مجار جو ر  ور 

 ب ا ىانون ا .

 

 42،  6بنتتو  2بنتتو أ ،   34/1،  7/1،  2،  1األمتتر المداىتتب ىليتته بتتالمواو 

والجتوول  1989لستنة  122المدتول بالقتانون  1960لسنة  182من القانون رى   1/

 المرف  .
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لستتتجن ىضتتتت الميكمتتتة يضتتتوري ا بمداىبتتتة الطتتتاىن با 3/7/2014وبجلستتتة 

الم تتوو لمتتوة خمتتت ى تترة ستتنة وبموريمتته مبلتتع مائتتة ألتت  جنيتته وبمصتتاورة المختتور 

 المضبوط  والمصاري  الجنائية .

 

ولما كان  ذا اليك  مديبا وباطال فقو طدن ىليه الميكتو  ضتوه المتذكور بطريت        

( 1ممتابع( ستجن أبتو زىبتل ) 225النقض ب خصه من السجن وىيو طدنه ميتت رىت  )

 . 8/2014/ 11ى وذلك بماريخالدموم

 

 

 : ونوردَفيماَيلىَأسبابَالطعنَبالنقض

 

 أســــــبابَالطعن

 

 : أولاًَ:َالقصورَفىَالتسبيبَوالنخلالَبحقَالدفا َوفسادَالاستدلال

يصتتلت ميكمتتة الموضتتوع واىدتتة التتوىو  المتتى ىضتتت ب وانتتة الطتتاىن ىن تتا 

ائتو / أيمتو وجيته ين تى الضتابط بقول ا ما نصه ىن الميريات السرية المتى أجرا تا الر

بويوة مباي  ىس  ثان موينة نصر ، ولت ىلتى أن المتم   ) الطتاىن ( ................ 

ـ ييتتوز وييتترز متتواو  مستتاكن ىيتتويال بتتوائرة القستت  7بالدقتتار رىتت   2والمقتتي  ب تتقة 

مخورة ، فاسمصور ىذنا  من النيابة الدامة بضبطه وم مي   خصته ومستكنه لضتبط متا 

وبتتذات المتتاريخ ,  25/9/2013وذلتتك بمتتاريخ ه أو ييتترزه متتن متتواو مختتورة ، ييتتوز

متتن ال تترطة الستتريين ىلتتى ييتت  يمواجتتو المتتم   ويتتال م تتا وة انمقتتل ىلتتى رأت ىتتوة 

المتتتم   لتتته ألقتتتى كتتتيت بالستتتميك فقتتتا  بالمقاطتتته ، وب ضتتته مبتتتين أن بواخلتتته مستتتيو  

ل افمين ميمويتان ن تت المتاوة ال يروين المخور وبالسيطرة ىليه وم مي ه ىثر مده ىلى 
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المختتتورة المضتتتبوطة .  وبمواج متتته بالمضتتتبوطات اىمتتتر  بتتت يرازه ل تتتا ووزنتتتت 

 جراما . 2.70ىائما

 

واستتمنوت الميكمتتة فتتى ثبتتوت الواىدتتة ضتتو الطتتاىن وصتتية ىستتناو ا ىليتته ىلتتى 

، ومتتا ورو بمقريتتر ىستت  المدامتتل الكيماويتتة   تت اوة الرائتتو أيمتتو وجيتته ين تتى أمتتين

 طب ال رىى .بمصلية ال

 

وبدتتو أن يصتتلت الميكمتتة مضتتمون التتوليلين المتتذكورين بمتتا ه يختترج ومتتا 

ىولت وص  اهم ا  المسنو للطتاىن ىلتى ثبتوت ىيترازه يصلمه ىن واىدة الوىو  ، 

،  لمخور ال يروين المضبوط وون ىصتو اهمجتار أو المدتاطى أو اهستمدمال ال خصتى

متتتن ىتتانون المختتورات ، وىضتتتت  34ة المتتاو بتتول 38وىتتولت القيتتو ليكتتون بالمتتتاوة 

بمداىبمته بالستتجن لمتتوة خمستتة ى تتر ىامتتا  وبموريمته مائتتة ألتت  جني تتا ىمتتا نستتب ىليتته 

 1960لستنة  182متن القتانون  42،  38ومصاورة المخور المضبوط طبقا  للماومين 

 المدول والجوول المرف  به .

 

ت المقومتة متن بدتو  جويتة ومل يت  الميريتاوكان وفاع الطتاىن ىتو وفتع وممستك 

الدامتتة  وبتتبطالن ىذن النيابتتة، ضتتابط و تتا و الواىدتتة الوييتتو الضتتابط أيمتتو وجيتته 

بالميريتات أنته  وم مي ته وم متي  المستكن المزىتو الصاور بناع ىلي ا لضتبط الطتاىن 

 .  وه يقي  فيه,  و و ليت له وه يخصهللطاىن ويقي  فيه ، 

 

نوات المقومتتة منتته لورفتتة الم تتورة أثنتتاع ووار وفتتع ووفتتاع الطتتاىن ووفقتتا للمستتم      

 2طبقتا للثابتت ل  1/7/2014المرافدة  ولميكمة الموضوع بجلسةمجويو اليبت ، 
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أنه ىو  يافظة مسمنوات ـ أسقط ا اليك  مماما ول  يدترض ل تا ىيتراوا وه بميضر ا ـ 

 .  روا

 

لمرافدتة وستل ا وار وفع ووفاع الطتاىن ، ووفقتا للمستمنوات المقومتة منته بجلستة ا      

يتول ـ  ىاوونا مقويم ا بثال  يوافظ مع مذكرة أسباب  تذا الطدتنبالميقيقات ـ والمى 

 :  الركازات اآلمية

 

بالدمتارة  2بال تقة رىت   أنه ليت صيييا أن المم   / الطاىن يقي .      الركازَالأول

ه مخصه وه يقتي  في تا ـ مساكن ىيويال , بل ىن  ذه ال قة  7رى  

ى خاصتة بمتن يتوىى ميمتو فتؤاو بيتر أيمتو التذ  يمملك تا ،  و 

 .    راع  وييوز ا ويقي  في ا

 

 نتا  1وىذ ىو  الطاىن أسانيو ذلك ، ف ننا ىاوونا بيافظمنتا /        

ـ ىاوونا ىرفا  صورة ىقو ممليك ال قة المتذكورة  1وميت رى  /

ت لمالك ا ويائز ا المقي  في تا ميمتو فتؤاو بيتر أيمتو ـ وكتذا ميت

أصتول ىيصتاهت ستواو استم الك الك ربتاع والوتاز  3،  2رى   / 

 .  لل قة المذكورة باس  مالك ا ويائز ا المذكور

 

صتتورة  4ـ ميتتت رىتت  /  1ومرفت  أيضتتا بتتذات اليافظتتة /        

بطاىة الرى  القتومى  للطتاىن المقومتة بالميقيقتات، وثابتت ب تا أن 

 .  ىية ـ  برا   المرىة البوه 95ىىاممه بمصر  ى برى  
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 نتتا ـ  2باليافظتتة رىتت  /  1كمتتا ىاوونتتا ىرفتتا  ميتتت رىتت  /       

المتتى يدمتتل  بوولتتة ىطتترصتتورة بطاىتتة ىثبتتات  خصتتية الطتتاىن 

وثابت ب ا أنه يدمل ويقتي  والمقومة بالميقيقات ،  مياسبا في ا

فتى ال مترة المتى اوىتى ميترر الميريتات أنته يمتاجر  بوولة ىطر

وبال تتقة المتتى ثبتتت أن تتا ه مختتل ـ  صتترفتتى مفي تتا بالمختتورات 

 .  الطاىن وه يقي  في ا

 

الطتتاىن أنتته لتتيت صتتيييا متتا زىمتته ميتترر الميريتتات أن  . الركازَالثانى

وفقتا ىاطل ه ىمل له وه وسيلة له للدي  ، بل الصتييل و

، والمتتى  الصتاورة متن وولتتة ىطتر ىثبتات  خصتتيمهلبطاىتة 

 1ميتتتتت رىتتتت  / ىتتتتوم ا بالميقيقتتتتات ، وىاوونتتتتا مقتتتتويم ا 

وأنه كان ،  ليت ول  يكن ىاطال نا ـ أنه  2بيافظمنا / 

ـتت ىبتتل القتتبض ىليتته ظلمتتا ـ مياستتبا فتتى وولتتة ىطتتر يدمتتل 

ويمقاضى من ىمله مرمبا مجزيا ، ومتن ثت  لت  يكتن ىتاطال 

 !وه خالى   ول أو ه مصور له  ىا ة ن سه 

 

متتت الميريتتات أنتته ه ستتواب  لتته فتتى المختتورات كمتتا زى  : الركازَالثالث

موينتتتتة  4168/2013وصتتتتايب ا ، وأن الميضتتتتر رىتتتت  

ميتترر بمدرفتتة ذات الضتتابط أيمتتو وجيتته فتتى نصتر ثتتان ـ 

، وىو  وفاع الطتاىن صتورة ذلتك الميضتر  10/7/2013

والتتذ  ىتتاو ،  للمتتوليل ىلتتى خصتتومة الضتتابط المتتذكور لتته

ويرر له ميضرا ثانيا ىو  الوفاع صورمه ـ يرره لته ذات 
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ىبتتتل يتتتو  فقتتتط متتتن ميريتتتره  24/9/2013الضتتتابط فتتتى 

 .   25/9/2013ميضر ميريامه الكاذبة فى 

 

و تتت  تتذه المستتمنوات المتتى ىتتوم ا الطتتاىن  ومخافتتة       

ـ ىاوونتتا مقتتوي   1/7/2014بالميقيقتتات وبجلستتة المرافدتتة 

االتتذ   نتا ـ األمتتر  3صتورة  تتذين الميضتترين بيافظمنتتا /

مم  / أيمتتتو وجيتتته ىلتتتى خصتتتومة بتتتاليؤكتتتو أن الضتتتابط 

وأن متتتتتا أوروه بميريامتتتتتته ،  وأنتتتتته يمرصتتتتتوه, الطتتتتتاىن 

ه يستتتمقي  متتتع ميريتتتره ميضتتترين لتتتتذات  25/9/2013

ثتتت  ييتتترر ،  24/9/2013و،  10/7/2013المتتتم   فتتتى 

متتتن الميضتتتر الثتتتانى ـ  بدتتتو يتتتو ـ  25/9/2013فتتتى 

ا يزى  فيه مزاىمه أن المم   يمتاجر فتى المختورات  ميضر 

ىلتتى غيتتر ستتنن ـ    / الطتتاىنومل يق تتا للمتتم وكتتذباكيتتو ا ، 

 .الي  والدول وا نصا  

 

متتتا أورومتتته ،  لتتتيت صتتتيييا ، بتتتل  تتتو الكتتتذب بدينتتته أنتتته .  الركازَالرابع

ي مدتتل أنتته مدتتا  أن الطتتاىن  الميريتتات  وزىمتته صتتايب ا

ـ  بتتل الصتتييل ـ و تتو متتا أيومتته المستتمنوات   صتتابة بيتتوه

 2ظتتة / المقومتتة لورفتتة الم تتورة ـ وىاوونتتا مقتتويم ا بالياف

 نا , أن الطاىن مصتاب فتى يتاو  ستيارة وميتت الدتالج 

لتتو  أطبتتاع متتخ وأىصتتاب وىتتالج طبيدتتى وأنتته المكثتت  

 . مصرو  له أطرا  صناىية لرىاية المدوىين
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* يافظتتتتتة المتتتتتم   / الطتتتتتاىن لورفتتتتتة الم تتتتتورة بجلستتتتتة 

3/10/2013  

  نا 2* يافظة / 

 

، متا أورومته الميريتات  بدينتهأنه ليت صيييا ، بل  و الكتذب  .   الركازَالخامس

فتى الدويتو متن وزىمه صتايب ا ، أن الطتاىن ستب  ام امته 

، وميتتواه أن يقتتو  رىمتتا لتتوىو  وايتتوة  ىضتتايا المختتورات

المل قتة المتى يترر ذات الضتابط ميضتر ا خال  الوىو  

المتتتذكور . ولتتت  يقتتتو  الضتتتابط  10/7/2013الكيتتتو  فتتتى 

بتل رات ، صاورا ضو الطاىن فى ىضتية مختو يكما وايوا

ـ ختال  متا افمدل تا ـ مقيتتوة  ولت  ير تو ىلتى رىت  أ  ىضتية

 ضو الطاىن .

 

الميترر متن ذات  2013/  4168وىو  وفتاع الطتاىن صتورة الميضتر الترىي        

، كما ىو  صورة الميضر الميرر لته بمدرفتة  10/7/2013الضابط أيمو وجيه فى 

الخصتتومة متتن ناييتتة ،  ـ األمتتر التتذ  يتتول ىلتتى 24/9/2013ذات الضتتابط ـ فتتى 

متن أن الطتاىن  25/9/2013ويثبت اسميالة ما جو  به الضابط فى ورىة ميريامته 

ورج متن فمترة ىلتى ا مجتتار فتى مصتر بمجتتارة المختورات ، بينمتا ثبتتت أنته كتان يقتتي  

ـ با ضتتافة ىلتتى األكاذيتتب األختتر  الستتال  بيان تتا ، والمتتى ييتت  يدمتتل بوولتتة ىطتتر 

ومتن ثت  بطتالن ،  بدو  جويتة وبمل يت  وكتذب ملتك الميريتاتسانوت وفع وفاع الطاىن 

 بناع ىلي ا .  ىذن النيابة الصاور
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متن أن الطتاىن ىاطتل ما أورومه الميريتات ليت صيييا ويبين مما مقو  ، أنه         

أنتته لتتيت لتته وستتيلة م تتروىة متتا أورومتته الميريتتات  لتتيت صتتيييا، وأنتته  ه ىمتتل لتته

وه ما أورومته متن أنته ،  فى المواو المخورةـ  كما أوروت و  المجارة ـس للمدي  من ا

مستاكن ىيتويال  7( بالدقتار رىت  2بترى  )» يمخذ من  قمه المتى ستاىت الميريتات أن تا 

ـ يالة كون  ذه ال قة ليست للمم   ، ه يقتي   في تا ، وىنمتا يقتي  المتم   « بوائرة القس  

 95يقي  فى  تقة أختر  بترى  لقا رة ، وأنه يال نزوله ل أساسا يي  يدمل بوولة ىطر

 ارع المرىة البوهىية ـ  برا ـ و تى  ختال  ال تقة المتى ذكر تا ميترر الميريتات ، 

وأنتته متتن ثتت  لتتيت صتتيييا أنتته يمتتارت مجتتارة المختتورات فتتى ال تتقة المتتى نستتب ىليتته 

في تا ، أو أن المتتومنين متن ىمالئتته ـ كمتتا زىت  ـ يمترووون ىليتته في تا لمدتتاطى  ا ىامتة

، بتتل ىن الطتتاىن يقتي  ييتت  يدمتتل مياستبا متتن فمتترة او المختتورة و تترائ ا بتالثمن المتو

بديوة فى وولة ىطر ، وذلك مدلو  لكافة أ له وأىاربته وأصتوىائه ، وىتو  وفتاع الطتاىن 

 .   للميكمة يافظة للمسمنوات المثبمة لذلك كله ، وثابت مقويم ا بميضر الجلسة

 

ن ميمتتو  يافظتتة المستتمنوات الثابتتت مقتتويم ا  تتذا وىذ ىدتتوت الميكمتتة ىتتن بيتتا      

المديتتتب فتتتى متتتووين وفتتتاع «  خمتتتزال ا» ، ووضتتتوح  1/7/2014بميضتتتر جلستتتة 

أختذ » الطاىن بميضر جلستة المياكمتة ، فيمتل ميضتر الجلستة المبمستر أن التوفاع 

وفتتع بتتبطالن ىذن النيابتتة  وأنتته، « التتوىو  متتن ختتالل األورا ي تترح ظتترو  

 وىتو  مدقوليتة الواىدتة ،، وكيويتة اهم تا  ومل يقته ،  يتر جويتةهبمنائه ىلى ميريتات غ

، وبطتتتالن ا ىتتترار المنستتتوب للمتتتم  / الطتتتاىن بميضتتتر  وان تتتراو الضتتتابط بال تتت اوة

ـ وىتتو اىمضتانا  تتذا  الضتبط ، وانم تتاع صتلة المتتم   / الطتاىن بتتاليرز المقتول بضتتبطه

 2ت مقتتويم ا ل اهخمتتزال وىتتو  ميصتتيل اليكتت  لميمتتو  يافظتتة المستتمنوات الثابتت

، أن نقتو   بميضر الجلسة ، والمسمنوات الساب  مقتويم ا بالميقيقتات ولورفتة الم تورة
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مع أسباب  ذا الطدن ثال  يوافظ مستمنوات بمتا ىومته الطتاىن للميكمتة وبالميقيقتات 

 ، وأ اح ىنه اليك  ىيراوا أو روا !!

 

 ميمتل أ  هوخلل الوفاع من ذلك كله ىلتى أن ميريتات الضتابط أيمتو وجيته 

طتتابع جتتو  بتتل ي تتوب ا الكتتذب واهفمتتراع والميامتتل ضتتو الطتتاىن واصتتطناع أستتباب 

متتن ستتلطة  لييصتتل بواستتطة وبطريتت  الختتواع والوتت  ىلتتى ىذن،  م مدلتتة ومكذوبتتة

الميقي  بضبط الطاىن وم مي ه وم مي  السكن المزىو  كذبا ىلى ختال  اليقيقتة أنته 

 م تتا  الماثتتل ىلتتى ختتال  اليقيقتتة والواىتتع يقتتي  فيتته ، وكيمتتا يل تت  لتته الم متتة ميتتل ا

وأن الثابتت متتن المستمنوات المتتى ىتوم ا وفتتاع وبقصتو الكيتتو لته واهنمقتتا  منته ، خاصتتة  

الطاىن وجوو خصومة جوية بين الطاىن والضابط أيمو وجيته ين تى ضتابط مبايت  

أ  فتى  24/9/2011ىس  موينة نصر ثان ، والذ  ىا  بميرير ميضر ضوه فى يو  

فضتال  ىتن ،  و  الساب  مبا رة ىلى ماريخ يوو  الواىدة الماثلتة المتوىى بيتووث االي

والستتاب   10/7/2013الميضتتر الستتاب  الميتترر بمدرفمتته أيضتتا ضتتو الطتتاىن فتتى 

ىن صتل جتوه متا ـ  يلمز  يوووه وأن يمرك لويترها  ارة ىليه ـ ىذ كان يمدين ىليه أن 

جراعامته ب تب ة اهنييتاز والمدست  وىتو  يمتى ه موصت  ى  أن يبا ر الم مةـ  يزىمه

 . الييوة

 

كمتتا كتتان ىليتته كتتذلك ىذا كانتتت ىتتو وصتتلت ىليتته مدلومتتات ضتتو الطتتاىن م يتتو 

امجاره بالمواو المخورة وامخاذ مسكنه مكان ا لمقابلة ىمالئه لممارسة ملتك المجتارة ـ أن 

بمكافيتتة يخطتتر ىوارة مكافيتتة المختتورات أو مكمب تتا بموينتتة نصتتر ، ف متتا المخمصتتان 

ولوي ما أج تزة الرصتو وىتوائ  ممارستى ،  جرائ  الييازة واهمجار فى المواو المخورة

متا يمصتل بن تاط  ملك المجارة غير الم روىة المى يمكن من خالل ا المدر  ىلى كتل

أمتا أن يقيت  الضتابط الطاىن المزىو  وكي ية المير  ىنه وبلوغ اليقيقتة فتى  تأنه ، 
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فى ذلك اهم ا  ) الم مدل ( التذ  اصتطنده ،   وممه للطاىنبرغ  خصـ  المذكور ن سه

 ضو الطاىن فى يومة الخصومة القائمة بين ما والستابقة مبا ترة ىلتى الواىدتة الماثلتة

ووصتتت  ىجراعامتتته  ،ف نتتته يكتتتون بتتتذلك ىتتتو وضتتتع ن ستتته مواضتتتع الريتتتب والظنتتتون ، 

ة بالطتتاىن بقصتتو اهطايتت وميريامتته المزىومتتة بدتتو  الييتتوة واهصتتطناع متتن الدتتو 

 واهنمقا  منه والكيو له .

 

وه ينتال متتن ذلتتك القتتول بتتأن الضتتابط أيمتتو وجيتته ين تتى يدمتتل ب تتدبة البيتت  

الجنائى بقس  موينة نصر ثانى وأنه يخمل كذلك بضبط جرائ  ييازة المتواو المختورة 

 والمير  ىن مرمكبي ا .

 

لته فتى نطتا  يمدين ىليه ممارسة ىمألنه من المقرر أن رجل الضبط القضائى 

،  متتن ال تترىية ا جرائيتتة والنتتزول ىلتتى أيكام تتا وىواىتتو ا وضتتوابط ا الصتتييية

يمى ه مميول ملك السلطة ىلتى ىوارة وصتورة متن صتور المستلط ومصتبل ستوط ا فتى 

وفتى  تذا متا يتؤذ  الدوالتة ،  أيو  القائمين ىلي ا يل بون به ظ ور المواطنين األبريتاع

 أفوح األضرار بما يؤذن باضطرابه ومصوع أركانه . ، ويسبب للمجممع أ و ا يذاع

 

وىلى  ذا فقتو كتان يمدتين ىلتى الضتابط المتذكور ىذا صتل جتوه أنته نمتى ىلتى 

 للطتاىن فتى مجتارة المختورات ومتروو المتومنين ىلتى ستكنه   مدلومات ىن ن تاطىلمه 

ه متن ) المزىو  ( ل رائ ا ، أن يباور بت بالغ مكمتب المختورات المختمل بمتا ورو ىليت

ملتتك المدلومتتات ليمتتولى  تتو مراىبتتة الطتتاىن والميتتر  ىتتن صتتية  تتذه المدلومتتات أو 

كذب ا بدتو اهطتالع ىلتى ستواب  الطتاىن وام امامته ومراىبمته المراىبتة السترية الوىيقتة 

طالما أنه يمارت ذلك الن اط المؤث  الموىى به ـ ولكتن الضتابط المتذكور ميتت متأثير 

 الثتانىو 10/7/2013فتى  أول متاميضترين للمتم    خصوممه المى ول ىلي ا ميريره
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، مصتتو   تتو  و تتو اليتتو  الستتاب  مبا تترة ىلتتى ميريتتره ميريامتته 24/9/2013فتتى 

للم متة فتتوبج ميريتتات مليئتتة باألكاذيتتب ، وبا تتر جميتتع ا جتتراعات بن ستته ، ويتترل 

بكتتل  تتتىع ، فجتتتاعت ميريامتته وىجراعامتتته م تتتوبة بمتتا أستتتل ناه ومتتتن  اهن تتتراوىلتتى 

ومتا ،  و و ما أبطل أيضتا ىذن النيابتة الدامتة الصتاور بنتاع ىلي تات وأكاذيب ! افمراعا

 . مرمب ىليه

  

وىتتو أو  مصتتو  الضتتابط أيمتتو وجيتته ل تتذا الدمتتل , أن متتورط فتتى سلستتة متتن      

كان يدمتل مياستبا بوولتة الطاىن األكاذيب فيما وص ه كذبا بأنه ميريات , فاسمبان أن 

و أنته ه وستيلة لته للدتي  ى َّ اهمجتار فتى المختورات , أ ىطر وليت ىاطال كما ىوىتى

يماجر بالمخورات فى مصر , بينمتا  تو  كذب وىو  صية زىمه بأن الطاىنواسمبان 

بميريتات  واسمبان كذب وىو  صية بيان ال قة المتى أورو تا,  يدمل ويقي  بوولة ىطر

من تا , ويمتروو ىلي تا بمقولة ىن المم   / الطاىن يقي  في تا ويمتارت مجتارة المختورات 

ه منتته , فاستتمبان أن ال تتقة المتتذكورة بالميريتتات  ل تتراع المختتوراتفي تتا المتتومنون 

الموظتت   ميمتتو فتتؤاو بيتترمختتل الطتتاىن وه يقتتي  في تتا وأن تتا ملتتك وييتتازة وىىامتتة 

متورط في تا الضتابط  وأستبع ىليته  ممتا ينست  كتل  تذه المتزاى  المتىب ركة ىيتويال ، 

 كذبا أنه ميريات . 

 

والمز  الييتوة واألمانتة ولو كان  ذا الضابط ىو مولب ىلى خصوممه للطاىن ,         

والنزا ة وأجر  ميريات فدلية جوية ـ لدلت  ىلت  اليقتين أن الطتاىن كتان يدمتل ينتذاك 

ه  ولدلتت  أن ال تتقة المتتى وبتتج بيانام تتا فتتى ورىتتة ميريامتته، بوولتتة ىطتتر ولتتيت ىتتاطال 

مخل وملك وييتازة وىىامتة أيتو متوظ ى  تركة ىيتويال ومخل الطاىن وه يقي  في ا 

ثابتتت بالمستتمنوات المقومتتة للميكمتتة وبالميقيقتتات والمتتى ىاوونتتا مقتتويم ا  ىلتتى متتا  تتو

متتا  يستتمييل نتتا ـ ولدلتت  أنتته  2باليافظتتة رىتت  / 1 نتتا وبالمستتمنو / 1باليافظتتة رىتت  / 
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يمتتروو ىلي تتا ىلتتى الطتتاىن متتن أنتته يمتتاجر بالمختتورات متتن ملتتك ال تتقة ونستتبه ستتياومه 

 ل راع المخورات منه !!!   المومنون

 

وألن اليقيقتتة ىتتو صتتوممه لتتو  القتتبض الباطتتل التتذ  أجتتراه , وىتتر  أن ال تتقة        

ه مخل الطاىن وه يقتي  في تا , وىنمتا  تى ملتك وييتازة المى وبج ا بورىة الميريات 

ضتطر للدتوول أالموظ  ب تركة ىيتويال ـ لتذلك فت ن ستياومه  ميمو فؤاو بيروىىامة 

بم مي ت ا فتى ىذن النيابتة التذ  ييملته لته  وصر  النظر ىن م مي  ملك ال قة المتأذون

 لمتاذا لت  ي تم  ال تقةوأرفقه بالميضر الذ  يرره لمن يتذه , ووون أن يدنتى ببيتان 

أن متتا  وه يجتتزئ فيتته افمتتراض,  المتتأذون لتته بم مي تت ا , و تتو أمتتر ييمتتاج ىلتتى م ستتير

لطاىن يونيه ىن ذلك الم مي  المأذون له به ـ فستياومه يميترك يوىى الدثور ىليه مع ا

ممختذ ل تا وأن  تذه المجتارة المؤثمتة ,  « مجارة فى المختورات »فى ىطار ىضية 

يمترووون ىلي تا ل تراع المختورات متن الطتاىن ـ  وأن المتومنين,  مقرا بملتك ال تقة

و  « مدتين » المتذكورةمدنى أن ال تقة و ذه الدناصر المى اوىا ا سياومه بميريامه , 

لمختتتزين المختتتورات في تتتا , لالمجتتتار من تتتا كمتتتا أورو بميريامتتته , وللبيتتتع  « مقتتتر »

 و تذا كلته يستموجب م متي  ال تقةللمومنين الذين يمترووون ىلي تا لل تراع من تا , 

 « مجتارة المختورات » ألن  تذا الم متي  واجتب  ثبتات,  الطتاىنبرغ  القتبض ىلتى 

ثت   تى مقتو  ومستانو التوليل التذ  يتزى  للمتومنين من تا ,  يتعيبا ر ا الطاىن ويبالمى 

 !!  الضابط أن ىبضه ىلى  خل الطاىن ىو أس ر ىنه

  

صتتك  »ولتتذلك فتت ن ىتتوول الضتتابط ىتتن م متتي  ال تتقة المتتأذون لتته بم مي تت ا ,        

لميريامه وىجراعامه , بل ول خصه وىو  المزامته بمبتاوئ الييتوة والنزا تة  ـ  « ىوانة

 !!  تانة فيما يرره وبا ره من ىجراعاواألم
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يياو تذا الواىتع الستافر , يسميضتتر يقيقتة أختر  , ومستاؤه          ي ترض ن سته ـ    مًّ

كيتت  استتمقا  لستتياوة الضتتابط أيمتتو وجيتته المجتتوي  بتتأن الطتتاىن يبا تتر مجتتارة و تتو 

 إالا و تتو متتا ه يستتمقي  المجتتوي  بتتته , المختتورات ويبيد تتا للمتتومنين متتن  تتذه ال تتقة 

فكي  اسمقا  لسياوة الضتابط  تذا المجتوي  بينمتا ال تقة ـ بميريات جوية ومراىبة فدلية 

بل  ى ملك وييازة وىىامة يختر لت  يبختل ىلتى وفتاع , ه مخل الطاىن وه يقي  في ا 

الطاىن بمزويوه بالمستمنوات المتى مكتذب  تذا الكتذب وا فمتراع التذ  متورط فيته الستيو 

 ! .   الضابط أيمو وجيه

 

ىاطدة وجازمة فتى  تأن ىتو  جويتة  ذا وىو جاعت أسباب اليك  المطدون فيه 

ألن تا ن تت ىتن الطتاىن ىصتو ا مجتار بتالمواو المختورة ،  الميريات الم تار ىلي تا ين  تا

متتن ىتتانون  34بتتول المتتاوة  38ولمقيتتو ا بالمتتاوة  فدتتولت الميكمتتة وصتت  الم متتة

وجو ر تتا والمتتى متتوور جتتويم ا و تتذا القصتتو  تتو ركيتتزة ملتتك الميريتتات المختتورات ، 

ا مد  مقتو  أساس تا  ه يقبتل المجزئتة ألن تا كي ًّ وألن تا م تكل فتى يالمنتا ا ، وجوو ا وىوم 

ىلى زى  ضابط الواىدة القائ  بتالمير  بتأن الطتاىن يمجتر بتالمواو المختورة وأنته ىتا  

 فت ذا متا بمراىبمه واىوانه ، وماكو من خالل ا ممارسمه لملك المجتارة غيتر الم تروىة ،

 استتمبدوت الميكمتتة ا مجتتار ونيتتة ا مجتتار متتن  تتذه الميريتتات لدتتو  جتتويم ا بينمتتا  تتى

م تكل التتركن األساستتى والجتتو ر  فتتى جويتته الميريتات ، فتت ن ذلتتك وليتتل ىتتاطع ىلتتى 

بييتت  ه يبقتى من تتا متتا ييمتتل القتتول بأن تتا كانتتت ان يتار جويتتة الميريتتات متتن أساستت ا 

ـ ألن الجويتتة فتتى الميريتتات  جتتزع يختتر من تتاجتتاوة فتتى جتتزع من تتا وغيتتر جتتاوة فتتى 

الخاصتتة بالتتتوىو  الماثلتتتة وفتتتى خصوصتتيم ا ممرابطتتتة األجتتتزاع ه ىن صتتتا  بين تتتا ، 

تتا وبطريتت  واستتمبداو جتتزع من تتا لمتتا ستتاور الميكمتتة متتن  تتك فتتى  تتأن ا ، يتتؤو   يمم 
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اللزو  الدقلى اسمبداو جزئ ا اآلخر الممدل  بواىدة ىيتراز المختور وون ىصتو ميتوو ، 

 . ن المجزئة ه مرو بوا ة ىه ىلى ما  و ىابل للمجزئةأل

 

ل تا ،  مكتون فتى غيتر ميل تا وه ستنو أو أستاتف ذا ل  يكن كتذلك فت ن المجزئتة 

وألن الميريتات الجويتة  تى ـ  ويكون اليك  فتو  ىصتوره ىتو فستو استموهله بمتا يديبته

 تاع يالتة الملتتبت الدنصتر الجتو ر  التذ  يقتو  ىليته ا ذن بالضتتبط والم متي  بدتو انم

ىناصر ا . ول ذا أوجب الم رع أن يستب  صتوور ا ذن  وزوال كافة يثار ا وممايى

بالضبط والم مي  موافر  رط جوية الميريات السابقة ىلى صووره وه ىبرة فتى  تذا 

المقتتا  بمتتا يستت ر ىنتته من يتتذ ذلتتك ا ذن و تتو األمتتر هيتت  ىلتتى صتتووره ، يالتتة كتتون 

 لدمل ا جرائى بمقومامه ه بنمائجه .القاىوة أن الدبرة فى ا

 

فتتالدبرة فتتى صتتية ا جتتراع بمقومامتته ه بنمائجتته ، وىذا كتتان القتتانون ىتتو أنتتاط 

مقوير جوية الميريات السابقة ىلتى ىصتوار ا ذن بالضتبط والم متي  بستلطة الميقيت  ، 

ا ول ا أن مرفض األخذ ب ا ومممنتع ىتن ىصتوار ا ذن ، ىذا متا رأت ـ كالياصتل ـ أن ت

ميريتتات ىاصتترة ي تتوب ا المج يتتل أو الومتتوض أو ا ب تتا  ـ ىهّ أن متتا ممارستته ستتلطة 

ملزمتة بتأن ، و تى  لرىابة الميكمة صتايبة وهيتة اليكت  فتى التوىو الميقي  خاضع 

، وأن ممناول تتا بأستتباب  مدتترض للتتوفوع الجو ريتتة المبتتواة ىلي تتا بمتتا يقستتط ا يق تتا

 بة ميكمة النقض  .سائوة ، و و ما مخضع فيه بوور ا لرىا

 

أن ميكمتة الموضتوع لت  مأختذ وبالرجوع ىلى أسباب اليك  المطدون فيه يمبين 

بذلك الوفع الجو ر  وىضت برفضه بقول تا ىن تا مطمتئن ىلتى الميريتات المتى أجريتت 

كافيتة  صتوار  ومرماح ىلي ا ، ألن ا ميريتات صتريية واضتية وميمتو  ىلتى بيانتات
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مع بأن ا أجريت فدتال  بمدرفتة الرائتو أيمتو وجيته ين تى ا ذن ومصو  من أجرا ا ومقن

ا بالرفض .  ، ول ذا ف ن الوفع يكون ىلى غير سنو جوير 

 

ألن ،  مقتو  ه يصتلل رو ا ىلتى ذلتك التوفع الجتو ر وما أورومه الميكمة فيمتا 

 تتى بتتذام ا المندتتى ىلي تتا بدتتو  ، الميريتتات المتتى وثقتتت ب تتا الميكمتتة واطمأنتتت ىلي تتا 

وألستتتباب أوضتتتتي ا ومؤيتتتتوة  ورما تتتتا التتتوفاع بالكتتتتذب ومخال تتتة اليقيقتتتتة،  الجويتتتة

مدستتت  وفستتتاو فتتتى بالمستتتمنوات ، ممتتتا يوتتتوو مدتتته رو الميكمتتتة وىتتتو انطتتتو  ىلتتتى 

 .اهسموهل ومصاورة ىلى المطلوب 

 

ألن تا لت  موضتل فتى  ذا ىلى ما  اب رو الميكمة السال  التذكر متن ىصتور ، 

ا واطمأنتتت ىلي تتا وملتتك  تتى المقتتومات المتتى يكم تتا ىناصتتر الميريتتات المتتى وثقتتت ب تت

ينبوتتى موافر تتا أمتتا  الميكمتتة ىبتتل أن مدمتتل ستتلطم ا المقويريتتة فتتى وزن تتا ومكتتوين 

ألن ستتتلطة المقتتوير مستتتملز  بوا تتة أن مكتتتون  نتتاك ىناصتتتر مكمملتتتة ـ ىقيتتوم ا في تتتا 

فت ذا كانتت ملتك الدناصتر ىاصترة أو غيتر مكمملتة فت ن ـ  مطروية ىلى القتائ  بالمقتوير

ا كذلك ا ىاصر  ا صائب ا وسويو ا يكون أمر  وذلتك وفت  مقمضتيات الم كيتر ،  مقوير ا مقوير 

 والمنط  الصييل . السلي 

 

متتن والتتوفع بدتتو  جويتتة الميريتتات ، وبتتبطالن ا ذن لدتتو  جويتتة الميريتتات ، 

وىضتتت ميكمتتة التتنقض بمأييتتو يكتت  ميكمتتة الموضتتوع بتتبطالن  ، التتوفوع الجو ريتتة

لميريتات لخلو تا متن بيتان ميتل ىىامتة المتم   وىملته التذ  يمارسته لدو  جوية اا ذن 

، )  مع أنه ماجر أخ اب ويبا تر ن تاطه فتى ميتل مترخل بته  ولته بطاىتة ضتريبية 

وىضت بصية ما ذ بتت ىليته ( ،  350 ل ـ 66 رى  ـ 29ـ ت  3/4/1978نقض 

ت لمتتا ميكمتتة الموضتتوع المتتى أبطلتتت ىذن الم متتي  مأسيستتا  ىلتتى ىتتو  جويتتة الميريتتا
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التذ  ىسمصتوره لتو كتان ىتو جتو فتى ميريته ىتن المتم   لدتر    مبينمه من أن الضتابط

يقيقة ىسمه ، ـ كما ىضت بذلك أيضا ىلى سنو أن الضابط لو كتان ىتو جتو فتى ميريته 

، أما وىو ج له وخال ميضره من ا  ارة ىلى  لموصل ىلى ىنوان المم   وسكنه

ا يبطتتل  األمتتر التتذ  ىسمصتتوره وي تتور وميويتتو ستتنه لقصتتوره فتتى الميتتر  ممتتىملتته  

  الوليل الذ  ك   ىنه من يذه

  1008لـ  206 رى  ـ 28ـ ت 4/12/1977نقض * 

 ا : ـأيض  

  555 ل ـ 95 رى  ـ 36ـ ت  9/4/1985 نقض*  

 350 ل ـ 66 رى  ـ 29ـ ت  3/4/1978*  نقض  

ـ طدتتتن  914 ل ـ 190 رىتتت  ـ 28ـ ت  6/11/1977*  نقتتتض 

640/47    

 1008 ل ـ 206 رى  ـ 28ـ ت  4/12/77قض  *  ن

 350 ل ـ 66 رى  ـ 29ـ ت  3/4/78*  نقض  

 830 ل ـ 170  رى  ـ 29ـ ت  26/11/78*  نقض  

 214 ل ـ 190 رى  ـ 28ـ ت  6/11/1977*  نقض   

 331 ل ـ 61 رى  ـ 19ـ ت  18/3/1968*  نقض   

 

رية واسدة فتى مقتوير وه ينال من ذلك أن مكون لميكمة الموضوع سلطة مقوي

متتو  جويتتة الميريتتات المتتى يصتتور ا ذن بتتالقبض ومستتجيل المياوثتتات ال ام يتتة بنتتاع 

ألن اسمدمال الميكمة لملتك الستلطة م تروط بوا تة بتأن يكتون فتى ميلته غيتر ، ىلي ا 

،  تتتذا ىلتتتى أن الستتتلطة  م تتتوب بتتتأ  ىتتتور متتتن المدستتت  أو ىستتتاعة استتتمدمال الستتتلطة

يكمتة الموضتوع  ل تا ىواىتو ا وضتوابط ا ومخوم تا المتى المذكورة المى ممممتع ب تا م

والقتتتول بويتتتر ذلتتتك متتن  تتتأنه أن مصتتتبل الستتتلطة ، متتنظ  يركم تتتا ومتتتؤمن مستتيرم ا 
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المقويريتتتة ظالمتتتة ومستتتمبوة مطتتتيل باليريتتتات الدامتتتة ومدصتتت  بيرمتتتات المنتتتازل 

 والمياوثات ال ام ية الخاصة ومن  تأن ذلتك ى تاىة ال وضتى فتى المجممتع ممتا يتؤو 

  ياره ومواىى بنيانه.نه

 

 ذا ومراىب ميكمة النقض الستلطة المقويريتة لميكمتة الموضتوع فيمتا يطترح 

بتتالقبض والم متتي  المتتى صتتور ا ذن  ىلي تتا متتن وفتتوع ممصتتلة بدتتو  جويتتة الميريتتات

بناع ىلي ا من خالل األستباب المتى مستوى ا الميكمتة روا  ىلتى التوفع  لل خل والسكن

ل ومقبتتوه  فتتى قتتملز  أن يكتتون  تتذا التترو ستتائوا  فتتى الدومستت، بدتتو  جويتتة الميريتتات 

 وهلم ام صل الميكمة ىن ىناصر الميريات والوهئل المتى اىمندتت ب تا لت المنط  وأن

ىلى أن جريمة ىو وىدت وىامت الوهئل ىلتى أن المتأذون بضتبطه ومستجيل مياوثامته 

ىتتن ىملتته وستتنه كم تتى بمجتترو القتتول بتتأن الميريتتات أستت رت مال ام يتتة مرمكب تتا وه 

دمتتي  وه منصتتب ىلتتى ا م تتا  مألن ملتتك األستتباب ي تتوب ا المج يتل والوميتل ىىاممتته ، 

الموجتته للمتتأذون بضتتبطه أو م مي تته وه للتتوهئل المتتى يُستتمخلل من تتا أنتته مرمكب تتا أو 

 . ارك وسا   فى وىوى ا 
 

 واستقرَقضاءَمحكمةَالنقضَعلىَأن  : 

المى ىنبنى ىلي ا ا ذن بتالم مي  جتو ر  ويمدتين الوفع بدو  جوية الميريات  »       

ىلى الميكمة أن مضمن يكم ا روا يبرر ىطرايه ىذا  اعت اهلم تات ىنته وأن مقتول 

كلمم ا فى الميريات السابقة ىلى ىصوار ذلك ا ذن فى منط  ستائع واستموهل مقبتول 

ستمناو ىلتى األولتة وىه  كان يكم ا مديبا باطال ماوامت ىو أىامت ىضتاع ا با وانتة با 

   «.   المى أس ر ىن ا من يذه

    49لسنة  1547ـ طدن  182ـ ل  37ـ رى   31ـ ت  4/2/1980* نقض     

     47لسنة  1660ـ طدن  350ـ ل   66ـ رى   29ـ ت  3/4/1978* نقض    

 

 َنَ:َبأَوقضتَأيضا
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م مبي  بناع لوفع بدو  جوية الميريات المي صور اهذن بالقبض والا »        

المي يمدين ىلى الميكمة ان مدرض الي ا بالم نيو  ىلي ا من الوفوع الجو رية

رو ا ىليه بأسباب سائوة  ن يكونأطرايه وىوالرو ىن ل  م أ األخذ به و اعت 

صريية ومسمقلة مبرر اهلم ات ىنه وه يك ى مجرو الرفض الضمنى او 

  ىلى مبررات ما ىضى به اليك  المى ه يسمساغ من ا الوىو الظا رة اهسباب

 األولةبناع ىلى  با وانةواه كان باطال طالما أن الميكمة أىامت ىضاع ا 

 «0المسمموة من من يذه والمى ما كانت لموجو لوهه 

  555 ل ـ 95 رى ـ  36ـ ت  9/4/1985*  نقض  

    47 /720ـ طدن 1008 ل ـ  206ـ رى   28ـ ت 4/12/1977نقض  *   

    7079/55ـ طدن   412 ل ـ  85ـ رى  37ـ ت 13/3/1986ض نق *  

 
 

 قضتَكذلكَبأنو   : 

 ى را مقوير جوية الميريات ولئن كان راجدا لسلطة الميقي  ميت  »        

الموضوىية المي  ي من  األمورميكمة الموضوع وكان  ذا المقوير من 

من  أن ا أن  الي امكون اهسباب المي مسمنو  أن رط ذلك  أناه اطالىام ا 

أىا  ىضاعه ىلى  مؤو  الى ما رمبه اليك  ىلي ا واه كان اليك  مديبا طالما

 «بالقبض والم مي  الذ  صور بناع ىلي ا  ا ذنالوليل المسممو من 

   42/  75ـ طدن   349ـ  80ـ 23ـ ت 12/3/1972نقض *           

 

ل تتذه ر ا فتتى يكم تتا لتت  مدتترض لملتتك الدناصتتر ومستتمظ فتت ذا كانتتت الميكمتتة 

اىن ولت  مميصته طتيقيقتة وفتاع الىلتى بمتا يُنبتئ ىتن أن تا لت  م طتن ىلي تا والدناصر ـ 
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الذ  يمكن ا من ال صل فتى التوفع المتذكور ىتن بصتر كامتل  الممييل الوىي  والكافى

 .وىخالله بي  الوفاع  ف ن يكم ا يكون مديبا  لقصوره ، وبصيرة  املة

 

مبتين فتى يكم تا ىناصتر الميريتات الموضتوع أن ول ذا فقو كان ىلتى ميكمتة 

ومقتتول كلمم تا في تتا بدتتو بيان تتا لدناصتتر وفتتاع ،  المطرويتة ىلتتى بستتاط البيتت  أمام تتا

الطاىن فى  أن ا وما رما ا به من ىصور وىو  ك اية لمستويع ىصتوار ا ذن بالضتبط 

 . والم مي 

 

 ين تأ متن فتراغ ألن المقوير الصييل للوىائع المطروية أما  الج ة المخمصة ه

كمتا ينبوتى ،  بل هبو أن مكتون ىناصتره واضتية وجليتة أمام تا،  وه يسممو من الدو 

كتتذلك أن مكتتون ملتتك الستتلطة ىلتتى بينتتة وىلتت  بمتتا يوجتته لملتتك الدناصتتر متتن مطتتاىن 

فت ن ممارستم ا مكتون ىلتى ، ف ذا ل  ممتارت ستلطة المقتوير ىلتى  تذا النيتو ،  وىيوب

ا ىلتى خطتأ النميجتة المتى انم تت ىلي تا ملتك الستلطة ، و تذا  تو  نيو خاطئ ويؤو  يمم 

 . الدوار الذ  مرو  فيه اليك  ميل  ذا الطدن وف  ما ورو بأسبابه سال ة الذكر

 

ر تن والقول بوير ذلك يؤو  ىلى أن يصبل ىصتوار ا ذن بالضتبط والم متي  ، 

كلى ختال  م يئة مأمور الضبط القضائى القائ  ىلى جمتع الميريتات ومجترو ىجتراع  ت

التتتذ  ىصتتوه ال تتتارع متتتن وضتتتع ملتتتك الضتتتوابط  متتن مضتتتمونه وه ييقتتت  الوتتترض

والقواىتو الميكمتتة التتالز  موافر تتا ىبتتل ىصتوار ذلتتك ا ذن المتتات باليريتتة ال خصتتية 

للمتتواطنين ويرمتتتات مستتتكن   ، والمتتى ك ل تتتا الوستتتمور وصتتان ا القتتتانون متتتن ىبتتت  

 الدابثين وأغراض   ال خصية و  وام   الخاصة .
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وه  تتك أن اليتتو األونتتى لك ايتتة وجويتتة الميريتتات الالزمتتة هسمصتتوار ا ذن 

بالم مي  والضبط ه يموافر ىذا أخ   جامع الميريات فى الموصتل لمدرفتة ميتل ىىامتة 

سيما و تو يبتو  بميريامته أنته يمتارت منته مجتارة المختورات ويمتروو الممير  ىنه ، 

وكتذلك ىذا أخ ت  ـ وىتو والمأذون بم مي ه ، والمطلوب  ىليه فيه المومنون ل رائ ا منه

ىلتتى نيتتو صتتييل ومطتتاب   أخ تت  ـ  فتتى مدرفتتة طبيدتتة ىمتتل المميتتر  ىنتته وم نمتته

ف ذا ولت الميريات الموىى ب ا ىلى أنته متن المتارىين الختارجين ىلتى أيكتا  للواىع ، 

المتتتواو  وأنتتته ه يمتتتم ن ىمتتتال  م تتتروى ا وه ىمتتتل لتتته ىه ممارستتتة مجتتتارة، القتتتانون 

فتى يتين أن المميتر  ىنته يدمتل مياستب ا بوولتة وىلى نيتو غيتر م تروع ،  المخورة

اليتتال بالنستتبة  ويقتتي  فتتى مستتكن يختتر ختتال  متتا زىممتته الميريتتات كمتتا  تتو،  ىطتتر

، ف ن القول بجويم ا رغ  ما  تاب ا متن ىصتور ومخال تة للواىتع يكتون وه تك للطاىن 

وينطتو  ىلتى مدست  فتى اهستمنماج ،  ستلي ىوه  فاسو ا يأباه الدقل والمنط  والم كير ال

 . وفساو فى اهسموهل

 َـ :قضتَمحكمةَالنقضَبأنهَوقد 

من الالز  فى أصول ا سموهل أن يكون التوليل التذ  يدتول ىليته اليكت  مؤويتا  »     

متن غيتر مدست  فتى ا ستمنماج وه منتافر فتى يكت  الدقتل ىلى ما رمبه ىليته متن نمتائج 

كا  الجنائية يجب أن مبنى بالجز  واليقين ىلى الواىتع التذ  يثبمته وأن األيـ   والمنط 

 .«  الوليل المدمبر وه مؤست بالظن وا يممال ىلى ال روض وا ىمبارات المجروة

 1087/46ـ  طدتن  132ـ ل  28ـ رى   28ـ ت   24/1/1977نقض   *

   

ـ طدتتتتتن  878ـ ل  158ـ رىتتتتت   36ـ ت  17/10/1985*  نقتتتتض 

615/55  

 ضتَمحكمةَالنقضَبأنوق : 
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اليك  يكون م توبا بال ستاو فتى ا ستموهل ىذا انطتوت أستبابه ىلتى ىيتب يمتت  »     

ىلتى أولتة غيتر صتالية  سالمة اهسمنباط ويميق  ذلك ىذا اسمنوت الميكمة فى اىمناى ا

متن الناييتة الموضتوىية لإلىمنتتاع ب تا أو فتى يالتة ىتتو  اللتزو  المنطقتى للنميجتة المتتى 

 «لي ا بناع ىلى الدناصر المى ثبمت لوي ا  انم ت ى

ـ طدتتتتن   847ـتتتت ل  174ـ  رىتتتت   33ـتتتت ت 4/11/1982* نقتتتتض جنتتتتائى 

4223/52    

    44/  705ـ طدن  25/6/1981* نقض مونى 

 

     هذاَ،َوقدَقضتَمحكمةَالنقض  : 

منبستط  رىابم تا ىلتى صتية استموهل الميكمتة لصتواب بأن ميكمة النقض »          

فتت ذا كانتتت ىتتو اىممتوت ىلتتى وليتتل ه يجتتوز أن ،  اط ا لألولتتة المطرويتتة  ىلي تااستمنب

ىذ يمدتين أن ،  يؤست ىضاع ا ىليه ف ن يكم ا يكون باطال هبمنائته ىلتى أستات فاستو

مكتتون كافتتة األولتتة المتتى أىتتي  ىلي تتا ىضتتاع اليكتت  وىتتو ستتلمت متتن ىتتوار ال ستتاو فتتي 

ا لت  يستل  منته اليكت  الطدتين ول تذا كتان ، و تو متا سموهل أو المدس  في اهسمنماج 

 « . مديبا واجب النقـض وا ىاوة  

لستنة  6453ـ طدن 274ـ ل 53ـ رى  34ـ ت  23/2/1983نقض * 

52    

   782ـ  ل  138ـ رى   36ـ ت  13/6/1985نقض * 

 

 ذا ومراىب ميكمة النقض اسمدمال ميكمتة الموضتوع لستلطم ا المقويريتة فتى 

ى بنى ىلي ا ا ذن بالضبط والم مي  باىمبتار أن ىصتوار ذلتك ا ذن وزن الميريات الم

أمر له خطتره لمدلقته باليريتات ال خصتية ويرمتات المستاكن ، وملتك جميد تا يقتو  

 خصية ك ل ا الوسمور والقانون كما ستب  ا يضتاح وممتارت الميكمتة الدليتا ستلطم ا 

األستتباب المتتى مستتوى ا  الرىابيتتة ىلتتى األيكتتا  المتتى مصتتور فتتى  تتذا ال تتأن متتن ختتالل
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ميكمتة الموضتوع رو ا ىلتى التتوفع لدتو  ك ايتة وجويتة ملتتك الميريتات بمتا يبطتتل ا ذن 

ويستملز  ،  ويدطل كافة األولة الممرمبة ىلى من يذه والمى ما كانتت لمظ تر لتوههذامه ، 

ذلك بواعة أن م صل الميكمة ىتن ىناصتر الميريتات والتوهئل المتى صتور ا ذن بنتاع  

وه يك تتى مجتترو القتتول بتتأن الميكمتتة استتمدملت ستتلطم ا المقويريتتة فتتى وزن ، ىلي تتا 

ىلي تا و تاركت النيابتة الدامتة  وأن ا وثقت ب تا وأطمأنتت،  الميريات المدروضة ىلي ا

ألن ملتتك األستتباب ي تتوب ا المج يتتل والمدمتتي  لدتتو  بيتتان ما يتتة ملتتك فتتى ثقم تتا ب تتا ـ 

متتا أن ميكمتتة الموضتتوع مكتتون بتتذلك لتت  كـ  الدناصتتر المكونتتة للميريتتات ومقومام تتا

 . ممدرض ألوجه وفاع المم   وما أثاره من منازىات جاوة نالت من جويم ا وك ايم ا

أن ا ل  متورو رّوا ىلتى التوفع ويبين من اسمقراع موونات اليك  المطدون فيه ،  

)  مبمستترة ىامتتة مب متتة ومج لتتة مقتتوللدتتو  جويتتة الميريتتات ىه ىبتتارة  بتتبطالن ا ذن

 ( نصا :  3ل 

 

 مطمتئن ىلتى الميريتتات المتى أجريتت ومرمتتاح ىلي تا ألن تتالمتا كانتت الميكمتتة » 

)؟!(  صتتوار ا ذن  بيانتتات كافيتتة)؟!( وميتتو   وواضتتية)؟!(   صتترييةميريتتات 

بمدرفتة الرائتو أيمتو وجيته  بأن تا أجريتت فدتال)؟!(  ومقمنتع)؟!( متن أجرا تا  ومصو 

 « .   جتتتويرا باهلم تتتات ىنتتتهى غيتتتر ميلتتته ين تتتى ومتتتن ثتتت  فتتت ن  تتتذا التتتوفع يكتتتون فتتت

 () انم ى  

                                               

ول  ممدرض الميكمة لدناصر الميريات أو مترو ىلتى أوجته الندتى ىلي تا بدتو  

األمتتر التتذ  ينبتتئ ىتتن أن تتا لتت  م طتتن ىلتتى يقيقتتة وفتتاع الجويتتة بمتتا يستتوغ اطراي تتا ، 

متن ال صتل  ل  مميصه الممييل الوىي  والكافى الذ  يمكن االطاىن فى  ذا الصوو و

 فى الوفع المذكور ، وفى الوىو  برمم ا ىن بصر كامل وبصيرة  املة .
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ميكمتتة  تتذا ويُستتم او متتن أستتباب اليكتت  المطدتتون فيتته والستتاب  بيان تتا ، أن 

 الموضتتوع خلطتتت بتتين ستتلطم ا المقويريتتة المتتى ممممتتع ب تتا فتتى مقتتوير وىتتائع التتوىو 

، فالستلطة المقويريتة ليستت ميتل  وبتين استمدمال ا لملتك الستلطةمكوين ىقيوم ا في ا ، و

منازىتتة متتن أيتتو ىذ أن تتا متتن خصتتائل وطبيدتتة الستتلطة القضتتائية المتتى ل تتا أن مقتتور 

الوىائع فى الوىو  وف  ما يطمئن ىليه القضاة ويسمقر فتى وجتوان   وضتمائر   ، أمتا 

ميله غير م توب  بتأ  ىتور ه ك بأن يكون فى فأمر م روط واسمدمال ملك السلطة  

من ىساعة اسمدمال السلطة أو المدست  فتى استمدمال ا ، والقتول بويتر ذلتك وىلتى نيتو 

من  أنه أن مصبل السلطة المقويريتة لليكت  ستلطة ما نيى ىليه اليك  ميل  ذا الطدن 

 وضتى مطيل باليقو  وباليريتات الدامتة ومدصت  باليرمتات فم تيع ال ظالمة مسمبوة

ول تتذا جتتر  ىضتتاع التتنقض ىلتتى أن فتتى المجممتتع بمتتا يتتؤذن بضتترر ه ييمتتو ىقبتتاه ، 

الميكمتتة ىلي تتا أن مدتترض للتتوفع بدتتو  جويتتة الميريتتات المتتى صتتور ا ذن بالضتتبط 

والم مي  بناع  ىلي تا ـ  ببيتان كافتة ىناصتر الميتر  المتى وثقتت ب تا واطمأنتت ىلي تا . 

 ت ىلى بينة من أمر ا و فطنت ىلي ا.وىلى نيو ي صل ىن أن ا ألمت ب ا وكان

 

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأن    : 

أن مكتتون ىتتو ألمتتت بكافتتة يمدتتين ىلتتى الميكمتتة ىنتتو ال صتتل فتتى التتوىو   »        

 ىناصتتر ا وأولم تتا ووفتتاع المتتم   ومتتا يقتتو  لمأييتتوه وذلتتك ىلتتى نيتتو يبتتين منتته أن تتا

امال ي يتتئ ل تتا ال رصتتة يتتين اسمدرضتتت ملتتك األولتتة كانتتت ىتتو ألمتتت ب تتا ىلمامتتا  تت 

يتتول ىلتتى أن تتا ىامتتت بواجب تتا فتتى ميقيتت   لممييصتت ا المميتتيل ال تتامل الكتتافى التتذ 

البي  للمدر  ىلى وجه اليقيقة ـ ف ذا خال ت الميكمتة  تذا النظتر كتان يكم تا مديبتا 

 .  «ممدين النقض 

/  6047ـ طدن رىت   1000ـ ل   207ـ رى  33ـ ت 14/12/1982* نقض 
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    51/  2365ـ  طدن رى   11ـ ل   1ـ رى    33ـ ت  3/1/1982* نقض 
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   53/  6492ـ طدن  338ـ ل  72ـ رى   35ـ ت  25/3/1984* نقض 

 

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأن   : 

   «يديب المياكمة  .  بكافة ىناصر االيك  فى الوىو  وون ا لما  »       

    440/42لطدن ـ ا  910ـ ل 204ـ رى   23ـ ت  12/6/1972* نقض 

 

 ـ وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه : 

متتن المقتترر أنتته يجتتب أن مكتتون متتوونات اليكتت  كافيتتة بتتذام ا  يضتتاح أن  »           

فى الوىو  با وانة ىو ألمت ىلماما  صتيييا  بمبنتى األولتة القائمتة  يين ىضتالميكمة 

أمتتا وضتتع اليكتت  ـ ،  وأن تتا مبينتتت األستتات التتذ  مقتتو  ىليتته  تت اوة كتتل  تتا و،  في تتا

 متن مستبيب األيكتا  بصيوة غامضة مب مة ف نه ه ييق  الورض الذ  ىصتوه ال تارع

 « ويُدجز ميكمة النقض ىن مراىبة صية مطبي  القانون، ـ 

 337 ل ـ 71 رى  ـ 27ـ ت  22/3/1976نقض *  

 57 ل ـ 16 رى  ـ 23ـ ت  10/1/1972نقض   *

 114 ل ـ 27 رى  ـ 24ـ ت  29/1/1973نقض   *

 358 ل ـ 83 رى  ـ  26ـ ت  27/4/1975نقض   *

 72 ل ـ 17 رى  ـ 24ـ ت  8/1/1973نقض   *

 *  أيكا  النقض سال ة البيان فى ضوابط مسبيب األيكا   .

 

ولتتذلك ف نتته ه يك تتى ىنتتو اطتتراح ذلتتك التتوفع الجتتو ر  ملتتك الدبتتارات الدامتتة 

ه اليكت  فتى  تأن ا ذن التذ  المرسلة المى ه يسمطاع من ا الوىتو  ىلتى متا ىضتى بت

ـ ومتن ثت  يكتون  مقومتة وستنو القتبض ىلتى الطتاىنسا  فى ميصيله للواىدة أنه كان 

 اليك  مديب ا واجب النقض .  
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 تتذا ومم تتوو ميكمتتة الموضتتوع فتتى مراىبتتة أيكتتا  موضتتوع المتتى مصتتور فتتى 

  أن ا مقوير الميريات المى يصور بناع ىلي ا ا ذن بالضبط والم مي  .

 

وم طتتن الصتتة متتا مقتتو  ، أن اليكتت  لتت  يدتترض للتتوفع الجتتو ر  ىتتن بينتتة وخ

واىمص  بالستلطة المقويريتة للميكمتة وون أن ممارست ا ىلتى بينتة ، لدناصره وأسانيوه 

وم طتن ووون أن يتورو اليكت  ىناصتر الميريتات المتى اىمست  جتويم ا  بدبتارة ىامتة 

دست  صتار  فتى اهستمنماج مب مة مج لة ووون المدرض ألوجه الندى ىلي ا ، وفى م

اليكتت  يكتتون مديب تتا لقصتتوره وفستتاو استتموهله فضتتال ىتتن  وفستتاو فتتى اهستتموهل ، فتت ن

 ىخالله بي  الوفاع ،  بما يوجب نقضه وا يالة .  

 

 . القصورَوالنخلالَبحقَالدفا َوفسادَالاستدلال:  ثانياَ

 

وفتتاع  ىخمتتزهىتتو  أستتل نا أن ميضتتر الجلستتة ، وجتتاراه اليكتت  المطدتتون فيتته ،       

 ختتتالل األورا  تتترح ظتتترو  التتتوىو  متتتن » ووفتتتوع الطتتتاىن ، فتتتى أن التتتوفاع 

هبمنائتته ىلتتى ميريتتات غيتتر  بطتتالن ىذن النيابتتة الدامتتةوالتتممت البتتراعة مأسيستتا ىلتتى 

مصتتور يتتوو  الواىدتتة ىلتتى النيتتو  وىتتو  مدقوليتتة،  وكيويتتة اهم تتا  ومل يقتتهجويتتة ، 

المنستتوب صتتووره  وبطتتالن ا ىتترار،  بط بال تت اوةوان تتراو الضتتاالتتوارو بتتاألورا  ، 

 « . وانم اع صلة المم   باأليرازللمم   ىنو الضبط ، 

 

ىتتتو  » ( ـ أن التتتوفاع  1/7/2014بميضتتر الجلستتتة )   2ىلتتى أن الثابتتتت ل      

طويتتت ىلتتى متتا بتتواخل ا والميكمتتة أ تترت ىلي تتا بتتالنظر وا رفتتا  مستتمنوات  يافظتتة

 « . بماريخ اليو  
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يكم تتتا ممامتتا متتتن أ  بيتتتان ل تتتذه المستتتمنوات ، وه  ختتتالىهّ أن الميكمتتة ىتتتو          

المستتمنوات المقومتتة بالميقيقتتات والمستتمنوات الثابتتت مقتتويم ا لورفتتة الم تتورة بجلستتة 

ا ه ىيتراوال ىع من  تذه المستمنوات  ول  مدرض الميكمة،  3/10/2013 ،  وه روَّ

وممثتتل وفاىتتتا ،  انو ىلي تتا ومرمكتتز ىلي تتاممستتتمتتع أن وفتتاع ووفتتوع المتتم   / الطتتاىن 

ا ىتتاوه ـ  جو ريتتا يستتمييل بويتتر ميصتتيل ا أن يَُقضتتى فتتى التتوىو  ـ ىضتتاع  صتتييي 

والترو ىلي تا ىذا متا رأت الميكمتتة ،  وىىستاط ا يق تتا،  واهلم تات لمضتمون ا ومؤوا تا

 .  ىطراي ا وىو  المدويل ىلي ا

 

ىتن ىخمتزال وفتاع ووفتوع الطتاىن  فضتالوىزاع  ذا القصتور ال تاي  المخيت  ،      

مقتتوي  صتتور  تتذه المستتمنوات ) المقومتتة ستتل ا للميكمتتة أىتتونا ، ف ننتتا ىتتو  فتتى المتتووين

 . وبالميقي  ( طى ثال  يوافظ مرفقة بأسباب  ذا الطدن

 والمى أ تاح اليكت  ىن تا ىيتراوا ورّوا،  الساب  مقويم اوفيما يلى بيان  ذه المسمنوات 

. 

 

 َ/َ1الحافظةَرقم   : 
 

َتقديمَ:َََََََ

ـ أن  25/9/2013اوىى الضابط أيمو وجيه ، فى ميضتر ميريامته المتؤر          

 القس  . مساكن ىيويال بوائرة 7بالدقار رى  / 2يقي  بال قة رى  /المم   / الطاىن ـ 

المتم   / الطتاىن ،  ه مختلومثبت مسمنوات  تذه اليافظتة أن ال تقة المتذكورة      

 : ــ   يقي  من ث  في اوه،  وليست له

 

كائنتتة  2بممليتتك  تتقة ستتكنية رىتت  / 5/7/2000صتتورة ضتتوئية لدقتتو ميتترر     ـ 1

ميمتو فتؤاو بيتر المتوىو / ( ىمارات  ركة ىيويال ـ ا تمرا ا 7بالدمارة رى  )
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وم تمر  .  وا سكان للدتاملين ب تركة ىيتويالمن الجمدية المداونية للبناع  أيمو

 .  لال قة يدمل ب ركة ىيويا

 

ميمتو فتؤاو ىيصاهت سواو فوامير اسم الك ك رباع لل قة ىاليه باست  /  5ـ    ىوو / 2

( لمستتاكن الدتتاملين 7( ىمتتارة رىتت  )2مالتتك ويتتائز ال تتقة رىتت  ) بيتتر أيمتتو

 . ب ركة ىيويال

 

ميمتو ىيصاهت سواو فوامير اسم الك غاز طبيدى لل قة ىاليته ، باست   5ـ    ىوو / 3

( لمستاكن الدتاملين 7( ىمتارة رىت  )2ال قة رىت  ) لك ويائزما فؤاو بير أيمو

 ب ركة ىيويال .

 

ـ    صتورة ضتوئية لبطاىتة الترى  القتومى للمتم   / الطتاىن ـ المقومتة بالميقيقتات ـ  4

ـ  تبرا  ارع المرىة البوهىية  95فى مصر  ى برى   ثابت ب ا أن ىىاممه

 الدامة ( .  ) وبيسار صورة البطاىة خام  النيابة ـ القا رة

 

 :تعقيبَ 

بال تتقة المتتى أورو الضتتابط أيمتتو  الطتتاىن ه يقتتي و تتذه المستتمنوات مثبتتت أن       

وجيته بيانام تا بميضتر الميتر  التذ  نستب فيته للمتم   ا ىامتة ب تا وأنته يمتارت في تا 

يقتتي  في تتا ، وىنمتتا وه  وأن  تتذه ال تتقة ه مختتل الطتتاىنالمجتتارة فتتى المتتواو المختتورة 

 . ة وىىامة م مري ا ومالك ا ميمو فؤاو بير أيمو ـ الموظ  ب ركة ىيويالملك ويياز

 تارع المرىتة البوهىيتة ـ  95الطاىن فى مصتر  تى بترى  وأن ىىامة       

 .   برا
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المجتراه بمدرفتة الميريتات  كتذب ومل يت  وىتو  جويتةاألمر الذ  يتول ىلتى       

 ! أيمو وجيه مخمل  ومل    ذه الوىو الضابط / 

 2لحافظةَرقمَ/َا   : 

ىلتى غرفتة الم تورة يتين النظتر وىو مضمنت ما ستب  مقويمته بيافظتة مستمنوات       

 .    فى مجويو يبت الطاىن 3/10/2013بجلسة 

 

 

 ىبارة ىن  : و ذه المسمنوات        

 

بطاىة ىثبات ال خصية للمم   / الطتاىن ـ صتاورة صورة ضوئية من      ـ 1

    من وولة ىطر.

  

َابتَبهاَ:ثَ

 ب ركة جياو للمكنولوجيا اليويثة .  يدمل بوولة ىطرأنه       

  
 

ـ    مقارير ىالج صاورة من وكامرة مخ وأىصاب وىالج طبيدى  ومأ يتل يركتى  2

أطتتترا  صتتتناىية ـتت وجمديتتتة الميتتتاربين القتتتوماع . وفتتتوامير  تتتراع وصتتتر  

ومت  ـ   من يثتار يتاو يدالج ـ  م يو أن المم   / الطاىنيويثة  لرىاية المدوىين

 .   وميت الدالجـ  مزويوه بأطرا  صناىية لرىاية المدوىين

 

 

 : تعقيبَ

ىطتر ـ   وثابت بالمستمنو األول أن المتم   / الطتاىن يدمتل مياستبا بوولتة               

ـ وليت ىاطال كما اوىت الميريات والمى زىمتت أنته والمرمبات  ناك مجزية 
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متر التذ  يقطتع بكتذب ا وكيتويم ا وىتو  جتويم ا . وىتو  األـ  ه وسيلة له للدي 

     ! مدقولية مجارمه فى المخورات بمصر و و يقي  يي  يدمل بوولة ىطر

وأنته  ىىاىتة يقيقيتةومثبت باىى المسمنوات أن ىىاىتة المتم   / الطتاىن ـ                

،  وصترفت لته أطترا  صتناىيةسيارة،  يملقى ىالجا كثي ا منذ مدرض لياو 

وأنه بيالمه  ذه ه يدقتل أن يقتو  ليظتة القتبض بمتا نستبه ىليته الضتابط ميترر 

 .الميضر المل   له 

 

 َ/َ3َالحافظةَرقم  : 

و ى اليافظة المى مثبت مسمنوام ا خصتومة الضتابط أيمتو وجيته للطتاىن              

وأنتته  ، زمتتالع وراستتة ومؤيتتو وفاىتته المبتو  بالميقيقتتات أن متتا كانتتا،  ومرّصتوه لتته، 

، وأن الميضتر التذ  أ تار ىليته بميريامته المل قتة وذكتر أن رىمتته   تب ختال  بين متا

الضتابط  ذاتـ بمدرفتة  ميرر له ـ كذبا وكيواجنايات موينة نصر ـ  2013/  4168

 . أيمو وجيه الذ  يم مه بالمل ي  للخال  والخصومة المى  جرت بين ما

 

 : ــ ن اآلميين الساب  مقويم ما للميكمةىلى الميضريوىو طويت  ذه اليافظة ،      

  

الضتابط  / أيمتو  ذاتبمدرفتة  10/7/2013صتورة ضتوئية لميضتر ميترر    ـ  1

ـ أثبتت فيته أن  ىبل   رين ونص  من ميريره ميضتر التوىو  الماثلتةوجيه 

أثنتتاع مبا تترة ىملتته فتتى المتم   الطتتاىن ـ  مدتتو  ىليته ـ يستتب اوىائتته ـ  ذات

مدتو  ىلتى القتوة     موينتة نصتر ثتان ـ وأنته ـ كزىمته ـبوائرة ىسي ظ األمن 

، وىتتو وصتتل الضتتابط المتتذكور فتتى مزاىمتته ىلتتى  المرافقتتة لتته بالستتب والم ويتتو

كزىمته ـ ىلتى ىطدتة ي تي  !! و تو  تو افمدال م مي ه وىائيا والدثور مدته ـ 

الذ  أ ار ىليته الضتابط أيمتو وجيته  2013/  4168الميضر الكاذب الرىي  
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والذ  يرره مل يقا وكيوا بدو   رين ونصت   25/9/2013يامه بميضر مير

 !  من  ذه الخصومة

 

وجتوو خصتومة بتين الطتاىن والضتابط أيمتو و ذا الميضر يول ىلى                  

وجيتته ) ميتترر ميضتتر التتوىو  الماثلتتة ( منبتتىع ىتتن أنتته لتت  ييتترر ميضتتر 

جتتتار بتتتالمواو لممضتتتمن ام امتتته بمزاولتتتة اهما 25/9/2013الميتتتر  بمتتتاريخ 

بوافع الكيتو لته واهنمقتا  منته المخورة وىيراز سالح أبيض بوون مرخيل ـ ىه 

 .ب  رين ونص ىبل ذلك للخصومة الثابمة 

 

ا يتو                    24/9/2013وسيرو بالمسمنو المالى ، أنه ىاو فيرر لته ميضتر 

 25/9/2013فتتتى اليتتتو  الستتتاب  مبا تتترة ىلتتتى ميريتتتره ميضتتتر ميريامتتته 

 . الوىو  الماثلةب

 

   5الستاىة  24/9/2013ـ   صورة ميضر يخر  و الميضتر ا وار  المتؤر   2

/ أيمو وجيه ) مداون مباي  ىس  موينة نصتر  الضابط  ذات الميرر بمدرفة

وذلتك ىبتل يتو  وايتو متن ثان ـ ضابط الواىدتة وميترر ميضتر الميريتات ( ـ 

ال تا و الوييتو ىلتى  ، و تو 25/9/2013المتؤر  ميريره ميضتر الميريتات

اليتو  المتالى الجرائ  )المل قة ( المسنوة للطاىن والمى نسب صتووره ىليته فتى 

التتذ  (  24/9/2013لميريتتره  تتذا الميضتتر ) ( 25/9/2013)  مبا ـتتـرة

مضتتمن ام امتتته للطتتاىن بالمدتتتو  ىلتتى / متتتروة ميمتتو وييتتتو التتوين ويختتترين 

 بالضرب وا  انة .
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أيمتو وجيته أن الضتابط  1متع الميضتر ميتت رىت  /  األمر الذ  يؤكتو ،       

وأن متتتا أوروه بميريامتتته ،  وأنتتته يمرصتتتوه( ىلتتتى خصتتتومة بتتتالمم  / الطتتتاىن

ه يستتتتتتمقي  متتتتتتع ميريتتتتتتره ميضتتتتتترين لتتتتتتذات المتتتتتتم   فتتتتتتى  25/9/2013

 بدتتو يتتو ـ  25/9/2013ثتت  ييتترر فتتى ،  24/9/2013و،  10/7/2013

ا يتتتزى  فيتتته مزاىمتتته  أن المتتتم   يمتتتاجر فتتتى متتتن الميضتتتر الثتتتانى ـ ميضتتتر 

ىلتتى غيتتر ستتنن اليتت  والدتتول ـ  كيتتو ا ومل يق تتا للمتتم  / الطتتاىن،  المختتورات

 . وا نصا 

 

م متتة وجو ريتتة وأيتتا كتتان رأ  الميكمتتة فتتى  تتذه المستتمنوات ، ف ن تتا مستتمنوات       

ستتلطة الميكمتتة فتتى اهىمنتتاع ، وبتترغ   ومؤيتتوة للتتوفاع والتتوفوع المتتى أبتتوا ا الطتتاىن

 أوه، وأن مدتترض ل تتا  أو ىطراي تتا ، ىهّ أن َيتتوَّ ذلتتك أن متتم طن ىلي تتاواألختتذ ب تتا 

 .   بالميصيل وا يراو ، ث  مدرض ل ا بالرو ىذا رأت ىطراي ا وا  اية ىن ا

 

ف ذه المسمنوات ، والمدليقات المبتواة ىلي تا ىلتى وجته متا ىومته وفتاع الطتاىن متن      

ممثتل وفاىتا مكموبتا ، ولميكمة الموضوع ـ يوافظ أثناع الميقي  وأما  غرفة الم ورة 

 . وجو ريا يؤثر وه  ك ىلى وجه الرأ  فى الوىو 

 

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَفىَالعديدَمنَأحكامهاَبأنه  : 

 تتو ـ  متتن المقتترر أن التتوفاع المكمتتوب ـ متتذكرات كتتان أو يتتوافظ مستتمنوات »        

ىيتراوا  وروا  وىآل كتان يكم تا  وملمتز  الميكمتة بتأن مدترض لته  ، ـمممة للوفاع ال  و 

 .« مديبا  بالقصور وا خالل بي  الوفاع

 378 ل ـ 82 رى  ـ  35ـ ت  3/4/1984*  نقض 

 579 ل ـ 110رى ـ  29ـ ت  11/6/1978*  نقض 

 63 ل ـ 13 رى  ـ 28ـ ت  16/1/1977*  نقض 
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 113 ل ـ 24  رى  ـ 27ـ  ت  26/1/1976*  نقض 

 1228 ل ـ 249 رى  ـ 24ـ ت  16/12/1973*  نقض 

 1378  ل ـ 281 رى  ـ 20ـ  ت  8/12/1969*  نقض 

ـ طدتتتتن  1280 ل ـ 260 رىتتتت  ـ 24ـ ت 30/12/1973*  نقتتتض 

753/43   

 313/59ـ  طدتن  191 ل ـ 24رى   ـ 42ـ ت 19/1/1991*  نقض  

  

 
 

 وحكمتَمحكمةَالنقضَبأنه   : 

يدتو  نته فتى ن تى ركتن الخطتأ ىنتهمقومته م ممسك الطاىن بوهلتة مستمنوات »          

واذا لت  ملت  الميكمتة بتاه  ىلتى  تذا التوفاع مصتيره  وفاىا   اما  فى الوىو  ومؤثرا فى

التى فيتواه ولت  مقستطه يقته ومدنتى   فى جتو ره ولت  مواج ته ىلتى يقيقمته ولت  م طتن

 بممييصه بلوغا  الى غاية األمر فيته بتل ستكمت ىنته ايتراوا  لته وروا  ىليته ولت  مميتو 

ىن ملك المسمنوات مع ما يكون ل ا من وهلتة فتى ن تى ىنصتر الخطتأ ولتو أن تا ىنيتت 

 .«ببيث ا لجاز أن يموير وجه الرأ  فى الوىو  فان يكم ا يكون مديبا  بالقصور

 146  ل ـ  30 رى  ـ  24ـ  ت   73 /2 /11*  نقض 

 

 وحكمتَمحكمةَالنقضَبأنه    : 

للميكمتتتتة  يافظتتتتة المستتتتمنوات المقومتتتتة التتتتوفاع المثبتتتتت فتتتتى صتتتت يات »          

ستتكوت اليكتت  ىنتته  اهستتمنئنافية بدتتو  استتمي اع ال تتيك ميتتل اهم تتا   تترائطه القانونيتتة

  ..« ايراوا  وروا  ىليه يصمه بالقصور المبطل لــه

 سال  الذكر 151  ل ـ 32 رى  ـ  24ـ  ت  73 /2 /11*  نقض 

 

 ـ تقولَمحكمةَالنقض : 
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 ىو ىىمنت  أستباب اليكت  المستمأن ك ، وكان اليك  المطدون فيه لما كان ذل  »        

 ولتت  يتورو مضتمون المستتمنوات،  ىلتتى وفتاع الطاىنتة التذ  أغ تل ا  تارة

ما يبين منه أن الميكمتة واج تت ىناصتر ب  المقومة من ا ىثباما  ل ذا الوفاع

تتل ىتتن أن تتا فطنتتت ىلي تتا التتوىو   تتا ووازنتتت بين تتا وأن وألمتتت ب تتا ىلتتى وجتته يُ صِّ

أطريتتت  تتذا التتوفاع و تتى ىلتتى بينتتة متتن أمتتره وبدتتو أن ىامتتت بمتتا ينبوتتى ىلي تتا متتن 

تتَ  اليكت  المطدتون فيتته  . ـ متوىي  البيت  لمدتر  وجته اليقيقتتة األمتر التذ  يَصِّ

ز ميكمة النقض ىن ىىمال رىابم ا ىلى الوجته  بالقصور فى البيان ويُدَجِّ

لتتى بيتت  بتتاىى أوجتته وون ياجتتة ى ومتتن ثتت   يمدتتين نقضتته وا ىتتاوة،  الصتتييل

 0 « الطدن

 66 ل ـ 3 رى  ـ 39ـ ت  4/1/1988*  نقض 

 

 ـــ   كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه : 

ولتتئن كتتان األصتتل أن الميكمتتة ه ملمتتز  بممابدتتة المتتم   فتتى منتتايى وفاىتته   »        

يمدتين ىلي تا أن متورو فتى المخمل ة للرو ىلى كل  ب ه يثير ا ىلتى استمقالل ـ اه أنته 

الوىو  وأولم ا وألمتت ب تا ىلتى وجته ي صتل   ا مايول ىلى أن ا واج ت ىناصريكم

وأن ا اذا الم متت ىتن وفتاع ،  ىن  أن ا فطنت الي ا ووازنت بين ما ىن  بصر وبصيرة

المتتم   كليتتة وأستتقطمه جملتتة ولتت  متتوروه ىلتتى نيتتو يك تت  ىتتن أن تتا أطلدتتت ىليتته 

   0 «ىاصـــرا  وأىسطمه يقه فان يكم ا يكون

 762ـ ل  134ـ رى   36ـ ت 6/6/1985قض * ن

 840 ل ـ 149 رى  ـ 36ـ ت  10/1985 /10*  نقض 

 1033 ل ـ   181 رى  ـ 32ـ ت  12/1981 /3*  نقض 

 275 ل ـ 47 رى  ـ 32ـ ت  1981/ 3 /25*  نقض 

  789 ل ـ 167 رى  ـ 30ـ ت  11/1979 /5*  نقض 
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 369  ل ـ 82  رى  ـ  30ـ ت   1979/ 3 /29*  نقض 

 394 ل ـ 81  رى  ـ 30ـ ت  1979/ 3 /26*  نقض 

 442 ل ـ 84 رى  ـ  29ـ ت  1978/ 4 /24*  نقض 

       

ه بتا يراو وممى كان ما مقو  ، وكان الثابت أن الميكمة ل  مدرض فى يكم تا         

وه بالرو ل ذه المسمنوات المى ممثل وفاىا جو ريا مكموبتا يتؤثر ىلتى وجته الترأ  فتى 

ا مامتا متن ميصتيل ا أو يمتى ا  تارة ىلي تا،  لوىو ا ، بتوا جليتا أن  وخال يكم تا خلتوَّ

اليك  المطدون فيه ىتو  تابه القصتور وا ختالل بيت  التوفاع ، ممتا أسلستله ىلتى فستاو 

 ا سموهل ، األمر الذ  يجدله يقيقا بالنقض  .

 

 . القصورَوالنخلالَعنَالدفا َ,َوفسادَالنستدلال : ثالثا

 

كان التوفع بيصتول القتبض ىلتى الطتاىن ىبتل صتوور ىذن النيابتة الدامتة               

بالقبض ىليه وم مي ه وم متي  الستكن التذ  أوروت الميريتات ـ خالف تا للواىتع ـ 

أنه له وأنه يقتي  فيته ـ كتان  تذا التوفع متن ضتمن التوفوع الجو ريتة المتى أبتوا ا 

 ترح ظترو  التوىو   »التوفاع أمتين الستر ثت  اليكت  فتى أن  وأخمزل تاالوفاع 

الوفوع المتى ىكم تى أمتين الستر  « ىناوين »فضال ىن  « خالل األورا من 

 . باخمزال ا ومابدة اليك  ميل  ذا الطدن

 

 »المتتى أورو ميضتتر الجلستتة أن وفتتاع الطتتاىن  «األورا   »ىلتتى أن         

ىتو األورا  ـ  تذه  « من خالل األورا ـ  خالل ا رح ظرو  الوىو  من 

ووىوع القبض ىبل ا ذن ) الباطتل ,  والمل ي ,  لكيويةا مضمنت ما يؤيو

لموطيتتة متتا ختترج فيتته ىتتن يتتووو القتتانون  هيقتتا, التتذ  اسمصتتوره الضتتابط  (
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صتتراية فتتى لتته ـ يستتبما ممستتك وفاىتته  ومل يقتتاللطتتاىن  كيتتو اوالم تتروىية ـ 

  1/7/2014بميضر جلسة ـ  ىلى اخمزال االوفوع المثبمة ـ 

 

المتتى أورو بميضتر الجلستة أن وفتتاع الطتاىن منتتاول  ألورا فقتو يملتت ا       

يتتتو   ظ تتترـتتت يملتتتت أن القتتتبض ىلتتتى الطتتتاىن كتتتان  متتتن خالل تتتاالتتتوىو  

, فى يين أن الثابت أن ىضو  الساىة الوايوة ظ رفى نيو  25/9/2014

 .  25/9/2014اليو   الساىة الثالثة مساع ذلكالنيابة أصور ىذنه فى مما  

 

 : ا يملمه األورا  , ومسانو ىليه  ذا الوفع الجو ر ومم 

ووون أن يكتون ممايتا ( ,  3أور  المم   الطاىن ـ أما  النيابة ) ل  .1

يصتتل  »أو مدرفتة المواىيتتت ـ أور  بتتأن القتبض ىليتته  لته ا طتتالع

ظ ترا  1) وميقام تا الستاىة  بدو صالة الظ تر 25/9/2003ىمبارح 

 .  «( أما  مدرض ميمو البويو  

 

  وت وىاع يسنين سيو ىلى , المى  ا وت واىدتة القتبض ,  ت وت  .2

بميقيتتتت  النيابتتتتة ـ أن القتتتتبض ىلتتتتى المتتتتم   كتتتتان بتتتتاألمت  8ل 

 . الساىة الوايوة ظ رايوالى  25/9/2014

 

 

أىوال الطاىن و  اوة  ا وة الواىدتة وىتاع يستنين ستيو ىلتى  ام قتوبذلك             

الستتاىة الوايتتوة ظ تتر يتتو  يتتوالى  ـتت ىلتتى أن القتتبض ىلتتى المتتم   كتتان

25/9/2013 . 
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بينما الثابت ب ذن النيابة الدامتة , أن الستيو وكيتل النائتب الدتا  , ىتو أصتوره       

 مستتتاعالستتتاىة الثالثتتتة  »فتتتى ممتتتا  ىلتتتى متتتا  تتتو ثابتتتت  بصتتتور ا ذن ـ 

25/9/2013 » . 
 

 

تتا أن ا ذن صتتور فتتى                الثالثتتة ممتتا  الستتاىة  فتت ذا كتتان ذلتتك , وفيتتواه نصا

بدتو متتا مستمورىه كمابمتته ثت  مق يتتل , فتت ن من يتذ  تتذا ا ذن ,  25/9/2013 مستاع

وىىتواو ، واهنمقال به ىلتى ىست   ترطة موينتة نصتر ثتان ,  الميضر الموون فيه

, لتتن يكتتون ىبتتل  واليملتتة المتتى ستتو  مقتتو  بنقل تتا,  القتتوة الالزمتتة للمأموريتتة

وكيل النيابة فى ميرير ىذنه , فيكتون ياصتل  من بوع السيو ساىة ىلى األىل

 . ىبل الرابدة مساعأن يجر   الميالذلك أن القبض من 

 

و تتذا  تتو الموىيتتت التتذ  ىفمتتمل بتته الضتتابط أيمتتو وجيتته ميضتتر الضتتبط ـ       

ـ  25/9/2013يتو  الستاىة الرابدتة مستاع فسجل فى صوره أنه أفمميه فتى 

ىلى أن سيو ىلى ـ  اىدة وىاع يسنينو ا وة الو بينما ام قت أىوال الطاىن

وليت فتى ،  الوايوة ظ ر ذلك اليو القبض ىلى الطاىن كان فى الساىة 

 . الرابدة مساع

 

 

ىلتتى  ستتاب  القتتبضومتتن ثتت  يكتتون التتوفع المبتتو  متتن الطتتاىن , بتتأن           

 ت اوة  تا وة الواىدتة  يظتا ره الواىتع ويؤيتوه, سنو صييل ا ذن ـ يقو  ىلى 
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متا مرميتب ستاب  , والمتى ىم قتت متع أىتوال الطتاىن المتى أبتوا ا و تو ىلى غير 

 . يج ل المواىيت المسطرة بالمياضر

 

ىلى أن اليك  ل  يم طن بماما ل تذا الواىتع الثابتت بتاألورا  , والتذ  يظتا ر       

لتت  يتتم طن بمستتمنوات رستتمية , والمؤيتتو المبتتو  بالكيويتتة وبتتالمل ي  التتوفع 

 . وه رواا ال ا هىيراو ول  يدرضىلي ا اليك  

 

, متتن أ  منتتاول أو بيتتان أو رو ىلتتى  خلتتوا مامتتاوختتال اليكتت  المطدتتون فيتته       

والتذ  يؤيتو وفتوع  ،  ذا الم امر الذ  وىدت فيه ىجتراعات الضتابط أيمتو وجيته

, األمتر التذ  ينطتو  ىلتى القصتور وا ختالل بيت  التوفاع بمتا  ووفاع الطتاىن

 سموهل .أّويا ىليه من فساو اه

 

وىلى ذات  ذه الُسنّة فى القصور وا خالل وفساو اهستموهل , فت ن اليكت        

وبتتت ن راو الضتتتابط ,  وبتتتالمل ي ,  بالكيويتتتةالتتتوفع المطدتتتون فيتتته ىذ رفتتتض 

 . يمى ه يك   أيو كذب أىواله ومخال م ا للواىع واليقيقة بال  اوة

 

 ريتتة وأطري تتا جانبتتا , لتت  يتتورو فتت ن اليكتت  ىذ لتت  يأختتذ ب تتذه التتوفوع الجو      

وكان الثابت أن الضابط ىرر أنه  و ويتوه التذ  ىتا   »( :  3سو  ىوله ) ل 

ىلتتى  م متتة القتوة المصتتايبة لته كانتتت الميافظتةبت جراع الضتتبط والم متي  وأن 

فتال مثريتب ىلتى أىوالته فتى ذلتتك ويكتون متا مستانو ىليته التوفاع فتى  تتذا األمتن ـ 

 ىنم ى (  .  )  « وجب ا لم ات ىنهال أن غير سويو بما يسم
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ومتتا أورومتته الميكمتتة فيمتتا مقتتو  غيتتر ستتائع وغيتتر مقبتتول هطتتراح التتوفاع      

الجو ر  السال  الذكر بالكيو وبالمل ي  وبأن ضبط الطاىن كتان ستابقا لصتوور ا ذن 

لضتتابط المتتذكور المندتتى ىلتتى ستتلوكه بتته متتن ستتلطة الميقيتت  المخمصتتة ـ ألن أىتتوال ا

اعامه ه يمكن وه يجوز أن مصاور ي  الميكمة فى مدرفة اليقيقتة وفتى ميقيت  وىجر

وفتتاع الطتتاىن الستتال  التتذكر ، بتتل يبقتتى يتت  الميكمتتة فتتى ميقيتت  الواىدتتة متتن جويتتو 

 .    وو ا أمام ا وسماع 

 

 ليت له أن ييجتب  ت وو الواىدتة ىتن ا وهع ب ت اوم  وألن الضابط المذكور 

ن مسمنو فى رفض وفاع الطتاىن الستال  التذكر ومتا يستموجبه للميكمة ا، كما ه يي  

للضابط أثناع من يتذ ىذن النيابتة الدامتة ـ ه ييت  ل تا أن   من سماع أفراو القوة المرافقة

وىهّ كتان مسمنو فى  ذا الرفض ىلى ما ىالته الضتابط المندتى ىلتى ىجراعامته وأىوالته ، 

ىتوال الضتتابط المتذكور مقمصتتر ، يضتتا  ىلتى ذلتتك أن أ ذلتك مصتاورة ىلتتى المطلتوب

وليت لته أن يمتوخل أو يصتاور ىلتى ىمكانيتة غيتره فتى أوركمه يواسه ـ  بوا ة ىلى ما

ىذ المرجتع فتى ذلتك ىلتى متا ي ت و بته ذلتك الويتر ، ستواع جتاعت ـ  أن ي  و بما  ت وه

 ، أو أنه ل  ي ا و  يئ ا من وىائد ا.   اومه مؤيوة ألىوال ضابط الواىدة أو مخال ة ل ا

 

،  ه مرجتع ىلتتى ستياوة الضتابط الستتاىى لالن تراو بال تت اوةوملتك جميد تا أمتتور 

ومتا ينطت  بته متن  ت اوة فتى مجلتت  ، مرجع ىلى ال ا و متن أفتراو القتوة ىنماو

ووف  ما يمليه ىليته ضتميره  تو والمزامته بالصتو  ة ، القضاع بدو يواع اليمين القانوني

 . فى ىوله

 

فتتى رفضتت ا للتتوفوع بويتتر ميقيتت  ، وفتتى وبتتذلك مكتتون الميكمتتة ىتتو أخطتتأت 

، وفتى مستتليم ا  استمناو ا ألىتوال الضتابط لإل تاية ىتن ستتماع  ت اوة أفتراو ملتك القتوة
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 تيئ ا متن وىتائع الضتبط    لت  ي تا ووا كل أفتراو القتوة بقول الضابط المندى ىليه  أن

 فتى مستيرة التوىو  أثنتاع  تو المتميك يي  صار الضابط بناع  ىلى ملك األسباب 

لمياكمة وسماع من ير  سماى   من   وو الواىدة ومن ه يتر  ستماىه متن   ، بتل ا

ىلتى  ميل الندىرغ  أنه  و  ما ي اعومصوير الواىدة ىلى  ما يريوه فرض وفى

األمتتتر التتتذ  ه يم تتت  وطبيدتتتة الستتتلطة ، وىجراعامتتته مصتتترفامه وأ وافتتته وأغراضتتته 

يريتة مامتة ستو  متا ي رضته طليقتة متن كتل ىيتو وب القضائية المى ممارت اخمصاص ا

األمتتر التتذ  يديتتب اليكتت  بالقصتتور فضتتال  ىتتن ،  ىلي تتا القتتانون متتن ىواىتتو وىيتتوو

 .  ا خالل بي  الوفاع

 

يمى يبرأ يكم ا من  ذا الدوار أن مجر  ميقيق ا فتى  تذا وكان ىلى الميكمة  

 25/9/2013الصتتوو ب صتتوار أمر تتا بضتت  وفمتتر أيتتوال ىستت  موينتتة نصتتر ثتتان يتتو  

،  وميويو أ تخال أفتراو ملتك القتوة،  ات اهطالع ىليه فى يضور المم   ووفاىهوىثب

ومكليتت  النيابتتة الدامتتة بتت ىالن   ألن تت  ليستتوا متتن  تت وو الن تتى يمتتى يكلتت  المتتم   

ولكتتن   متتن  تت وو الواىدتتة التتذين ىتتاينوا أو يمكتتن أن يكونتتوا ىتتو ىاينو تتا ،  بتت ىالن  

ا ومستمد ا الميكمتة متن   ألول مترة ىتو ميمتل ، وألن ال ت اوة المتى يتولون ب ت بأن س  

ىذ ه يجتوز ىضاة التوىو  ىلتى موييتر وج تة نظتر   المتى اىمندتوا ب تا ىبتل ستماى   ، 

للميكمتتة أن مبتتو  رأي تتا فتتى وليتتل لتت  يدتترض ىلي تتا ىلتتى بستتاط البيتت  ىبتتل طريتته 

 . بالجلسة فى يضور المم   ووفاىه

 

ىيام تتا ىبتتل ال صتتل فتتى  تتذا ىلتتى أن الم تترع أوجتتب ىلتتى الميكمتتة ضتترورة 

بت جراع الميقيت  الن تائى لكافتة وىائد تا لكتى يستمبين ل تا من تا ب تكل مبا تر الوىو  ـ 

ألن ذلتك ،  متن ميقيت  مكمتوب بتأورا  التوىو وون اىمماو ىلى متا مت   أوجه اليقيقة

ومكتوين ىقيتوم ا فتى التوىو    الميقي  م ما بلوت ورجة وىمه ه يك ى لقناىة الميكمة
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أن الميقيت  ىتو ختال ـ اسمستالما لمصتاورة الضتابط أيمتو وجيته ـ ختال متن  ،  تذا ىلتى

المتى  وختال متن ستماع أفتراو القتوة المصتايبة للضتابط،  وفمتر األيتوالا طتالع ىلتى 

ألن ستتتماع الميكمتتتة لل تتتا و يموجتتب ستتتماى ا ومناى تتتم ا فتتى ذلتتتك أمتتتا  الميكمتتة ، 

لتى يالمته الن ستية ومراوغامته وم رس ا فى وج ه أثناع ىوهئته بال ت اوة ومتا ماليظته ى

يدتين القاضتى ىلتى مقتوير أىوالته يت  ىتور ا ، وغير ذلتك متن المظتا ر ،  واضطرابه

هيممتتال أن مجتتىع ال تت اوة المتتى مستتمد ا الميكمتتة ويبتتاح للتتوفاع مناى تتم ا متتا يقند تتا 

 . بوير ما اىمندت من أولة أخر  ىبل سماى ا
 

 ـ بأنَوقدَقضتَمحكمةَالنقضَفىَالعديدَمنَأحكامها : 

 

فتتى المقتتتا  األول   تتو واجتتب الميكمتتتةميقيتت  األولتتة فتتتى المتتواو الجنائيتتتة   »       

وبوتتض النظتر ىتن مستتلك وواجتب  ىلتى الميكمتتة ميقيت  التوليل متتاوا  ميقيقته ممكنتا 

يصتتل أن  هفتتى  تتأن   تتذا التتوليل ألن ميقيتت  أولتتة ا وانتتة فتتى المتتواو الجنائيتتة  المتتم  

  0« و الموافع ىنهيكون ر ن م يئة  المم   أ

  442 ل ـ 84 رى  ـ29ـ ت 24/4/78* نقض 

  214 ل ـ 53 رى  ـ 23ـ ت  21/2/72* نقض 

 821 ل ـ 185 رى  ـ 35ـ ت 25/11/84* نقض 

 621 ل ـ 124 رى  ـ 34ـ ت 11/5/83* نقض 

  2ـ ل  2ـ رى  / 7ج ىمر ـ ـ القوىو القانونية  مجـ  5/11/45* نقض 

ـ  120 رىتت  ـ 7ـ ج  قوىتتو القانونيتتة ـ ىمتترمتتج الـ  25/3/46* نقتتض 

 113ل
 

 ـ كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأن : 
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التتذ  مجريتته  الميقيتت  ال تت و  األصتتل فتتى األيكتتا  الجنائيتتة  أن مبنتتى  ىلتتى  »    

الميكمتتة بالجلستتة  ومستتمع فيتته فتتى مواج تتة المتتم    تت اوات ال تت وو متتاوا  ستتماى   

  0 «ممكنا 

  870 ل ـ 179 رى  ـ 33ـ ت  11/11/82* نقض 

 120 ل ـ 21 رى  ـ 29ـ ت 30/1/78* نقض 

 412 ل ـ 86 رى  ـ 24ـ ت  26/3/73* نقض 

 456 ل ـ 93 رى  ـ 24ـ ت  1/4/73* نقض 

 

 كماَقضـــــتَبأن : 

ا ىتتراض ىنتته بقالتتة التتوفاع التتذ  ىصتتو بتته مكتتذيب أىتتوال ال تتا و ه يستتوغ   »      

للتوفاع ىبتل  ر لما يمثله  تذا الترو متن مصتاورها طمئنان ىلى ما   و به ال ا و المذكو

وه يقوح فتى  تذا أن يستكت التوفاع ىتن طلتب  أن ينيس  أمره بميقي  مجريه الميكمة

 .« ىجراع  ذا الميقي  ما وا  أن وفاىه ينطو  ىلى المطالبة الجازمة ب جرائه

 1220 ل ـ 219 رى  ـ 32ـ ت  30/12/1981*  نقض 

 

 نهعلىَأَوقدَجرىَقضاءَالنقض : 

ـ ومتن  تأنه لتو صتل أن  وفاىه مكذيب  ا و ا ثباتىذا كان الوفاع ىو ىصو من  »    

فقتو كتان لزامتا  ىلتى الميكمتة أن مميصته ومقستطه يموير به وجه الترأ  فتى التوىو  

أو مترو ىليته بمتا يَُويُضته ىن  تى رأت  يقه بميقي  مجريه بلوغا  ىلى غايتة األمتر فيته

بقالتة ا طمئنتان ىلتى يقيقته وكتان متا أورومته روا  ىليته ىطرايه أما وىتو أمستكت ىتن م

اىوال ال ا و غير سائع لما ينطو  ىليه من مصاورة التوفاع ىبتل أن ينيست  أمتره فت ن 

 0 «يكم ا يكون مديبا  

 714 ل ـ 124 رى  ـ 41ـ ت  10/5/1990*  نقض 

 

 ـ كماَقضـــــتَبأنه : 
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جته ىلتى ن تى ال دتل المكتون للجريمتة وىلتى لما كان الوفاع الذ  أبواه الطتاىن يم  »    

ىستتميالة يصتول الواىدتتة كمتا روا تتا  ت وو ا ثبتتات ف نته يكتتون وفاىتا  جو ريتتا  ىثبتات 

 لمدلقتته بميقيتتت  التتوليل فتتتى التتوىو   ظ تتتار وجتته اليتتت  فيتته ..  ممتتتا كتتان يقمضتتتى 

ر من الميكمة و ى مواج ه أن ممخذ من الوسائل لميقيقته وممييصته بلوغتا  لوايتة األمت

 0 « فيه

   58لسنة  2156طدن  1988سبممبر سنة  11*  نقض 

 ـ  كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه : 

 بمتتتا يطتتتاب  أو يختتتال  غيتتترهفتتتى الميقيقتتتات  هيمدلتتت  بمتتتا أبتتتواه ستتتماع ال تتتا و »  

ويستتع التوفاع مناى تتمه أظ تتارا لوجتته   فتتى جلستة المياكمتتةبتتل بمتا يبويتته  متن ال تت وو 

 0 «اليقيقة 

 969 ل ـ 144رى  ـ 24ـ ت 3/6/1973* نقض 

 1069 ل ـ 210 رى  ـ 20ـ ت  13/10/69* نقض 

 
 

 ـ  وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه : 

وأن  ىلتتى الميكمتتة  أن مدتتاون التتوفاع فتتى أواع مأموريمتته »          

مأمر بالبيت   ىتن ال تا و وىيضتاره ولتو بتالقوة  ألواع ال ت اوة  متاوا  التوفاع ىتو لجتأ 

 .« ىلي ا

ـ مجموىة القواىو القانونية ـ ميموو ىمرـ جتـ 28/3/1938* نقض 

 176ل ـ 186رى  ـ 4

 
 

 كماَقضتَبأنه   : 

يجتب ىلتتى الميكمتة أن مضتتمن يكم تا متتا يتول ىلتتى أن تا واج تتت ىناصتتر  »        

التذ  الوىو  وألمت ب ا ىلماما   امال   ي يئ ل ا ال رصة للمميتيل ال تامل والكتافى ـ 
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ا وبما ينبوى ىلي ا من ىلمزا  بميقيت  البيت  للمدتر  ىلتى يول ىلى أن ا ىامت بواجب 

 . «  وىهّ كان يكم ا مديبا  لقصوره ممدين النقض، ـ  وجه اليقيقة

لستنة  6047ـ طدن رىت  1000ـ ل 207 رى  ـ33ـ ت 14/12/1982*  نقض 

52   

   51لسنة  2365ـ طدن 11ـ ل   1 رى    33ـ ت   3/1/1982*  نقض 

 وقضتَبأن     : 

ومؤثر فى الوىو  لما ىتو  أمر جو ر ميقي  المزوير فى الميررات   »         

  «ا  يمرمب ىليه من مويير وجه الرأ  في 

  55لسنة 1654ـ طدن 969ـ ل 183ـ رى  37ـ السنة 26/11/1986* نقض 

 

 ـ     وقضتَبإنه : 

ج تتت يمدتتين ىلتتى الميكمتتة  أن متتورو فتتى يكم تتا  مايتتول ىلتتى أن تتا وا  »         

ىناصر الوىو  وألمت ب ا ىلى وجته ي صتل ىتن أن تا  فطنتت ىلي تا ووازنتت بين تا ـ 

ف ذا  ى ىلم مت كلية ىن المدرض لوفاع الطاىن وموى ته متن الم متة المتى وج تت ىليته 

بما يك   ىن أن ا ىو أطريت  ذا الوفاع و ى ىلى بينة من  أمره فت ن يكم تا يكتون 

 «0 ىاصر البيان مسموجبا نقضه

   53لسنة  6492ـ طدن  338ـ ل   72ـ رى   35ـ السنة  25/3/1984*  نقض     

 

لمراجدتة األولتة وطلتب متوارك  ال رصتة األخيترةكما أن المياكمة ممثتل للمتم   

ىذ متتا ىتتو يكتتون ىتتو فتتات أمتتره ىلتتى ستتلطة الميقيتت  اهبمتتوائى متتن نقتتل أو ىصتتور ، 

ات أمتره ىلتى ستلطة الميقيت  المياكمة  ى ال رصة الوييوة لموارك ما ىتو يكتون ىتو فت

بثبتوت الم متة ضتو المتم   ـ وألن اىمنتاع ىضتاة التوىو   اهبموائى من نقل أو ىصور
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ينبوى أن يكون مسممو ا من الثقة المى مويى ب ا أىوال ال ت وو ومتن ،  أو ىو  اىمناى  

 القضاة و   ينصمون ىلي   بأن س  . المأثير الذ  ميوثه  ذه األىوال فى ن وت  ؤهع

 

يُضتتا  ىلتتى متتا مقتتو  أن اىممتتاو األيكتتا  الجنائيتتة ىلتتى مبتتوأ اىمنتتاع القاضتتى 

ي تترض ىليتته ضترورة مداي تتمه لكافتتة أولتتة الثبتوت أو الن تتى مداي تتة ىقليتتة الجنتائى ، 

وفدلية بديوة كل البُدو ىمتا موضتيه األورا  والمياضتر الصتماع المكموبتة متن أىتوال 

 ه منبض باليياة . ومدلومات جاموة

 

 يسمييل مع  ذا الجموو مكوين اهىمناع المطلوب لو  القاضى .ىذ 

 

وه يقتتوح فتتى واجتتب الميكمتتة القيتتا  ب تتذا الميقيتت  الواجتتب ىلي تتا أن يستتكت 

ىذ  و مسم او وهلة وضمنا من سيا  ىبارات وفتاع الطتاىن الوفاع ىن طلب طريه ، 

 ذا ىلتى متا  تو مقترر ،  السال  الذكر والذ  ه ي    من ا ىه  ذه الوهلة وذلك المدنى

وه يجتوز  من أن ميقي  األولة فى المواو الجنائية  و واجب الميكمة فى المقتا  األول

 بيال أن يكون ر ن م يئة المم   ووفاىه .

 

 ََفـىَحكمهـاَالسـالفَالـذكرَقضتَمحكمةَالـنقضوقد

 : ـ  بأنه

ن يستتتكت أه يقتتتوح فتتتى واجتتتب الميكمتتتة القيتتتا  بتتتالميقي  الواجتتتب ىلي تتتا ،  »     

ن الوفاع الذ  ىصتو بته مكتذيب أىتوال ال تا و هيستوغ ى،  وىالت : الوفاع ىن طلبه 

الى ما  و به ال ا و المذكور لمتا يمثلته  تذا الترو متن  اهطمئنانا ىراض ىنه بقالة  

يقوح فتى  تذا أن  وهمصاورة للوفاع ىبل  أن ينيس  أمره بميقي   مجريه الميكمة 
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اع  ذا الميقيت  متاوا  أن وفاىته ينطتو  ىلتى يسكت الوفاع ىن طلب أجر

 0 « المطالبة ب جرائه

 سال  الذكر 1220 ل  ـ 219 رى   ـ 32ـ ت  30/12/81* نقض 

 

أساس تا ىلتى الميقيقتات ولما  تو مقترر كتذلك متن أن المياكمتات الجنائيتة مقتو  

 اعالمتى مجري تتا الميكمتتة بالجلستتة ومستتمع فتتى خالل تا ال تت وو وميقتت  في تتا األولتتة ستتو

  ثبات الم مة ضو المم   أو ن ي ا ىنه .

 

يصتتبل وبنتتاع  ىلتتى ذلتتك فتت ن ىجتتراع ميقيتت  جتتو  بمدرفتتة ميكمتتة الموضتتوع 

واجب ا بوي ي ا همكان البي  والمناى ة فى ىناصر الميقي  اهبمتوائى ولممكتين الميكمتة 

 فى الموازنة بين  ذه الدناصر . بالمالى من أواع وظي م ا

 

وىو  بمجرو اهطتالع ىلتى أوراى تا ، ينطتو  وه تك ىلتى وألن اليك  فى ال

موتتامرة خطيتترة ه يتتؤمن مد تتا ايممتتال الزلتتل واهىمنتتاع القاصتتر والمبمستتر بأولتتة ىتتو 

 مكون أملم ا أ واع ال ا و أو الخصو  ورغبام   ال خصية وممرب   الخاصة .

 

وجته ـ كما ه يقوح فى ضرورة ىيا  الميكمة بميقيت  وفتاع الطتاىن الممدتوو األ

السال  بيانه ، أن يكون الوفاع ىو اخمم  مرافدمه طالب ا اليك  ببراعمته ممتا نستب ىليته ، 

ألن ذلتتك ي يتتو بيكتت  اللتتزو  الدقلتتى والمنطقتتى أن طلتتب ىجتتراع ذلتتك الميقيتت  مطلتتوب 

ايمياطي تتا متتن الميكمتتة ىذا لتت  ممجتته ىلتتى اهستتمجابة ىلتتى الطتتب األصتتلى و تتو اليكتت  

تتا ماوامتتت الميكمتتة لتت  ممجتتهبييتت  يصتتبل ، بتتالبراعة  ىلتتى اليكتت  ببتتراعة  طلب تتا جازم 

 الطاىن ىما اسنو ىليه .
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وىذ ل  مق  الميكمة ب جراع ذلك الميقي  رغ  أنه ظا ر المدلت  بالتوىو  وهز  

لل صتتل في تتا وممكتتن ولتتيت مستتمييال  ، فتت ن يكم تتا يكتتون فتتو  ىصتتوره مختتال  بيتت  

 الوفاع واجب ا نقضه وا يالة .

 

 : قصورَآخرَفىَالتسبيب:  رابعا

 

ا أنته أوضتل للو لتة األولتى  نازع وفتاع الطتاىن كتذلك فتى مكتان ضتبطه مقترر 

ولت  يكتن فتى ىيتويال ،  أمتا  مدترض ميمتو البتويو  بمستاكنىنو اسمجوابه أنته ضتبط 

 الضبط الميرر بمدرفمه .  ارع خل  مدرض سمير ريان كما أورو ضابط الواىدة

 

خاصتتة وىتتو خلتتت ،  ر تتا الواىتتع ويستتانو ايظا وملتتك منازىتتة جويتتة وه تتك 

متن بته متن ال ت وو وستؤال    األورا  من ىجراع مداينة لمكان ضتبط الطتاىن وستؤال

بيتو أن ميكمتة ،  25/9/2003ىن الواىدة المى وىدت فى وضتل الن تار وظ تر يتو  

الموضوع ل  مُدن ب ذا الوفاع ول  ميصله ول  مقسطه يقته بميقيت  مجريته بلوغ تا لوايتة 

 .وخال يكم ا من ميصيله والرو ىليه بما يبرر اطرايه ورفضه ،  مر فيهاأل

 

و ذا الوفع كان يقمضى من الميكمة أن م طن ىليه ومدنى بميقيقته أو مترو ىليته 

يستتموجب  بالقصتتور التتذ أمتتا وىتتو أغ لمتته جملتتة فتت ن يكم تتا يكتتون مديبتتا بمتتا ين يتته ، 

 .  نقضه

ستتال   1220ـ ل  219ـ رىتت   32ـ ت  30/12/1981* نقتتض 

 الذكر

 186ـ ل   36ـ رى   30ـ ت  29/1/1979* نقض 

  87ـ ل   21ـ رى   24ـ ت  22/1/1973* نقض 
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ميصتتيل اليكتت  لصتتورة فتتى  اهضتتطراب ال تتويو تتذا فتتى الوىتتت التتذ  بتتوا فيتته     

، يي  أورو فى ميصتيله للواىدتة يستبما استمظ ر ا وىترت فتى  ومكان واىدة الضبط

» ىو انمقل ىلى رأت ىتوة متن ال ترطة الستريين بط أيمو وجيه يقينه ، مجرو أن الضا

ولكتن  ـ ـ مكم يا بذلك وون بيان مكان وموضتع  تذا المكتان« ىلى يي  يمواجو المم   

يتال » اليك  ىتاو فتى ميصتيله ألىتوال الضتابط أيمتو وجيته فتأورو ىصتة أختر  أنته 

ن  تتا وه األخيتتر ستتير الضتتابط المتتذكور بستتيارة ال تترطة أبصتتر المتتم   مموى تتا ومتتا ى

 تذا فتى . « يقو  بالووران ميتاوه الستير بتين الدقتارات مموج ا نيوه ف ذا بته 

مموى تا ىلتى » الوىت الذ  كان الضابط ىتو أورو بميضتر الضتبط أنته  تا و الطتاىن 

 وبتذلك صتار النتزاع ـ «ناصية طري  فى  ارع خل  مدرض سمير ريان للسيارات 

اى ا جوياا يجب أن مدرض لته الميكمتة بمتا ينيست  فى كي ية وصورة ومكان الواىدة نز

ىهّ أن اليك  ل  يواجه  ذا واضطربت أسبابه ما بين الصورة المتى أورو تا فتى  ،أمره 

وبتتين متتا يصتتله ىلتتى لستتان الضتتابط المتتذكور ، وبتتين متتا أوروه ، ميصتتيله للواىدتتة 

 .  المذكور بميضر الضبط

 

ة متا أبتواه الطتاىن فتى أىوالته بتالميقي  يضا  ىلى ذلك أن اليك  ىدو ىتن مواج ت     

بينته وبتين الضتابط , وأنته كتان  وجتوو خصتومةوأيومه المسمنوات المى ىوم ا ، متن 

 ووىع الخل  بين ما , وأنه وأب ىلى ميرير مياضتر كيويتة لته,  زميال  له فى الوراسة

ان ج موينتة نصتر ثت 2013/ 4168, من ا الميضر الذ  أ ار ىليه بميريامه والرىي  

والميضتتر الثتتانى التتذ  يتترره لتته يتتو  ,  10/7/2013والميتترر بمدرفمتته فتتى , 

موضتوع  «  واىدتة الضتبط »ىلتى و و اليتو  الستاب  مبا ترة ـ  24/9/2013

 الوىو  الماثلة . 
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ولتت  يتتم طن اليكتت  فتتى ىدتتووه ىتتن مواج تتة  تتذا التتوفاع و تتذه المياضتتر ـ أن      

 لضتتتتتابط أيمتتتتتو وجيتتتتته يتتتتتومىا ذاتالميضتتتتترين الميتتتتتررين للطتتتتتاىن بمدرفتتتتتة 

ينقضتتتان متتتا ىسمرستتتل فيتتته بميضتتتر ميريامتتته ـتتت  24/9/2013,  10/7/2013

ىو وروت له متن أيتو مصتاوره السترية الموثتو  من زى  بأن مدلومات  25/9/2013

المتتى ىستتم ل بتته الضتتابط أيمتتو وجيتته  ف تتذه الويباجتتةـتت  « كيتتت وكيتتت »م او تتا  ب تتا

جويتوا لت  يكتن لطتاىن المميتر  ىنته ـ مدنتى أنته ملقتى ىتن ا 25/9/2013ميضره 

متتع أن ستتياوة ,  وأن مصتتوره فتتى ذلتتك أيتتو مصتتاوره الستترية الموثتتو  ب تتا,  يدرفتته

الميضتتر المقيتتو بتترى   10/7/2013الطتتاىن يتتو   لتتذاتىتتو يتترر  الضتتابط ن ستته

وكال له فيه ىيراز مواو مخورة , مما م تاوه أن ملت  الطتاىن م متوح ـ  4168/2013

نه ل  يكن مملقيا فى  أنه مدلومات جويوة من مصتور ستر  ـ وأ ىنوه ومدروض ىليه

و تذا الواىتتع يك ت  مل يقتته وكيتوه ويك تت  أيضتا م افتتت وىتو  جويتتة ميريامته , مثلمتتا 

وجويتتة المنازىتتة فتتى مكتتان !!  ىجراعامتتهيك ت  مرصتتوه للطتتاىن وكيويتتة ومل يتت  

 . وصورة وكي ية الضبطالضبط 

 

ول ىلتتى أن الميكمتتة ألمتتت بدناصتتر وبتتذلك يكتتون اليكتت  وىتتو ختتال كليتتة ممتتا يتت

ا  امال  ي يتئ ل تا ال رصتة للمميتيل ال تامل والكتافى ومتا ينبوتى ىلي تا  الوىو  ىلمام 

من المتزا  الميقيت  والبيت  للمدتر  ىلتى وجته اليقيقتة ،  ومكتون الميكمتة ىتو ىيتوت 

واسمخلصتتت ،  المزمتتت بالنطتتا  الضتتي  التتذ  فرضتته ىلي تتا ضتتابط الواىدتتةن ستت ا و

ـ ويكتون  بثبوت الم مة ضو الطتاىن بنتاع  ىلتى أولتة مبمتورة ي توب ا القصتور اىمناى ا

وىو هح فى األفت  متا يؤكتو أن اليكت  لت  يصتور متن ال يئتة المتوىرة ىتن اىمنتاع كامتل 

بمسئولية الطاىن ىن الجريمة المسنوة ىليه ، والمتى ىضتت الميكمتة بمستاعلمه ىن تا ، 

  و أىتوال الضتابط / أيمتو وجيته ين تى وىنما كان مصور يكم ا اليقيقى والواىدى
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ا متتن جمتتع الميريتتات المزىومتتة ىتتن ن تتاط  التتذ  ىن تترو بكتتل مرايتتل التتوىو  بتتوع 

ومصتتاورمه ،  وىجتتراعات الضتتبط والم متتي  المتتى ىتتا  ب تتا من تترو ا، الطتتاىن المزىتتو  

المياكمة والمتى فترض نطاى تا الضتي  ، وكذلك ىجراعات  ىلى سماع القوة المصايبة

وبتذلك يكتون وىتو فترض ستيطرمه الكاملتة و يبمته المطلقتة ىلتى كافتة ، ة ىلى الميكم

 . ىناصر الوىو  وأولم ا المزىومة المى انيصرت فى أىواله و  اومه ويو ا

 

وىتو امستمت بال تكلية البديتوة ومكون مياكمة الطاىن وىو ممت ىلى  ذا النيتو 

،  اىن وميقيت  ىناصترهكل البُدو ىن المياكمات الداولة المى مسملز  ستماع وفتاع الطت

مما وفده ىلتى ال تدور بأنته ىنمتا ستي  للمياكمتة أمتا  الميكمتة المتوىرة ه لييتاك  ىتن 

ىم ا  نسب ىليه من سلطة ا م ا  ىن م مة ظالمة ه أسات ل تا وه وليتل ىلي تا ىه متن 

ل  سييب  اىتتول ضتتابط الواىدتتة المزىومتتة التتذ  يناصتتبه  أوغتتر صتتوره ووفدتته ىلتتى  عييفل  

م ا  ضوه ، ولييك  فتى الن ايتة ب وانمته والقضتاع ىليته بالدقوبتة المولظتة المتى مل ي  ا 

ا وبموريمته مائتة الت   أنزلم ا ىليه الميكمة و ى السجن الم وو لموة خمسة ى ر ىام 

جنيه والمصاورة ، فيكتون اليكت  المطدتون فيته واليتال كتذلك م توب ا بالقصتور فضتال  

 وهل بما يسموجب نقضه وا يالة .ىن ا خالل بي  الوفاع وفساو اهسم

 

 : قصورَآخرَفىَالتسبيب:  خامسا

 

وفتت  مصتتوير الضتتابط /  باستتميالة وىتتو  مدقوليتتة يصتتول الواىدتتةكتتان التتوفع 

أيمو وجيه ين ى  تا و ا ثبتات األويتو فتى التوىو  متن بتين التوفوع الجو ريتة المتى 

متة ، ىذ  تاع خيتال ممسك ب ا وفاع الطاىن كذلك كما  تو ثابتت بميضتر جلستة المياك

ىن  تتا وه يمتتى ال تتا و المتتذكور ا وىتتاع بصتتورة خياليتتة للواىدتتة  تتى أن الطتتاىن متتا 

الواىدتتة   تترول مستترى ا ميتتاوه  اهخمبتتاع بتتالطر  الجانبيتتة للدقتتارات والمبتتانى بمكتتان
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وهيتتظ أنتته أستتقط كيس تتا متتن يتتوه ميتتاوه  التتمخلل منتته وىتتو ممبدتته الضتتابط المتتذكور 

وطه ىلتتى األرض ولمتتا المقطتته وفضتته وجتتو بواخلتته خمتتت ببصتتره يمتتى ليظتتة ستتق

ل افات ورىية ب ض ىيوا ا وجو ب ا مسيو  بيج اللون ي به جتو ر ال يتروين المختور 

 وىرل لدقار المراماوول .

 

ول  يوضل ال ا و المذكور كي يتة مخلتى الطتاىن ىتن ملتك الل افتة الصتويرة بتل 

تا 2.7ت  بمتا في تا  تذه الل افتة بلتع وزن جميتع الل افتا، والمتى  الصتور  البالوة ،  جرام 

كمتتا أن الطتتاىن كمتتا ورو بمقريتتر ىستت  المدامتتل الكيماويتتة بمصتتلية الطتتب ال تترىى ، 

 . مدا  جسماني ا ومركب له أطرا  صناىية ىلى ما سل  بيانه

ومياولتتة ال ترار والجتتر  خ تتية وبتذلك استتميال ىليته المخلتتى ىتن ملتتك الل افتة 

التذكر ، األمتر التذ  ممستك بته التوفاع فتى مرافدمته ىذ  الضابط الستال  ضبطه بمدرفة

التتذكر بأن تا غيتتر مدقولتتة وخياليتتة اخملق تا ضتتابط الواىدتتة متتن وصت  الصتتورة ستتال ة 

، ىذ ه يمكتن مصتتويق ا خاصتتة بالنستبة للطتتاىن المدتا  جستتماني ا والتتذ   ميتض خيالتته

 يركب أطرف ا صناىية مدوىه ىن اليركة .

 

 مدتتتته ىلتتتتى الميكمتتتتة ميقيتتت   تتتتذا التتتتوفاع الجتتتتو ر  يمدتتتين األمتتتر التتتتذ  كتتتتان    

، و تو ال نتى المختمل ب بتواع الترأ  فتى  تذه األمتور ال نيتة بمدرفة الطبيتب ال ترىى 

الخالصة والمى ييظر في ا ىلى الميكمة وغير تا الختوض في تا وىبتواع رأ  ب تأن ا ، 

ة والتذ  ه ييمتاج طالما أن ا أمور فنية ي و  الدل  ب ا يتووو الدلت  الدتا  المك تول للكافت

 ىثبامه لوليل .

 

ىجتراع مداينتة لمكتان الواىدتة المتوىى كما أن األمر كتان يقمضتى متن الميكمتة 

ىتتتانون  متتتن 294ب تتتا أو بنتتتوب أيتتتو أىضتتتائ ا  جتتتراع ملتتتك المداينتتتة ىمتتتال  بالمتتتاوة 
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ا جتتراعات الجنائيتتة ، لبيتتان متتا ىذا كتتان متتن الممكتتن لل تتا و المتتذكور م تتا وة واىدتتة 

ن الل افة الصويرة الم ار ىلي تا وممبتع مستار ا والمقاط تا متن مكتان ستقوط ا المخلى ى

والذ  ىو يكون ممملئ ا بتالم مالت أمتا  مدترض مجتار  والمتى مضتيع في تا ملتك الل افتة 

خاصتة و تى ل افتة صتويرة بتل بالوتة ويسمييل الدثور ىلي ا كما اوىتى ذلتك ال تا و ، 

 . الصور كما سل  البيان

ولت  مجتر المداينتة ة الموضوع لت  مستموىب وفتاع الطتاىن الستال  ، ولكن ميكم      

 الستتاب   الالزمتتة والمتتى طلب تتا التتوفاع ضتتمن ا ووهلتتة وفتت  متتا يستتمول ىليتته متتن وفاىتته

 بيانه .
 

أصمت يذان ا ىن سماع وفاىته وغضتت بصتر ا ىتن ومكون الميكمة بذلك ىو 

 ىه الضابط أيمو وجيه .انساىت ليجة لمصوير مخمل  من الخيال ابمو رؤيمه بدو أن

ومكون الميكمة واليال كذلك وىتو أسترفت فتى استمدمال ستلطم ا المقويريتة فتى 

اىمنا  ما فرضه الضابط أيمو وجيه وان رو به ليصور الواىدة ىلى النيو التذ  يريتو 

 ، وبذلك مكون الميكمة ىو صوىت ىوه  له ه يمكن مصويقه !!!

 

 اىن فرصتة ميقيت  وفاىته الجتو ر ضتيدت ىلتى الطتكما مكون الميكمة وىو 

الستال  البيتتان والتتذ  يمرمتب ىليتته لتتو صتتل ـ و تتو صتتييل ـ موييتر وجتته التترأ  فتتى 

 الوىو  ، ول  مرو ىليه رو ا سائو ا يبرر ويسوغ ىطرايه .
 

متتتع أن  تتتذا الميقيتتت  ظتتتا ر المدلتتت  بالتتتوىو  وهز  لل صتتتل وممكتتتن ولتتتيت 

 ا ىلتتى وليتتل وييتتو مبمتتور ي تتوبه وىتتو أىامتتت ىضتتاعمستتمييال  ، كمتتا مكتتون الميكمتتة 

القصور واسمخلصت يقين ا بصية مصوير ال ا و للواىدة الستال ة البيتان متن ىناصتر 

 بما يص  اليك  بالقصور الموجب للنقض وا يالة . ميل منازىة جوية من الوفاع

 

وه ينتتال متتن ىتتوار اليكتت  ل تتذا الستتبب أن يكتتون ىضتتاع اليكتت  ميمتتوه ىلتتى 

م متتي  الطتتاىن والدثتتور ) المزىتتو  ( مدتته ىلتتى بدتتض أجتتزاع  التتوليل المستتممو متتن
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، ومتن المقترر  الطاىن ينازع فتى صتورة الواىدتة برمم تاالمخور السال  الذكر ، ألن 

 أنه ه ميل لمطبي  نظرية الدقوبة المبررة ممى ىامت ملك المنازىة .

ـ طدتتتتن  985 ل ـ 188 رىتتتت   ـ 37ـ ت  30/11/1986نقتتتتض * 

3603/55  

  1133 ل  ـ 223 رى  ـ 20ـ ت  20/10/1969نقض * 

  206 ل ـ 44 رى   ـ 16ـ ت  2/3/1965نقض * 
 

 

 .  القصورَوالنخلالَبحقَالدفا :   سادسا 
 

 صتتووره كتتذباوفتتع وفتتاع الطتتاىن ، فيمتتا وفتتع بتته ، بتتبطالن ا ىتترار المنستتوب       

بتت بميضتر ، بتل والثا يالة كونه ل  يصور ىنه أ  ىىترارللطاىن بميضر الضبط ، 

( أنه أنكتر الم متة المنستوبة ىليته  الباطلميقي  النيابة المى ىرض ىلي ا فور القبض ) 

 ىتو  أولمته وستا   توا وه لخال  بين ما،  بالكيو والمل ي ، وام   الضابط أيمو وجيه 

 ىلى ما سل  بيانه .

 

 بموونامته بدتو ميصتيل  ت اوة 2و و  و ما يصتله اليكت  ذامته ييت  أورو ل       

 الضابط أيمو وجيه ين ى ، ومقرير المدمل الكيماو  ـ  أورو ما نصه  : 
 

أنكتتر متتا نستتب ىليتته متتن وييتت  أنتته باستتمجوب المتتم   بميقيقتتات النيابتتة الدامتتة »      

 « وبجلسة المياكمة مثل المم   واىمص  با نكار،  ام ا 

« ا ىترار » ىلتى  ىهّ أن اليك  ىتاو وم تامر متع ذلتك ، بتل ومتع ىتو  مدويلته         

كمتا » المنسوب كذبا للطاىن بميضر الضبط ، فقتال رّوا ىلتى وفتع التوفاع ببطالنته : 

أن ا ىرار المنسوب صووره للمم   بميضر الضتبط ىتو جتاع ىتوه مرستال متن التوفاع 

،  و ى ىبارة غير م  ومة ، مدبر ىن اضطراب فكرة اليكت  ىتن وىتائع التوىو ـ « 

.  تذا ىلتى أنته ىذا كتان اليكت  يقصتو بالدبتارة أن وفتع التوفاع    وىو  ىلمامته بدناصتر ا



367 

 

فت ن  تذه الدبتارة ه مصتو   و الذ  جاع مرسال وليت ا ىرار كما ي    من ىبارمته ، 

للطتاىن  ه موىيتع، يي  أنه  ىلى الوفع وىنما مصو  ىلى نسبة ا ىرار كذبا للطاىن

ـت لت   يترو ىهّ بقلت  « ا ىترار »  ىلى ميضر الضبط ي يو أنه يقر بما ورو فيه ، ول تظ

و تو التذ  جتاع منته مرستال وييمتاج ىلتى متا يوثقته ويؤكتوه يمتى ه ولسان الضتابط ، 

 تذا والتوليل ىلتى كتذب  .  يكون مجرو ىول مرسل ومجوي  من الضابط ه وليتل ىليته

 و ن ى الطتاىن لتذلك كلته أمتا   ، زى  الضابط أيمو وجيه بصوور ىىرار من الطاىن

 فضال ىتن  ت اوة  تا وة الواىدتة وىتاع يستنين المتىأمام ا ،  ة الدامة فور مثولهالنياب

ومتن ثت  ،  أنه لت  يضتبط متع الطتاىن أ  مختورات أو مضتبوطاتيسم او من   اوم ا 

 ! ف نه  ل  يقر ب ىع

 

القتتبض  تتذا ىلتتى أنتته متتن المقتترر الممتتوامر فتتى ىضتتاع ميكمتتة التتنقض أن مجتترو      

ـ  ويمثتل فتى ذامته ىكرا تا يديتب اهىمترا  ويبطلته ،  ىليه الباطل يبطل كل ما يمرمب

ب تتىع للضتابط أيمتتو  لتت  يقترولكتن الطتاىن أبتتو  وممستك و تتو متا يكترره  نتتا أنته 

 وجيه لو  ىبضه الباطل ىليه  . 

 

وبتتذلك يكتتون اليكتت  المطدتتون فيتته ىتتو  تتابه القصتتور المديتتب والمدستت  فتتتى       

 اهسمنماج وفساو اهسموهل . 

 النقض سال ة الذكر * أيكا 

      

وىذ كتتان متتا مقتتو  جميدتته فتت ن اليكتت  المطدتتون فيتته يكتتون وىـتتـو ران ىليـتتـه          

 ىــوار البطــالن بمـــا يسموجب نقضه وا يالة  .
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َ

َ

َ

 وعنَطلبَوقفَالتنفيذ

 

ف نه لما كتان الواضتل أن اليكت  المطدتون فيته ىتو  تابه متن الديتوب متا يترجل         

ا  مدتته نقضتته ، وكتتان   اهسممـتتـرار فتتى من يتتذه متتن  تتأنه أن يرمتتب للطتتاىن أضتترار 

جسيمة ه يمكتن متوارك ا بمتا ييت  لته طلتب وىت  من يتذه مؤىم تا ريثمتا ي صتل فتى  تذا 

 الطدن . 

 

 فلهذهَالأســــــــــباب

 
يلممت الطاىن من ميكمة النقض األمتر بوىت  من يتذ اليكت  المطدتون فيته مؤىمتا       

 .  وض  الم روات للزوم ا لميقي  أسباب الطدني صل فى  ذا الطدن ،  ريثما

 :  والحكــــــم

 :     بقبول الطدن  كال     أولا

 :    وفى الموضوع بنقض اليك  المطدون فيه وا يالة .ثانياَََ

َالمحامى/َرجائىَعطيةََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
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َةَ.فيوظالقيامَبعملَمنَأعمالَطلبَوأخذَعطيةَلل
َــــــــ

َق33553ََ/84َنقضَرقمَ

َـــــــ

َجناياتَمدينةَنصرَأول140ََ/2011َرقمََجنايةعنَال

َكلىَشرقَالقاهرةََ.1ََ/2011َرقمََََََََََ

َـــ

 القصورَفىَالتسبيبَوفسادَالاستدلالَوالنخلالَبحقَالدفا َ. .1

 قصورَآخرَفىَالتسبيبَ. .2

 وفسادَالاستدلالَ.َقصورَآخرَفىَالتسبيب .3

ـــدفا َ،َوفســـادَ .4 ـــالَبحـــقَال قصـــورَآخـــرَفـــىَالتســـبيبَ،َوإخل

 الاستدلالَ.

ـــدفا َ،َوفســـادَ .5 ـــالَبحـــقَال قصـــورَآخـــرَفـــىَالتســـبيبَ،َوإخل

 .َالاستدلال

ـــدفا َ،َوفســـادَ .6 ـــالَبحـــقَال قصـــورَآخـــرَفـــىَالتســـبيبَ،َوإخل

 .َالاستدلال

 .َالقصورَوالنخلالَبحقَالدفا  .7

 .َحقَالدفا قصورَآخرَفىَالتسبيبَوإخلالَب .8

 .َقصورَآخرَفىَالتسبيب .9

 .َالتناقضَوالتهاتر .10

 .َالقصورَوالنخلالَبحقَالدفا  .11

 .َالقصورَومخالفةَالقانونَوالخطأَفىَتطبيقه .12

َ.َالبطلان .13
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َ

َمذكـرة

 بأســــبابَالطعنَبالنقض

 
ــةَمــن ـ ميكتتو  ضتتوه ـ  2) متتم   /         ...............................  : مقدم

 طاىن (

 

 النيــــــــابـــة الدـــامـــــة :  ضـــــــــــد

 
 11/8/2014: الصتاور يضتوريا متن ميكمتة جنايتات القتا رة بجلستة  فىَالحكم

لستتتنة  1موينتتتة نصتتتر أول )  2011لستتتنة  140فتتتى الجنايتتتة رىتتت  

اىبتتة / المتتم   الثتتانى ) الطتتاىن ( كلتتى  تتر  القتتا رة ( بمد 2011

بالستتتجن الم تتتوو لمتتتوة ثتتتال  ستتتنوات وبورامتتتة ىتتتور ا ألتتت  جنيتتته 

 وبمصاورة المبلع المضبوط . 

 
 
 
 

َالوقــــائــــع

 

 أيالت النيابة الدامة كال  من المم مين:    

 )ميكو  ضوه(    ( .............................1 
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 )الطاىن(      .............................( 2 

 )مد ى من الدقاب(  .............................( 3 

 يمتى  ت ر أكمتوبر  2009من   ر مايو ىا  ىلى المياكمة بوص  أن   خالل ال مرة 

 بوائرة ىس  أول موينة نصر ـ ميافظة القا رة . 2010ىا  

 

َالمتهمَالأولَ:

ارة المنمتوب ب تركة ال يتتو  ـت   بصت مه فتى يكت  الموظت  الدتا  )ىضتو مجلتت ا و1 

لصناىة السكر وىضو اللجنة الثالثية( طلب وأخذ لن سه ىطية ألواع ىمل متن أىمتال 

وظي مته بتأن طلتتب متن المتتم   الثالت  مبلتتع مليتون وأربدمائتة ألتت  جنيته ـ ىلتى ستتبيل 

الر وة ـ مقابتل الموافقتة ىلتى طلبتات المتم   الثالت  ب تراع كميتات متن منتمج ال تركة 

ـ سلدمى السكر والموهت ـ للموزيع الميلتى ىلتى النيتو المبتين بالميقيقتات ج ة ىمله 

 . 

 

ـ     بص مه سال ة الذكر طلب وأخذ لن سه ىطية ألواع ىمل متن أىمتال وظي مته بتأن 2

طلتتب وأختتذ متتن المتتم   الثالتت  مبلتتع مائتتة ومستتدين ألتت  ووهر أمريكتتى ىلتتى ستتبيل 

نمج ال تركة ج تة ىملته متن ستلدة الستكر الر وة مقابل الموافقة ىلى بيع كميات من م

لمصوير ا ىلى وولة السووان من ختالل  تركة النصتر للمصتوير واهستميراو  ـ  تريك 

 المم   الثال  ـ ىلى النيو المبين الميقيقات .

 

 

 

 : )الطاىن( المتهمَالثانى

ـ المتوير المتتالى ل تتركة ال يتو  لصتتناىة الستتكر  فتى يكتت  الموظتت  الدتا ـت  بصتت مه 1 

اللجنتتة الثالثيتتة طلتتب وأختتذ لن ستته ىطيتتة ألواع ىمتتل متتن أىمتتال وظي متته بتتأن  وىضتتو

طلب وأخذ متن المتم   الثالت  مبلتع ستممائة ومستدة وى ترين ألت  جنيته ـ ىلتى ستبيل 
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الر وة ـ مقابتل الموافقتة ىلتى طلبتات المتم   الثالت  ب تراع كميتات متن منتمج ال تركة 

ميلتى وىن تاع ىجتراعات ىصتوار ىذن ج ة ىمله من سلدمى السكر والموهت للموزيع ال

 صر  الكميات المباىة واسمالم ا ىلى النيو المبين بالميقيقات . 

 

ـت  بصت مه ستتال ة البيتان أختتذ لن سته ىطيتتة ألواع ىمتل متتن أىمتال وظي متته بتأن طلتتب 2

وأخذ من المم   الثالت  مبلتع أربدمائتة وستمين ألت  جنيته ـ ىلتى ستبيل الر توة مقابتل 

كميات من منمج ال ركة ج ة ىمله من ستلدة الستكر لمصتوير ا ىلتى الموافقة ىلى بيع 

وولة السووان من خالل  تركة النصتر للمصتوير واهستميراو ـ  تريك المتم   الثالت  ـ 

 ىلى النيو المبين بالميقيقات .

 

َالمتهمَالثالثَ:

ىو  ر وة لمن  ما فتى يكت  الموظت  الدتا  ألواع ىمتل متن أىمتال وظي م متا          

ىتتو  للمم متتين األول والثتتانى مبتتالع الر تتوة موضتتوع ا م تتا  المبتتين بالبنتتوين أوه  بتتأن 

 وثاني ا .

 

متتتن ىتتتانون  111/6،  110مكتتتررا ،  107،  103األمتتتر المداىتتتب ىليتتته بتتتالمواو 

 الدقوبات .

 ــ الحكـمَ:

: بمداىبتتتة كتتتّل متتتن /  أوه  ىضتتتت الميكمتتتة يضتتتوريا  11/8/2014وبجلستتتة       

المم   الثانى بالستجن الم توو لمتوة ثتال  ستنوات وبورامتة مقتوار ا ألت  المم   األول 

جنيه ىما أسنو ىلي ما وبمصاورة المبتالع المضتبوطة وألزمم متا المصتاري  الجنائيتة . 

 : ب ى اع المم  / المم   الثال  من الدقاب . ثانيا  
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   الثتتانى / ولمتتا كتتان  تتذا اليكتت  مديبتتا وبتتاطال ، فقتتو طدتتن ىليتته الطتتاىن المتتم      

............ بطري  النقض بوكيل يبيل له موكيلته يت  الطدتن بتالنقض )أصتل الموكيتل 

  897، وىيتو طدنته ميتت رىت  )  9/2014/ 25مرف  بمقرير الطدن ( وذلتك بمتاريخ 

 ممابع ( نيابة  ر  القا رة الكلية.
 

 . ونوردَفيماَيلىَأسبابَالطعنَبالنقض

 

 أســــــبابَالطعــــن

 
 

 : القصورَفىَالتسبيبَ،َوفسادَالاستدلالَ،َوالنخلالَبحقَالدفا : اًَأول

 

يبين من مطالدة موونات اليك  المطدون فيه ، أن الميكمتة المطدتون فتى يكم تا      

متايو/ مميصل فى أنه ختالل ال مترة متن  ت ر  »يصلت واىدة الوىو  بما نصه أن ا 

/  األول،  المم متتتتين كتتتتل متتتتنطلتتتتب  2010يمتتتى  تتتت ر أكمتتتتوبر/  2009

ب تتتركة ال يتتتو  لصتتتناىة الستتتكر ،  ىضتتتو مجلتتتت ا وارة المنمتتتوب................. ـ 

و متتا ىضتتوا اللجنتتة ال تتركة ،  المتتوير المتتالى بتتذات/ ...................  ،  الثتتانىو

ال ركة ، وبص م ما فتى يكت   الثالثية الم كلة للبت فى ىجراعات موزيع وبيع منمجات

لن ستتي ما ىطيتتة ـ مبتتالع ماليتتة ـ ىلتتى ستتبيل الر تتوة متتن المتتم    المتتوظ ين الدمتتوميين

الثالتتت  / ........................... ،  تتتريك ومتتتوير  تتتركة نايتتتل جتتتروب لالستتتميراو 

والمصوير والمتوكيالت المجاريتة ، وذلتك مقابتل ىصتوار موافقتات ىلتى طلبتات ال تراع 

لي تتا برئاســتتـة السيــتتـو / أيمتتو اللجنــتتـة الثالثيتتة الم ـتتـار ىالمقومتتة متتن األخيتتر ىلتتى 

وىضتويم ما ،  البكر  ميمو ىراىى رئيت مجلت ىوارة  ركة ال يو  لصتناىة الستكر

متن  وىن اع المتم   الثتانى ىجتراعات ىصتوار أذون صتر  الكميتات المباىتة واستمالم ا

منمجتتات ال تتركة لستتلدمى الستتكر والمتتوهت ستتواع كتتان للموزيتتع الميلتتى أو المصتتوير 
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ىلى سبيل الر توة مبتالع ماليتة ىلتى وفدتات المم   األول وىو مسل  وان ، لوولة السو

بلوت مليون وأربدمائة ألت  جنيته نظيتر ىصتواره موافقتات ىلتى الطلبتات المقومتة متن 

ومبلتتع مائتتة ومستتدين ألتت  منمجتتات ال تتركة للموزيتتع الميلتتى ،  المتتم   الثالتت  ل تتراع

كمتا ،  لمصتوير ىلتى وولتة الستووانووهر أمريكى نظير موافقمه ىلى طلبات ال تراع ل

ستتممائة ىلتتى وفدتتات ىلتتى ستتبيل الر تتوة  المتتم   الثتتانىبلوتتت المبتتالع المتتى مستتلم ا 

جنيه نظير ىصتواره موافقتات ىلتى الطلبتات المقومتة متن المتم    ومسدة وى رين أل 

ومبلتع أربدمائتة وستمون الثال  ل راع كميات متن منمجتات ال تركة للموزيتع الميلتى ، 

وىو مت  ىلى وولة السووان  مقابل ىصواره موافقات لطلبات ال راع للمصوير أل  جنيه

متن مبلتع الر توة متن المتم   الثالت  أثنتاع  يتال مستلمه جتزع ضبط المتم   األول

بميافظتة المنيتا بمدرفتة الستيو / ميمتو يستنى الضتبع ـ ىضتو  بين متااللقاع التذ  مت  

الدامتتة بمستتجيل المياوثتتات ال ام يتتة   يئتتة الرىابتتة ا واريتتة ـ المتتأذون لتته متتن النيابتتة

واللقاعات المتى متوور فيمتا بتين المم متين ستال ى التذكر وضتبط   يتال مستلي  واستمال  

مبالع ىلى سبيل الر وة بناع ىلى ميريامه المى أجرا ا يول المم متين والواىدتة وبلتع 

متى بالستيارة ال فتى ييتازة المتم   األولالمبلع المضتبوط متائمى وستمين ألت  جنيته 

والجلتتوت  مالكتتى المنيتتا ىقتتب استتمقباله 7071كتتان يستتمقل ا رفقتتة المتتم   الثالتت  رىتت  

كمتا مت  ضتبط المتم   الثالت  ىقتب مستليمه مده بأيتو الميتال الدامتة بميافظتة المنيتا ، 

ومواورمته ل تا بمدرفتة الستيو / أيمتو  بالسيارة سال ة الذكرللمم   األول مبلع الر وة 

الرىابتتة ا واريتتة والمكلتت  متتن الستتيو / ميمتتو يستتنى  ميمتتو ىبتتو الجتتواو ىضتتو  يئتتة

 . «الضبع بالقيا  ب ذا ا جراع فى نطا  ا ذن المى م  بمن يذه 

  

متا يصتله متن اىمرافتات المتم   الثالت  متن ث  أضا  اليك  فى ذات الستيا  ،        

ع ماليتة اىمر  بالميقيقات وأما  الميكمة أثناع ىجراعات المياكمتة بمقويمته مبتال » أنه
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ىلتى وفدتات المم متين األول والثتانى  كل منىلى سبيل الر وة الم ار ىلي ا ين ا ىلى 

ىلتتى أن مت  ضتتبطه بدتو مستتليمه  2010يمتتى أكمتوبر /  2009ختالل ال مترة متتن متايو/

ىقتب لقائته  الر وة ىلى المتم   األولمبلع مائمى وسمين أل  جنيه كجزع من مبلع 

( ومستتلي  المبلتتع لتته ثتت   ستتيارة المتتم   األوله ) واستتمقالل ستتيارم بميافظتتة المنيتتا

، وذلتك نظيتر ىصتوار  28/10/2010وكتان ذلتك بمتاريخ مواورمه السيارة بدو ذلك ، 

موافقتتات ىلتتى طلبتتات ال تتراع المقومتتة منتته ىلتتى اللجنتتة الثالثيتتة لبيتتع كميتتات الستتكر 

قريتتر بموثبتتت والمتتوهت ستتواع للموزيتتع الميلتتى أو المصتتوير ىلتتى وولتتة الستتووان ، 

متن  المم متين وصتور   ىلتى األصتواتخبير األصوات مطابقة بصمة صوت 

كمتتا ثبتتت وفقتتا الصتتور المنستتوبة ل تت  بالمستتجيالت المتتأذون ب تتا متتن النيابتتة الدامتتة ، 

صتناىة الستكر و تركة النصتر للمصتوير  لصور المداىوات المبرمتة بتين  تركة ال يتو 

أن تتتتا  2/9/2010،  30/8/2010،  23/6/2010فتتتتى أن تتتتا مؤرختتتتةواهستتتتميراو 

كميتات متن الستكر ىلتى ال تركة الثانيتة ، ىلتى بيتع موافقة ال ركة األولتى ممضمن 

وثبت كتذلك متن صتورة المداىتو المبتر  بتين  تركة نايتل جتروب للمصتوير واهستميراو 

والمتتوكيالت المجاريتتة الخاصتتة بتتالمم   الثالتت  و تتركة النصتتر للمصتتوير واهستتميراو 

كتتل متتن ال تتركمين فتتى ىمليتتة مصتتوير الستتكر المنتتمج ا تتمراك   4/7/2010المتتؤر  

 .  «ميليا ىلى وولة السووان 

  

واسمنوت الميكمة فى مصوير ا للواىدة ىلى النيو الستال  البيتان ىلتى اىمترا        

المتم   الثالتت  بالميقيقتات وأمتتا  الميكمتة واألولتتة المستمموة متتن  ت اوة كتتل متن ميمتتو 

واو ىضتو  الرىابتة ا واريتة ، وأيمتو البكتر  يسنى الضبع ، وأيمو ميمتو ىبتو الجت

ميمو الدراىى رئيت مجلت ىوارة  ركة ال يو  لصناىة السكر ، وأمتين يييتى زكريتا 

ممتتولى رئتتيت مجلتتت ىوارة  تتركة النصتتر للمصتتوير واهستتميراو وىضتتو ا المنمتتوب ، 

متع  ومن مقريتر خبيتر األصتوات وم ريتع  ترائط المستجيل وصتور المداىتوات المبرمتة
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ة ال يو  لصتناىة الستكر و تركة النصتر للمصتوير واهستميراو وال تركة الخاصتة  رك

ملتك األولتة ، ىضتت ب وانتة  بدتضبالمم   الثال  ، وبدو أن يصلت الميكمة مضتمون 

المم متتين ىتتتن الجتترائ  التتتواروة بتتتأمر ا يالتتة ىمتتتال  بمتتتواو ا م تتا  المتتتى أوضتتتيم ا 

 بيكم ا.

 

كتت  المطدتون فيتته وىلتى متتا أورومته الميكمتتة وواضتل متن متتوونات أستباب الي        

لكتّل  أفتروت مستئوليةىنو مصوير ا للواىدة المى ىضت ب وانة المم مين ىن ا ، أن ا 

وأستنوت ىلتى كتل من متا غيتر متتا ،  ىلتى يتتوة)الطتاىن(  متن المم متين األول والثتانى

متا فتى ستيا  واضتل منته أن كتال  من متا يدمتل ليستابه ويمقاضتى ، أسنومه ىلى اآلختر 

 . ييصله من مبالع الر وة الموىى ب ا ل خصه بيك  وظي مه

 

،  م ريتو واجتبوم ريو المسئولية بين المم مين األول والثانى ) الطاىن (  تو           

أو ،  وظي تتة وايتتوةأنتته ه يجمتتع بتتين المم متتين األول والثتتانى ) الطتتاىن (  ي رضتته

مه فى فدتل وايتو م تمرك ارمكبتاه كما ل  يجمد ما اهم ا  ذا،  اخمصال وظي ى وايو

 :   مد ا

 

 ل ركة ال يو  لصناىة السكر  ىضو مجلت ا وارة المنموبـ فالمم   األول 1
 

 لل ركة المذكورة  . موير ىا  ال ئون الماليةبينما المم   الثانى ) الطاىن ( 

 

 تتى اهخمصاصتتات المقتتررة  صتتايب اخمصاصتتات واستدة  تتاملةـت  والمتتم   األول 2

والمتى مممتو ىلتى ىوارة انون ـ فضال ىن نظا  ال تركة ـ للدضتو المنمتوب ، فى الق

،  ويتتترأت ج از تتا المن يتتتذ  بمتتتا فيتتته الطتتتاىن،  كافتتة  تتتئون وأىمتتتال ال تتتركة
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يقمصتتتر ، بينمتتتا المتتتم   الثتتتانى ) الطتتتاىن (  وييضتتتر جلستتتات مجلتتتت ىوارم تتتا

 لل ركة .  اخمصاصه ىلى كونه الموير المالى

 مستمقلين ميتووين فدلتينالمم   األول ـ وبذلك وانته اليكت  ـ  ـ  اهم ا  ينسب ىلى3

متن المتم    لن ستهأنته طلتب وأختذ  أول متامماما ىن المم   الثانى ) الطاىن ( ، 

ىلتتى ستتبيل الر تتوة للموافقتتة لتته ىلتتى  الثالتت  مبلتتع مليتتون وأربدمائتتة ألتت  جنيتته

موزيتتع طلبامتته  تتراع كميتتات متتن منتتمج ال تتركة متتن ستتلدمى الستتكر والمتتوهت لل

مبلع مائة ومسدين ألت  ووهر أمريكتى  لن سهأنه طلب وأخذ  ثاني ماالميلى . و

ىلتى ستبيل الر توة مقابتل موافقمته ىلتى بيتع كميتات متن منتمج  من المتم   الثالت 

ال ركة ج ة ىمله من سلدة السكر لمصوير ا للسووان متن ختالل  تركة النصتر 

  ركمه الخاصة .للمصوير واهسميراو ال ريكة للمم   الثال  فى 

 

 مستتمقالن،  ميتتووان فدتتالنبينمتتا المنستتوب للمتتم   الثتتانى ) الطتتاىن (            

متن المتم   الثالت  مبلتع  لن ستهنته طلتب وأختذ أ أول مامماما ىما نسب للمم   األول ، 

، مقابتل الموافقتة ىلتى طلبتات المتم   الثالت   تراع سممائة ومسدة وى رين أل  جنيه 

وىن تاع ىجتراعات ىصتوار أذون الستكر والمتوهت للموزيتع الميلتى كميات متن ستلدمى 

مبلتع أربدمائتة  لن ستهأنته طلتب وأختذ  ثاني متا. و صر  الكميات المباىة واسمالم ا

من المم   الثال  مقابل الموافقتة ىلتى بيتع كميتات متن منتمج ال تركة  وسمين أل  جنيه

متن ختالل  تركة النصتر  ج ة ىمله من سلدة الستكر لمصتوير ا ىلتى وولتة الستووان ـ

 للمصوير واهسميراو ال ريكة للمم   الثال  فى  ركمه الخاصة  .  

 

 ـ    ل  ينستب اهم تا  ـ وه اليكت  المطدتون فيته ـ لت  ينستبا للمم متين األول والثتانى 4

متن  مدتاأن متا مقاضتيا ، أو  مدتا ارمكبتا أو أن متا،  ام قا مدتا) الطاىن ( أن ما 

 ىلى اسمقالل .  كل من ماأن ما نسب ىلى المم   الثال  فى  



379 

 

 

 .   بميافظة ال يو  مركز أطساـ  المم   األول يقي  فى 5

 

 .  بميافظة الجيزة بال ر بينما يقي  المم   الثانى ) الطاىن ( 

 

وي رض  ذا الم ريو فى المسئولية ـ ي رضته أيضتا أن المتم   الثالت  ) الطتاىن (       

،  28/10/2010بالمنيتا يتو   لضتبط والقتبض المتى جترتىن واىدتة اأجنبى مماما 

ومن واىع ذات بيان اليك  المطدون فيته ، وفيتواه نّصتا أن اهم تا  ىلتى اللقتاع بميتل 

، ىنمتتا كتتان بتتين  28/10/2010ىاصتتو كتتري  بميتتوان الميطتتة بميافظتتة المنيتتا يتتو  

،  طرفتا فيته ول  يكن المم   الثانى ) الطاىن (،  المم مين األول والثال  ويو ما

متن المتم   األول بميل ىاصو كري  ، طلتب  األول والثال وأنه ىثر لقاع المم مين 

أختذا بتتاأليوط ، وأنته ملبيتة لتتذلك  ستيارة المتم   األولأن ينتمقال ىلتتى  المتم   الثالت 

الخاصتة ( الستيارة  األول والثالت خرجا متن الميتل المتذكور واستمقال ) المم متان 

بالمقدتتو الخل تتى وجلتتت المتتم   الثالتت  المتتم   األول جلتتت ، ييتت   بتتالمم   األول

، وأنه بدو الميرك بمسافة بسيطة  ـ  وطبقا لمتا يصتله  بالمقدو األمامى بجوار السائ 

وضتتع المبلتتع النقتتو  وىتتوره  الثالتت متتن المتتم    المتتم   األولوأوروه اليكتت  ـ طلتتب 

 ،المتم   األول   ما طلبته ف دل المم   الثالمائمين وسمين أل  جنيه أس ل الكرسى ، 

بضبطه بمدرفتة الرىابتة ا واريتة ، ومتال ، يي  فوجئ المم   األول ث  غاور سيارة 

ىلتتى المتتم   األول بدتتو ىيتتا  ىضتتو الرىابتتة ا واريتتة متتن يستتنى الضتتبع بتتالقبض  ذلتتك

 سال  الذكر  . اسميقا  سيارمه يي  ىثر بواخل ا ىلى مبلع الر وة
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كمتا وأنته لت  يَُضتبط   الثانى ) الطاىن ( طرفا فى  ذه الواىدتة ، فل  يكن المم          

يمناول أو يقبل أو يأخذ ر وة ، و ذه خصوصية مؤكو ـ ىلى ما سب  ـ صتواب ولتزو  

ببيان ما ىساه يكتون ثابمتا فتى األول والثانى ) الطاىن (  م ريو المسئولية بين المم مين

 . بال خلطوه ىجمال بين ما كل من ماي  

 

ه  كمتتا ي تترض  تتذا الم ريتتو والميويتتو للمستتئولية ، أن المتتم   الثتتانى ) الطتتاىن (      

ىن ا ،  اخمصال له  ب برا  المداىوات أو ممثيل ال ركة في ا والموىيع نيابة

ىوارة ال تركة أيمتو البكتر  ميمتو الدراىتى أو  ميصور فتى رئتيت مجلتتوىنما ذلك 

( والتتذ   تت و رئتتيت مجلتتت المتتم   األول )  ىضتتو ا المنمتتوب .......................

متتتع  تتتركة النصتتتر لالستتتميراو  ا وارة أنتتته التتتذ  وىتتتع ىقتتتو المصتتتوير ىلتتتى الستتتووان

ىلتى مداىتوام ا واضتل ثابتت فتى المداىتوات والمصوير .  تذا وممثيتل ال تركة والموىيتع 

،  30/8/2010،  2010/ 23/6، وثابتتت فتتى الدقتتوو الثالثيتتة  المرفقتتة بتتالم روات

التتذ  مثتتل ال تتركة فتتى  تتذه المداىتتوات الثالثتتة  تتو ميمتتو طنطتتاو  ـ أن  2/9/2010

ـتت موىدتتان 2/9/2010و  30/8/2010ىقتتو ( ، وأن الدضتو المنمتتوب )المتتم   األول

 . من الدضو المنموب ميمو طنطاو  )المم   األول(

ووجتوب و ذه خصوصية أخر  مؤكتو ـ ىضتافة ىلتى متا ستب  ـ صتواب ولتزو        

ـ األول والثانى ) الطاىن ( ـ ببيان ما ىستاه يكتون ثابمتا  ئولية بين المم مينم ريو المس

 ! من واىع كل وليل ـ فى ي  كل من ما بال خلط وه ىجمال وه ىب ا 

 

مضتمون األولتة ول ذا فقو كان من الممدين ىلى الميكمة ان مبين فى يكم تا            

وىلتى نيتو مستمقل بتتال يتوة لكتل من متا وىلتى المتى اسمخلصتت من تا المنستوب 

طلبتا !!! ـ ىجمتاه بأن متا ـ  ىطال  القول، وه يجوز بيال  مدمي  أو ىجمال أو ىب ا 

مبتتالع ىلتى ستتبيل الر توة متتن المتم   الثالتت  للقيتا  بدمتتل متن أىمتتال وظي م متتا  وأختذا
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ب تتركة ال يتتو   نمتتاج الستتكر والمتتوهت ومقابتتل يصتتوله ىلتتى الكميتتات المتتى طلب تتا 

 طلبات المقومة منه  وارة ملك ال ركة .بموجب ال

م ريتو األولتة بل يمدين ـ هسمقالل كل من ما بام امه واألفدال المنسوبة ىليه ـ            

المى مخل كال  من المم مين األول والثانى ) الطاىن (  وبيان ا ىلى يتوة وىلتى نيتو  

يُستأل ويتوه ىن تا .  ىن جريممه والمتى كل من مامساعلة ومؤاخذة  مسمقل يمى يمكن

، و تذه المستئولية ال خصتية  طالما أن المضامن بين ما فى المسئولية الجنائية غير ىائ 

ىتتن فدلتته  تى جتتو ر المستتئولية الجنائيتتة وأصتتل متن أصتتول ا ، ىذ ه يُستتأل المتترع ىه 

 .وه ميل لمساعلمه ىن فدل مؤث  ارمكبه غيره  ،اهجرامى المؤث  ويوه 

 

بموونات اليك  المطدتون فيته ، أنته ىتول فيمتا ىتول ىليته فتى ىضتائه وثابت           

با وانتتة ، ىلتتى التتوليل المستتممو متتن المستتجيالت الصتتومية والمصتتورة ، وىلتتى التتوليل 

،  2/9/2010،  30/8/2010،  23/6/2010المسممو متن المداىتوات المبرمتة فتى 

ى  تتأنه القتتول فتتى لتت  ييصتتل التوليل المستتممو متتن المستتجيالت وأجمتل فتتبيتو أن اليكتت  

وىدتو فتى  تأن المداىتوات ىتن ميصتيل أ ت  متا في تا  ، مدمي  وىجمال وغموض وىب تا 

ال تتركة ووىتتع ىن تتا ىلتى كتتل ىقتتو متتن  تتذه المداىتتوات ، رغتت   َ ث يي و تو  تتخل متتن 

أ مية ذلتك لالخمصتال والن تاط المنستوب لكتل متن المم متين وباىمبتار اهخمصتال 

 .   جريمة الر وة بالدمل والدمل ركن جو ر  من أركان

 

وفتتى  تتأن المستتجيالت ف نتته ىذا كانتتتت ميكمتتة الموضتتوع ىتتو أوروت  تتت اوة         

ال ا و األول ىضو الرىابة ا وارية / ميمو يسنى الضبع وأىوال المتم   الثالت  ىلتى 

ىه أن نيو  م صل وواضل يمدل  بكل مم   متن المم متين المتذكورين كتل ىلتى يتوة . 

ممو متتن المستتجيالت الصتتومية والمرئيتتة لليتتوارات واألياويتت  المتتى بيان تتا للتتوليل المستت

فلت  موضتل الميكمتة بمامتا وىلتى  ، وارت بتين المم متين الثالثتة ـ جتاع ىاصترا مبمتورا

نيو ظا ر وم صل أياوي  المم   الثانى )الطاىن( ىلى يوة ويوارامته متع اآلخترين 
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واىد ا طلتب وأختذ مبتالع الر توة ىلى نيو  مسمقل يمى يمكن اهسموهل من ا انه فدال  و

وفتت  متزاى  المتتم   الثالت  وميريتتات ىضتو الرىابتتة ا واريتتة  المنستوب ىليتته مقاضتي ا

 ال ا و األول .

 

وبتتتالرجوع ىلتتتى متتتوونات أستتتباب اليكتتت  المطدتتتون فيتتته يبتتتين أن ميكمتتتة            

وكتل متا ،  مضمون الوليل المسممو متن مقريتر خبيتر األصتواتل  ميصل الموضوع 

أورومتته ى تتارة ىلتتى مقريتتر الخبيتتر مطابقتتة بصتتمات صتتوت المم متتين وصتتور   ىلتتى 

ىتتو ستتكت ، وبتتذلك فتت ن اليكتت  يكتتون  األصتتوات والصتتور المنستتوبة ل تت  بالمستتجالت

ىتتن بيتتان التتوليل المستتممو متتن المستتجيالت المتتى ىتتول ىلي تتا اليكتت  فتتى ىضتتائه  وىدتتو

لمتا  والومتوض المطلت  ، ىذ لت  ا با وانة ـ ويكون متا ركتن ىليته اليكت  م توبا المج يتل

مضتتمون وفيتتو  كتتل مستتجيل وأطرافتته ، وه متتا  يتتة ملتتك الصتتور مبتتين الميكمتتة 

والمكتتان التتذ  متت  اللقتتاع بتته وماريختته وزمانتته ومتتو  ىالىتتة ملتتك الصتتور وأطراف تتا 

 بالواىدة المسنوة لكل من المم مين .

 

ىلتى  تذه المستتجيالت  فبترغ  أن اليكت  المطدتون فيتته أورو بموونامته أنته ىتتول        

ىهّ أنه ل  يبتين مضتمون وه فيتو  وه ميمتو  وه أطترا  كتل فى ىضائه با وانة ، 

فتتاخمزل اخمتتزاه مديبتتا  تتذا ،  ومتتا منبتتئ ىنتته ىبارام تتا،  مستتجيل متتن  تتذه المستتجيالت

ىول ىليه فى ىضائه با وانة فى ىبارة مبمسترة يصتر في تا ن سته ـ مقتول  الوليل الذ 

صوت المم مين )؟!!!( )؟!!!(  بصمةبمطابقة أور  خبير األصوات وىو  »:  7ل 

ىلى األصوات والصور المنسوبة ل   )؟!!!( بالمستجيالت المتأذون  وصور   )؟!!!!(

 « .ب ا 
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بمتا ، وىنما الدبترة واألستات  فقط فى مطابقة الصوت أو الصورةفالدبرة ليست        

م صتتل ىنتته الصتتورة  تتا ، وبمتتا متتن ىبتتارات والمستتم او من يقولتته صتتايب الصتتوت

المقاط ا من يوي  بين طرفي تا أو أطراف تا  وظروف ا وأوضاى ا وماذا صايب ليظة

 . وما  و المسم او منه والذ  ينبئ ىنه

 

فتتال يوجتتو ىلميتتا متتا ، « بصتتمة » فضتتال ىتتن خطتتأ مصتتور أن للصتتوت و تتذا         

دتو ىتن بيتان مضتمون ستكت وى، ف ن اليك   يسمى البصمة الصومية كبصمة األصابع

التوليل فتى  المسجيالت ، واخمزل كل مسجيل من  ذه وفيو  ومؤو  ومدنى وأطرا 

  !! وفى ىجمال مخل وم وب باهب ا  والوموضالصوت والصورة ،  مطابقة ميض

 

 ََتقولَمحكمةَالنقض20/3/2012َوفىَحكمهاَبجلسة،  : 

وليل المسممو متن المستجيالت ويي  ىن اليك  المطدون فيه ىو اكم ى فى بيان ال »     

وثبتت متن استمماع  »الصومية للمياوثتات ال ام يتة والمستجيالت المرئيتة ىلتى القتول : 

األول  طلتب وأختذ المم متينوم ا وة النيابة الدامة والميكمة للمسجيالت المتأذون ب تا 

والثتتانى مبتتالع ماليتتة متتن المتتم   الثالتت  ىلتتى ستتبيل الر تتوة متتن المتتم   الثالتت  مقابتتل 

ىمماوه كمقاول باطن ل ركة النصر الدامة للمقاوهت بم روع ىن اع ميطتة ميصتيل ا

رستتو  ستتو اج بطريتت  الصتتديو البيتتر األيمتتر ومستت يل استتمال  األىمتتال المن تتذة منتته 

لمتا كتان ذلتك ، ـتـ  .  «وىن اع ىجراعات صر  المسمخلصتات الماليتة المستميقة لته . 

ا جراعات الجنائية أن كتل يكت  با وانتة من ىانون  310وكان من المقرر وف  الماوة 

يجب أن ي ممل ـ فيما ي تممل ىليته ـ ىلتى بيتان كتا  لمتؤو  األولتة المتى اسمخلصتت 

من ا الميكمة ا وانة فال مك ى مجرو ا  ارة ىلي ا بتل ينبوتى سترو مضتمون كتل وليتل 

ام اىته متع  بطريقة وافية يبين من ا مو  مأييوه للواىدة كمتا اىمندتت ب تا الميكمتة ومبلتع

وكتان اليكت  المطدتون فيته ، ب تا  األولة المى أىر ا اليك  يمى يمضل وجه اسموهله
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لت  يبتتين مضتمون التتوليل المستممو متتن المستجيالت بطريقتتة وافيتة ىذ لتت  يستتمظ ر 

المتتى وارت ب تتأن ا األياويتت  المستتجلة بتتين المتتم   الثالتت  ـ التتذ  ىضتتى الواىدتتات 

بل أجمل ذلك الوليل ىلى ، كال ىلى يوه نين ـ ـ وبين الطاى ب ى ائه من الدقاب

نيتتو متتب   غتتامض ه يبتتين منتته متتو  مأييتتوه للواىدتتة المتتى اىمندتتت ب تتا 

ول  يبين فيو  اللقاعات ،  فى التوىو  الميكمة ومبلع ام اىه مع باىى األولة

 المصورة وأطرا  كل مسجيل في ا ووجه اسموهله ب ا ىلى ثبوت الم متة

ه يك تى لميقيت  الوايتة المتى مويا تا اليك  ىلتى النيتو المتار بيانته  . وىذ كان ما أوروه

ال ارع من مسبيب األيكا  وه يمكن ميكمة النقض من مراىبة صتية مطبيت  القتانون 

وه .  ىلى الواىدة كما صار ىثبام ا فى اليك  ف نته يكتون م توبا بالقصتور التذ  يديبته

 ممستانوةىذ األولة فتى المتواو الجنائيتة ،  يونى ىن ذلك ما أوروه اليك  من أولة أخر 

يكمتتل بدضتت ا بدضتتا من تتا مجممدتتة ممكتتون ىقيتتوة القاضتتى بييتت  ىذا ستتقط أيتتو ا أو 

اسمبدو مدذر الوىو  ىلى مبلع األثر الذ  كتان التوليل الباطتل فتى الترأ  التذ  انم تت 

وة بويتر ف نه يمدين نقض اليك  المطدتون فيته وا ىتاىليه الميكمة .  لما كان ما مقو  ، 

 . « ياجة ىلى بي  باىى أوجه الطدن

   81/ 7246ـ  الطدن رى   20/3/2012* نقض 
  

 ذا والياصل أن  ميكمة الموضوع ل  مدرض للمسجيالت بأ  بيتان ، واكم تت        

مستتانو أىتتوال الميكمتتة بقول تتا فتتى صتتيوة مرستتلة مجملتتة ىن ملتتك المستتجيالت الصتتومية 

وما ولتت ىليته ميريامته ، األول ىضو الرىابة ا وارية  وميريات ال ا والثال   المم  

، بينمتا الثابتت  المى صورت األذون بالضبط والمسجيل متن ستلطة الميقيت  بنتاع  ىلي تا

طلتتب أو أختتذ مبتتالع ( الطتتاىنىتتن أن المتتم   الثتتانى ) لتت  مك تت أن ملتتك المستتجيالت 

متن الستكر  ميتاتمالية من المم   الثال  مقابتل يصتوله ىلتى موافقتات ىلتى طلبتات ك

ىن اع ىجتراعات ىصتوار والموهت ل ركة ال يو  للموزيع الميلى والمصوير للخارج أو 
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، األمتتر التتذ  يصتت  اليكتت  بالقصتتور فتتى  أذون صتتر  الكميتتات المباىتتة واستتمالم ا

 البيان وال ساو فى اهسموهل .

 

ن ي تتممل كتتل يكتت  صتتاور با وانتتة ىلتتى بيتتافقتتو أوجتتب الم تترع ضتترورة أن        

م صل وواضل لمضمون كل وليل متن األولتة المتى ممستانو ىلي تا الميكمتة فتى ىضتائ ا 

، ويمتى مستمطيع  بيي  ه ي وبه ثمتة ىجمتال أو غمتوض أو مدمتي  أو ىب تا ،  با وانة

ميكمة النقض بسط رىابم تا ىلتى اليكت  لمراىبتة متو  صتية مطبيت  القتانون وستالمة 

 المأخذ .

 

ىلتى الميكمتة الدليتا مبا ترة وهيم تا ىلتى اليكت  بستبب و و أمر يسمييل مدته        

الميصتتيل المبمتتور والوتتامض لمضتتمون التتوليل المستتممو متتن ملتتك المستتجيالت ال ام يتتة 

ىذ كتان ىلتى الميكمتة بيتان نتل ملتك خاصة  ما يمدل  من ا بالمم   الثانى )الطاىن( ، 

بأنته طلتب وأختذ اليوارات وما وار ب تأن ا ىلتى لستانه ونطت  ب تا يمتى يمكتن القطتع 

ا واريتة  ملك المبالع المى ذكر تا المتم   الثالت  وأ تارت في تا ميريتات ىضتو الرىابتة

 وف  ما جاع ب  اومه والمياضر المى يرر ا فى  ذا ال أن .
 

بتتتأن ملتتتك  أطلقتتتت القتتتول فتتتى ىجمتتتال ومدمتتتي  وىب تتتا بيتتتو أن الميكمتتتة        

افات المتم   الثالت  وميريتات ىضتو يُسم او من ا ما يؤيو اىمر المسجيالت مضمنت أنه

وذلتتك وون بيتتان م صتتل وواضتتل للدبتتارات المستتجلة والمتتى الرىابتتة ال تتا و األول ، 

مخل كال متن المتم   األول والمتم   الثتانى / الطتاىن والمتى يستمول من تا ملتك النمتائج 

بنتاع  ىلي تتا بدقوبتة الستتجن الم توو لمتتوة  المتى خلصتتت ىلي تا الميكمتتة وىضتت با وانتتة

   سنوات لما نسب ىليه .ثال

 َ:َََوقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه

يجب ىيراو األولتة المتى مستمنو ىلي تا الميكمتة وبيتان مؤوا تا فتى من المقرر أنه  »      

فتال يك تى ا  تارة ىلي تا بتل ينبوتى سترو مضتمون كتل وليتل وذكتر ،  يكم ا بيانا كافيتا
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كمتتا اىمندتتت ب تتا الميكمتتة ومبلتتع متتؤواه بطريقتتة وافيتتة يبتتين من تتا متتو  مأييتتوه الواىدتتة 

 وىذ كان ذلك ف ن مجرو استمناو ميكمتة الموضتوع فتى يكم تا،  امساىه مع باىى األولة

ـ ىلى النيو السال  بيانه ـ ىلى الميقيقات ومقرير ىست  أبيتا  المزييت  والمزويتر فتى 

 وون الدناية بسرو مضمون ملتك الميقيقتات وبتذكر متؤو   تذاالقول بمزوير السنوين ، 

ه يك تتى لميقيتت  الوايتتة المتتى مويا تتا ال تتارع متتن ، المقريتتر واألستتانيو المتتى أىتتي  ىلي تتا 

مستتبيب األيكتتا  وه يمكتتن ميكمتتة التتنقض متتن مراىبتتة صتتية مطبيتت  القتتانون ىلتتى 

صار ىثبام ا فى اليك  ـ األمتر التذ  يصت  اليكت  بقصتور يمستع لته وجته  الواىدة ـ كما

 . «الطدن 

  231ـ ل 46ـ رى   30ـ ت  8/2/1979* نقض 

  1285ـ ل  261ـ رى   20ـ ت  1969 /17/11* نقض 

   74ـ ل 14ـ رى   35ـ ت  19/1/1984* نقض 

 َ/َأَ.َج310ََوتواترَقضاءَمحكمةَالنقضَ،َفىَتطبيقَأحكامَالمـادة

 :  ،َعلىَأنه

 يضتاح أن الميكمتة يتين ىضتت  كافيتة بتذام ا يجب أن مكتون متوونات اليكت  »           

واألستات التذ  مقتو  ، ىو ألمت ىلماما صيييا بمبنتى األولتة القائمتة في تا لوىو  با وانة فى ا

ىليته  ت اوة كتتل  تا و ويقتتو  ىليته كتل وليتتل ، وأنته كيمتتا يميقت  ذلتك ويميقتت  الوترض متتن 

المسبيب ف نه يجب أن يكون فى بيان جلى م صل بيي  يستمطاع الوىتو  ىلتى مستوغات متا 

 ىضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى

يكت  فتى ىبتارات مدمتتاة أو وضتده فتى صتورة مجملتة مج لتة فتال ييقتت  بته ،  أمتا ىفتراغ ال 

الوتترض التتذ  ىصتتوه ال تتارع متتن ىستتميجاب مستتبيب األيكتتا  وه يمكتتن ميكمتتة التتنقض متتن 

ىىمتتال رىابم تتا ىلتتى وج  تتا الصتتييل ومتتن مراىبتتة صتتية مطبيتت  القتتانون ىلتتى الواىدتتة كمتتا 

  «.   صار ىثبام ا باليك 

 337 ل ـ 71 ى ر ـ 27ـ ت  22/3/1976نقض  *

 57 ل ـ 16 رى  ـ 23ـ ت  10/1/1972نقض  *
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  114 ل ـ 27 رى  ـ 24ـ ت  29/1/1973نقض  *

 358 ل ـ 83 رى  ـ 26ـ ت  27/4/1975نقض  *

 26 ل ـ 4 رى  ـ 33ـ ت  12/1/1982نقض  *

  46 ل ـ 7 رى  ـ 33ـ ت  19/1/1982نقض  *

 

كمتة و تى مبيت  التوليل فتى التوىو  ول ذا ف ن من أوجب الواجبات ىلى المي         

أن مسممع أو م تا و األ ترطة المستجلة بن ست ا فتى يضتور المتم    ووفاىته  ـ ولتيت 

بل يمدين ىلي ا أن مرصو فى يكم تا  نتل ملتك المياوثتات وفيوا تا ثت   ذا فيسب ، 

. ولكتن الميكمتة لت  ملمتز  بتذلك ،   مسمخلل من ا ما مراه مم قتا واطمئنان تا ووجتوان ا

خال اليك  المطدتون فيته كليتة متن بيتان نتل ملتك الدبتارات المستجلة واللقتاعات ا وىنم

 المتتى متت  مستتجيل ا ، ول تتذا  جتتاع اليكتت  ىاصتترا ىلتتى مجتترو القتتول بمطابقتتة األصتتوات

المتتم   الثالتت  وميريتتات ال تتا و األول ،  أن تتا مؤيتتو متتا جتتاع باىمرافتتاتوالصتتور ، أو 

وبه المدمتتي  لخلتتوه متتن بيتتان المقتتومات  ف تتذا البيتتان بيتتان مبمستتر وغتتامض ومجمتتل ي تت

، ومكون الميكمة بذلك وىتو مخلتت  المى مسوغ ملك النميجة المى خلصت ىلي ا الميكمة

فتتى ميصتتيل مضتتمون األياويتت  أوه ، ثتت  فتتى م ستتير مدنتتى  ىتتن م مم تتا األساستتية ،

دليتتة ومكيي  تتا متتن الناييتتة الواىديتتة وال بتتين المميتتوثين  الدبتتارات واألل تتاظ الممباولتتة

ويجبتتت ىتتن ميكمتتة التتنقض ـ المتتى مراىتتب متتو  المتتزا   ومكتتون وىتتو،  والقانونيتتة

الميكمتة بأيكتا  القتانون ـ األستات المنطقتتى لمتا اسمخلصتمه أو اىمست مه ، ممتا يدجتتز 

نتل ملتك ميكمة النقض ىن القيا  بم مم تا ، ألن اليكت  لت  يبتين فتى متوونات أستباب 

بدتتو مستتجيل ا والمتتى اسمخلصتتت من تتا ثبتتوت  األياويت  وما يتته الصتتور المتتى  تتا وم ا

جريمة الر وة ضتو الطتاىن ، ول تذا كتان يكم تا مديبتا لقصتوره ممدينتا نقضته ، ولتو 

مسانوت الميكمة فى يكم ا ىلتى أولتة أختر  ألن تا فتى المتواو الجنائيتة ممستانوة ومن تا 

ذلتك  مجممدة ممكون ىقيوم ا بيي  ىذا أسقط  أيو ا أو اسمبدو مدذر المدر  ىلتى أثتر

 فى مقوير ا لسائر األولة األخر  .
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بأنتته يمكتتن الرجتتوع فتتى  تتذا المضتتمون ىلتتى وه ميتتل للقتتول فتتى  تتذا الصتتوو        

ىضتتو الرىابتتة ا واريتتة / ميمتتو  اىمرافتتات المتتم   الثالتت  ضتتو الطتتاىن أو ميريتتات

المم متين ومتن    الرجوع ىلتى م ريوتات األياويت  المتى وارت بتينيسنى الضبع ، أو 

اىن وأن تا مم ت  ومتا مت  مستجيله من تا ، ألن الميكمتة لت  مستمنو فتى ىضتائ ا ب وانتتة الطت

المم مين ىلى اىمرافات ذلك المم   الثال  وملك الميريات ويتو ا ـ بتل استمنوت كتذلك 

ـ  وون أن مبتين ميموا تا ومضتمون ا وفيوا تا،  المسجيالت الصتومية والمصتورةىلى 

يتتة ممستتانوة وكتتل من تتا يمستتانو متتع التتوليل اآلختتر ، ولمتتا كانتتت األولتتة فتتى المتتواو الجنائ

بييتت  ىذا بطتتل أيتتو ا أو استتمبدو لقصتتوره بطتتل اليكتت  بأكملتته لمتتواىى بنيانتته وىن يتتار 

ركتائزه الجو ريتة وأستبابه ال امتتة بييت  ه يمبقتى من تا متتا ييمتل ىضتاعه بمتا يستتملز  

 اليك  بنقضه وا يالة .

 

يضتبط فتى جريمتة ر توة مملتبت ب تا لت   ولما كان المم   الثانى )الطاىن(      

وانيصترت األولتة القائمتة ضتوه فيمتا ،  اليال بالنسبة للمم   األول ) فرضا (  وكما 

ال تتا و األول ىضتتو الرىابتتة  أور  بتته المتتم   الثالتت  متتن أىتتوال ومتتا جتتاع بميريتتات

تتا ىلتتى الميكمتتة أن مضتتمن يكم تتا نتتل الدبتتارات ا واريتتة ،  ومتتن ثتت  فقتتو كتتان لزام 

نستتوبة للطتتاىن )المتتم   الثتتانى( للمدتتر  ىلتتى ميموا تتا ومدنا تتا وموزا تتا ومتتو  الم

، وىذ فام ا ذلك ف ن يكم تا يكتون  مأييو ا لسائر األولة األخر  الساب  بيان ا من ىومه

 م وب ا بالقصور الموجب للنقض وا يالة .

 

لمستممو وه يجبر ىصور اليك  ل ذا الستبب وىصتوره فتى بيتان مضتمون التوليل ا      

متا جتاع من م ريع المسجيالت الصومية لليوارات ال ام ية المتى وارت بتين المم متين ، 

( بتتأن ملتتك المستتجيالت ال ام يتتة أسـتتـ رت ىتتن اىمتتزا  6بمتتوونات أستتباب اليكتت  )ل
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ا من مبلع الر وة يقور بمبلع المم   األول المم   الثال  مسلي    ألت  جنيته 260جزع 

 نة المنيا .وذلك بميل ىاصو كري  بموي

 

وه ي يو وه يستمخلل منته ،  يخل المم   األول ويوهذلك أن  ذا الوليل       

أن المم   الثانى )الطاىن( طلب أو أخذ أية مبتالع نقويتة متن المتم   الثالت  ىلتى 

للموافقتة   ىلتى صتر  كيمتات متن ىنمتاج ال تركة متن الستكر للموزيتع  سبيل الر وة

مستتت يل ىجتتتراعات صتتتر  أذون الكميتتتات المباىتتتة الميلتتتى والمصتتتوير للختتتارج أو ل

 واسمالم ا . 

 

فقتو خلتت أستباب أما ما يخل الطاىن )المم   الثانى( من ملتك المستجيالت ،        

من أ  ىبارات أو صور مسجلة منستوبة للطتاىن م يتو ىلتى ستبيل اليك  خلوا ماما 

الثالت  للقيتا  بدمتل  القطع والجز  أنه ارمكب جريمة الر وة المنستوبة ىليته متن المتم  

 . ول ذا كان اليك  م وب ا بالقصور المبطل،  من أىمال وظي مه

 

 تتذا ىلتتى أنتته ه يجتتوز بيتتال ا يالتتة فتتى بيتتان نتتل ىبتتارات ويتتوارات المتتم         

بل يمدتين ىثبام تا الثانى من واىع ما  و ثابت بال رائط المسجلة أو بمياضر م ريو ا ، 

ن ألن ورىمته متن األورا  الرستمية المتى يمدتين ا تممال ا بأسباب اليك  ميل  ذا الطد

ىلى كافة ىناصره وبيانامه الجو ريتة وىلتى رأست ا أستبابه المتى ميمتل منطوىته ىلتى 

 . نيو سائع ومقبول

 

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأن : 
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ورىتتة اليكتت  متتن األورا  الرستتمية المتتى يمدتتين ى تتممال ا ىلتتى كافتتة بيانام تتا  »        

 ا البيان الم صتل الواضتل لكتل وليتل متن أولتة الثبتوت المتى اىمندتت ب تا الجو رية ومن

وه يكمتتل ميضتتر الجلستتة ىه فتتى صتتوو ،  ىلي تتا واطمأنتتتبصتتيم ا  الميكمتتة ووثقتتت

أمتتا بيتتان ،  جتتراعات المتتى امبدم تتا الميكمتتة أثنتتاع نظتتر التتوىو  وا بيانتتات  الويباجتتة

اليكت  لكتل متا يمصتل بته متن  مؤو  الوليل ومضمونه فيمدتين ا تممال متوونات أستباب

 ـ أو بويتتره ـستتمدانة بمتتا  جتتاع بميضتتر الجلستتة هبيتتان يوضتتيه وه يجتتوز  بيتتال ا

 « ا لقضائ ا با وانةلموضيل أو بيان الوليل الذ  امخذمه الميكمة سنو  

 898 ل  ـ 201 رى   ـ 23ـ ت  5/6/1972*  نقض 

 460 ل  ـ 89 رى   ـ 19ـ ت  15/4/1968*  نقض 

 339 ل  ـ 100 رى  ـ 16ـ ت  18/5/1965*  نقض 

متتا يختتل المتتم   الثتتانى ) ول تتذا فقتتو كتتان متتن التتالز  أن مبتتين الميكمتتة فتتى يكم تتا  

الطاىن ( من ىبارات وأل اظ مسجلة لبيان متو  صتية القتول بأن تا مظتا ر اىمرافتات 

 وميريات ال ا و األول كذلك . المم   الثال  ضوه

 

يكتت  ل تتذا الستتبب ، أن مكتتون ميكمتتة الموضتتوع ىتتتو كمتتا ه يجبتتر ىصتتور ال        

اطلدتتت ـ جتتوه أو افمراضتتا ـ ىلتتى مياضتتر م ريتتع ملتتك األ تترطة خاصتتة  متتا يختتل 

) الطتتتاىن ( ، وأن تتتا ارمتتتأت أن تتتا مم تتت  متتتع اىمتتترا  المتتتم   الثالتتت   المتتتم   الثتتتانى

 ألن القاضى ه ييرر يكمه ليقنتع بته ن سته بتل يقنتع بته كتل مطلتعوميريات الرىابة ، 

ىليه من الخصو  ويمى يصل أن يكون اليك  ممتى صتار ن ائي تا وبامتا ـ يجتة ىاطدتة 

 ىضى به مسجال  اليقيقة وميقق ا للدوالة وون مناى ة أو جول . بما

 

يُضتا  ىلتتى متا مقتتو  أن وفتاع الطتتاىن ممستتك فتى وفاىتته بتأن متتا مت  مستتجيله متتن       

ه م يتو طلبته منته أيتة مبتالع الت  ، مياوثات  ام ية ويوارات ممت بينه وبين المم   الث

ىذ جتاعت ملتك المستجيالت ممضتمنة أكثتر ، ىلتى ستبيل الر توة للقيتا  بأىمتال وظي مته 
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ىبتتارة غيتتر واضتتية ومتتن  تتأن بيان تتا ىلتتى وجتته صتتييل وواضتتل موييتتر  329متتن 

 . مجر  اليوار ووىائده ونمائجه

 

ىن ىثبتات الخبيتر فتى ( 12ول  مأختذ الميكمتة ب تذا التوفاع واطريمته بقول تا )ل      

مياضر م ريع المستجيالت وجتوو ىبتارات غيتر واضتية أو ىتو  وجتوو الصتوت فتى 

المقرير المصور أو سقوط الصتوت متن المستجيل لظترو  فنيتة ف تو مقريتر لواىتع فتى 

بدتض جمتل  تذا اليتوار وه وختتل للخبيتر أو مقريتره منته والتتذ  نقتل بأمانتة ىتن  تتذه 

والواضتية المتى  لميكمة اسمخالل الدبتارات الجليتةوأن ل،  المسجيالت ما م  مسجيله

المصتتور كتتذلك وفق تتا  ممطتتاب  متتع بتتاىى أولتتة الثبتتوت المتتى مدتتول ىلي تتا ومقريتتر التتوليل

 لألولة المى مؤيوه ومسانوه ومن ث  يكون الوفع فى غير ميله ومرفضه الميكمة .

 

متا  تى  ىتن بيتان وىذ أوروت الميكمة ما مقو  ، ف ن ا ىدوت ىدووا ماما ومختالّ        

المى ارمأت  ى أن تا ممطتاب  متع اىمترا  و الدبارات الجلية الواضية فى رأي ا

 !!! المم   الثال  وميريات ال ا و األول 

 

ولتتذلك فتت ن متتا أورومتته الميكمتتة فيمتتا مقتتو  ه يستتمقي  فتتى مقتتا  اهستتموهل ، وه        

التتذ  انصتتب ىلتتى ىتتو  يصتتلل رو ا ىلتتى وفتتاع الطتتاىن الجتتو ر  الستتال  التتذكر ، و

اهىمتتواو بالتتوليل المستتممو متتن م ريتتع مستتجيالت المياوثتتات ال ام يتتة المتتى وارت بتتين 

، ألن الميكمة لت  مبتين بتاىى ملتك المم مين لوجوو ىبارات مقور بالمئات غير واضية 

الدبارات المسجلة المى مرا ا جلية وواضية والمى يمكن استمخالل مدنا تا وموزا تا 

بميريتات ىضتو الرىابتة ا واريتة  ال المتم   الثالت  باىمرافامته ومتا جتاعبما يم   وأىتو

وكذلك اليال بالنستبة للصتور المتى مت  أختذ ا للمم متين والمتى لت  مبتين ال ا و األول ، 
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المتى  الميكمة كذلك ما يم ا ووهلم ا يمى يمكن القول بأن ا مؤيتو بتاىى األولتة األختر 

 ساىم ا للموليل ىلى ىوانة الطاىن .

 

ف ذا كانت سلطة الميقي  أو خبير األصوات ىتو رأ  كتل من متا أن  نتاك بدتض        

الدبارات المسجلة والواضية باأل رطة المسجلة مختل الطتاىن ومؤيتو األولتة القائمتة 

فت ن  تذا مجترو رأ  ل متا ، ييممتل الصتية والتبطالن ، والميكمتة ىنمتا مكتّون ضوه ، 

ركتون ىلتى رأ  ستوا ا ، فت ذا كانتت الميكمتة ىتو  ىقيوم ا من واىع اىمناى ا  ى ووون

رأت أن  نتتاك ىبتتارات جليتتة واضتتية ، ف نتته كتتان ىلي تتا أن مبتتين ذلتتك فتتى متتوونات 

يكم ا ، وىذ  ى ل  مبين  ذه الدبارات المى رأم ا واضتية جليتة ، ولت  مبتين مضتمون 

اىمست مه ف ن تا مكتون ىتو وىولتت فيمتا  ، المسجيالت وميموا ا ، ول  مبين  يئا من ذلك

ىلى رأ  ستوا ا ، بينمتا موجتب األصتول أن مدممتو الميكمتة فتى ىضتائ ا ىلتى رأي تا 

، ول تذا كتان يمدتين لستوا ا اطمئنان تا رأي تا  ال خصى وىقيوم ا الخاصة وه موخل فتى

مبتين فتتى يكم تا نتتل ملتك الدبتتارات واليتوارات الواضتتية ـ وفتت  ىلتى الميكمتتة أن 

يمكن القطع بأن ىضو الرىابتة ا واريتة المتى  وج ة نظر ا ـ المى مخل الطاىن يمى

الدامتة ـ  اسممع ل ا وكذلك خبير األصوات المى ىا  بم ريو ا بميضره ، وكذلك النيابة

ىتتو أصتتابوا فتتى رأي تت  أن ملتتك الدبتتارات المستتجلة بملتتك األ تترطة مؤيتتو أىتتوال المتتم   

 الثال  وميريات ال ا و األول .  

 

ىتتتتو افمرضتتتتت مطابقتتتتة الدبتتتتارات الباىيتتتتة ضتتتتوع وبتتتتذلك مكتتتتون ميكمتتتتة المو       

بالمستتجيالت بدتتو استتمبداو متتا متت  استتمبداوه من تتا لدتتو  وضتتويه لبتتاىى أولتتة القائمتتة فتتى 

، وألن التوليل الجنتائى التذ  يقتا  ىليته ىضتاع  الوىو  ىلى غير أسات صائب وسويو

تا وىا طد تا وه صييل با وانة يمدتين أن يكتون مستممو ا متن ىناصتر واىديتة ثبوم تا جازم 

 يجوز افمراضه .
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كما كان ىلى ميكمة الموضوع أن مسممع بن ست ا وبكامتل  يئم تا المتى فصتلت         

فتتى التتوىو  ، ىلتتى ملتتك األ تترطة المستتجلة لليتتوارات الممباولتتة بتتين المم متتين  ام ي تتا 

ا ىلى وليل واىدتى استمظ رمه بن ست ا فتى يضتور  يمى مكون ىقيوم ا فى الوىو  بناع 

ووفتتاى   ، وه مكم تتى بتترأ  النيابتتة أو الخبيتتر ، وألن القضتتاع الجنتتائى يقتتو   المم متين

ا ىلتتى األولتتة المطرويتتة ىلتتى بستتاط  أساس تتا ىلتتى مبتتوأ اىمنتتاع القاضتتى الجنتتائى بنتتاع 

ويستتملز  ذلتتك بطبيدتتة اليتتال أن مستتمدرض الميكمتتة الدناصتتر المتتى البيتت  أمامتته ، 

ن ىقيوم ا من ا ومسمخلل من خالل ا الي  . قائ  المى خلصت ىلي ا فى يكم امكوَّ

 

وذلتتتك يمتتتى مستتتمطيع ميكمتتتة التتتنقض ممارستتتة ستتتلطم ا فتتتى مراىبتتتة ذلتتتك         

اهستتمخالل واهستتمنباط المتتى أوروت الميكمتتة نميجمتته فيستتب وون بيتتان ىناصتتره 

األمتتر التتذ  يستتمييل مدتته ىلتتى ميكمتتة التتنقض القيتتا  بم تتا  وهيم تتا فتتى ومقومامتته ، 

،  يتت  األيكتتا  المطرويتتة ىلتتى بستتاط البيتت  أمام تتا للقتتانونمراىبتتة متتو  صتتية مطب

متا يختل الطتاىن  لت  مبتينطالما أن الميكمة المى أصورت اليك  ميتل  تذا الطدتن 

األياويت  والمتى  من أياويت  ويتوارات ونتل ىبتارات وأل تاظ ملتكـ  )المم   الثانى(

 ل.يمكن أن يسمخلل من ا ما يثبت الم مة ضو الطاىن بمنط  سلي  ومقبو

 

وجتتتوير بالتتتذكر أن التتتوليل المستتتممو متتتن ملتتتك المستتتجيالت للمياوثتتتات ال ام يتتتة         

ف تى ركيزمته ووىاممته ،  يمثل أولة جو رية و امتةوصور ملك اللقاعات بين المم مين 

ييتت  صتتور بنتتاع  ىلي تتا كافتتة األذون الصتتاورة متتن ستتلطة الميقيتت  ومن تتا    األساستتية

والذ  م  بنتاع  ىليته ضتبط الواىدتة المستنوة  27/10/2010فى  ا ذن األخير الصاور

 للمم   األول وجريممه مملبت ب ا .
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فلت  يتم  ضتبطه و تو فتى ملتك اليالتة أو متا أما بالنسبة للمم   الثتانى )الطتاىن(         

يماثل ا أو ي ب  ا ، ول ذا كانتت األولتة القائمتة ضتوه مستمموة متن ىوىتاعات وافمتراعات 

جتو  ، أو متا يقتال  ميريات ال ا و األول المى ه يمس  بأ  طتابع المم   الثال  وكذلك

لت  مستمد ا الميكمتة بن ست ا ولت  ميصتل فتى ىنته ىتو يومته مستجيالت بأ ترطة 

بتتل جتاع ميصتتيل ا ل تتذا ىلتتى نيتو واضتتل جلتى ،  يكم تا متتا استمولت ىليتته من تا

 . الوليل م وب ا با جمال والوموض ، فضال  ىما اىمراه من مدمي  ومج يل

 

مياكمتة  ىدوت ىن أواع وور تا الواجتب أثنتاعومكون الميكمة واليال كذلك ىو         

أولتة التوىو  ىثبام تا أو ن ي تا بديتوة المم مين ، ىذ كان ىلي ا أن مسمقصى ومداي  بن س ا 

 !   كل البُدو ىما مراه  النيابة أو خبير ا المنموب

 

ع المطلتوب لتو  ىضتاة التوىو  كأستات ىذ يسمييل مع  ذا القدوو مكوين اهىمنا       

لليكتت  بتتالبراعة أو ا وانتتة ، بينمتتا ممثتتل المياكمتتة ال رصتتة األخيتترة لمراجدتتة األولتتة 

 القائمة وموارك ما ىو يكون ىو فات أمره ىلى سلطة الميقي  من نقل وىصور .

 

وه ميل فى  تذا الصتوو للقتول بتأن الميكمتة وىتو أختذت بتأىوال ىضتو الرىابتة        

 وارية ال ا و األول و  اوة خبير األصوات المسمموة من مقريره واىمرافتات المتم   ا

الثال  ، بقالة ىن ذلتك ي يتو الترو الضتمنى ىلتى وفتاع الطتاىن ب تأن ىتو  جويتة التوليل 

وفتاع الطتاىن ىصتو مكتذيب المسممو من ملك المسجيالت ال ام ية والمصورة ، ذلك ألن 

األمتتر التتذ  يصتت  اليكتت  ،  واندتتوا  مطابقم تتا للواىتتع  تذه األولتتة ورما تتا بدتتو  الصتتية

، ول تتذا فقتتو كتتان ىلتتى الميكمتتة مميتتيل  بالقصتتور فضتتال  ىتتن ال ستتاو فتتى اهستتموهل

وفاىه وىىساطه يقه بميقيت  مجريته بلوغ تا لوايتة األمتر فيته أو الترو ىليته بمتا يويضته 

يقيقته وكتان متا برو سائع ىن  ى رأت اطرايه وىو  األخذ به ، أما وىو أمسكت ىن م
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فت ن اليكت  أورومه رو ا ىليه غير سائع بقالة اهطمئنان ىلى أولة الثبتوت ستال ة التذكر ، 

 .   يكون مديب ا لقصوره فضال  ىن ىخالله بي  الوفاع بما اسموجب نقضه وا يالة

 

وفضتتال ىتتن أنتته ه ينتتال متتن واجتتب الميكمتتة القيتتا  ب تتذا الميقيتت  الواجتتب أن         

اع ـ افمراضتتا ـ ىتتن طلبتته صتتراية ، متتا وا  وفاىتته ينطتتو  ضتتمنا ىلتتى يستتكت التتوف

طلتب صتراية ميقيت  المطالبة ب جرائته ، ومتع ذلتك فت ن الثابتت أن وفتاع الطتاىن 

طلتتب في تتا  25/2/2013وىتتو  متتذكرة بجلستتة ،   تتذا التتوفاع الجتتو ر 

 :   وبيصر الل ظـ صراية 

 

 

ذاىتة والملي زيتون وذلتك م كيل لجنة ثالثية من خبراع األصوات فى ا  »    .1

أن  الذين وارت المياوثات بين   ميويوا وىيقا ييت لميويو األ خال 

متتن استت  بتتالمقرير خاليتتة  نتتاك الدويتتو متتن المياوثتتات الملي ونيتتة التتواروة 

 ومن تا ىلتى ستبيل المثتال المياوثتات التواروة ىلتى،  الطر  الثتانى في تا

 17/10/2010متتتى ي 13/10/2010ال تتتريط الرابتتتع ختتتالل ال متتترة متتتن 

ال تريط رىت  وأيضا لميويو أصوات المميوثين فتى المياوثتة التواروة ىلتى 

التتتواروة بال تتتريط  14، المياوثتتتة رىتتت   25/10/2010بمتتتاريخ  24

بمقريتتر األصتتوات والمتتى رصتتوت ختتالل   290الستتابع الم تتار ىلي تتا ل 

 .  23/10/2010يمى  17/10/2010ال مرة من 

 

   الثانى ) الطاىن ( وذلك أن ا ه مخل صوت المم يي  

ستتواع بأىوالتته أو ىلتتى لستتان  ىلتتى النيتتو الثابتتت بالميقيقتتات
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وفاىتته فتتى خمتتا  جلستتات الميقيقتتات ، فضتتال ىتتن الثابتتت بميضتتر 

 أما   يئة الميكمة الموىرة .  24/3/2012جلسة 

 

  بتاليو  والستاىة ومتن البتاوئ ميقات ملك المياوثات وكذا لميويتو

مياوثتة ، وذلتك بدتو أختذ بصتمة أصتوات باآلخر فى كتل  باهمصال

 المم مين الثانى والثال  .

 

 

 .  مناى ة أيمو مصط ى سلي  باىمباره  ا و ىثبات .2

 

فتى  تأن المياوثتات الملي ونيتة  ميمتو مصتط ى ستلي  لمناى تمهاسموىاع  .3

بمتتتتتاريخ والمتتتتتم   الثتتتتتانى ،   تتتتتقيقه أيمتتتتتوالمتتتتتى وارت بينتتتتته وبتتتتتين 

 .  الرابع ىلى ال ريط 16/10/2010

 
 

 المصريل لنا باستمخراج بيتان رستمى م صتيلى متن  تركة الملي تون الميمتول  .4

ىلتتى الختتط المتتى ممتتت ىرستتاه واستتمقباه ىتتن المياوثتتات « موبينيتتل » 

 ...................... والخال بتالمم   الثتانى 0122201018رى  

أكمتتتوبر 28ويمتتتى  16/9/2010وذلتتتك ختتتالل ال متتترة متتتن ) الطتتتاىن ( ، 

يوضل فيه كافة المياوثات واألرىا  المى مت  اهمصتال ب تا  ، ىلى أن 2010

 .  أو هسمقبال المياوثات من ا وميويو موو ا
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  وذلتتك للوىتتو  ىلتتى كافتتة اهمصتتاهت المتتى جتترت بتتين المم متتين الثتتانى

أن الثابتتتت بمياضتتتر الرىابتتتة ا واريتتتة والمتتتى والثالتتت  والويتتتر ، ييتتت  

 تتا جتتتاعت خلتتتوا متتتن ثمتتتة رصتتوت وراىبتتتت ملي تتتون المتتتم   الثتتتانى ، أن

مياوثات آلخترين غير متا ، و تذا يؤكتو أن  نتاك ىمليتة منمجتة ووبلجتة 

 . « ممت لملك المياوثات

 

و ت ا ة أيضتا بميضتر الجلستة ، ،  مبتواة كمابتة،  طلبتات جو ريتةو تذه الطلبتات     

 . ملمز  الميكمة بميقيق ا ىذا رأت أن مدول ىلى الوليل المسممو من المسجيالت 

 

ولمتا  تتو مقتترر بتأن ميقيتت  األولتتة فتى المـتتـواو الجنائيتتة  تو واجـتتـب الميـتتـكمة        

الدبتترة فتتى المياكمتتات الجنائيتتة بالميقيقتتات المتتى مجري تتا فـتتـى المقتتا  األول ، وألن 

الميكمة بالجلسة ومستمع فتى خالل تا ال ت وو وميقت  في تا األولتة ستواع  ثبتات الم متة 

يدتتى أن يكتتون  تتذا الميقيتت  التتذ  كتتان يلتتز  ىلتتى وطبالمتتم   أو ن ي تتا ىنتته ، ضتتو 

الميكمتة ىجرائته بمدرفتة أيتتو خبتراع المستجيالت الصتومية والمرئيتتة غيتر متن انموبمتته 

سلطة الميقي  يدو ثبوت كذب مقريره وىصور ىبارامه وما ىتو يكتون ىتو ليت  ب تا متن 

الدلت   ىب  ومالىتب باىمبتار أن  تذا الدمتل فنتى بيتت وه يجتوز أن يقتو  بته ىه أ تل

، كمتتا ييظتتر ىلتتى الميكمتتة ىجتتراعه طالمتتا أن الدلتت  بتته ي تتو   وذوو الخبتترة ويتتو  

 يووو الدل  الدا  والذ  ه ييماج لوليل .

 

الميكمتتة ذلتتك الميقيتت  متتع أنتته ظتتا ر المدلتت  بالتتوىو  وهز  وىذ لتت  لتت  مجتتر        

لتتتك لل صتتل في تتتا وممكتتن ولتتتيت مستتمييال  ومتتتؤثر فتتى صتتتية التتوليل المستتتممو متتن م

والمتتى مختتل الطتتاىن )المتتم   الثتتانى( ويتتوه ومضتتمون ا ومتتا ىذا كانتتت  األ تترطة
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واضتتية متتول ىلتتى أنتته مرمكتتب الجريمتتة المستتنوة ىليتته بتتأمر ا يالتتة متتن ىومتته األمتتر 

 الذ  يديب اليك  بما يسموجب نقضه .

 

 وه يد ى الميكمة من واجب القيا  ب ذا الميقيت  ، أن مكتون مرافدتات التوفاع ىتو      

اخمممتتت بطلتتب البتتراعة ، ذلتتك أن الطلبتتات المبتتواة بمتتذكرة الطلبتتات المقومتتة للميكمتتة 

 ى وفاع جو ر  مسطور باألورا  ، وه يسع التوفاع ىجبتار ،  25/3/2013بجلسة 

الميكمتتة ىلتتى اهستتمجابة ىليتته ، بتتل يتترجل لويتته أن ىتتو  ىجابمتته ه مدنتتى ستتو  أن 

مسجيالت ، ف ذا رأت الميكمة المدويتل ىلي تا الميكمة ممجه ىلى اسمبداو المسممو من ال

، كان لزاما ىلي ا أن مجيتب التوفاع ىلتى طلبته الجتو ر  المستطور بتاألورا  ، األمتر 

 .   الذ  يديب اليك  بالقصور وا خالل بي  الوفاع

  

وىتتو جتتر  ىضتتاع ميكمتتة التتنقض ، ـ ىلتتى أن التتوفاع المستتطور فتتتى اورا         

ئما  ومطرويا  وائما  ىلى الميكمة فى أ  مريلتة ماليتة ، و تو الوىو  ، يكون واىدا  ىا

ما يوجب ىلي ا ىبواع الرأ  ب أنه   يمتى وىن لت  يُدتاوو المتم   ىثارمته ، ذلتك بتأن متن 

الميكمة ممى رأت أن ال صل فى الوىو  يمطلب ميقيت  وليتل بدينته فت ن  أنالمسل  به 

ظتر ىتن مستلك المتم    فتى  تأن  تذا ىلي ا ميقيقه ما وا  ذلك ممكنا  ، و تذا بوتض الن

الوليل ، ألن ميقيت  األولتة فتى المتواو الجنائيتة ه يصتل أن يكتون ر نتا  بم تيئة المتم    

ىن ميقي   تذا التوليل فدلي تا أن مبتين ىلتة ذلتك ب ترط  اسمونتفى الوىو  ، ف ن  ى 

 0السائع  اهسموهل

 

 َ:ََوقضتَمحكمةَالنقضَبأن

را  التتوىو  يدمبتتتر وائمتتتا مطرويتتا ىلتتتى الميكمتتتة التتوفاع المستتتطور بتتتأو »       

وىلي ا أن مدنى بممييصه ومقول كلمم ا فيه ما وا  جو ريا يمكن أن يوير بته لتو صتل 
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وغتال  وجه الترأ  فتى التوىو  ولتو لت  يدتاوو المتوافع ىتن الطتاىن الممستك بته أمام تا

 .   «كان اليك  مديبا لقصوره وىخالله بي  الوفاع 

 442ـ ل  84ـ رى   29ت  ـ 24/4/1978* نقض 

 

منمزع ىبارات أو صورة ممتا مت  مستجيله أو مصتويره كما ه يجوز للميكمة أن        

، بتل ينبوتى أن  ىلى يوة ومبنى ىقيوم ا فى الوىو  بناع  ىلى اسمخالصه من ا ويو ا

يم  ومج ما م  مصويره ومسجيله فى مجموىه ألن اهسمنباط الصتييل للمدنتى والوهلتة 

بة للمضمون ه يميق  ىه من  ذا المجموع الممماسك المدنتى الممترابط األجتزاع الصائ

متن ختالل النظتر ل تذه  والذ  يمكن الميكمة فى الن ايتة متن استمنباط المدنتى الصتييل

الدناصتتر بأكمل تتا وبصتتورة ىامتتة وكليتتة والتتذ  يدبتتر ىتتن فكتتر و تتو  المميتتوثين ، 

دتو ستماى ا لملتك األ ترطة المستجلة ول ذا كان األمر يستملز  متن ميكمتة الموضتوع ب

متن أياويت  مستجلة مختل الطتاىن واستمخالل موزا تا والمتراو  بيان متا مت  رصتوه

من تتا فتتى ضتتوع ىطار تتا الدتتا  ، وكتتذلك ميقيتت  متتا أثتتاره الطتتاىن متتن وفتتاع فتتى  تتأن 

 سالمة ملك المسجيالت وبدو ا ىن الدب  والمالىب .

 

ىيتراو األولتة المتى نته يجتب ىلتى الميكمتة ومن المباوئ الدامة فتى  تذا الصتوو أ       

 كافي ا . مسمنو ىلي ا فى يكم ا وبيان مؤوا ا فى اليك  بيان ا

 

ىلي ا بل يمدتين سترو مضتمون التوليل فال يك ى ـ كما سل  البيان ـ مجرو ا  ارة       

وذكتر متتؤواه بطريقتتة وافيتتة يبتتين من تتا متتو  مأييتتوه للواىدتتة المتتى اىمندتتت ب تتا الميكمتتة 

فت ذا ،  لع ام اىه مع باىى األولة المى أورو تا اليكت  يمتى يمضتل وجته استموهله ب تاومب

كان ذلك ، وكان الثابت أن اليك  ىو ىول فى ىضائه با وانة ىلى المستجيالت اىممتاوا 

ووون أن  ، مجمتال ومب متتا وغامضتتا وون أن يتتذكر ميموا تتا ومؤوا تتا بطريقتتة واىديتتة
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الطاىن بأسباب سائوة ، وكتان متا أوروه  مى أثار امناى  الميكمة أوجه اهىمراض ال

اليك  ىلى  ذا النيتو ه يك تى فتى بيتان أستباب اليكت  الصتاور بالدقوبتة طالمتا أنته لت  

يك تت  ىتتن وجتته اسم تت اوه ب تتذا التتوليل التتذ  استتمنبطت الميكمتتة منتته مدمقتتو ا فتتى 

اع ، بمتا بالقصتور وا ختالل بيت  التوفالوىو  ، فت ن ذلتك يصت  اليكت  المطدتون فيته 

، وه يرفتع  تذا الدتتوار متا أوروه اليكت  متن أولتتة  أسلستا ىليته متن فستاو فتتى اهستموهل

ن ىقيتوم ا من تا مجممدتة  أخر  ، ىذ األولة فتى المتواو الجنائيتة ممستانوة والميكمتة مكتوَّ

بيي  ىذا سقط أيو ا أو اسمبدو مدذر المدر  ىلى أثتر ذلتك فتى مقتوير ا لبتاىى األولتة 

 .األخر 

 

   *      *        * 

 

 تتذا وىتتو ىتتول اليكتت  المطدتتون فيتته كتتذلك ـ فتتى ىضتتائه ب وانتتة الطتتاىن وبتتاىى        

ىلتتى التتوليل المستتممو متتن المداىتتوات المبرمتتة بتتين  تتركة ال يتتو  لصتتناىة المم متتين ، 

النصر للمصوير واهستميراو وال تركة الخاصتة بتالمم   الثالت  ـ وأورو  السكر و ركة

بموونامته ، يتين أورو أن الواىدتة ىلتى النيتو التذ   4ا صراية ل  ذا المدويل ىلي 

 ىلى  تذه المداىتواتـ  ىو اسمقا  الوليل ىلي ا وثبوم ا ـ ضمن ما ىا  ىليهيصل ا به ـ 

 . 

 

ىنته ثبتت متن  مبمسترةبيو أن اليك  يتين ىترض ل تذه المداىتوات ، اكم تى بمقولتة       

صتتناىة الستتكر و تتركة النصتتر للمصتتوير  تتذه المداىتتوات المبرمتتة بتتين  تتركة ال يتتو  ل

ـ وأن تتتا  2/9/2010،  30/8/2010،  23/6/2010واهستتتميراو ـ أن تتتا مؤرختتتة 

ىلى بيع كميات الستكر ىلتى ال تركة الثانيتة ، وان كتال  موافقة ال ركة األولىمضمنت 

من ال ركمين  ركاع فى المصوير لسلدة السكر المنتمج ميليتا ىلتى وولتة الستووان وفقتا 

 .  4/7/2010لدقو المؤر  لصورة ا
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وىدتو ىتن بيتان متن الممثتل ل تركة ال يتو  للستكر والموىتع ىلتى وسكت اليك           

جو ر  فتى ميويتو ، بينما  ذا البيان الذ  ىدو ميصيله  كل ىقو من  ذه الدقوو الثالثة

ركتن جتو ر  و تو  باهخمصتالفى ام امات الر وة المقامة ، لمدلقته  المسئولية

 .  جريمة الر وة ه مقو  بوونهمن أركان 

 

ومدتاو مقتوي   بتالم روات ذا بينما الثابت بصتور المداىتوات ذام تا ، و تى           

 للطاىن فى ممثيتل ه اخمصالالثانى ) الطاىن ( ـ أنه  صور ا بيوافظ المم  

،  23/6/2010ووىتتتع الدقتتتوو الثالثتتتتة ال تتتركة ـ وثابتتتتت أن التتتذ  مثتتتل ال تتتتركة 

وبستتتتتتؤال رئتتتتتتيت  المتتتتتتم   األول ..................... 2/9/2010،  30/8/2010

ـ أكتو  21/12/2010مجلت ىوارة ال ركة أيمو البكر  ميمو ىراىى بجلسة ميقي  

بتتذلك الميضتتتر ىمتتن أبتتر  المداىتتو متتتع  تتركة النصتتر للمصتتتوير  8لتتو  ستتؤاله ل

 ولالمتتم   األواهستتميراو ب تتأن كميتتات الستتكر المتتى متت  مصتتوير ا للستتووان ـ أنتته 

 .  ..................... 

 

وما مقو  يثبت أن ما ىدو اليكت  ىتن ميصتيله والتم طن ىليته فتى موونامته  ـ ىتن        

المداىوات الثالثة المى ىول ىلي ا فى ىضائه ب وانة المم متين بمتن فتي   الطتاىن ـ ىنمتا 

ستتواع متتن الناييتتة القانونيتتة أ  متتن  يمصتتل باهخمصتتال أمتتر جتتو ر كتتان فتتى 

ىتتن  تتذه  أجنبتتىوبتتذلك لتت  يتتم طن اليكتت  ىلتتى أن الطتتاىن ،  اييتتة ال دليتتة الماويتتةالن

 تتركة ال يتتو  في تتا ـ  وأن اهخمصتتال ب برام تتا وموىيد تتا وممثيتتل،  الثالثتتةالمداىتتوات 

وأنتتته ه  ـتتت وون ستتتوا ما للمتتتم   األول ولتتترئيت مجلتتتت ىوارة ال تتتركة  مدقتتتوو

وأن التذ  مثتل ال تركة ذلتك ،  ب تىع متن اخمصال للمم   الثانى ) الطتاىن ( ـ 
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 في ا ووىد ا فدال  ما رئيت مجلت ا وارة والدضو المنموب المم   األول

، و ذا القصور مؤثر وه  ك فتى منطت  اليكت  فتى ىوانمته للطتاىن ، ومتن المستمييل 

 »المدر  ىلى ماذا كان يمكن أن يكتون رأ  وىقيتوة الميكمتة لتو أن تا يصتلت بيتان 

وم طنتتت ىلتتى أن المتتم   الثتتانى ) ال يتتو  للستتكر فتتى كتتل ىقتتو ،  متتن  تتركة « لممداىتتوا

وه اخمصتال لته ب تا ، ،  أجنبى ىتن  تذه الواىدتة وىتن  تذه المداىتواتالطاىن ( 

 .  ول  يبا ر ا

 

 

وغنتتى ىتتن البيتتان أن ميصتتيل اليكتت  ل تتذه المداىتتوات ، جتتاع بتتذلك م تتوبا            

 »ىانون ا جراعات الجنائية ، متن أنته :  من 310بالقصور ، مخال ا لما موجبه الماوة 

 يضاح أن الميكمة يتين ىضتت فتى  كافية بذام ايجب أن مكون موونات اليك  يمدين 

واألستات التذ  ، ىتو ألمتت ىلمامتا صتيييا بمبنتى األولتة القائمتة في تا الوىو  با وانتة 

يميقتت  مقتتو  ىليتته  تت اوة كتتل  تتا و ويقتتو  ىليتته كتتل وليتتل ، وأنتته كيمتتا يميقتت  ذلتتك و

الورض من المسبيب ف نه يجب أن يكون فى بيان جلى م صل بيي  يسمطاع الوىتو  

ىلتتى مستتوغات متتا ىضتتى بتته ،  أمتتا ىفتتراغ اليكتت  فتتى ىبتتارات مدمتتاة أو وضتتده فتتى 

صتورة مجملتتة مج لتة فتتال ييقت  الوتترض التذ  ىصتتوه ال تارع متتن ىستميجاب مستتبيب 

لتتى وج  تتا الصتتييل ومتتن األيكتتا  وه يمكتتن ميكمتتة التتنقض متتن ىىمتتال رىابم تتا ى

 مراىبتتتتتتتتة صتتتتتتتتية مطبيتتتتتتتت  القتتتتتتتتانون ىلتتتتتتتتى الواىدتتتتتتتتة كمتتتتتتتتا صتتتتتتتتار ىثبام تتتتتتتتا

 . « باليك  

* أيكتتا  التتنقض ستتال ة البيتتان فتتى  تتأن مستتبيب األيكتتا  فتتى ضتتوع متتا موجبتته المتتاوة 

 أ.ج310
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وممى كان ما مقو  ، وكان اليك  ىو ىدو ىن ميصيل واىتع المداىتوات الثالثتة ـ          

، ولتته أثتتره فيمتتا يمصتتل بمستتئولية الطتتاىن ، استتمبان أن متتا  تتاب   جتتو روفتتى  تتأن 

 .   و ىصور مؤثر ىلى منطقه القضائى ، وأنه يديب ىضاعه بما يوجب نقضهاليك  

 

وىذ المتتأ   تتذا القصتتور ، متتع متتا  تتاب مدويتتل اليكتت  ىلتتى التتوليل المستتممو متتن        

فت ن متؤو  متا ستل  أن متا المسجيالت ، بما ىابته بالقصتور وا ختالل بيت  التوفاع ـ 

ىتو أسلستله كتذلك ىلتى فستاو  ،ىاب اليك  المطدون فيه فى  أن وليلين من أولة ا وانة 

 ا سموهل ، بالمدويل ىلى ما ه يجوز المدويل ىليه فى القضاع با وانة  .

 

، ىذ األولتة  أختر  ذا وه يونى اليكت  أن مكتون الميكمتة ىتو استمنوت ىلتى أولتة        

ممسانوة يكمتل بدضت ا بدضتا ، بييت  ه يمكتن المدتر  ىلتى متو  واو الجنائية فى الم

ما كتان للتوليل الباطتل أو ال استو أو الميصتل ىلتى غيتر وج ته ـ متن أثتر ىلتى ىقيتوة 

 .  الميكمة فيما ىضت به

 

   114 ل ـ 25 رى  ـ 37ـ ت  22/1/1986نقض * 

 806 ل ـ 140 رى  ـ 41ـ  ت 7/7/1990نقض * 

 500 ل ـ 83 رى  ـ 36ـ ت 28/3/1985نقض * 

 728 ل  ـ 138 رى  ـ 37ـ ت  9/10/1986نقض * 

 274 ل  ـ 53 رى  ـ 34ـ ت 23/2/1983نقض * 

 50ـ ل  8ـ رى   35ـ ت 15/1/1984نقض * 

 1157 ل  ـ 229 رى  ـ 20ـ ت  1969 /27/10نقض * 

 677 ل  ـ 120 رى  ـ 36ـ ت  16/5/1985نقض * 

 534 ل  ـ 144 رى  ـ 30ـ ت 6/5/1979نقض * 

 847 ل ـ 174 رى  ـ 33ـ ت4/11/1982نقض * 
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وممى كان ما مقو  ، بوا جليتا أن اليكت  ىتو  تابه متن القصتور وا ختالل بيت           

 الوفاع وفساو اهسموهل ، ما يسموجب نقضه  .

  

 

َثانياًَ:َقصورَآخرَفىَالتسبيبَ:

 

ية أمتا  الميكمتتة أو متذكرمى وفاىتته ممستك وفتتاع الطتاىن ستتواع بمرافدمته ال تت و       

بأن كافتة األذون الصتاورة متن اللمين مدمبرما بويال  ىن المرافدة ىن ل  مكن مكملة ل ا ، 

واستتمنو التتوفاع فتتى ،  ستتلطة الميقيتت  كانتتت باطلتتة هبمنائ تتا ىلتتى ميريتتات غيتتر جتتاوة

.... وفاىتتته ىلتتتى ىتتتوة ىتتترائن من تتتا أن ميضتتتر ىضتتتو الرىابتتتة ا واريتتتة/ .............

والذ  صور بناع  ىليته ىذن ستلطة الميقيت  بتذات المتاريخ كتان  16/9/2010المؤر  

و تتتقيقه/ .................  منصتتب ا ىلتتتى كتتتل متتتن المتتتم   الثالتتت / ......................

ول  يرو فيه ى تارة للطتاىن ...................... أو والموىو/ نبيل غريب ال رىاو  ، 

ومتن ثت  لت  يكتن ميتال للمراىبتة أو المستجيل والمصتوير ومتتا ،  هرىت  أ  ملي تون يخصت

 . مضمنه ذلك ا ذن

 

كمتتا أن الثابتتت بتتاألورا  كتتذلك أن ميضتتر ىضتتو الرىابتتة المتتذكور المتتؤر          

ومتا  26/9/2010الذ  ضمنه ما أس ر ىنته من يتذ اهذن الصتاور فتى  4/10/2010

ـ ممتت بتين المتم   الثالت  والطتاىن  ختارج نطتا  ا ذني يو مسجيل ثال  امصاهت ـ 

ىه أن ذلتك الميضتر لت  يترو بته )المم   الثانى( متن ختالل  تام  الطتاىن الميمتول ، 

أية ى ارة ىلى أن الطاىن ليت فو  مسمو  ال تب ات أو أن  نتاك وهئتل ىلتى ارمكابته 

،    ةثمة جرائ  ول ذا ل  يطلب ىضو الرىابة ا واريتة مستجيل ومراىبتة مياوثامته ال ام يت

خلتتت مياضتتر ىضتتو الرىابتتة متتن أيتتة ى تتارة ىلتتى أن الطتتاىن مستتا   فتتى فقتتو 
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ولتت  يطلتتب ميتترره مراىبتتة الطتتاىن أو ،  جريمتتة ستتواع كانتتت الر تتوة أو غير تتا

 . مراىبة امصاهمه و وام ه يالة كونه ل  ينسب ىليه أ  جر  لى نيو ما سل  بيانه

لت   4/10/2010  يتو   6اور الستاىة كذلك ف ن ىذن نيابة أمن الوولة الدليا الصت      

،  ه ضتو  خصتهمن أ  نوع ضو الطاىن ....................... ،  يمضمن أ  ىجراع

اممتواو ، وىنمتا نتل ذلتك ا ذن ىلتى  وه أ  ختط ملي تونى لته،  وه مكمبته،  وه سكنه

متن أ  ىجتراع متن أ   خال  مماماـ و و بووره  16/9/2010 سريان ا ذن الصاور

. وىذ نتتل ا ذن  ولتت  ي تتمل مراىبتتة أ  ختتط ملي تتونى للطتتاىن،  ضتتو الطتتاىننتتوع 

ضتتتتتتتتتتو  16/9/2010ىلتتتتتتتتتى اممتتتتتتتتتواو ستتتتتتتتتريان ىذن  4/10/2010الصتتتتتتتتتاور 

، وأذن  ه يخصتتان الطتتاىن..............)المتتم   األول(، ف نتته أضتتا  خطتتَى  تتام  

مبتتالع بضتتبط وم مي ...........)المتتم   األول( يتتال أو ىقتتب مقاضتتيه أيتتة ىطايتتا أو 

) المتتم   الثالتت  ( أو متتن ..................  ماليتتة ىلتتى ستتبيل الر تتوة متتن ............

وكذا ضبط الدطايا أو المبالع المقومة ىلتى ستبيل الر توة  وضبط وم مي  مقو  الر وة

وكتتذا ) المتتم   األول ( وميلتتى ىىاممته ـ  وم متي  مقتتر ىمتل ..........................، 

) المتتم   الثالتت  ( ، و..................... ب تتركة  ل ...................م متتي  مقتتر ىمتت

 نايل جروب للمصوير واهسميراو . 

 

الصتتتتتاور  ختتتتتال ا ذن، مثلمتتتتتا  4/10/2010ا ذن الصتتتتتاور  وختتتتتال  تتتتتذا        

ولت  يمضتمن أ  من متا أ  ىجتراع متن ،  من است  الطتاىن مماماخال ،  16/9/2010

وه مراىبتتة أ  ختتط ملي تتونى ، ىن وه ستتكنه ، وه مكمبتته أ  نتتوع ضتتو  تتخل الطتتا

 . يخصه

 

باممتواو ستريان  13/10/2010كذلك ل  يمضمن ىرار النيابة الدامة الصاور فتى       

ـ لتتت  يمضتتتمن أ   26/9/2010،  2010 /16/9ىذنتتتى النيابتتتة الدامتتتة الصتتتاورين 
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مامتتا متتن أ  ىجتتراع  ىجتراع ىبتتل الطتتاىن ، وختتال بتتووره كيتتال ا ذنتتين الستتابقين خلتتوا

 ييال الطاىن أو ى ارة ىليه .  

 

ىذنتى النيابتة ـ كنصته ـ  باممواو ستريان 17/10/2010وىلى ذلك ف ن ا ذن الصاور 

ه ينستتيب اممتتواو ما  تتذا ،  13/10/2010،  16/9/2010الصتتاورين بمتتاريخ 

ـ وه يجتوز  4/10/2010ىلى الطاىن لخلو ما مماما منه ، ك تأن ىذن 

 . المقرر اممواو سريان ما  ذين ا ذنين المذكورينىط ه ىلى 

 

هيقتتة ىلتتى ن ايتتة مومتته وبتتذات  تتروطه ييتت  ه يممتتو ا ذن اه ل متترة ميتتووة       

ىذن ف نتته يمدتتين ىصتتوار  جتتووفتت ذا كتتان  نتتاك مم متتين ،  ونطاىتته والمتتأذون ضتتو  

ا بتته ختتال   تتروط صتتيمه بمتتا فتتى ذلتتك وكافتتة ستتبب ىصتتواره ب تت  موضتتي 

أمتا متو ستريان ا ذن ىلتى غيتر المتأذون ،  ومه وموىيتع مصتورهماريخه وم

ألن لكتتل ىذن أستتبابه ومقومامتته الخاصتتة المتتى ،  بضتتبط   ف تتو غيتتر جتتائز

 . مبرر ىصواره وملك األسباب مخمل ة من مم   آلخر

 

،  16/9باممتتواو ستتريان ىذني تتا المتتذكورين ) ولتتذلك كتتان ىتترار ستتلطة الميقيتت          

وىتتو وىتتع بتتاطال  ي تتمل كتتل من متتا الطتتاىن )المتتم   الثتتانى(  ( بييت  26/9/2010

 صتوار ا ذن بالضتبط والم متي   لمخال مه األصول والضوابط الالز  موافر ا

 تتذا با ضتتافة ىلتتى أن  تتذا اهممتتواو وىوختتال الطتتاىن ضتتمن وفتت  أيكتتا  القتتانون . 

جتتاعت ، ىذ  المتتأذون بضتتبط   يكتتون مبني تتا ىلتتى ميريتتات غيتتر جتتاوة بتتل ومندومتتة

ميريات ىضو الرىابة المذكور ىن الطاىن وطلبه مبالع مالية ىلى سبيل الر توة متن 

فضتال  ىتن ىتو  وىم تا المم   الثال  و قيقه / ..................... فى ىبتارات مرستلة 
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ألن ميمو سلي   تقي  المتم   الثالت  لت  ينستب ىليته ثمتة ىم تا  جتو  ، ول تذا استمبدومه 

 الماثلة . ا يالة فى الوىو سلطة ا م ا  من أمر 

 

األمتتر التتذ  يتتول بوضتتوح ىلتتى أن ىضتتو الرىابتتة ا واريتتة المتتذكور امختتذ متتن        

األذون الصتتاورة متتن ستتلطة الميقيتت  باهستتمماع ومستتجيل المياوثتتات ال ام يتتة للصتتاور 

األمتر التذ  يمنتافى ،  ملك األذون وسيلة للبي  ىن الجترائ  ومقصتى مرمكبي تاضو   

ة ملك األذون والمى همصور ىه لضبط جريمة أو جرائ  وىدتت بال دتل ولتيت مع طبيد

 وىامت الوهئل والقرائن ىلى أن الصاور ضو   ملك األذون    مرمكبو ا . مسمقبلة

 

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه  : 

يجتوز ا ذن بدمتل متن أىمتال الميقيت  ـ  من المم   ىليه فق ا وىضاٌع أنه ه »        

 واىدتتة بال دتتتل «جنايتتة أو جنيتتتة»ـ ىآل لضتتبط جريمتتتة  و م مي تتتا أو مستتجيالىبضتتا أ

 نتتاك  متتن التتوهئل  متتايك ى للمصتتو  ليريتتة متتم   مدتتين وأن  ىلتتىومرجيتتت نستتبم ا 

مستتكنه أو  خصتته أو يريمتته ال خصتتية أو يرمتتة ييامتته الخاصتتة ـ وىآل كتتان ا ذن 

 . « يمرمب ىليه باطال بكل ما

 126ـ ل   34ـ رى    23ـ  ت   6/2/1972* نقض 

 265ـ ل    52ـ رى     30ـ  ت   12/2/1979* نقض 

 728ـ ل   128ـ رى     32ـ  ت   20/10/1981* نقض 

 

وىنمتتا ،  لتت  يقتتبض ىليتتهيُضتتا  ىلتتى متتا مقتتو  أن الطتتاىن ......................       

ا ىلتى ضتبط وصل ىليه اسموىاع من ىبل النيابة الدامة بدو مضى أكثر من أربدين يوم  

األمتر التوال ىلتى أن ميريتات ،  المم مين األول والثال  لسؤاله ىلتى ستبيل اهستموهل

ا  ىمنتاع ىضتو  ىضو الرىابتة ا واريتة ىتن الطتاىن لت  مكتن جتاوة أو يقيقيتة ، ونظتر 

بدتتو  جويتتة ميريامتته فتتى  تتأن الطتتاىن ف نتته لتت  يتتر ضتترورة لطلتتب ضتتبطه الرىابتتة 
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 تذا با ضتافة ىلتى ،  ميتت يتوه 17/10/2010ر  وايضاره رغ  وجتوو ا ذن المتؤ

خلو ملك الميريات المزىومة من ثمة بيان ألوجه المزايا الم ضتيلية المتى يمكتن للمتم   

ب تتركة ال يتتو   الثالتت  اليصتتول ىلي تتا متتن الطتتاىن بيكتت  طبيدتتة ىملتته كمتتوير متتالى

ركة  نمتتاج الستتكر وىضتتو اللجنتتة الثالثيتتة المخمصتتة بالبتتت فتتى طلبتتات ىمتتالع ال تت

 و ركات موزيع منمجام ا من السكر والموهت .

 

كمتا ثبتتت أن ا وىتتاع بمخصتتيل كميتتات كبيترة للمتتم   الثالتت  متتن ىنمتتاج  تتركة        

ال يو  غير صييل  يي  ثبت من المسمنوات الرستمية الصتاورة متن  تركة ال يتو  متا 

 يول ىلى أن ما يصلت ىليه  ركة المم   الثال  أىل من نظرائ ا .

 

وروت ىليته ىنتو رفضتته ،  ولت  مأختذ ميكمتة الموضتتوع ب تذا التوفع الجتتو ر         

ىن ملتتك الميريتتات المتتى ىتتا  ب تتا ىضتتو الرىابتتة  »بتتاليك ( : 15)ل بقول تتا متتا نصتته

أكوت مقاضى المم مين األول والثتانى )الطتاىن( مبتالع ا وارية / ميمو يسنى الضبع 

أىمتتال متتن ىمتتل وظي م متتا فاسمصتتور ىلتتى ستتبيل الر تتوة متتن المتتم   الثالتت  للقيتتا  ب

المياوثتات ال ام يتة واللقتاعات المتى متم   من النيابة الدامتة بت جراع مستجيل)؟!(  األذون

البتالع  لتألولواىدة ضبط جتزع متن مبلتع الر توة بين   ، ون اذ ا ل ذه األذون م  رصو 

  مصتويره أل  جني ا وىلى النيو الوارو باىمرافات المم   الثال  ، ومتا مت 260ىوره 

بتتالمقرير المصتتور والتتذ  أوضتتل ميركتتات المتتم   الثالتت  منتتذ ميركتته بالقطتتار متتن 

متع المتم   القا رة ىلى موينة المنيا ، وميركه ىلى ميل ىاصو كتري  ثت  خروجته منته 

مالكتتتى المنيتتتا ستتتوواع اللتتتون  7071ىقتتتب مقابلمتتته واستتتمقالله ستتتيارة رىتتت   األول

الر توة ، وممتا  الجريمتة  دتو ممتا  مستلي  مبلتعوضبط ما )المم متين األول والثالت  ( ب

ىلى النيو الذ  ضبطت ىليه ، كما أن الميكمة مطمئن ىلى باىى أولة الثبتوت المؤيتوة 

للواىدة ، وما اور  به مقرير خبيتر األصتوات متن مطابقتة بصتمات صتوت المم متين 
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نطتا  وصور   ىلى األصوات والصور المنسوبة ىلي   بالمسجيالت المأذون ب تا فتى 

األذون الصاورة لل ا و األول ىضو الرىابة ا وارية والقائ  بمن يذه ىلى نيتو متا أثبمته 

 .«بميضره 

 

 ه يصلل رو ا ىلى ذلك التوفع وه يستوغ ىطرايتهوما أورومه الميكمة فيما مقو         

ىذ لتت  مبتتين فتتى يكم تتا ىناصتتر الميريتتات الستتابقة ىلتتى صتتوور ملتتك األذون والمتتى ، 

واطمأنت ىلي تا واىممتوت ىلتى مجترو المدلومتات المتى وصتلت ىلتى متأمور  وثقت ب ا

الضبط القضائى )ىضو الرىابتة ا واريتة( والمتى م يتو أن الطتاىن ييصتل ىلتى مبتالع 

ماليتتة متتن المتتم   الثالتت  ويختترين لليصتتول ىلتتى موافقتتات مصتتوير كميتتات متتن ىنمتتاج 

استتمدانت الميلتتى ، ثتت    تتركة ال يتتو  للستتكر والمتتوهت للمصتتوير للستتووان والموزيتتع

ىلتى ىصتوار ملتك األذون والمتى أثمترت ىتن ضتبط  الاليقةالميكمة بوىائع الوىو  

كمقابتل لدملته التوظي ى وىلتى ستبيل  للمتم   األولألت  جنيته بدتو مستليمه  260مبلع 

فضتتال ىتتن أن  تتذا اهستتموهل بتتالالي  الر تتوة للمتتوليل ىلتتى جويتتة ملتتك الميريتتات ، 

 . وه يخل المم   الثانى ) الطاىن (،  الثال  ويو مايخل المم مين األول و

 

بدناصتر ا الستابقة ىلتى صتوور ومن يتذ ذلك أن الدبرة فى مقوير جوية الميريتات       

وألن أصتتول المنطتت  الصتتييل م متترض أن الدبتترة فتتى ،  األذون الصتتاورة بنتتاع  ىلي تتا

هل بالدمل الاليت  ىلتى صية ا جراع  ى بمقومامه ه بنمائجه ، وأنه ه يجوز اهسمو

، وألنتته ممتتى كانتتت الميريتتات الستتابقة ىلتتى ىصتتوار ا ذن  صتتية ا جتتراع الستتاب 

ف ن النمائج المى يس ر ىن ا من يتذ ملتك األذون المذكور م وبة بالقصور وىو  الجوية ، 

، وألنه ممى كان ا ذن الصاور من سلطة الميقي  ىمتال  متن أىمتال  مكون باطلة كذلك

البو ىذن من أن مسبقه ميريات جويتة مبترره ومستوغ ىصتواره ، كمتا يلتز  أن الميقي  ف
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وىه كتتان  وليستتت هيقتتة ىلتتى صتتوورهىلتتى ا ذن  ستتابقةمكتتون ملتتك الميريتتات 

 ا ذن باطال  .

 

بأن الدبرة فى صتية ا جتراع بمقومامته وموامر ىضاع النقض ىلى ذلك وىضى         

بالدمل الاليت  وه بالنمتائج الاليقتة للقتول بجويتة  ه بنمائجه ، وأنه ه يجوز اهسموهل

 . الميريات المى يلز  ثبوت جويم ا ىبل ىصوار ا ذن من سلطة مخمصة ب صواره

 

بمقومامتته ه ومتتوامر ىضتتاع ميكمتتة التتنقض ىلتتى أن الدبتترة فتتى ا جتتراع  تتو         

للقتتول  الاليتت وه بالضتتبط  الاليتت  وأنتته ه يجتتوز ا ستتموهل بالدمتتل ، بنمائجتته

فت ن ذلك أنه ىذا ل  مرصو الميريتات الواىتع الستاب  الواجتب رصتوه ،  بجوية الميريات

 0 بطالن أ  ىذن يصور  بناع  ىلي ا ومن ث ّ  ذلك يؤكو ىو  جويم ا

 334 ل ـ 62 رى  ـ 19ـ ت  18/3/1968*  نقض 

 943 ل ـ 173 رى  ـ 38ـ ت  11/11/1987*  نقض 

 350 ل ـ 66 رى  ـ 29ـ ت  3/4/1978*  نقض 

 

كما اسم  وت ميكمتة الموضتوع كتذلك باطمئنان تا ىلتى ملتك الميريتات وفت  متا        

وأن ستلطم ا ممممع به سلطة مقويرية فى مقتوير وىتائع التوىو  ومكتوين ىقيتوم ا من تا ، 

وىتائع بييت  يك تى  فى  ذا الصوو مطلقة وه مدقب ىلي ا فيما مراه أو مطمئن ىليه متن

ىن اىمناى تا بجويتة ملتك الميريتات وك ايم تا لمستويع ىصتوار ا ذن أن م صل الميكمة 

 . ليممنع الجول أو المناى ة فيما اىمندت به وأطمأنت ىليهبالضبط والم مي  ، 

 

و ذا ف ت  غيتر صتييل للستلطة المقويريتة لميكمتة الموضتوع وستالمة وصتية         

طة وممارستتم ا و تتى ألن  نتتاك مريلتتة ستتابقة ىلتتى استتمدمال ملتتك الستتلاستتموهل ا ، 
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ضرورة موافر ىناصر المقوير ولوازمه بيي  مكتون مطرويتة بأكمل تا أمتا  الميكمتة 

ألن متتو  صتتيم ا أو جتتويم ا ، وك ايم تتا لمستتويع ىصتتوار ملتتك األذون ،  ىبتتل أن مقتتور

 . المقوير السلي  ه يسممو من فراغ وه ين أ من الدو 

، وأن مكتون جميد تا مستمقاة  ومقومامتهبل يمدتين أن يستبقه متوافر كافتة ىناصتره       

 ىلى بساط البي  أمام ا . من مصاور صييية ل ا أصل ا باألورا  المطروية

 

ثتت  يتتأمى بدتتو ذلتتك وور الستتلطة القائمتتة بالمقتتوير و تتى  نتتا ميكمتتة الموضتتوع         

وىلي تتا بتتواعة أن ممأكتتو متتن اكممتتال ومتتوافر كافتتة والتتذ  مني تتا القتتانون ملتتك الستتلطة ، 

 . ـ والمى يُطلب من ا مقوير ا واسمدمال سلطم ا فى  أن اىنو ا ذن ناصر ـ الد

 

ثمتة مج يتل أو مدمتي  ف ذا كانت ملك الدناصر ىاصرة أو غير مكمملة أو ي وب ا         

ا فت ن ،  أو غمتوض وىب تا  ا صتائب ا وستويو ا يكتون أمتتر  استميالة مقتوير ا مقتتوير 

 . يممياا مؤكو ا

 

وير الصتتييل يمدتتين أن يكتتون مستتبوى ا ومنصتتب ا ىلتتى ىناصتتر مكمملتتة ألن المقتت        

ف ذا اسمدملت الميكمة سلطم ا وىامت بمقتوير أمتور م توبة وغير مبمورة أو ىاصرة ، 

 . بالقصور ف ن مقوير ا يكون وه ك مديب ا وباطال  

 

 ذا ومراىب ميكمة التنقض استمدمال ميكمتة الموضتوع لستلطم ا المقويريتة فتى        

ومستتتملز  أن م صتتتل زن ومقتتوير الوىتتتائع المطرويتتتة ىلتتى بستتتاط البيتتت  أمام تتا ـ و

 الميكمة ىن ىناصر الميريات والوهئل السابقة ىلى صوور ا ذن بالضتبط والم متي 

 . وه مكم ى بمجرو القول بأن الميكمة اطمأنت ىلى ملك الدناصر ووثقت ب اـ 
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بنتتاع  ىلي تتا أثمتترت نمتتائج األذون أو أن الميريتتات المتتذكورة والمتتى صتتورت         

وبستتيارمه ىقتتب  بيتتوزة المتتم   األولومن تتا ضتتبط مبلتتع الر تتوة  يتتوثت فدتتال  وواىد تتا

 مسليمه ىليه . 

 

الاليقتتة لصتتوور ا ذن بالضتتبط ه مستتوغ القتتول بجويتتة الميريتتات ألن النمتتائج        

 . ب  البيانالسابقة ىلى ىصواره ألن الدبرة بمقومات ا جراع ه نمائجه كما س

 

....................... بدتو  /المتم   األول بسيارة وألن ضبط المبلع المضبوط        

وه يجتتوز ىلتتى ا وانتتة  هيقتتا، فضتتال ىتتن كونتته  المتتم   الثالتت أن مستتلمه متتن 

،  وون المتم   الثتانى ) الطتاىن (والثالت  ـ األول ويمدلت  بتالمم مين ،  اهسم  او بته

ا وبطري  اللزو  الدقلتى جويتة الميريتات المتى َمتوَّ بنتاع  ىلي تا هيق تا ـ ف نه ه ي يو يم م 

بتتا ذنين لتت  يتترو ستتريان ا ذنتتين الستتابقين فتتى  تتأن المتتم    الثتتانى )الطتتاىن( التتذ  

مركزه القانونى والتواىدى الختال التذ  يم ترو بته  السابقين طالما أن لكل من المم مين

الدضتتو المنمتتوب ل تتركة ال يتتو  هنمتتاج الستتكر وون مواخلتته متتع مركتتز المتتم   األول 

 والموهت .

 

بالضتتتبط الاليتتت  للمتتتم   األول  جتتتازة وفضتتتال ىتتتن ىتتتو  جتتتواز اهسم تتت او        

بالضتبط الاليت  للمتم   ضوه ، ف نه من الخطأ المركب اهسم  او  الميريات وا جراع

 . اىن (األول هىمسا  القول بجوية الميريات ب ان المم   الثانى ) الط

 

وىذ كان ما مقو  وكانتت ميكمتة الموضتوع ومتا أورومته متن أستباب للترو ىلتى         

الوفع السال  الذكر بدو  جوية الميريات المى أجرا ا ىضتو الرىابتة ا واريتة / ميمتو 

ىتو  تتاب ا المج يتتل والمدمتي  لدتتو  بيتتان يستنى الضتتبع ىتتن الطتاىن ون تتاطه المزىتتو  
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كمتا ،  اطمأنت ىلي ا الميكمة ووثقتت ب تا كمتا ستب  البيتانىناصر ملك الميريات المى 

جتاوة نالتت متن ملتك  منازىتةل  مدرض الميكمة ألوجه وفاع الطتاىن ومتا أثتاره متن 

ول  مترو الميكمتة ىلتى ملتك األوجته بمتا ،  الميريات وَىّرت ىو  ك ايم ا وىو  جويم ا

ىصتوار األذون الميريتات الستابقة ىلتى  واستمدانت فتى وصت  ملتك،  يسوغ اطراي تا

 و و أمتر غيتر جتائز ىقتال  ومنطق تاأولة هيقة لصوور ا بما أس ر ىنه من يذ ا من 

يختتل التتذ  مستتانوت ىليتته الميكمتتة  الاليتت كمتتا ستتب  البيتتان ، فضتتال ىتتن أن  تتذا 

وه يجزئ ، وه يخل المم   الثانى)الطاىن(،  األول والثال  فقط المم مين

فت ن ىضتاع الميكمتة ، ولتذلك  بالنستبة للطتاىنفى جويتة الميريتات ىمومتا وه ستيما 

، األمتتر التتذ   بتترفض  تتذا التتوفع الجتتو ر  يكتتون مديب تتا لقصتتوره وفستتاو استتموهله

امختذت متن األولتة المتى أست ر يسموجب نقض اليك  المطدون فيه ماوامت الميكمة ىو 

ىن تتا من يتتتذ ملتتك األذون ستتتنو ا للقضتتاع ب وانمتتته ، كمتتا اختتتذت ب تت اوة ىضتتتو الرىابتتتة 

ا واريتتة المتتذكورة ضتتوه رغتت  أنتته  تتو التتذ  متتارت ذلتتك ا جتتراع الم تتوب بتتالبطالن 

ومتتتن المقـتتتـرر فتتتى  تتتذا الصتتتوو أن القتتتائ  بتتتا جراع الباطتتتل ، والمختتتال  للقـتتتـانون 

 .  والمخال  للقانون ه يُقبل منه ىول وه مسمع له   اوة ىليه

 

ة متن أ  مزييت  يتوخل فقو يرل القانون ويرل القضتاع ىلتى يمايتة اليقيقت       

اهجتراع لبطالنته ،  ى توارىلى أن هز  وميكمة النقض ىلي ا ، فجرت أيكا  القضاع 

، ألن  الضتتمانة  ب تت اوة متتن ىتتا  بتته أو  تتارك فيتتهبمياضتتر و وىتتو  اهىمتتواو ى تتوار

ويبرأ من البطالن ب  اوة متن ىتا  بته ..  اىمراهمن ار يين يبطل ا جراع من نايية ما 

ه يستمطيع  ا جتراعفيتين يبطتل يمنزه ىن ال ارع ويمنزه ىنه القضاع ..  فذلك  م امر

، أو يلمت  يتول التبطالن  من أجراه أن يرفع ىنه  ذا التبطالن بتوىاو  ىوليتة يستوى ا 

ب  اوة يبوي ا ىن مضمون  ذا ا جتراع الباطتل ستواع ستطرت فتى ميضتر أو أبتويت 

  0أما  الميق  أو أما  الميكمة 
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 انقضَمراًرَوقضتَمحكمةَال : 

وبتأن »  الباطلتة ا جتراعاتب  اوة من ىا  أو  تارك فتى  اهىمواوبدو  جواز »       

 «.ىلي ا  من ىا  أو  ارك فى اهجراعات الباطلة ه مقبل منه ال  اوة« 

  124ــ ل  23ــ رى   19ــ ت  5/2/1968* نقض 

  1008ــ ل  106ــ رى   28ــ ت  4/12/1977* نقض 

 

 َأنهَ:ََكماَقضتَب

مقمضتتاه ىانونتتا ىتتو  المدويتتل فتتى اليكتت  با وانتتة لمتتا كتتان بطتتالن الم متتي  »           

وبالمتتالى فتتال يدمتتو ب تت اوة متتن ىتتا  ب تتذا اهجتتراع ،  ىلتتى أ  وليتتل يكتتون مستتمموا منتته

 « .   الباطل

  428ــ ل  97ــ رى   35ــ ت  18/4/1984* نقض 

 

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأن  : 

وه ىلتى اآلثتار المتى ممرمتب  ه يصل للمياك  اهىمماو ىليهالقبض الباطل  »         

ألن مثتل  تذه ال ت اوة ممضتمن ىخبتارا  متن   ،  بل وه ىلتى  ت اوة متن أجتروهىليه  ، 

 « .  و و أمر يدو فى ذامه جريمة،  ىلى أمر ىرمكبوه مخال  للقانون

  41ـ ل  4ـ رى   41ـ ت  3/1/1990*  نقض 

      

 ذا ىلى أن المدويل ىلى أىوال جامع الميريات وميريامه ، ه يصلل ستنوا لإلوانتة      

مقتتول ميكمتتة فمتتا وا  لتت  يك تت  ىتتن مصتتاوره ، ويمتتاح للميكمتتة اهستتمماع ىلي تتا  ، 

 : ـ   بأكثر من يك  من ىيون أيكام ا النقض
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منتتع من تتا المتتى يق ىلتتى األولتتةلمتتا كتتان متتن المقتترر أن األيكتتا  يجتتب أن مبنتتى  »     

ممتا يجريته  ىقيتوة ييصتل ا  توالقاضى ب وانة المم   أو ببراعمه صتاورا  فتى ذلتك ىتن 

بن سه ه ي اركه في ا غيتره وه يصتل فتى فى ميصيل  ذه الدقيوة  مسمقال  من الميقي  

القتانون أن يتتوخل فتتى مكتتوين ىقيومتته بصتتية الواىدتتة المتتى أىتتا  ىضتتاعه ىلي تتا او بدتتو  

وأنه وىن كان األصل أن للميكمة أن مدول فى مكتوين ىقيتوم ا ،   صيم ا يكما لسواه

مدززة لما ستاىمه متن أولتة طالمتا أن تا كانتت مطرويتة ىلتى  باىمبار اىلى الميريات 

ىلتتى  ىه أن تتا ه مصتتلل ويتتو ا ألن مكتتون ىرينتتة مدينتتة أو ولتتيال  أساستتيا  بستتاط البيتت  

بتين للميكمتة مصتور ميريامته لت  ي. ولما كان الثابت أن ضتابط المبايت   ثبوت الم مة

ن تا ب تذه المثابتة ه  لمدرفة ما ىذا كان من  تأن ا أن متؤو  ىلتى صتية متا أنم تى ىليته ف

مدتوو أن مكتتون مجتترو رأ  لصتايب ا مخضتتع  يممتتاهت الصتية والتتبطالن والصتتو  

والكذب ىلى أن يدر  مصوره ويميوو كن ه ويميق  القاضى منه بن سه يمى يستمطيع 

ىلتتى التتوليل ويقتتور ىيممتته متتن ييتت  صتتيمه أو فستتاوه وىنماجتته فتتى  هأن يبستتط رىابمتت

رأ  ميتترر  اىمناى تتاالتتوىو  أو ىتتو  ىنماجتته وىذ كانتتت الميكمتتة ىتتو جدلتتت أستتات 

ميضر الميريات ف ن يكم ا يكون ىو بنتى ىلتى ىقيتوة يصتل ا ال تا و متن ميريته ه 

 المطدتتون  ليكتت ىلتى ىقيتتوة ىستمقلت الميكمتتة بميصتيل ا بن ستت ا فتت ن ذلتك ممتتا يديتب ا

فيه بما يمدين مدته نقضته وا يالتة بويتر ياجتة ىلتى بيت  بتاىى متا يثيتره الطتاىن فتى 

  0 «طدنه 

 392 ل ـ 79 رى  ـ 34ـ ت  17/3/1983نقض  * 

 334 ل ـ 62 رى  ـ 19ـ ت  18/3/1968نقض * 

     546 ل ـ 92 رى  ـ 41ـ ت  22/3/1990نقض * 

 

ان أن اليكت  المطدتون فيته مديتب بالقصتور وا ختالل وىذا كان ما مقو  ، اسمب         

 بي  الوفاع بما أسلسه ىلى فساو اهسموهل بما يوجب نقضه  .
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 : قصورَآخرَفىَالتسبيبَوفسادَالاستدلال:  ثالثاًَ

 
نازع وفاع الطاىن فى وفاىه أما  ميكمتة الموضتوع فتى متوافر التركنين المتاو        

جريممتى طلتب وأختذ مبتالع ىلتى  فر متا  وانمته ىتنالالزمين والواجتب مواوالمدنو  

ذلك أنه هبو متن متوافر الدمتل المقابتل للر توة فضتال سبيل الر وة من المم   الثال  ، 

 و ذا ىنصر جو ر  متن ىناصتر التركن المتاو  المكتون لملتك،  ىن اهخمصال به

ا أو الجريمتتة ، فيجتتب أن يكتتون لألختتذ أو القبتتول أو الطلتتب ستتببه ستتواع كتتان م تتروى

غير م تروع  تو القيتا  بالدمتل أو اهممنتاع ىنته ، ستواع ن تذ الدمتل أو اهممنتاع أو لت  

ين ذ ، ىذ مموافر جريمة الر وة ممى امجر الموظ  بوظي مه ولو ل  ين تذ الدمتل المقابتل 

 . أن وجوو سبب للر وة ىنصر جو ر  وهز  لقيا  الجريمةللر وة ، غير 

 

لدمل سبب الر وة أصال  أو اسميال فتى الدقتل والمنطت  وىلى ذلك فممى انم ى ا      

مصتتور متتوافر ذلتتك الستتبب ، فتت ن ملتتك الجريمتتة من تتار لمخلتت  ىنصتتر الدمتتل المقابتتل 

 للجدل أو الدطية المقومة من الرا ى للموظ  المرم ى .

 

ىيا  الوليل ىلى أن األختذ أو القبتول كما يلز  ىلى نيو ما اسمقر ىليه القضاع ،        

الطلتب وىيتا  التوليل ىلتى اهم تا  الستاب  بتين الرا تى والمرم تى ىلتى أواع الدمتل أو 

 اهرم اع لو  الموظ  المرم ى . مقابل الر وة وثبوت موافر ىصو

 

خال اليكت  المطدتون فيته متن ثمتة وليتل جتو  ىلتى ثبتوت متوافر ثمتة ىمتل وىو        

 . ر  ذا القصو أو  ذا الدملبل واسميالة مصو،  مقابل ارم اع الطاىن المم   الثانى
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كما مقطع وىائع الوىو  بانم اع ر وة المم   الثانى ىن صت قمى المصتوير ييت         

أيتة مبتالع ىلتى ستبيل خلت الميقيقات من ثمة وليل ي يو ىبول الطاىن أو طلبه أو أخذه 

  والتذ  بالوليل الكمابى الميرر بخط المتم   الثالت الر وة من المم   الثال  وذلك أخذا

 أىر به ىلى ن سه .

 

ييتت  متت  ضتتبط ورىتتة مصتت ية يستتاب صتت قة المصتتوير الثانيتتة ويستتاب أرباي تتا       

الميتتررة بختتط المتتم   الثالتت  بمكمبتته والمتتى اىمتتر  ب تتا المتتم   المتتذكور والممضتتمنة 

لتتيت المتتم   الثتتانى ) مكتتالي  الصتت قة بمتتا فتتى ذلتتك مبتتالع الر تتوة الموفوىتتة آلختترين 

الت  جنيته المتى زىت   460كمتا خلتت ملتك الورىتة متن مبلتع التـ ،  ين  الطاىن ( من ب

للمتم   الثتانى ىتن صت قمى المصتوير فتى المم   الثال  أنه وفده ىلتى ستبيل الر توة 

، رغ  أن الورىتة مضتمنت مائتة ألت  ووهر موفوىتة ر توة  2010سبممبر سنة  يخر

 . للمسمورو السووانى

 برس  أ . ميمو كامل سدو الميامى .ـ للميكمة  1يافظة /  1* المسمنو / 

 متتزاى  المتتم   الثالتت  وكتتذب ميريتتات ىضتتو الرىابتتةاألمتتر التتذ  يثبتتت كتتذب       

بناع  ىلى وليل كمتابى بختط يتو المتم   الثالت  ذامته والتذ  لت  ا وارية ) ال ا و األول ( 

 . ينكره أو يجيوه

 

الثالت  ول تركات أختر   كما ثبت من ىقوو بيتع الستكر بالستو  الميلتى للمتم         

كتتان بتتأىلى متتن أن البيتتع لل تتركة المتتى ي تتارك في تتا المتتم   الثالتت  فتتى ذات الموىيتتت 

ممتا ،  وبتأىلى متن ستدر الستو ،  السدر الذ  بيع به الستكر لل تركات األختر 

يقطع بانم اع وىتو  متوافر الدمتل التذ  يلتز  ىيامته كمقابتل للر توة وباستميالة مصتوره 

يصتول المتم   الثالتت   ين تار مدتته القتول بتأن الطتاىن ىتتا  بمست يللمتوافر األمتر التذ  
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ىلى كميات كبيترة متن الستكر بستدر أىتل متن ستدر الستو  ، وأنته متنل  تركة المتم   

 الثال  ميزة م ضيلية ىن باىى ال ركات األخر  .

 

يي  ثبت بالوليل المقو  من الطاىن أن ىرار اللجنة الثالثية ل تركة ال يتو  ج تة        

كميتة ى تر يه   18/3/2010ل الطاىن يمضمن البيع ل ركة المتم   الثالت  فتى ىم

و تو ذات الستدر المبتاع جني ا مسلي  أرض المصتنع ،  3700طن سكر بسدر الطدن 

 . به ذات الكمية ل ركات أخر  فى ذات الموىيت

 

مبتر  بتين  31/3/2010يُضا  ىلى متا مقتو  أن الطتاىن ىتو  صتورة متن ىقتو        

وال تتتتركة المصتتتترية لمجتتتتارة الجملتتتتة يمضتتتتمن مدتتتتويال  لدقتتتتو ا المتتتتؤر    تتتتركمه

بزيتتاوة كميتتة الستتكر المباىتتة لمصتتل ىلتتى خمستتة ى تتر ألتت  طتتن متتع  16/3/2010

جني تتا للطتتن متتع اهبقتتاع ىلتتى اهلمتتزا  بمواىيتتو  3500مخصتتيل ستتدر البيتتع بمبلتتع 

  ىتن ركتتوو األمتر التذ  يك ت،  ، وبتذات النستب لالى تاع متن مكل تتة المختزينالمستلي  

ال تتركة ج تتة ىمتتل الطتتاىن للنتتزول  يركتتة بيتتع الستتكر ومتتونى ستتدره ىلتتى نيتتو وىتتا

تتا متتن الدقتتو المتتؤر   بالستتدر بمقتتوار متتائمى جنيتته للطتتن بدتتو نيتتو خمستتة ى تتر يوم 

16/3/2010 . 

 

أن  تتركة ال يتتو  ج تتة ىمتتل  31/10/2010بتتل ىن الثابتتت متتن مليتت  ىقتتو          

% فتتى 0.5جتتارة الجملتة ىمولتة موزيتع مقتوار ا الطتاىن منيتت ال تركة المصترية لم

 . % فى يالة بيع ى ر يه  طن   ري ا1يالة بيع خمسة يه  طن   ري ا، و
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األمتتر التتذ  منم تتى مدتته أيتتة  تتب ة بتتأن ال تتركة ج تتة ىمتتل الطتتاىن كانتتت مقتتو        

ىهّ لمواج تتة يالتتة الركتتوو ومتتراك  مستت يالت وخصتتومات فتتى أستتدار بيد تتا للستتكر ، 

 . ون لوي ا وانخ اض سدرهالمخز

 

استتميال مصتتور يصتتول الطتتاىن ىلتتى أيتتة مبتتالع مقابتتل الموافقتتة ىلتتى وبتتذلك        

كميات من السكر للمم   الثالت  ختالل ذات ال مترة ، أو أنته يصتل  مخصيل وبيع أية

 منه ىلى أية مبالع مالية نظير مس يل ىجراعات سرىة اسمال  الكميات المباىة .

 

صتور المستمنوات الوالتة ىلتى صتوور ىترارات ب يقتاع اع الطتاىن كتذلك وىو  وف       

غرامتتات ىلتتى ال تتركات الم تتمرية للستتكر فتتى يالتتة مأخر تتا ىتتن استتمال  الكميتتات 

، األمتتر التتذ  ي يتتو أن ستترىة ميريتتر متتن  تتركة ال يتتو  ج تتة ىمتتل الطتتاىن  م تتمرا ا

ن ملتتك الستترىة أذونتتات الصتتر  للكميتتات المباىتتة للمتتم   الثالتت  لتت  مكتتن واروة ، أل

يسدى ىلتى الختالل منته بمتا يستمييل مدته مصتور وفتع أيتة مبتالع ماليتة ىبع ىليه 

 ىلى سبيل الر وة من الم مر  مقابل سرىة مسلي  الكميات المباىة من السكر ىليه .

 

المصرح باستمخراجه متن  23/5/2010كما أن ىرار لجنة مواول السكر المؤر       

جني تا للطتن ،  3330ر ومتونى ستدر الستكر ألىتل متن الميكمة يقطع باستممرار متو و

األمتتر التتذ  اىمضتتى متتنل ال تتركات الم تتمرية مزايتتا وخصتتومات بمتتا يستتمييل مدتته 

مصور طلب الطتاىن ر توة متن المتم   الثالت  للبيتع لته أصتال  بستدر أىلتى متن ستدر 

 . السو 

 

بمتتاريخ صتتورا لقتترارات ال تتركة القابضتتة وىتتو  التتوفاع كتتذلك أثنتتاع المياكمتتة       

ألت  طتن ستكر  ت ري ا بدتو ثبتوت متونى  115ب لزا   ركة ال يو  ببيع  28/7/2010
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ممتا يتول ىلتى ان صت قة المصتوير الثانيتة ىتن  جني تا للطتن ، 3300نيتو السدر ىلتى 

وأن سدر البيع كتان بستدر أىلتى متن ستدر  أل  طن كانت من يذ ا ل ذا القرار 15كمية 

 السو  الميلى .

 

ـ ىلى نيتو متا ستل  ـ والمتى ىتول ىلي تا  بالمداىوات الثالثةن الثابت  ذا ىلى أ        

 ميصتور بتين رئتيت مجلتت ا وارةاليك  ، أن ممثيل  ركة ال يو  للستكر في تا 

وأنته ه ،  وبين الدضو المنموب المتم   األول ........................................ ، 

والمداىتو  تو الن تاط التذ  مت  بته ا ، بممثيل ال ركة فتى مداىتوام  اخمصال للطاىن

 . ومن ث  ل  يبا ره،  وه اخمصال للطاىن به،  من يذ الموافقات

  

أن اخمصتتال الموظتت  بالدمتتل  التتذ  طلتتب ىليتته  ومتتن المقتترر فتتى  تتذا الصتتوو      

ركتن فتتى  ـ كتان يقيقيتا  أو مزىومتا  أو مدمقتوا  فيتهأواؤه أيتا كتان نصتيبه فيته ـ وستواع 

ومتن ،  مكترر ىقوبتات 103،  103اع المنصتول ىلي تا فتى المتاومين جريمة ا رم 

وىه كتان اليكت  مديبتا  ،  خاصة ىنو المنازىة فيه،   ث  يمدين ىثبامه بما ينيس  به أمره

 لقصوره.

 1149ـ ل 227ـ رى   20ـ ت  27/10/1969* نقض 

 

متن الممصتور  أنته لت  يكتنوخلل الوفاع من جملة  ذه األولة والقرائن القاطدتة        

وىلتى ذلتك ممتى مخلت  الدمتل المقابتل ، ىيا  المتم   الثالت  بتوفع ر توة للمتم   الثتانى 

للر وة ف ن ملك الجريمة مكون غير مموافرة لمخل  ركني ا المتاو  والمدنتو  )القصتو 

 . الجنائى(

أن المستجيالت الصتومية لمياوثتات وأضا  الوفاع ىلى األولة والقرائن الستابقة ،       

كلا من تا متن  لطاىن وباىى المم مين ال ام ية وكذلك المسجيالت المصورة ، ىو خالا
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ي يتتو أن الطتتاىن طلتتب أو ىبتتل أو أختتذ أ  مبتتالع ىلتتى ستتبيل  ثمتتة يتتوي  أو يتتوار

 .  الر وة من المم   الثال 

 

ول  مأخذ الميكمة ب ذا الوفاع الجو ر  الذ  ممسك به وفتاع الطتاىن بالمرافدتة        

ية وبمذكرامتته أمتتا  ميكمتتة الموضتتوع والمؤيتتو بالمستتمنوات المرفقتتة بتتاألورا  ال تت و

والمى ىوم ا بيوافظه للميكمتة ، وأطريمته الميكمتة بقول تا ىن المتم   الثالت  اىمتر  

م صيال  بالواىدة بالميقيقات وبالجلسة وبتوور الطتاىن فتى وىتوع الجترائ  المستنوة ىليته 

ألن اىمرافتات المتم   ،  م وب بالقصورذا الرو والمؤيوة بميريات ضابط الواىدة، و 

الثال  ضو الطاىن وكذلك ما جاع بميريات ىضو الرىابة ا وارية  تي بتذام ا المندتى 

ستتبب ا هطتتراح التتوفاع  ومتتن ثتت  فتتال يستتوغ امخاذ تتا،  ىلي تتا بالقصتتور ومخال تتة الواىتتع

بمتا يستموجب  السال  الذكر بما يص  اليك  بالقصور فضال  ىن ا ختالل بيت  التوفاع

 نقضه وا يالة .

 

أن مدتترض لتتوفاع وكتتان ىلتتى الميكمتتة يمتتى يستتل  ىضتتاؤ ا متتن  تتذا الدتتوار ،         

الطاىن السال  بيانته وللمستمنوات المتى ىتوم ا والمتى مؤيتوه ومظتا ره ومترو ىلي تا بمتا 

وىذ ،  يستتوغ اطرايتته أو مجتتر  ميقيق تتا فتتى  تتذا الصتتوو لمستتخلل متتن خاللتته اليقيقتتة

ك ف ن ا مكون ىتو افمرضتت متوافر التركن المتاو  والمدنتو  لتو  الطتاىن و تو فام ا ذل

طلتتب وأختتذ الر تتوة والمتتى  أمتتر غيتتر جتتائز بالنستتبة للجتترائ  الدمويتتة ومن تتا جريمتتة

 مسملز  أن مكون كافة أركان ا ثابمة ثبوم ا ىطدي ا ه ظنيا أو ايمماليا .

َ

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأن : 

التذ   متن الواىتع الجتز  واليقتينة يجتب أن مبنتى ىلتى األيكا  الجنائي «        

وه مؤستتت ىلتتى الظتتن وا يممتتال متتن ال تتروض يثبمتته التتوليل المدمبتتر ،  
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 . » ولة ا يمماليةواهىمبارات المجروة واأل

 132 ل ـ 28 رى   ـ 28ـ ت  24/1/1977نقض * 

 180 ل ـ 39 رى  ـ28ت  6/2/1977نقض  * 

 114 ل ـ 27 ى ر ـ 24ـ ت  29/1/1973نقض * 

 1184 ل ـ 268 رى  ـ 23ـ ت  12/11/1972نقض * 

 120 ل ـ 22 رى  ـ 19ـ ت  29/1/1968نقض * 

 1112 ل ـ 228 رى  ـ 24ـ ت  2/12/1973نقض  *
 

 :َكماَقضتَمحكمةَالنقضَبأن 

ولتيت ل تا ،  اه ىلتى الوىتائع الثابمتة فتى التوىو الميكمة ه مبنى يكم ا   «        

وأن  0 »  ا ىلتتتى أمتتتور ه ستتتنو ل تتتا متتتن األورا  المطرويتتتة ىلي تتتاأن مقتتتي  ىضتتتاع

األيكا  يجب أن مبنى ىلى أستت صتييية متن أورا  التوىو  فت ذا استمنو اليكت  التى 

فى الميقيقات ف نته يكتون مديبتا   بمنائته ىلتى أستات فاستو   رواية أو واىدة ه أصل ل ا

« 0 

 677ـ ل  120ـ رى   36ـ ت  16/5/1985*   نقض 

  50 ل ـ 8 رى  ـ 35ـ ت  15/1/1984نقض    *

  397 ل ـ 80 رى  ـ 33ـ ت  23/3/1982نقض   * 

 188 ل ـ 42 رى  ـ 26ـ ت  24/2/1975نقض   * 

 240 ل ـ 48 رى  ـ 30ـ ت  12/2/1979نقض   * 

 17 ل ـ 5 رى  ـ 23ـ ت  3/1/1972نقض   * 
 

ه مقتتا  ىه ىلتتى األولتتة ائيتتة ومتتن المقتترر فتتى  تتذا الصتتوو أن المستتئولية الجن        

يممتتتال ىلتتتى المتتتى يثبم تتتا التتتوليل الُمَدمبتتتر وه مؤستتتت بتتتالظن واه القاطدتتتة الجازمتتتة

 0 ىمبارات المجروةيمماهت واهال روض واه

لستنة  1087ـ  طدتن  132ل  28رىت   28السنة  24/1/1977نقض * 

46    
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ة ستن 615طدتن   878ل  158رىت    36السنة  17/10/1985نقض * 

55    

 

وخطمته فتى ذلتك ،  ه يدمر  بقرائن الخطأومن المقرر لذلك أن ال ارع الجنائى         

التتتى مبتتتوأ  ومستتتمنو خطتتتة ال تتتارع الجنتتتائى،  مخمل تتتة ىتتتن خطتتتة ال تتتارع المتتتونى

 ارمكتبمتن   ه ي مترض خطتأ،  ومطبيقتا لتذلك.  سئولية الجنائيةم خصية ال

فتان ،  اهم تا لمكل  با ثبات  و سلطة وا،  ثبات ذلك الخطأىبل يمدين   0فدال  

ثبتات أنته لت  يتأت  وون أن يكل ته ب ، ل  يثبت خطأ المم   مدتين ىلتى القاضتى أن يبرئته

   . خطأ

ـ  1986نجيتب يستنى ـ ط  ميمتوو  ترح الدقوبتات ـ القست  الختال ـ للتوكمور* 

   414ل 

ـ ل  248ـ رىت   2ـت  متج القواىتو القانونيتة ـ ىمتر ـ ج 23/4/1931نقتض  *

300 

 993 ل ـ 194 رى   ـ 20ـ ت  30/6/1969نقض   *

وىذ ختتال  اليكتت  المطدتتون فيتته  تتذا النظتتر ، ف نتته يكتتون مديبتتا  لقصتتوره بمتتا         

 يسموجب نقضه وا يالة .
 

ـــدفا َ،َوفســـادَ ـــالَبحـــقَال ـــاَ:َقصـــورَآخـــرَفـــىَالتســـبيبَ،َوإخل رابًع

َالاستدلالَ.
َ

 ت اوة كتل متن ال تا وين / أمتين يييتى زكريتا  وفع وفاع الطاىن كذلك بتبطالن        

ممولى رئيت  تركة النصتر للمصتوير واهستميراو والدضتو المنمتوب ب تا ، لمتا اىمتراه 

متتن ختتو  و لتع متتن موجيتته م متتة مست يل استتميالع المتتم   الثالتت  ىلتتى و تاب ىراومتته 

و متتا الم ممتتان ،  المتتال الدتتا  ومربيتته أمتتوال  تتركة النصتتر وأموال تتا ىامتتة وون يتت 
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، وفصتل وفتاع الطتاىن  تذا  اللمان لوح له ب ما أىضاع الرىابة ا وارية للضتـوط ىليته

متن المتذكرة المقومتة للميكمتة برست   66يمتى ل  46الوفع بأولمه وأسانيوه متن ل 

 األسماذ ميمو كامل سدو الميامى  . 

 

وكذلك بطالن   اوة ال ا و / أيمتو البكتر  ميمتو ىراىتى رئتيت مجلتت ىوارة        

لخوفتته متتن موجيتته ا م تتا  ىليتته بمقاضتتيه الر تتوة متتن  تتركة ال يتتو  لصتتناىة الستتكر ، 

ورئتيت ،   ركة ال يتو  للستكر، لوىة موى ه باىمباره رئيت مجلت ىوارة  المم   الثال 

المقومتة متن اللجنة الثالثية صايب الثقل في ا والمى أصورت الموافقات ىلتى الطلبتات 

والمختتمل لتترئيت األىلتتى للمم متتين  األول والثتتانى ، المتتم   الثالتت  ، ويالتتة كونتته ا

التتذ  ضتتوط بتته ىليتته أىضتتاع  الميتتز، و تتى ال تتركة فتتى مداىتتوام ا بممثيتتل 

ملتتويين لتته أنتته ه ستتبيل لتته للنجتتاة ىهّ ىذا ألقتتى ىلتتى ، الرىابتتة ا واريتتة 

، ومن ث  كان واىدا ميتت ضتوط مدنتو  وىكتراه  المم مين األول والثانى

 !!   ويو

 

واسمول التوفاع ىلتى وىتوع ىكتراه مدنتو  ىلتى ال تا وين المتذكورين ، بمتا جتاع       

ب تتت اوة ال تتتا و/ أمتتتين يييتتتى زكريتتتا رئتتتيت مجلتتتت ىوارة  تتتركة النصتتتر للمصتتتوير 

بأن المم   الثال  موسط لتو   تركة ال يتو  واهسميراو وىضو مجلت ىوارم ا المنموب 

بطلتب اليصتول ،  نم تا الثالثيتةالمى يمرأت أيمو البكتر  ىراىتى مجلتت ىوارم تا ولج

وأنته ه  تأن لته من انماج ا من السكر والمتوهت ،  ىلى موافقم ا ىلى صر  كميات

المتم   الثالت  و تركة ال يتو  للستكر ،  ب ذه الوساطة بتينـ  ـ لل ا و أمين يييى زكريا

وبالمتالى ف تو غيتر مستتئول ىمتا مرمتب ىلتتى  تذه الوستاطة متتن الجترائ  الملتوح أمامتته 

 . ى ابوىو
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ضمن ا ومنطو  ىلى وفتع ل تب ة مست يله وملك الوىائع واألىوال المبواة ب أن ا م يو       

للمم   الثال  اهسميالع ىلى أمتوال ىامتة وىيامته بمتربيل المتم   الثالت  ألمتوال  تركة 

األمتر التذ  ي يتو أن  ت اومه لت  مكتن وليتو من خالل الص قمين الم تار ىلي متا ،  النصر

بجترائ  مؤثمتة ، بل كانت ميت مأثير الخو  والر بة متن ام امته  مخمارةىراوة يرة و

 . مسموجب ىقابه

 

بالنستبة ل ت اوة / أيمتو البكتر  ميمتو ىراىتى رئتيت وكذلك اليال ـ بل أكثتر ـ        

مجلت ىوارة  ركة ال يو  لصناىة السكر و تو فتى ذات الوىتت ىضتو ورئتيت اللجنتة 

متن الستكر والمتوهت  ى طلبات ال ركات ل تراع كميتاتالثالثية الُم كلة بأمره للبت ف

ىنماج  ركة ال يو  للسكر ، لذلك فقو ياول اهبمداو ىن أيتة  تب ة يمكتن أن مثتار ضتوه 

بقوله ىن ووره ينيصر فى ىيالة ما يقو  ىليه من طلبات ىلتى المتوير المتالى )الطتاىن( 

يريتتر ميضتتر بنمتتائج وبدتتو فيصتت ا بمدرفمتته والمتتم   األول )الدضتتو المنمتتوب( يتتم  م

ال يل وىرار اللجنة ويم  ىرضته ىليته هىممتاوه فيستب وون المستا مة فتى ىصتوار 

ما يصور من ىرارات ب أن ملك الطلبات والمى ي يصت ا المم متان األول والثتانى وون 

 م اركة أو مسا مة منه .

 

مرمدتتب متترمد  مضتتووط وختتائ  ،  متته كلتته اهبمدتتاو و تتذا اليتتوي  يتتوي         

سه ىن المسئولية بصورة فجة ه ملي  برئيت مجلتت ا وارة التذ  يمترأت ال تركة بن 

كما أنته رئتيت اللجنتة الثالثيتة ،  وجميع الداملين في ا بمن في   المم مين األول والثانى

والتذ  يمثتل ،  والموىع ىلى مياضتر ا،  والياضر لجلسام ا،  الم كلة بأمره وىراره

كلته ييمتل موىيدته  ولذلك فت ن  تذا،  ر  بناع ىلى ىرارام اال ركة فى مداىوام ا المى مب

ويتول ذلتك ىلتى أن ىلي ا كرئيت ل ا وبدضوي ا المم متين األول والثتانى )الطتاىن( ـ 

كتل ،  ذلك ال تا و مدمتو مدظتي  وور المم متين األول والثتانى وىضتدا  ووره ومقزيمته



426 

 

 لتع متن ام امته جنائي تا  ذلك كان نميجة لخوفه من وىيو أىضاع الرىابة وما أصابه متن

يمستتاو  مركتتزه في تتا متتع المم متتين األول ،  بوصتت ه رئتتيت ال تتركة واللجنتتة الثالثيتتة

تتا  للجنتة الثالثيتتة الم تتكلة برئاستتمهو برئاستتمه لل تركة بتل يزيتتو ىلي متا والثتانى ممام 

األمر التذ  يبطتل  ت اومه وكتذلك  ت اوة ال تا و / أمتين يييتى زكريتا بأمره وىراره ، 

ة النصر لصوور ا ميت مأثير الخو  وال لتع التذ  افقتو ما يريتة اهراوة رئيت  رك

 . واهخميار

 

لتت  ميصتتله ولتت  ، فتت ن ميكمتتة الموضتتوع  التتوفع وجو ريمتتهورغتت  أ ميتتة  تتذا        

األمتر التذ  يديتب ه ، ول ذا خال يكم ا من الرو ىليه أو مستويع اطرايت،  مم طن ىليه

اوامتتت الميكمتة ىتتو استتمنوت فتى يكم تتا ىلتتى م اليكت  المطدتتون فيتته ويستموجب نقضتته

األولة المسمموة من  ت اوة كتلا متن ال تا وين ستال ى التذكر ولتو مستانوت الميكمتة فتى 

 . بين ا من مسانو كما سب  ا يضاحيكم ا ىلى أولة اخر  لما 

 

ومتا مدرضتا ،  لإلكراه والوىتو والوىيتوال ا وين ،  ببطالن أىوال  ذينوالوفع         

 تو  ومن وىو بتأن المتالذ،  وما ألقى فى روى ما من وىيو بالمساعلة،  ضووطله من 

،   ذا الوفع ىرع به وفاع الطاىن ستمع الميكمتةـ  والثانى ىلى المم مين األول ا لقاع

(  66يمتتى ل  46متتن ) ل  كمابتة بأستتانيوه وأوروهومناولته فتتى مرافدمتته ال تت وية ، 

بيتو أن اليكت  المطدتون ـ  الميتامى متل ستدواألستماذ ميمتو كامن مذكرة الوفاع برست  

 .  ىليه ومن ث  ل  يدن به ىيراو ا له أو رواا،  فيه ل  يم طن بمام ا ل ذا الوفع

 

ييكتت  القاضتتى فتتى التتوىو   »أ. ج ىلتتى أنتته : ـ  302نصتتت المتتاوة /وىتتو       

ه ومتع ذلتك ه يجتوز لته أن يبنتى يكمتيسب الدقيوة المى مكونت لويه بكامتل يريمته ، 
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كتتل ىتتول يثبتتت أنتته صتتور متتن أيتتو لتت  يطتترح أمامتته فتتى الجلستتة ، و ىلتتى أ  وليتتل

  . « المم مين أو ال  وو وميت وطأة اهكراه أو الم ويو به ي ور وه يدول ىليه

 

ىلى ىام  القاضى مبا رة أه يدتول فتى ىضتائه ىلتى ف ذا النل وضع واجبا         

،  والوىتو كالوىيتو،  و م ويتو أو وىيتوىول لمتم   أو  تا و صتاور ميتت وطتأة اكتراه أ

وأىطى لكل مم   الي  فى أن يوفع ببطالن وبدو  المدويتل ىلتى أىتوال أى تا و وىلتى 

 .  أىوال أ  مم   سواه طالما ىو ىاب ا ىيب من  ذه الديوب

 

، بأن  رط المدويل ىلتى أىتوال  وقض  محكمة النقض فى العديد من أحكامها        

اال ا و أن مكون صا وه مدمبر كذلك ىذا كانت صتاورة ميتت ضتوط ،  ورة ىنه اخميار 

و ذا القضاع يلمقى مع م  و  وصتريل نتل المتاوة ،  ىكراه أو م ويو كائن ا ما كان ىوره

ىلتى ىلتى  ىهّ أهَّ مدول فتى ىضتائ ا  ويقي  واجب ا ىلى المياك ـ  ىجراعات جنائية 302

ا بال ىكراه أو م   . ويو ، كائن ا ما كان ىورهاألىوال الصاورة اخميار 

  . 650/45ـ الطدن  423ـ ل 98ـ رى   26ـ ت 12/5/1975* نقض 

  . 476/42ـ الطدن  906ـ ل 203ـ رى   23ـ ت 11/6/1972* نقض 

 1274/38ـ الطدتن  974ـ ل 196ـ رى   19ـ ت 18/11/1968* نقض 

  

 

ل ، بوض النظر ـ و تو ف ذا كان  ذا  و واجب الميكمة طبق ا ألصول اهسموه        

ه يوتتض ـ ىتتن التتوفوع ، فتت ن هز  ذلتتك ومقمضتتاه متتا متتوامرت ىليتته أيكتتا  ميكمتتة 

كائن تتا متتا ،  أن التوفع بتتبطالن أىتتوال ال تا وين لإلكتتراه أو الوىتتو أو الوىيتوالتنقض متتن 

يمدتتين ىلتتى ميكمتتة الموضتتوع أن مدتترض لتته ،  وفتتع جتتو ر   تتو،  كتتان ىتتوره

فت ذا ىتول اليكت  فتى ىضتائه ىلتى أىتوال  تا و .    صتيمهبالمناى ة والم نيو لمبين متو
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فت ن ـ  وون أن يرو ىلى ذلك الوفاع الجتو ر  التذ  أثيتر فتى  تأن ا ويقتول كلممته فيته

 . اليك  يكون مديب ا بالقصور فى المسبيب

 السال  ذكره . 423ـ ل 98ـ رى   26ـ ت  12/5/1975* نقض 

 ـ السال  ذكره . 974ـ ل 196ـ رى   19ـ ت  18/11/1968* نقض 
 

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأن : 

جتو ر   تو وفتع  ببطالن أىوال ال ا و لصوور ا ميتت متأثير ا كتراهالوفع  »        

يمدين ىلى ميكمة الموضوع أن مدرض له بالمناى تة والم نيتو لمبتين متو  صتيمه وه 

قتل كلمم تا يدص  اليك  ىول الميكمة أن ا مطمئن ىلى أىوال ال تا و متا وامتت أن تا لت  م

 . «ىنما أولت ب ا نميجة ا كراه الذ  وىع ىلي ا  فيما أثاره الوفاع من أن ملك األىوال

 ـ سال  الذكر . 906ـ ل 203ـ رى   23ـ ت  11/6/1972* نقض 
 

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأن : 

األصل أن وزن أىتوال ال تا و ومقتوير الظترو  المتى يتؤو  في تا  ت اومه  »           

كتتان مرجدتته ىلتتى ميكمتتة الموضتتوع منزلتته المنزلتتة المتتى قضتتاع ىلي تتا وىن ومدويتتل ال

ىه أنته ي تمرط فتى أىتوال ال تا و المتى يدتول ومقوره المقوير الذ  مطمتئن ىليته ،  مرا ا

ا و تتى ه مدمبتر كتتذلك ىذا صتورت أثتتر ىكتراه أياتتا  ىلي تا أن مكتتون صتاورة ىنتته اخميتار 

 . كان نوىه وكائن ا ما كان ىوره

 

لصوور ا ميت متأثير ا كتراه  تو من المقرر أن الوفع ببطالن أىوال ال ا و  »        

وفتتع جتتو ر  يمدتتين ىلتتى ميكمتتة الموضتتوع أن مدتترض لتته بالمناى تتة للوىتتو  ىلتتى 

 . « ف ذا أطريمه مدين أن مقي  ذلك ىلى أسباب سائوة،  وجه الي  فيه

 . 90ـ ل 19ـ رى   27ـ ت  25/1/1976* نقض 

 . 874ـ ل 206ـ رى   21ـ ت  14/6/1970* نقض 
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 ََقالتَمحكمةَالنقضَ:1969َأكتوبر27ََوفىَحكمهاَبجلسة،َ

ىنه وىن كان وزن أىوال ال تا و ، ومقتوير الظترو  المتى يتؤو  في تا  ت اومه ،  »     

مرجدتته ىلتتى ميكمتتة الموضتتوع منزلتته المنزلتتة المتتى مرا تتا ومدويتتل القضتتاع ىلي تتا ـ 

ىهَّ أنه ي مرط فى أىوال ال ا و المى يدتول ،  ــتـهومقوره المقوير الذ  مطمئن ىلي

ا ىذا صتورت ىثتر  ه مدمبتر كتذلك، و تى  ىلي ا أن مكون صتاورة ىنته اخميتار 

 . « كائن ا ما كان ىور  ذا الم ويو أو ا كراه ىكراه أو م ويو
 

 

 «  الميكمتة أن  يمدتين ىلتىـ  جتو ر الوفع بتبطالن أىتوال ال ت وو لإلكتراه ـ

وه يدصت  اليكت  ىتول ،  ناى ة والم نيو لممبين مو  صتيمهمدرض له بالم

ماوامتت أن تا لت  مقتل كلمم تا فيمتا ىلتى أىتوال ال ت وو ،  الميكمة ىن ا مطمتئن

ىنما أولتى ب تا ال ت وو نميجتة ا كتراه التذ  وىتع  من أن ملك األىوال أثاره الوفاع

ممتى  ، ذلك أنته ه يك تى لستالمة اليكت  أن يكتون التوليل صتاوى اىلي   ، 

 .« وليو ىجراع غير م روع كان

 

 «  تتا ، ومن تتا مجممدتتة  ممستتانوةىن األولتتة فتتى المتتواو الجنائيتتة يكمتتل بدضتت ا بدض 

بيي  ىذا سقط أيو ا أو اسمبدو مدتذر المدتر  ىلتى مبلتع ممكون ىقيوة القاضى ، 

 . « األثر الذ  كان للوليل الباطل فى الرأ  الذ  انم ت ىليه الميكمة

  1157ـ ل 229ـ رى   20ـ ت  27/10/1969* نقض  

 

وغنى ىن البيان أن الطاىن ه يبو   ذا الوفع ألول مرة أمتا  ميكمتة التنقض ،        

ىلتتى نيتتو متتا ستتل  ،  لميكمتتة الموضتتوع مقرون تتا بأستتانيوهوىنمتتا أبتتواه  تت ا ة وكمابتتة  

 . بيانه

ى أىتوال  تذين ومن نافلة القول ا  تارة ىلتى أن مدويتل اليكت  المطدتون فيته ىلت       
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وون أن يورو روه ىلتى التوفع المبتو  للميكمتة بتبطالن  ت اوم ما ، يديتب ال ا وين ، 

 . ىلى   اوم ماـ  فيما ركن ىليهبركونه ـ  اسموهل اليك  بال ساو

 

تتا ، ومن تتا  ممستتانوة تذا ىلتتى أن األولتتة فتتى المتتواو الجنائيتتة         ، يكمتتل بدضتت ا بدض 

مدذر المدتر  ىلتى ، بيي  ىذا سقط أيو ا أو اسمبدو ، مجممدة ممكون ىقيوة القاضى 

 . مبلع األثر الذ  كان للوليل الباطل فى ىقيوة الميكمة
  

   114 ل ـ 25 رى  ـ 37ـ ت  22/1/1986نقض * 

 806 ل ـ 140 رى  ـ 41ـ  ت 7/7/1990نقض * 

 500 ل ـ 83 رى  ـ 36ـ ت 28/3/1985نقض * 

 728 ل  ـ 138 رى  ـ 37ـ ت  9/10/1986نقض * 

 274 ل  ـ 53 رى  ـ 34ـ ت 23/2/1983نقض * 

 50ـ ل  8ـ رى   35ـ ت 15/1/1984نقض * 

 1157 ل  ـ 229 رى  ـ 20ـ ت  1969 /27/10نقض * 

 677 ل  ـ 120 رى  ـ 36ـ ت  16/5/1985نقض * 

 534 ل  ـ 144 رى  ـ 30ـ ت 6/5/1979نقض * 

 847 ل ـ 174 رى  ـ 33ـ ت4/11/1982نقض * 

 

وممى كان ذلك ، وكتان  وفتاع الطتاىن ىتو وفتع أمتا  ميكمتة الموضتوع بتبطالن        

  اوة ال ا وين المذكورين ، وسا  أولمته وىرائنته وأمارامته ىلتى ذلتك ، ىهّ أن اليكت  

المطدتتون فيتته لتت  ييصتتل  تتذا التتوفع الجتتو ر  ، ولتت  يتتم طن ىليتته ، وختتال اليكتت  متتن 

الذ  ينطو  ىلى القصور وا ختالل بيت  التوفاع ، المدرض له ىيراو ا أو رو ا ، األمر 

بما أسلسا ىليه متن فستاو اهستموهل ، فت ذا كتان ذلتك وكانتت األولتة فتى المتواو الجنائيتة 

 ممسانوة ، بات جلياا أن ما مقو  ىاب اليك  بما يسموجب نقضه . 
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قصــورَآخــرَفــىَالتســبيبَوفســادَالاســتدلالَوالنخلــالَبحــقَ:  خامســا

 : الدفا 

 

ـ بمرافدمته ال ت وية ومذكرميته المكمتوبمين ستال مى وفاع الطتاىن كتذلك  ممسك          

 ببطالن اىمرا  المم   الثالت  ضتوه لصتووره ميتت متأثير وىتوالذكر والبيان ـ ممسك 

ب ى ائتته متتن الدقتتاب ىذا متتا اىمتتر  ضتتو المتتم    ىضتتو الرىابتتة ميمتتو يستتنى الضتتبع

ا( 107المتاوة ))الطتاىن( ىمتال  ب والثانى األولالمم مين  فضتال ىتن ، ىقوبتات  مكترر 

 . كون أىواله مبواة بوير يمين

الم رع بما نتل ىليته فتى المتاوة  وفى بيان  ذا الوفع ، أبو  وفاع الطاىن أن         

ا ىقوبات من ىى اع الرا ى من الدقاب ىذا ما اىمر  بالجريمتة ،  107 ىتو فتمل مكرر 

لالفمتراع  تذا التزمن ـ ة ومتا أكثتر   فتى الباب ىلى مصراىيه لتذو  الن توت الضتدي 

لكتل  للظ تر بالمنيتة المتى مني تا الم ترعـ   والكذب بوض النظر ىن الواىع واليقيقتة

متتن الرا تتى والوستتيط فتتى يالتتة اهىمتترا  ضتتو الموظتت  بارمكتتاب جريمتتة طلتتب 

ىقوبتات ، يمتى  103ومقاضى الر وة . و ى الجريمة المنصتول ىلي تا فتى المتاوة 

  ذا اهىمرا  ه أسات له من الصية ومجرو ىوىاع ظال  . لو كان مضمون

 

الذ  ضتبط مملبستا متع المتم   وىو أيو   ذا الوىو أثره فى ن ت المم   الثال          

األول ، وىذ  كان ه منوويتة للمتم   الثالت  ىتن اهىمترا  بمتا وىتع بينته وبتين المتم   

فت ن األمتر يخملت  بالنستبة ،  تفى واىدة ملب 28/10/2010األول اللذين ضبطا يو  

ومتتن ثت  كتان الضتوط والوىتو للمتم   الثالتت  ،  للطتاىن التذ  لت  يضتبط مملبستا ب تىع

ماليتة ىلتى ستبيل الر توة ىلتى وفدتات  للزج بالطاىن فى اهم ا  بمقولة مقاضيه مبتالع

سابقة ، فرضخ المم   الثال  واستمجاب للوىتو ، و تى استمجابة كاذبتة ، فلتو كتان  تذا 

ا اهم تت لدمتتو ىضتتو الرىابتتة ..................... ىلتتى امختتاذ المتتوابير الالزمتتة ا  صتتييي 
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 لضبط الطاىن )المم   الثانى( وجريممه فى يالة ملتبت كمتا فدتل بالنستبة للمتم   األول

، وىزاع يرج موى  المم   الثال  وضبطه مملبس تا والمتم   األول ، لت  يجتو غضاضتة 

منته ب تأن المتم   الثتانى ) الطتاىن ( ،  ُلىي لتى متا لضمان الوىو ، فى أن يستمجيب ى

، باهم امات المخال ة لليقيقة ضمانا لإلى اع الموىتوو بته فجو  كذبا فى ي  الطاىن 

 ! وىو لألس  كان

 

ول ذا يبطل  ذا اهىمترا  وه يجتوز للميكمتة أن مأختذ بته أو مدتول ىليته فتى         

مبتر فتى  تذه اليالتة  تا و ا ضتو الطتاىن ، ولمتا ألن المم   الثال  يدالقضاع با وانة ، 

 كانت ىراومه مديبة ىنو اىمرافه ضوه ف ن الوليل المسممو منه يكون بتاطال  وه يدمتو بته

. 

  

وه مرىتى يمتى التى مرمبتة ،  اىمرافتاأىوال متم   ىلتى متم   ليستت  والمقرر أن       

يستمع ولى بأىوال ىلتى غيتره ، وذلك ألن المم   الذ  ي ال  اوة ىلى ذلك المم   اآلخر

 .، و ى  رط لسالمة اىمبار اهىوال   اوة فى القانون  بوير يل  يمين

ـ ل  163ـ رىتت   5ـ مجموىتتة القواىتتو القانونيتتة ـ ج/ 9/21/1940نقتتض * 
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  94ـ ل  107ـ رى   7ـ جزع 12/3/1946نقض * 

 

اهستموههت فتى  وير  بدض ال ق اع ان اىوال مم   ىلى يخر  ى اضد  انتواع     

ألن تا أىتوال ي توب ا الوترض الوىو  وه يُدََو اىمرافتا وه  ت اوة بتالمدنى  القتانونى ، 

ىتل أفتى  أومن اهم تا  الجتاث  ىلتى صتوره  ألن ا صاورة ممن له مصلية فى الخالل

ن أالقليتتل اه يكتتون بم تتروه متتميمال مستتئولية  الجريمتتة ، ولتتذلك يجتتب ىلتتى الميكمتتة 
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يكا  ميكمة النقض مدمتر  أن أ، وليت أول ىلى ذلك من  من اليذربكثير مأخذ ا 

 . يخر ي وب ا مدارض المصلية بين المم مينىوال مم   ىلى مم    أبأن  

 

ـ  ة*   تترح    .أ.ج . و. ىبتتو التترعو  م تتو  ـ طبدتتة نتتاو  القضتتا

التنقض الم تار الي تا  وأيكتا ـ ومتا بدتو ا ،  1291ـ ل  2003

 بيا ية الص ية  

  

وه ينال من  ذا التوفع المتذرع بتأن المتم   الثالت  لت  يممستك ب تذا التوفع ، ألن          

ألن اىمرافه كان بمثابة طو  النجاة الذ  مدل  بته ووجتوه غرضه  و المندى ىليه ، و

سبيال  ى ائه من الدقاب ىن الجريمة المى ىارف ا والثابمة فى جانبه بالقبض ىليته فتى 

، ولمتا  تو مقترر متن أن اىمترا  المتم   يمكتن أن  لمتم   األولواىدة مملبت ب ا متع ا

 ينصب ىلى ن سه وغيره وه مثريب ىلى الميكمة ىذا أخذت به فى اليالمين  . 

 

يميق  به مصلية الطاىن وص مه فى الممسك ب ذا التوفع بتبطالن ذلتك األمر الذ       

طالمتتا أنتته وليتتل مدتتو  ، اهىمتترا  لإلكتتراه الواىتتع ىلتتى صتتايبه والوىتتو المبتتذول لتته 

 . المم   الثال  وأصاب الطاىن

  

ورفضتتت الميكمتتة  تتذا التتوفع الجتتو ر  وأطريمتته بقول تتا ىن المتتم   الثالتت          

 اىمتتر  فتتور ضتتبطه بستتب  مقويمتته ىتتوة ر تتاو  للمتتم   الثتتانى وىلتتى وفدتتات ليُختتل

 مة .بواجبات وظي مه ث  أصر ىلى اىمرافه أما  سلطة الميقي  وبجلسة المياك

 

ألن ذلتتك اهىمتترا  فتتى كافتتة ،  لقصتتوره وفستتاو استتموهلهو تتذا التترو مديتتب         

مرايله وما انطو  ىليه من ام ا  غير صييل للطتاىن ،  تو بذامته ميتل الندتى ىليته 

بالبطالن لصووره ىن ىراوة مديبة وليوة الوىو الصاور له من ىضتو الرىابتة ا واريتة 
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ضتو المم متين اآلخترين مد تا ،  ـن الدقـــتـاب ىذ متا اىمتر السال  الذكـــر ب ى ائــه مـ

وكل تتتا متتتن ىيتتتوب ا راوة والمتتتى ،  ولمتتتا كتتتان الوىتتتو كالوىيتتتو وا كتتتراه والم ويتتتو

فتت ن اىمرافتته يكتتون بتتاطال  ويكتتتون رو ،  مصتتاور ا ومصتتاور كتتذلك يريتتة اهخميتتار

، بمتا   موهلالميكمة الستال  البيتان ، وىتو  تابه القصتور فضتال  ىتن ال ستاو فتى اهست

يديب اليك  ويستموجب نقضته ماوامتت الميكمتة امختذت متن اىمرافتات المتم   الثالت  

 وليال  ضو الطاىن وىضت ب وانمه بناع  ىليه .

 

وه ميل فى  ذا المقا  للقول وبأن المتم   األول ضتبط مملبس تا بجريمتة مقاضتيه        

وه يجتوز ،     األول ويتوهيختل المتم  تذا التوليلالر وة من المتم   الثالت  ، ألن 

كمتتا ه موجتتو ثمتتة رابطتتة بتتين ،  ىىيتتا  الطتتاىن مدتته فيمتتا ارمكبتته وضتتبط مملبستتا بتته

 . وألن المسئولية الجنائية  خصية،  اهثنين

   

لتت  مقتتور الظتترو  الوىيقتتة المتتى  يضتتا  ىلتتى متتا مقتتو  أن الواضتتل أن الميكمتتة       

و تتذا موىتت  بتتالع الخطتتورة ،  ريتتةميتتت ضتتوط الرىابتتة ا وا المم   الثالتت  متترت بتت

بدقوبتتة ـ لتتو نكتتل ىتتن المتتراو منتته ـ وىستتير ىليتته وىلتتى ن ستته بدتتو أن أصتتبل م تتووا  

بمسايرة ما يريوه ىضتو الرىابتة ا واريتة ويجتزل الوىتو  السجن وه فكاك له من ا ىه 

  الذ  يدط  الطتاىن ىلتى المتم ب ذا اهىمرا  الكاذب ىليه ، وه سبيل له أمامه ىهّ 

المماسا  للنجتاة متن  تالك ميقت  المم   الثال  انوفاىا والذ  انوفع ىليه  األول بال سنو ،

 ي ووه ويكاو يقضى ىليه وىلى مسمقبله ويريمه.

 

ه يطتاب   فضال ىن كونتهول ذا كان اهىمرا  الصاور منه ضو الطاىن باطال         

ستقيمة ومريضتة يم توو ا الخطتر ل  يصور منته ىه بنتاع ىلتى ىراوة و، يقيقة أو واىد ا 

وىذ .  من كل جانب ويييط به مما ه يمكن أن يكتون اىمرافته ىتن ىراوة يترة مخمتارة
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جتاع رو الميكمتة ىلتى  تتذا التوفع الجتو ر  مم افمتا وغيتتر ستائع ، فت ن يكم تا يكتتون 

 وىو ران ىليه البطالن بما يسموجب نقضه .

 

 َقضتَمحكمةَالنقضَبأنهوقد : 

يُدول ىليه  ـ ولو كان صاوىا ـ ممى كتان وليتو  ىمرا  همقرر أن  اهمن ال »         

األصل أنه يمدين ىلى الميكمة ىن  تى رأت المدويتل ىلتى وكان ىوره ـ  ا ماىكراه كائن  

أن مبي  الصلة بينه وبتين ا كتراه المقتول بته وأن من تى  اهىمرا الوليل المسممو من 

يصل فى منط  الدقل والبوا تة أن يترو اليكت   هو ـ ىيا   ذا ا كراه فى اسموهل سائع

ج تتة متتن ج تتات الميقيتت  ألنتته كتتان وليتتو ا كتتراه  أمتتا  اهىمتترا ىلتتى التتوفع بتتبطالن 

ليصوله أما  ملك الج ة أو لدتو  ذكتر متن نستب  اهىمرا باطمئنان الميكمة ىلى  ذا 

ليتظ بته يثتار م يتو أمام ا أنه كان مكر ا  ىليته ، ـ أو أن تا ناظرمته فلت  م اهىمرا ىليه 

كمتا أن ستكوت ملتك الج تة ـ  أمتا  اهىمترا الميقي  ماوا  أنه ينازع فى  صتية ذلتك 

المم   ىن ا فضاع بواىدة ا كراه فى أية مريلة متن مرايتل الميقيت  لتيت متن  تأنه 

 . « أن ين ى يمما وىوع ا كراه فى أية صورة من صوره ماوية كانت أ  أوبية

لستنة  6453ـ طدن  274ـ ل   53رى  ـ   34ـ ت  23/2/1983نقض * 

52   

 

 قضتَكذلكَبأنو  : 

لته متأثير ىلتى يريتة ألن  الوىو كالوىيو كلي ما ىرين ا كراه أو الم ويوبأن   »        

بأنته ىتو  اهىمقتاوويؤو  ىلى  يملته ىلتى ,  واهىمرا بين ا نكار  اهخميارالمم   فى 

مما كان يمدين مده ىلتى الميكمتة ,  اجنب ضرر  فائوه أو يم اهىمرا يجنى من وراع 

ل ذا السبب ومبي  الصلة بين ا كراه وستببه وىالىمته  اهىمرا ميقي  الوفع ببطالن 

فتت ذا نكلتتت ىتتن ذلتتك كتتان يكم تتا مديبتتا  ممدتتين التتنقض متتا وامتتت ىتتو ,  بتتأىوال المتتم  
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ا وانتة ألولتة ولتو أن تا مستانوت فتى  ا لقضتائ ا ب وانمتهامخذت متن اىمترا  المتم   ستنو  

ت أخر  ألن ا ممسانوة يَُ وّ  ا ومن تا مجممدتة ممكتون ىقيتوة  القاضتى بييت  بدض ا بدض 

سمُبدو مدذر المدر  ىلى مبلع األثتر التذ  كتان ل تذا التوليل الباطتل او أ ىذا سقط أيو ا

  « .فى الرأ  الذ  انم ت ىليه الميكمة

لستنة  951ـ  طدتن  730ـ ل  146ـ رى   34ـ ت  2/6/1983نقض * 

53   

 

 ـ : النقضَبأنَوقضتَمحكمة 

الوىتو أو ا غتتراع ىتترين ا كتتراه والم ويتتو ألن لتته متتأثير ىلتتى يريتتة المتتم    »         

متتن وراع  يجنتتى ويتتؤو  ىلتتى يملتته ىلتتى ا ىمقتتاو بأنتته واهىمتترا بتتين ا نكتتار 

م تا مما كتان يمدتين مدته ىلتى الميكمتة وىتو وفتع أما اىمرا  فائوة أو يمجنب ضرر  اه

 تتذا التتوفاع  المتتم   كتتان نميجتتة الوىتتو وا غتتراع أن ممتتولى  تتى ميقيتت  اىمتترا بتتأن 

ـ فت ن  تى نكلتت ىتن ذلتك ولت   وسببه وىالىة الوىو بته اهىمرا ومبي  الصلة بين 

ا ب ستاو فت ن يكم تا يكتون مديب ت الوفاع الجو ر  ول  مقتل كلمم تا فيتهمدرض البمه ل ذا 

 اهىمترا متن  تذا  امخذتموجب نقضه ما وامت ىو بما يس الموليل فضال  ىن القصور

 «وليال  ضو الطاىن وىضت ب وانمه بناع  ىليه 

   53لسنة  951ـ طدن  730ـ ل  146ـ رى   34ـ ت  2/6/1983*  نقض 

لستنة  6453ـ طدتن  274ـ ل  53ـ رى   34ـ ت  23/2/1983*  نقض 

52  
 

 ـ   وقضتَمحكمةَالنقضَبأنه : 

 و وفع جو ر  ىلى ميكمتة  اهىمرا رر أن الوفع ببطالن من المق »          

يستتمو  فتتى ذلتتك أن يكتتون ،  اا ستتائو  مناى تتمه والتترو ىليتته رو   الموضتتوع

أو يكون ىو  وىتع ىلتى غيتره متن  ا كراهالمم   المقر  و الذ  وىع ىليه 
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 ، اهىمترا ىلتى  تذا  با وانتةالمم مين ماوا  اليك  ىو ىتول فتى ىضتائه 

ا وه يدمبتتر كتتذلك ـ ولتتو كتتان التتذ  يدمتتو بتته يجتتب أن يكتتون اخميارياتت اهىمتترا وأن 

أو الختو  النا تئين ىتن أمتر غيتر  أو الم ويتو ا كتراها ـ اذا يصتل ميتت متأثير صاوى  

 . « ا كراها ما كان ىور  ذا الم ويو أو ذلك م روع كائن  

 999 ـ ل 208 ـ رى  24ـ ت  13/11/1973*  نقض 

   626 ل ـ 160 ـ رى  26 ـ ت 23/11/1975*  نقض 

   71 /20300ـ فى الطدن  6/2/2002*  نقض 

 

 ىن كتتان ستتيو األولتتة اهىمتترا ومتتن القواىتتو المقتتررة فتتى  تتذا الصتتوو أن           

وليتل ميتوط بالريتب والظنتون يتوىو ألول و لتة ىلتى ال تك ، ىهّ أنته بالنسبة لصتايبه 

أ  بن ست ا وبتال طرة ىتن الدقتاب بمتا الب ترية المتى منت الطبيدتةرمياب ألنه يختال  واه

 فيه من ىيجاع وىيال  . 

 اهىمترا موامر النظر الصتييل فق تا وىضتاع  ىلتى ى تمراط متا يدتزز  ناومن         

وأنته ويوه ه يك تى لإلوانتة  .  اهىمرا أن  اويسنوه ويؤكوه من أولة يمى بات مسمقر  

التذ  ألجتأ المقتر ىليته ثت   مييل فى مقييمه ىن البيت  ضتمن ىناصتره ىتن التوافع ه

مراىاة المقيو من ىيا  ا نسجا  بين  ذا ا ىترار وبتين األولتة وبتين األولتة األختر  فتى 

 اهىمتترا التتوىو  بمتتا يدنتتى أنتته يمدتتين متتن وجتتوو أولتتة أختتر  فتتى التتوىو  مواكتتب 

يكتون بالنستبة للويتر  أنيدتوو  أما بالنسبة للوير ف و هـ  ومؤيوه يمى يؤخذ به صايبه 

ل  مموفر ل ا  روط ال  اوة الصييية الكاملتة والمقبولتة كتوليل  ضدي ة يض   اوة م

 .  فى مقا  ا سناو الجنائى

 

 

 ولهذاَإستقرَالفقهَوالقضاءَعلىَأن : 
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له يجيمه القاصرة ىلى المم   المدمر  ف ذا مطر  ىلى غيره  اهىمرا  »        

 ذا كان  ذا الوير مم ما  يخر ـ ف را اهىمف نه يكون فى موى  ال  اوة ىلى الوير ه 

ـ  ىمرا  ب أنه ه يدوو وأن يكون   اوة من مم   ىلى مم   يخراف ن ما مضمنه من 

يضيى وص ه بوير ذلك خاطئا  ـ أنه ميض   اوة غير كاملة وون يل  يمين ومدو و

يمدين مدزيز ا بما لو  الميكمة من أولة أخر  ـ خلصة وأن  اهسموهلمن ىبيل 

مم   المدمر  ىلى غيره يكون ىاوة موفوىا  بووافع  خصية بديوة ىن الرغبة ال

 0 «الخالصة فى خومة اليقيقة ومساىوة الدوالة 

ل  1976*   رح ا جراعات الجنائية للوكمور / ميموو مصط ى ط 

1474 

 

وىو كان من الممدين ىلى الميكمة أن ميق   ذا الوفاع الجو  الذ  ي  و له       

 ع ويؤيوه ، بلوغا ىلى غاية األمر فيه .الواى

ى وجاع رو ا ىل,  الميكمة ىن ىجراع ذلك الميقي  مع لزومه أمسكتوىذ           

ف ن يكم ا  , ىلى النيو السال  بيانه وال ساو المبطل والم افت م وبا  بالقصور الوفع

والبوا ة أن رر بأنه ه يصل فى منط  الدقل ــا ممدين النقض لما  و مقيكون مديب  

يرو اليك  ىلى الوفع ببطالن ا ىمرا  الياصل أما  ج ة من ج ات الميقي  ألنه 

ليصوله أما  ملك الج ة أو لدو  ذكر  اهىمرا ىلى  ذا  باطمئنانه ـ كان وليو ا كراه

أمام ا أنه كان مكر ا  ىليه أو أن ا ناظرمه فل  مليظ به أثارا    اهىمرا من نُسب ىليه 

أما  ملك الج ة كما أن سكوت  اهىمرا ميقي  ما وا  أنه ينازع فى صية ذلك م يو ال

ية مريلة من مرايل الميقي  ليت من  أنه أالمم   ىن ا فضاع بواىدة ا كراه فى 

 0أوبية  أووىوع ا كراه فى أية صورة من صوره ماوية كانت  اأن ين ى يمم

   6453/52ـ طدن  274 ل ـ 53 رى  ـ 34ـ ت  23/2/1983*  نقض       
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وممى كان ما مقو  ، وكان اليك  ىو ىول فى ىضائه ب وانة الطاىن ىلى الوليل        

وكانت األولة فى المواو الجنائية الباطل المسممو من اهىمرا  الباطل للمم   الثال  ، 

 ىو اسمنو ىلى أولة أخر  ، ف ن ما ىاب اليك  ممسانوة ، وه ي  ع لليك  أن يكون

 يصمه بالقصور وا خالل بي  الوفاع وفساو اهسموهل بما يوجب نقضه  .  

 

 .  القصورَ،َوالنخلالَبحقَالدفا َ،َوفسادَالاستدلال:  سادسا 

   

ببطالن المسجيالت من ىوة وفع وفاع الطاىن   ا ة وكمابة ـ فيما وفع به ـ        

وأورو م اصيل  ذه الوفوع ،  وجوه ، وببطالن مقير الخبير المنموب من النيابة

وأسانيو ا ، فى مذكرمى الوفاع المقوممين للميكمة ، ومضمنم ا الص يات من ل 

للمذكرة المقومة برس  األسماذ ميمو كامل سدو الميامى ، فوفع  105يمى ل  66

، وأورو ببطالن وىو  صية مقرير الخبير بمطابقة صوت المم   الثانى ) الطاىن ( 

، وببطالن المسجيالت  بالمذكرة ( 71ـ 66الم ريوات ذام ا ) ل  أولة ذلك من واىع

لبطالن ا ذن بالمراىبة والمسجيل لدو  ـ بالمذكرة ( ،  71) ل  ىجرائيا وموضوىيا

ولدو  ميرير ميضر بكل ىجراع ( ،  75ـ  71) ل  ، جوية الميريات المبنى ىلي ا

بالمذكرة (  76) ل  ئ  بهيبين فيه وىت ومكان وكي ية ىجراع المسجيل و خل القا

ولقيا  أىضاع الرىابة با طالع ىلى المسجيالت ومن ث  الدب  ب ا ـ ىبل امصال ا ، 

و و انم اك ثابت بذات مياضر الرىابة ،  أ.ج 97بالنيابة الدامة بالمخال ة للماوة 

بما يك   ىن ىطالع أىضاع الرىابة  تا وارية المى اسمدرضت مضمون المكالما

بالمذكرة ( ،  77/  76) ل      األ رطة ىبل امصال ا بالنيابة الدامةواسمبايم

 77/80) ل  ولدو  موثي   رائط الكاسيت بمدرفة النيابة ىبل بوع ىملية المسجيل

بالمذكرة (  105ـ  82) ل  وفى مل ي  وىو  مطابقة الم ريوات للواىعبالمذكرة ( ، 

ه المى ىرض ا   ا ة وكمابة لألوج وممسك الوفاع ببطالن كافة المسجيالتـ 

 بالمذكرة .   
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مبواة أيضا بأسانيو ا بالمذكرة المقومة للميكمة برس   ذا وذات  ذه الوفوع        

،  69ـ  51ومن ل  40ـ ل  35أبو النيل ، بالص يات من ل  األسماذ أسامة

 ـ مما ه واىى لمكراره .  78يمى ل  69ومن ل 

 

فيه ىذ َىّول ىلى  ذه المسجيالت ومدويال مبمسرا ىلى  بيو أن اليك  المطدون       

 نيو 

 ، ف نه ل  يدرض بماما ل ذه الوفوع الجو ريةما أسل ناه بالسبب األول ل ذه المذكرة ، 

 . ه باهيراو وه بالرو

 

، ىهّ  أنه بال دل موجو ىبارات بالم ريوات غير واضيةومع أن الميكمة سجلت       

أنه يوجو غير ا جلى وواضل ، ووون أن مبين ما  و بوير بيان ـ  أن ا وىو اىمس ت ـ

  ذا الجلى الواضل ، ف ن ا مجا لت كل أوجه الوفوع ببطالن المسجيالت والم ريوات

 ول  ميق   ذا الوفاع الجو ر  ، رغ  الطلبات المقومة ىلي ا   ا ة وكمابة ب جرائه، 

ى الميقيقات المى مجري ا الميكمة وبرغ  أن المياكمات الجنائية مقو  أساسا ىل، 

 .   ومسمع خالل ا ال  وو وميق  في ا األولة،  بالجلسة

 

 ـ وقدَقضتَمحكمةَالنقضَفىَالعديدَمنَأحكامهاَبأن : 

فى المقا  األول   و واجب الميكمةأن ميقي  األولة فى المواو الجنائية  »        

وبوض النظر ىن مسلك ممكنا وواجب  ىلى الميكمة ميقي  الوليل ماوا  ميقيقه 

يصل أن  هفى  أن   ذا الوليل ألن ميقي  أولة ا وانة فى المواو الجنائية  المم  

 « يكون ر ن م يئة  المم   أو الموافع ىنه

  728ـ ل  138ـ رى  ـ  37ـ ت  9/10/1986* نقض 

 1220ـ ل  289ـ رى   32ـ ت  30/12/1981* نقض 
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  442 ل ـ 84 رى  ـ29ـ ت 24/4/78* نقض 

  214 ل ـ 53 رى  ـ 23ـ ت  21/2/72* نقض 

 821 ل ـ 185 رى  ـ 35ـ ت 25/11/84* نقض 

 621 ل ـ 124 رى  ـ 34ـ ت 11/5/83* نقض 

  2ـ ل  2ـ رى   7ج ىمر ـ ـ القوىو القانونية  مجـ  5/11/45* نقض 

 ل ـ  120 رى  ـ 7ـ ج  مج القوىو القانونية ـ ىمرـ  25/3/46* نقض 

113 

 

 ـ كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأن : 

الذ  مجريه  الميقي  ال  و  األصل فى األيكا  الجنائية أن مبنى ىلى »      

وا  سماى    الميكمة بالجلسة  ومسمع فيه فى مواج ة المم     اوات ال  وو ما

   0 «ا ممكن  

  870 ل ـ 179 رى  ـ 33ـ ت  11/11/82* نقض 

 120 ل ـ 21 رى  ـ 29ـ ت 30/1/78* نقض 

 412 ل ـ 86 رى  ـ 24ـ ت  26/3/73* نقض 

 456 ل ـ 93 رى  ـ 24ـ ت  1/4/73* نقض 

 1277ـ ل  177ـ رى   52ـ ت  3/12/1991* نقض 

 

 

 

 بأنَكماَقضـــت : 

ا ىراض ىنه بقالة الوفاع الذ  ىصو به مكذيب أىوال ال ا و ه يسوغ  »    

للوفاع ىبل  ما يمثله  ذا الرو من مصاورهطمئنان ىلى ما   و به ال ا و المذكور لاه

وه يقوح فى  ذا أن يسكت الوفاع ىن طلب  أن ينيس  أمره بميقي  مجريه الميكمة

 0 « ىجراع  ذا الميقي  ما وا  أن وفاىه ينطو  ىلى المطالبة الجازمة ب جرائه
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 1220 ل ـ 219 رى   ـ 32ـ ت  30/12/1981*  نقض 

 

 :ََوقدَجرىَقضاءَالنقض

ـ ومن  أنه لو صل أن  وفاىه مكذيب  ا و ا ثباتىذا كان الوفاع ىو ىصو من   »    

فقو كان لزاما  ىلى الميكمة أن مميصه ومقسطه يموير به وجه الرأ  فى الوىو  

أو مرو ىليه بما يَُويُضه ىن  ى رأت  يقه بميقي  مجريه بلوغا  ىلى غاية األمر فيه

طمئنان ىلى بقالة اهان ما أورومه روا  ىليه ىطرايه أما وىو أمسكت ىن ميقيقه وك

اىوال ال ا و غير سائع لما ينطو  ىليه من مصاورة الوفاع ىبل أن ينيس  أمره ف ن 

 0« ايكم ا يكون مديب  

 714 ل ـ 124 رى  ـ 41ـ ت  10/5/1990*  نقض 
  

َ

 َكماَقضــتَبأنهَ:َـ

ن ى ال دل المكون للجريمة وىلى لما كان الوفاع الذ  أبواه الطاىن يمجه ىلى   »       

 اسميالة يصول الواىدة كما روا ا   وو ا ثبات ف نه يكون وفاىا  جو ريااىثبات 

لمدلقه بميقي  الوليل فى الوىو   ظ ار وجه الي  فيه ..  مما كان يقمضى من 

 الميكمة و ى مواج ه أن ممخذ من الوسائل لميقيقه وممييصه بلوغا  لواية األمر فيه

»0 

   58لسنة  2156طدن  1988سبممبر سنة  11*  نقض 

 

 ََكماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَ:َـ

غيره من  بما يطاب  أو يخال فى الميقيقات  يمدل  بما أبواه ه سماع ال ا و »     

 «ا لوجه اليقيقة ظ ار  ىويسع الوفاع مناى مه  فى جلسة المياكمةبل بما يبويه  ال  وو

 969 ل ـ 144 رى  ـ 24ـ ت 3/6/1973* نقض 

 1069 ل ـ 210 رى  ـ 20ـ ت  13/10/69* نقض 
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وألن الم رع أوجب ىلى الميكمة ىبل ال صل فى موضوع الوىو             

ضرورة ىجراع ميقي  ن ائى لكافة األولة المطروية ىلى بساط البي  أمام ا ب كل 

ما م  ميقيقه بمدرفة مبا ر يمى ممبين بن س ا أوجه اليقيقة بوون ىىمماو فقط ىلى 

وألن  ذا الميقي  الذ  مقو  ،  سلطة الميقي  اهبموائى لما ىو يكون  ابه من ىصور

به الميكمة  بن س ا يُدين ا فى الن اية ىلى مكون ىقيوم ا وىناىم ا الواجب الوصول 

 ىلي ا كأسات لليك  في ا ـ كما أن الميقي  الن ائى لوفاع المم   بالجلسة يمكن الميكمة

من اسمظ ار أمور ووىائع هيمكن أن يك   ىن ا أورا  الميقي  اهبموائى المكموبة 

 .  م ما بلوت وىم ا

 

با ضافة ىلى أن المياكمة ممثل للخصو  وللمم   خاصة ال رصة األخيرة        

لمراجدة األولة وموارك ما ىو يكون ىو فات أمره ىلى سلطة الميقي  اهبموائى من 

 .  نقل وىصور

وألن اليك  فى الوىو  بناع ىلى ملك المسجيالت والم ريوات الم و ة غير         

الممرابطة والمى ي وب ا اهضطراب والوموض وىو  الوضوح فى مدظ  أجزائ ا ـ 

ينطو  وه  ك ىلى موامرة خطيرة ه يؤمن ىقبا ا بما ىو يؤو  كما ىال الوفاع ـ 

 مكون أملم ا  أ واع ال  وو وأغراض   الخاصةىلى ايممال الزلل واهىمناع بأولة ىو 

. 
 

أن يكون  ذا الميقي  بمدرفة أيو خبراع المسجيالت الصوئية والمرئية وطبيدى       

ـ غير المنموب من النيابة والمندى ىلى مقريره ـ  باىمبار  ذا الدمل فنى بيت 

المك ول  ميظور ىلى الميكمة أن مخوض فيه طالما أنه ي و  يووو الدل  الدا 

 . للكافة
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وىذ ل  مجر الميكمة ذلك الميقي  مع أنه ظا ر المدل  بالوليل المسممو من ملك        

المسجيالت المى مسانوت ىلي ا الميكمة فى ىضائ ا ب وانة الطاىن وممكن وليت 

مسمييال وهز  لل صل فى صية  ذا الوليل ف ن اليك  المطدون فيه يكون وىو جمع 

دو  بيان مؤو  ذلك الوليل ومضمونه من واىع الدبارات واألل اظ المى ـ ل بين ىصوره

م  مسجيل ا ىلى نيو يك ى للك   ىن وجه اسم  او اليك  ب ذا الوليل الذ  اسمنبط 

وفاع الطاىن لدو  ميقي  وفاىه ب أن منه مقصوه فى الوىو  ـ وبين ىخالله بي  

 ذ  يديبه بما يسموجب نقضه .، األمر ال يوو  مالىب ومنماج للدبارات المسجلة

 

 :ََوقضتَمحكمةَالنقضَبأنه

وأنه ىذا كان األصل أن الميكمة ل ا كامل السلطة المقويرية فى مقوير القوة  »      

ىهّ أن  ذا م روط  بأن الموليلية لدناصر الوىو  المطروية ىلى بساط البي  ـ 

مى ه مسمطيع بن س ا أن م   مكون ملك المسألـــة ليسـت من المسائل ال نية البيت ال

 .  « طريق ا  بواع الرأ  في ا

   59/  11238ـ طدن  451 ل ـ  126 رى  ـ 34ـ ت  1973/ 4/ 1نقض  *     

   43/  123ـ طدن   727 ل ـ 92 رى  ـ 41ـ ت  1990/  5/ 17نقض  *     

 

وار ـ أن كما كان يمدين ىلى ميكمة الموضوع ـ يمى يبرأ يكم ا من  ذا الد      

مُبين فى يكم ا نصول ملك الدبارات المسجلة بأكمل ا ، وما م  مسجيل ا كذلك من 

وه يجوز بيال انمزاع ىبارة أو صورة ىلى يوة ،  صور ىلى نيو كلى وم صل

بل ينبوى ومج ما م  مسجيله فى مجموىه ، ألن اسمنباط المدنى الصييل ه يميق  ىه 

ى ، وألن المجانت والمناس  ببدض ملك الدبارات من  ذا المجموع الممماسك المدن

يقمضى اسمنباط مدنا ا من خالل النظر ىلي ا بأكمل ا وبصورة كلية ، بمدنى أن 

مُوضع النصول والدبارات المى وارت بين أطراف ا فى مييط ا المنطقى الذ  يُدبر 
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ابط ، وىلى ذلك فأن مقمضى المر ىن فكر و و   ؤهع المميوثين ومن   الطاىن

الواخلى بين الدبارات المذكورة يقمضى ىو  انمزاع ل ظ أو ىبارة من ا من باىى 

م روام ا ، األمر الذ  كان يسملز  من ميكمة الموضوع بيان ما م  رصوه من 

األياوي  المى م  مسجيل ا واسمخالل موزا ا والمراو من ا فى ضوع ىطار ا الدا  ، 

ن سالمة ملك المسجيالت وبدو ا ىن الدب  وكذلك ميقي  أوجه وفاع الطاىن فى  أ

والمالىب ، وىذ فام ا ذلك ف ن يكم ا يكون مديبا واجب النقض ، طالما امخذت 

الميكمة من المسجيالت الم ار ىلي ا سنوا ووليال ضو الطاىن وىضت ب وانمه بناع 

 ىليه .

 

 

 

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأن    : 

أن مكون ىو ألمتت بكافتة كمة ىنو ال صل فى الوىو  يمدين ىلى المي  »                 

ىناصر ا وأولم ا ووفاع المتم   ومتا يقتو  لمأييتوه وذلتك ىلتى نيتو يبتين منته أن تا يتين 

اسمدرضت ملك األولة وألمت ب ا ىلماما  امال ي يئ ل ا ال رصة لممييصت ا المميتيل 

  للمدتر  ىلتى وجته يول ىلى أن ا ىامت بواجب ا فى ميقي  البي ال امل الكافى الذ 

 .   «اليقيقة ـ ف ذا خال ت الميكمة  ذا النظر كان يكم ا مديبا ممدين النقض 

/  6047ـ طدتتن رىتت   1000ـ ل   207ـ رىتت   33ـتت ت 14/12/1982* نقتتض      

52  

    51/  2365ـ  طدن رى   11ـ ل   1ـ رى   33ـ ت  3/1/1982* نقض      

 

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأن   : 

   «يديب المياكمة   بكافة ىناصر االيك  فى الوىو  وون ا لما   »         

    440/42ـ الطدن   910ـ ل  204ـ رى   23ـ ت  12/6/1972* نقض       
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 َ:َوقضتَمحكمةَالنقضَبأن  

ىذا انطتوت ىلتى ىيتب يمتت أسباب اليك  مدمبر م وبة بال ستاو فتى اهستموهل »     

ذلك  ىذا اسمنوت الميكمة فى اىمناى ا ىلى أولة غيتر صتالية سالمة اهسمنباط ويميق  

المتتى متن الناييتة الموضتوىية لإلىمنتتاع ب تا أو فتى يالتة ىتتو  اللتزو  المنطقتى للنميجتة 

 . «انم ت ىلي ا الميكمة  بناع  ىلى ملك الدناصر المى ثبمت لوي ا 

   44/  2275ـ  طدن  1981 /28/6* نقض          

 3343/62ـ طدتن  677ـ ل  112ـ رى   44ـ ت  21/2/1993ونى * نقض  م        

  

 ـ  وقضتَكذلكَبأن : 

من الالز  في اصول اهسموهل أن يكون الوليل الذ  يدول ىليته اليكت  مؤوي تا   »    

ىلى ما رمبه ىليته متن نمتائج متن غيتر مدست  فتي اهستمنماج وه منتافر فتي يكت  الدقتل 

 .«والمنط  

   633/55ـ طدن  782ـ ل  138ـ رى   36 ـ ت 13/6/1985* نقض 

   423/52ـ طدن  847ـ ل  174ـ رى   33ـ ت  4/11/1982* نقض 

    108/46ـ  طدن  132ـ ل  28ـ رى   28 ـ ت  24/1/1977 نقض* 

  615/55ـ طدن  878ـ ل  158ـ رى   36ـ ت  17/10/1985نقض * 

 

م تتتا ىلتتتى صتتتية استتتموهل وجتتتوير بالتتتذكر أن ميكمتتتة التتتنقض منبستتتط  رىاب         

فتت ذا كانتتت ىتتو اىممتتوت ىلتتى ، الميكمتتة لصتتواب استتمنباط ا لألولتتة المطرويتتة ىلي تتا 

ف ن يكم ا يكتون بتاطال هبمنائته ىلتى أستات ، وليل ه يجوز أن يؤست ىضاع ا ىليه 

متتن ىذ يمدتتين أن مكتتون كافتتة األولتتة المتتى أىتتي  ىلي تتا ىضتتاع اليكتت  وىتتو ستتلمت ، فاستتو 

لتت  يستتل  منتته اليكتت   و تتو متتاا ستتموهل أو المدستت  فتتي اهستتمنماج ىتتوار ال ستتاو فتتي 

 الطدين ول ذا كان مديبا واجب النقـض وا ىاوة . 
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                52لسنة  6453ـ طدن  274ـ ل  53ـ رى   34ـ ت  23/2/1983نقض *          

 ً 55مساة  6335 ـ طدن رى  782ـ ل  36ـ ت  13/6/1985نقض *          

 

 ََََضتَمحكمةَالنقضَبأنهََ:وق

ملمتتز  بممابدتتة المتتم   فتتى منتتايى وفاىتته  ولتتئن كتتان األصتتل أن الميكمتتة ه»          

يمدتين ىلي تا أن متورو فتى المخمل ة للرو ىلى كل  ب ه يثير ا ىلى اسمقالل ـ  اه أنته 

الوىو  وأولم ا وألمت ب ا ىلتى وجته ي صتل  يول ىلى أن ا واج ت ىناصر يكم ا ما

وأن تا اذا الم متت ىتن وفتاع ،  الي ا ووازنت بين متا ىتن بصتر وبصتيرة أن ا فطنتىن 

 طلدتتت ىليتتهاالمتتم   كليتتة وأستتقطمه جملتتة ولتت  متتوروه ىلتتى نيتتو يك تت  ىتتن أن تتا 

  0 «ن يكم ا يكون ىاصـــرا  أىسطمه يقه فو

 840 ل ـ 149 رى  ـ 36ـ ت  10/1985 /10*  نقض 

 1033 ل ـ 181 رى  ـ 32ـ  ت  12/1981 /3*  نقض 

 275 ل ـ 47 رى  ـ 32ـ ت  1981/ 3 /25*  نقض 

  789 ل ـ 167 رى  ـ 30ـ ت  11/1979 /5*  نقض 

 369  ل ـ 82  رى  ـ  30ـ ت   1979/ 3 /29*  نقض 

 394 ل ـ 81  رى  ـ 30ـ ت  1979/ 3 /26*  نقض 

 442 ل ـ 84 رى  ـ  29ـ ت  1987/ 4 /24*  نقض 

َ

 :َََوقضتَأيضاَبأنه

ىذا كانتتت الميكمتتة ىتتو يجبتتتت ن ستت ا ىتتن ا لمتتتا  بدناصتتر وفتتاع المتتتم    »         

الجو رية ول  موخل ا فى مقوير ا ىنو وزن تا واىمصترت فتى مقتوير ا ىلتى جتزع من تا 

ف ن ا مكون ىو بمرت األولة المطروية ىلي ا وىامت بمسخ ا  فتأو  ذلتك ىلتى ، فيسب 

ت ت التذ  ىامتت ىليته ملتك األولتة متع أن تا لتو ا بيقيقتة األستاا صتييي  ىو  ىلمام ا ىلمام 

مبينمتته ىلتتى واىدتته لكتتان متتن الميممتتل أن يمويتتر وجتته رأي تتا فتتى التتوىو  ول تتذا كتتان 
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فضتتال ىتتن ا ختتالل بيتت   اهستتموهلأو  بتته ىلتتى فستتاو فتتى  بالقصتتور امديب تت يكم تتا

 0« الوفاع بما يديبه ويوجب نقضه 

لسنة  891طدن  ـ 765ـ ل 165ـ رى   25ـ ت  11/1974/ 25* نقض 

44   

 

وممى كان ما مقو  ، وكان اليك  المطدون فيه ىو خال  ىن  ذا كلته ، وىتّول          

ىلى الوليل المسممو من المستجيالت المندتى فى ىضائه با وانة ـ ضمن ما ىّول ىليه ـ 

 والمى ل  ييصتل ميموا تا ومضتمون ا ، وكانتت األولتة فتى المتواو الجنائيتة ،ببطالن ا 

نوة ، اسمبان أن اليك  المطدون فيه ىو ىابه القصور وا خالل بيت  التوفاع ، بمتا ممسا

 أسلسله ىلى فساو ا سموهل ، األمر الذ  يسموجب نقضه  .  

 

 .   سابعاََ:َالقصورَوالنخلالَبحقَالدفا 

 

 ثمتتانى يتتوافظ مستتمنوات مدتتالةىتتو  وفتتاع الطتتاىن ىلتتى ميكمتتة الموضتتوع            

برستت   وأربتتع يتتوافظ مستتمنوات مدتتالةميمتتو كامتتل ستتدو الميتتامى ،  برستت  األستتماذ

وطويتت  تذه اليتوافظ ا ثنتى ى تر ، ىلتى وايتو األسماذ / أسامة أبو النيل الميامى ـ 

، ومبتين ىلتتى  ومتؤثرة ىلتى وجته الترأ  فتى التوىو ،  وستمين مستمنوا بالوتة األ ميتة

ت الجو ريتة ال امتتة ، اهستموهل بكتتل مستمنو متن  تذه المستمنواوجته كتل يافظتة وجته 

والمى مضمنت فيما مضمنمه مكامبات رستمية بتين  تركة النصتر لإلستميراو والمصتوير 

من تا ىلتى كتل متن ميمتو لصناىة السكر ، وطلبتات ل تا وهلم تا موج تة  و ركة ال يو 

، والمتتم   ىوارة  تتركة ال يتتو  لصتتناىة الستتكر  أيمتتو البكتتر  ىراىتتى رئتتيت مجلتتت

 4/7/2010وىتتروض أستتدار ووهلم تتا ، وىقتتو ام تتا  فتتى ،  األول ىضتتو ا المنمتتوب

النصتتر و تتركة المتتم   الثالتت  نايتتل جتتروب موضتتوع الصتت قة المصتتويرية  بتتين  تتركة
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ووهلة بنوو ومواو  ذا اهم تا  فتى ن تى األولى المقومة من ال ا و أمين يييى زكريا ، 

متتواريخ وىقتتوو بيتتع ميتتررة متتن  تتركة ال يتتو  لصتتناىة الستتكر فتتى ،   تتب ة اهم تتا 

ووهلتتة متتا ال يتتو  لصتتناىة الستتكر  ومياضتتر اجممتتاع اللجنتتة الثالثيتتة ل تتركة،  مخمل تتة

ىليته  وىنذار موجه من  ركة التولما ىلتى المتم   الثتانى ب يقتاع غرامتة ماليتة ورو في ا ،

وكمتاب مماثتل ب نتذار للمأخير فى اسمال  الكميات المبيدتة لته متن الستكر ووهلتة ذلتك ، 

الستكر والصتناىات المكميليتة المملوكتة للمتم   الثالت  ، وىترار  يخر موجته متن  تركة

المصتتترح متتتن ميكمتتتة  14/2/2010وميضتتتر اجممـتتتـاع ال ـتتتـركة القابضتتتة فتتتى 

الموضتتوع باستتمخراجه ، ووهلتتة  تتذا القتترار فتتى مأييتتو وفتتاع الطتتاىن المبتتو  بالقستت  

مستوي  الستكر  الثانى من المذكرة برســ  أ. ميمو كامل سدو الميامى ، وىـتـرار لجنتة

ووهلمته ، وميضتر اجممتاع للجنتة  23/5/2010لل ركات المنمجة لسكر البنجتر فتى 

والمقترر فيته الموافقتة ىلتى متنل خصتومات  22/4/2010الثالثية ل تركة ال يتو  فتى 

% ، وىتتترار يختتتر فتتتى  1%  1/2ىلتتتى أستتتدار بيتتتع الستتتكر بنستتتب ممتتتراوح بتتتين

اجممتتتاع ال تتتركة القابضتتتة وىتتترار وميضتتتر بزيتتتاوة نستتتبة الخصتتت  ،  28/4/2010

ووهلمتتتـه ، وىتتتـرار اللجنتتتة الثالثيتتتة فتتتى  28/7/2010ل تتتركات ىنمتتتاج الستتتكر فتتتى 

،  يمنل نسب خص  بما يؤكو ياجة  ركة ال يو  لمصري  الستكر الراكتو 4/7/2010

والمنتتار فتتى كتت  وأثمتتان  وبيتتان مبيدتتات ووهلمتته أنتته ه  ممييتتز ل تتركمى نايتتل جتتروب

ومياضر اجمماع ومياضر جلسات مبين ىرين كتل من تا وجته مبيدات السكر ىلي ما ، 

طلب مقومة متن المتم   الثالت  ................... ىلتى  19وىوو / اهسموهل به ، 

المنموب ل تركة ال يتو  ........................ ) المتم   األول ( ل تراع كميتات  الدضو

يقو  بميويتو الكميتة  وثابت ب ا أن المم   األول الدضو المنموب،  من السكر

للمتم   الثتانى ) الطتاىن (  وبطاىتة الموصتي  التوظي ى،  ىبل اندقاو اللجنة الثالثية

،  لتيت متن اخمصاصتهثابت في ا أن استمخراج أذون صتر  البضتاىة أو مستليم ا 

، أيمتو البكتر  وفاكت مرسل من رئيت مجلت ىوارة   تركة ال يتو  لصتناىة الستكر 
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ـ  2012/ 8/ 21روب المملوكتتة للمتتم   الثالتت  فتتى ىراىتتى ، ىلتتى  تتركة نايتتل جتت

،  يدتترض ىليتته فيتته  تتراع كميتتات متتن الستتكر لبيد تتا بالستتو  الميلتتى ، ووهلتتة ذلتتك

ىنمتتاج لصتتناىة الستتكر المابدتتة لل تتركة  ومجموىتتة متتن مياضتتر اجمماىتتات  تتركات

 القابضة ووهلم ا ىلى أن ىمليات البيع ىضت سل ا وملمز  ب ا ال ركات  .

 

ا مضتتمنمه يتتوافظ المستتمنوات ستتال ة ا يجتتاز ، يمضتتمن وفاىتتا مكموبتتا موىمتته ومتت     

ومتا ،  وجه اهستموهل ب تاومؤيوه ذات  ذه المسمنوات المقومة والمبين بوجوه اليوافظ 

ىهّ أن اليكت  ،  يمدل  ب ا من وفاع فى مذكرمى وفاع الطاىن المقتوممين كمابتة للميكمتة

ولت  يدترض ل تا بتا يراو ،  ات الجو ريتة الم متةالمطدون فيه ل  ييصل  تذه المستمنو

وغضتتت بصتتر ا ،  الميكمتتة كليتتة ىتتن  تتذا التتوفاع، وانصتترفت  أو التترو فتتى موونامتته

 . مماما ىن رؤيمه والم طن ىليه وىىساطه يقه

 

 :َََوقدَقضتَمحكمةَالنقضَفىَالعديدَمنَأحكامهاَبأنه

 تتو ـ  و يتتوافظ مستتمنواتمتتن المقتترر أن التتوفاع المكمتتوب ـ متتذكرات كتتان أ »        

ا وىآل كتان يكم تا ا ورو  وملمز  الميكمة بتأن مدترض لته ىيتراو    ـ ، مممة للوفاع ال  و 

 .« مديبا  بالقصور وا خالل بي  الوفاع

 378 ل ـ 82 رى  ـ  35ـ ت  3/4/1984*  نقض 

 579 ل ـ 110رى ـ  29ـ ت  11/6/1978*  نقض 

 63 ل ـ 13 رى  ـ 28ـ ت  16/1/1977*  نقض 

 113 ل ـ 24  رى  ـ 27ـ  ت  26/1/1976*  نقض 

 1228 ل ـ 249 رى  ـ 24ـ ت  16/12/1973*  نقض 

 1378  ل ـ 281 رى  ـ 20ـ  ت  8/12/1969*  نقض 

ـ طدتتتتن  1280 ل ـ 260 رىتتت  ـ 24ـ ت 30/12/1973*  نقتتتض 

753/43   
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 313/59ـ  طدتن  191 ل ـ 24رى   ـ 42ـ ت 19/1/1991*  نقض  

  

 

 

 

 َحكمتَمحكمةَالنقضَبأنهََ:َو

يدتتو  مقومتته منتته فتتى ن تتى ركتتن الخطتتأ ىنتته ممستتك الطتتاىن بوهلتتة مستتمنوات »        

واذا لت  ملت  الميكمتة بتاه  ىلتى  تذا التوفاع مصتيره  ا فىوفاىا   اما  فى الوىو  ومؤثر  

التى فيتواه ولت  مقستطه يقته ومدنتى   فى جتو ره ولت  مواج ته ىلتى يقيقمته ولت  م طتن

ىليته ولت  مميتو   الته ورو   الى غاية األمر فيته بتل ستكمت ىنته ايتراو  ىه بلوغا  بممييص

ىن ملك المسمنوات مع ما يكون ل ا من وهلتة فتى ن تى ىنصتر الخطتأ ولتو أن تا ىنيتت 

 .«ا بالقصورن يكم ا يكون مديب   ببيث ا لجاز أن يموير وجه الرأ  فى الوىو  ف

 146  ل ـ  30 رى  ـ  24ـ  ت   73 /2 /11*  نقض 

 

 وحكمتَمحكمةَالنقضَبأنه    : 

للميكمتة اهستمنئنافية  الوفاع المثبت فى ص يات يافظتة المستمنوات المقومتة »        

ا ا ورو  ستتكوت اليكتت  ىنتته ايتتراو   بدتتو  استتمي اع ال تتيك ميتتل اهم تتا   تترائطه القانونيتتة

  ..« ىليه يصمه بالقصور المبطل لــه

 سال  الذكر 151  ل ـ 32 ى ر ـ  24ـ  ت  73 /2 /11*  نقض 

 

 َتقولَمحكمةَالنقضَ:َـ

 أستباب اليكت  المستمأن  اىمنت ىو لما كان ذلك ، وكان اليك  المطدون فيه   »        

 ولتت  يتورو مضتمون المستتمنوات،  ىلتتى وفتاع الطاىنتة التذ  أغ تل ا  تارة
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ر ما يبين منه أن الميكمتة واج تت ىناصتب  ا ل ذا الوفاعالمقومة من ا ىثبام  

تتل ىتتن أن تتا فطنتتت ىلي تتاوألّمتت التتوىو  ووازنتتت بين تتا وأن تتا  ت ب تتا ىلتتى وجتته يُ صِّ

أطريتتت  تتذا التتوفاع و تتى ىلتتى بينتتة متتن أمتتره وبدتتو أن ىامتتت بمتتا ينبوتتى ىلي تتا متتن 

تتَ  اليكت  المطدتون فيتته . ـ  متوىي  البيت  لمدتر  وجته اليقيقتتة األمتر التذ  يَصِّ

ز ىمال رىابم ا ىلى الوجته ميكمة النقض ىن ى بالقصور فى البيان ويُدَجِّ

وون ياجتتة ىلتتى بيتت  بتتاىى أوجتته  يمدتتين نقضتته وا ىتتاوة ومتتن ثتت َّ ،  الصتتييل

 0 « الطدن

 66 ل ـ 3 رى  ـ 39ـ ت  4/1/1988*  نقض 

 

 ََََ:َََكماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه

ولتتئن كتتان األصتتل أن الميكمتتة ه ملمتتز  بممابدتتة المتتم   فتتى منتتايى وفاىتته  »        

يمدتين ىلي تا أن متورو فتى أنته  هَّ ىو ىلى كل  ب ه يثير ا ىلتى استمقالل ـ المخمل ة للر

ت ب ا ىلتى وجته ي صتل الوىو  وأولم ا وألمّ  يول ىلى أن ا واج ت ىناصر يكم ا ما

ذا الم متت ىتتن ىوأن تا ،    لي تا ووازنتت بين متا ىتن  بصتر وبصتيرةىىتن  أن تا فطنتت 

  طلدتت ىليتهاى نيتو يك ت  ىتن أن تا وفاع المم   كلية وأستقطمه جملتة ولت  متوروه ىلت

   0 «ا ن يكم ا يكون ىاصـــر   وأىسطمه يقه ف

 762ـ ل  134ـ رى   36ـ ت 6/6/1985* نقض 

 840 ل ـ 149 رى  ـ 36ـ ت  10/1985 /10*  نقض 

 1033 ل ـ   181 رى  ـ 32ـ ت  12/1981 /3*  نقض 

 275 ل ـ 47 رى  ـ 32ـ ت  1981/ 3 /25*  نقض 

  789 ل ـ 167 رى  ـ 30ـ ت  11/1979 /5*  نقض 

 369  ل ـ 82  رى  ـ  30ـ ت   1979/ 3 /29*  نقض 

 394 ل ـ 81  رى  ـ 30ـ ت  1979/ 3 /26*  نقض 
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 442 ل ـ 84 رى  ـ  29ـ ت  1978/ 4 /24*  نقض 

     

وممتتتى كتتتان متتتا مقتتتو  ، استتتمبان أن اليكتتت  المطدتتتون فيتتته ىتتتو ىابتتته القصتتتور          

   الوفاع ، بما يسموجب نقضه  .وا خالل بي

 : قصورَآخرَفىَالتسبيبَوإخلالَبحقَالدفا :  ثامنا

 
وار وفاع الطاىن )المتم   الثتانى( أساس تا يتول خلتو األورا  متن أ  وليتل يستانو       

 ا م ا  الموجه ىليه بأمر ا يالة والمى ىضت الميكمة ب وانمه ىنه .

 
وصتي  التوظي ى للطتاىن أنته ه يختمل بالموافقتة بطاىتة المفالثابت متن مطالدتة       

 ىلى الكميات المى مطلب ا ال ركات لليصول ىلى بدض منمجتات ال تركة ج تة ىملته

، ، كما ه  أن له ب صوار ىذن الصر  لملتك الكميتات ومستليم ا من السكر والموهت 

 . م اوبالمالى ف نه ه يخمل ب ن اع ىجراعات أذون الصر  للكميات المباىة واسمال

والثابت من واىع المستمنوات المتى ىتوم ا التوفاع والصتاورة متن وزارة اهستمثمار       

ىمليتتات بيتع منتتمج الستتكر باىمبتتاره ستتلدة وال تركة القابضتتة للصتتناىات الوذائيتتة ، أن 

يرة يم  بيد ا بالسو  الميلى والخارجى بناع  ىلى اجمماىات وورية مدقتو بتين ممثلتى 

األمور الممدلقة بموبير ايمياجات الستو  متن الستكر ،  اى ة جميعال ركات المنمجة لمن

وكذا أستدار البيتع ، ثت  يتم  موزيتع الكميتات ىلتى ملتك ال تركات وميتوو األستدار المتى 

 ملمز  ب ا فى ىمليات البيع . 

 
ضتوع الكميتات الموزىتة ىلتى كتّل  ومقو  ال ركات المتذكورة بدمليتات البيتع فتى       

ثت  يتم  ،  يووة بناع  ىلى ملتك اهجمماىتات والقترارات الصتاورة من تامن ا باألسدار الم

مكلي  الدميل بمقوي  طلتب  تراع أ  كميتة متن منمجتات  تركة ال يتو  لصتناىة الستكر 

)المتم   المنمتوب سواع كان من السكر أو المتوهت ىلتى الدضتو ،  ج ة ىمل الطاىن
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للجنتة الثالثيتة ـ بالموافقتة ىلتى األول( الذ  يقو  بالمأ ير ىلى الطلب ـ ىبتل اجممتاع ا

بسدر السو  الميوو ستل  ا متن مجموىتة ال تركات  الكمية الميووة من ال ركة القابضة

ا وارة / ميمتو أيمتو  رئتيت مجلتت برئاستة، ثت  مجممتع اللجنتة الثالثيتة سال ة البيان 

( ، والثتتتانى )الطتتتاىن وىضتتتوية المم متتتين األول الدضتتتو المنمتتتوبالبكتتتر  ىراىتتتى 

ىتترار اللجنتتة بأغلبيتتة األصتتوات بالموافقتتة ىلتتى الكميتتة الميتتووة بالطلتتب أو  ويصتتور

 الرفض لمأ يرة المم   األول /................... الدضو المنموب .

 
صتتلة المتتم   الثتتانى )الطتتاىن( بدمليتتة ميويتتو الكميتتات األمتتر التتذ  يقطتتع باندتتوا        

بيتتتع منمجتتتات ال تتتركة متتتن الستتتكر وأن التتتوورة المستتتمنوية لدمليتتتات ،  للمتتتم   الثالتتت 

 .والموهت مم  بخطوات بديوة ىن الطاىن وه  أن له ب ا

 

 ممثيل  تركة ال يتو  ذا ىلى ما  و ثابت وأسل ناه من واىع المداىوات ذام ا ، أن         

ىوارة ال تركة ميمتو  يصتور فتى رئتيت مجلتت، م والموىيتع نيابتة ىن تاللسكر في تا ، 

............................. ) المتم   األول  ىضتو ا المنمتوبوأيمو البكتر  ىراىتى ، 

 تركة ال يتو  أو الموىيتع نيابتة ىن تا  للطاىن فتى ممثيتل ه اخمصال( ـ وأنه من ث  

ولتت  ،  فتى مداىتوام ا الممضتتمنة متا موافت  ىليتته ال تركة متن مبيدتتات الستكر والمتوهت

ن تا في تا ىمتا رئتيت مجلتت ىوارة يبا ر ممثيل ا فتى  تذه المداىتوات المتى مثل تا ووىتع ى

 .   ال ركة أو ىضو ا المنموب المم   األول

 

انم تتاع صتتلة الطتتاىن بدمليتتات استتمخراج األذون ومستتلي  كمتتا أن الثابتتت كتتذلك       

، وأن المنوط بته  امتان الدمليمتان )استمخراج ىذن صتر  البضتاىة ـ ومستلي   الكميات

،  كة وىوارة المختتازن بتتالمركز الرئيستتىبمصتتنع ال تترالبضتتاىة(  تتى ا وارة الماليتتة 
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يتوير ا المتم   الثتانى ) الطتاىن (  وكلما ا وارمتين من صتلمان ىتن ا وارة الماليتة المتى

 . بالمركز الرئيسى

 

باستتمخراج أذون صتتر  الكميتتات ـ  اخمصاصتتا وفدتتال وواىدتتاوأن القتتائمين ـ        

ولتت  يثبتتت بتتوليل متتا أن ،  متتا كتتٌل متتن ميمتتوو ىمتتا  وصتتالح ىبتتوالو اب ،  ومستتليم ا

ىلتتى ستترىة ىصتتوار المتتم   الثتتانى )الطتتاىن( متتوخل لتتوي ما أو لتتو  أ  من متتا ليثتته 

، ول تذا األذون ومسلي  الكميات الخاصة بتالمم   الثالت  وه غيتره متن ىمتالع ال تركة 

النيابتة الدامتة  ممسك الوفاع بطلب مناى م ما أما  ىوالة الميكمة بدو ىىالن متا بمدرفتة

ىاصتروا أيتواث ا أو يمكتن  بالجلسة الميووة ألن ما من   وو الواىدتة التذينضور بالي

 . وليسوا من   وو الن ى يمى يكل  الطاىن ب ىالن  أن يكونوا ىو ىاينو ا 

  

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَفىَالعديدَمنَأحكامهاَبأنه : 

،  متة الجنايتاتوىن كان القانون ىو رس  طريقا للمم    ىالن   ووه أمتا  ميك »      

ىه  أن الم رع ل  يقصو بذلك الى ا خالل باألستت الجو ريتة للمياكمتات الجنائيتة ، ـ 

،   والمى مقو  ىلى الميقي  ال  و  الذ  مجريته الميكمتة بالجلستة ومستمع فيته ال ت وو

، ـ ثت  مجمتع بتين متا مسمخلصته  متا وا  ستماى   ممكنتا،  سواع هثبات الم مة أو ن ي تا

   وبتتين ىناصتتر ا ستتموهل األختتر  فتتى التتوىو  المطرويتتة ىلتتى بستتاط متتن  تت اوام

 «البي  لمكون من  ذا المجموع ىقيوم ا فى الوىو  . 

 

 ََ:ََََوقضتَمحكمةَالنقضَبأنه

ولتو لت   ستماع  ت وو الواىدتةيمدين ىلى الميكمتة ىجابتة التوفاع التى طلبته  »      

ه جميدتتا  ألن تت ،  م   بتت ىالن  أو يقتت  المتت،  فتتى ىائمتتة  تت وو ا ثبتتات يتترو ل تت  ذكتتر

وألن الميكمتة  تى المتالذ الكلمتة ، يمتى يلمتز  بت ىالن   ،  يدوون   وو ن ى بمدنى
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ىلتتى الوجته الصتييل ، غيتتر  األخيتر التذ  يمدتين أن يم ستتل لميقيت  الواىدتة ومقصتي ا

ثبتات ، أو مستقطه فى ذلك بمصر  النيابتة الدامتة فيمتا مثبمته فتى ىائمتة  ت وو ا  مقيوة

نم تتت اوىه  ن أستتماع ال تت وو التتذين ىتتاينوا الواىدتتة ، أو يمكتتن أن يكونتتوا ىاينو تتا ، متت

الجوية فى المياكمة وىنول  باب التوفاع فتى وجته طارىيته ، و تو متا مأبتاه الدوالتة أ تو 

. وىذ كتتان ذلتتك ، وكتتان اليكتت  المطدتتون فيتته ىتتو أغ تتل طلتتب التتوفاع فتتى  تتذا  ا بتتاع

              0    « ه ، ف نه يكون مديبا  بما يسموجب نقضه الخصول ، فل  يجبه أو يرو ىلي

 341 ل ـ 85 رى  ـ 21ـ ت  2/3/1970*  نقض  

 753 ل ـ 158 رى  ـ 28ـ ت  12/6/1977*  نقض  

 870 ل ـ 179 رى  ـ 33ـ ت  11/11/1982*  نقض  

 979 ل ـ 197 رى  ـ 34ـ ت  23/11/1983*  نقض  

 1045 ل ـ 191 رى  ـ 36ـ ت  26/11/1985*  نقض  

   259 ل ـ 33 رى  ـ 39ـ ت  9/2/1988*  نقض  

 1277 ل ـ 177 رى  ـ 43ـ ت  3/12/1990*  نقض  

 

األذون ومستلي   وىو  موخل الطاىن فتى استمخراج بدو  اخمصالومما يقطع       

أن الثابتتت متتن التتوورة المستتمنوية لدمليتتات بيتتع منتتمج ال تتركة خاصتتة بدتتو البضتتاىة ، 

أن أمتر ال تين يتم  ميريتره فتى ن تت اليتو  البضاىة فى يساب ال تركة ،  ىيمةىيواع 

، وذلك لكافة ىمالع ال تركة بمتا فتي   المتم   الثالت  ، وأن  أو اليو  المالى ىلى األكثر

يتم  بتا وارة الماليتة لمصتنع ال تركة ثت  ىمليات اسمخراج األذون ثت  المستلي  بدتو ذلتك 

ض متن ىبتل الدميتل  قائ  بال ركة بأن يمقتو  ال تخلىملية المسلي  طبق ا للنظا  ال الُم توَّ

ويقتو  ب يضتار  هستمال  البضتاىة وارة المصتنع سواع كان المم   الثال  أو غيره 

السيارات المى يم  ىثبات وخول ا من بوابة المصنع وفى وور تا وفت  أولويتة الوصتول 

ة ثت  يتم  وزن تا ميملتة ، ث  يم  وزن ا و ى فارغة ومنظتر يمتى يتم  ميميل تا بالبضتاى

 بالبضاىة و كذا .
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 باندوا  اخمصتال واندتوا  صتلة الطتاىن بتأ  ىنصتر متن الدناصتراألمر الذ  يقطع 

أو ىن تتاع ىجتتراعات وميويتتو ا ،  الموافقتتة ىلتتى الكميتتاتالتتواروة بتتأمر ا يالتتة ، ستتواع 

ثت  لتيت متن اخمصتال ىصوار أذون صتر  الكميتات المباىتة واستمالم ا ، ومتن 

فتتال ميتتل ىذن  ىطائتته أيتتة ،  التتوظي ى أ  ىمتتل متتن ملتتك األىمتتال الطتتاىن

والمتتى متتم  بديتتو ا ىنتته وييكم تتا الويتتر مختتمل ب تتا ر تتاو  هنجتتاز ملتتك األىمتتال 

 تذا ولتيت منمظمة طبق ا للوورة المسمنوية لل ركة ونظتا  الدمتل ب تا ،  وىواىو ضوابط

ا متا ذكتره ميمتو أيمتو البكتر  ىراىتى رئتيت مجلتت ىوارة  تركة ال يتو  بتأن  صييي 

، بتل والثابتتت  الطتاىن يقتو  بميويتو الكميتتات المتى مصتر  بنتاع  ىلتتى طلبتات الدمتالع

 والمرفت  صتور ا باليافظتة، بالطلبات المرفقة بتالم روات المقومتة متن المتم   الثالت  

أن الدضتتو المنمتوب المتتم   األول برستت  األستماذ أستتامة أبتو النيتتل الميتامى ،  1رىت  / 

ىبتتل اندقتتاو يقتتو  بميويتتو الكميتتات ىلتتى الطلتتب  تتو التتذ  ، ............. ...........

 المى ممصر  ىلى ضوع مأ يرة الدضو المنموب .   اللجنة الثالثية

 

الدضتتتو المنمتتتوب )المتتتم   األول(  تتتو القتتتائ  بميويتتتو ملتتتك فالصتتتييل الثابتتتت أن       

ل تتركة والتتذ  ه ىلتتى اللجنتتة الثالثيتتة باهم تتا  متتع رئتتيت ا ىبتتل الدتترض الكميتتات

ثت  يتأمى بدتو ،  يسمطيع الدضو المنموب المصر  فى ملك األمور ىه بدو الم اور مدته

ذلتتك وور اللجنتتة الثالثيتتة ووور المناى تتة ويمختتذ القتترار باألغلبيتتة المطلقتتة المتتى متتن 

الواضتتل امجا  تتا )بتتالرئيت والدضتتو المنمتتوب( بمتتا متت  المأ تتير بتته متتن كميتتات ىلتتى 

 . و اللجنةالطلبات ىبل اندقا
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وواضتتل كمتتا ىتتال التتوفاع أن رئتتيت ال تتركة المتتذكور ىتتو أولتتى بأىوالتته المخال تتة        

وممتتا يؤيتتو ذلتتك أن  تتذا ،  لينتتأ  بن ستته ىتتن أ  ىم تتا  يوجتته ىليتته  تتو اآلختترلليقيقتتة 

 . يثبت ما اوىاه ال ا و ل  يسمطع مقوي  أ  مسمنو

 

بتات المقومتة متن المتم   الثالت  يؤ تر الطل ذا فضال  ىن أن الثابت وأستل ناه  أن       

ويتوه ومن تروا ىلي ا ـ ومن ىبل اندقاو اللجنة ـ  من الدضو المنمتوب )المتم   األول( 

 .)الطاىن( أ  موىيع من المم   الثانى وون ، بميويو الكميات 

 

متتن يتتر   تتو التتذ  يُ تتوض أن الدميتتل كمتتا ثبتتت متتن واىتتع مستتمنوات ال تتركة       

منتمج وليستت ال تركة وه متوير ا المتالى كمتا زىت  رئتيت ال تركة م ويضه هسمال  ال

 . بأىواله كذبا

 

ا       ما زىمه رئيت ال تركة بأىوالته بتأن الطتاىن ىليته مخاطبتة كما أنه ليت صييي 

وىصتوار ىذن الصتر  ومستلي  الكميتات  الموير المالى بالمصنع مبا رة لسترىة ىنجتاز

 المباىة .

 

جميدته يكـتـون وىـتـو ثبـتـت بصتو  ويت  ، وبالتوليل القتاطع  وبناع  ىلى ما مقتو        

أن المم ـتتـ  الثتتانى ) الطتتاىن ( ه ىالىتتة لتته البمتتة بميويتتو الكميتتات أو ىصتتوار أذون 

 . الصر  ومسليم ا ه من ىريب أو بديو

 

ومضيى كافة ا م امتات الموج تة ىلتى الطتاىن بتأمر ا يالتة بتأن المتم   الثالت        

أكتتره ىليتته المتتم   الثالتت  بدتتو وة مقابتتل ذلتتك ، مجتترو يتتوي  مرستتل كتتان يدطيتته ر تت

مكتترر( ىقوبتتات وموىتتوه  107ىغرائتته ووىتتوه با ى تتاع متتن الدقتتاب ىمتتال  بالمتتاوة )
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، ورغت  أ ميتة بيرمانه من الثمرة ىن لت  يمتو اىمرافته ىلتى المتم   الثتانى ) الطتاىن ( 

اع يكم تا خالي تا متن الترو لت  ميصتله وجت ذا الوفاع وجو ريمه ف ن ميكمة الموضتوع 

 .   ىليه بما يسوغ ىطرايه

 

ميمتتوو ىمتتا  وصتتالح ىبتتو /   تتا و  الواىدتتة تتذا وىتتو طلتتب التتوفاع استتموىاع       

،  والدتاملين ب تركة ال يتو  ـ  موير المبيدات والموير المالى بمصنع ال تركة ـ الو اب

لسترىة ىصتوار أذون  وىما ىذا كان الطاىن ىتو متوخل لتوي ما لسؤال ما ىن مدلومام ما

المسلي  الخاصة بالمم   الثال  أو غيره من الدمالع ، وأبو  وفتاع الطتاىن  تذا الطلتب 

( وكمابتتة بمذكرمته المقومتتة بتتذات  25/2/2013بمياضتتر الجلستات ) 13 ت ا ة ل 

المتى  25/2/2013بمتذكرة طلبامته المقومتة بتذات جلستة  3الجلسة ، وجاع نصتا ل 

ميمتتوو ىمتتا  متتوير المبيدتتات  /ستتموىاع الستتيو طلتتب ا أبتتو  في تتا الطلبتتات ـ أنتته

ومناى تتتمه فتتتى ميريتتتر أذون الكميتتتات ب تتتركة ال يتتتو  لصتتتناىة الستتتكر لستتتؤاله 

يمتى ن ايتة أكمتوبر  2009من الستكر ب تركة ال يتو  ختالل ال مترة متن متايو  المباىة

الخاصتة ب تا  وىن اع ا جراعاتميرير األذون لمناى مه فى م اصيل كي ية ، و 2010

والوورة المسمنوية المى ممر ب تا وذلتك لبيتان واستمبيان ىن كتان للمتم   الثتانى ثمتة وور 

متوير ىتا  ال تئون ـت  صالح ىبو الو تاب فترجفي ا من ىومه ، واسموىاع السيو / 

 تركة ال يتو  لصتناىة الستكر والمستئول ىتن مستلي  البضتاىة ) منتمج   المالية بمصتنع

ويمتى  2009ختالل ال مترة متن أول  ت ر متايو السكر ( المباع للدمتالع متن المصتنع 

وذلتتك لمناى تتمه فتتى م اصتتيل كي يتتة ملقيتته األمتتر بالمستتلي   2010يختتر  تت ر أكمتتوبر 

ومن يتتذه بدتتو ذلتتك متتن ختتالل ا وارة المتتى يرأستت ا وذلتتك لبيتتان واستتمبيان ىمتتا ىذا كتتان 

 . للمم   الثانى ثمة وور في ا من ىومه
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المتى ملقتتت  تذا الطلتب ال تت  ى والكمتابى بجلستتة التتوائرة  اسم تدرت اليترجوىذ        

ىتتاوو أمتتا  التتوائرة ، فتت ن وفتتاع الطتتاىن   ومنيتتت ىتتن نظتتر التتوىو ،  25/2/2013

ىبتتواع طلبتته  ىتتاووـ  مياضتتر الجلستتات ( 16) ل  19/5/2013الجويتتوة بجلستتة 

متوير المبيدتات  ميمتوو ىمتا  ميمتوـت 1المتذكورين :   ا و  الواىدةالجاز  اسموىاع 

 تركة  لمصتنعال تئون الماليتة  صالح ىبو الو اب فرج متوير ىتا ـ  2 ال يو ب ركة 

،  لستماى ما 16/6/2013السكر ، فقررت الميكمة المأجيتل لجلستة ال يو  لصناىة 

 . اسم دار ا اليرج ومنيت  ى األخر  ىن نظر الوىو  ث  ىررت بملك الجلسة 

 

 وفتتاع الطتتاىنىتتاوو ىو  ( ، ثتت  أمتتا  التتوائرة الجويتتوة ) المتتى فصتتلت فتتى التتو       

ىبتتتواع طلبتته  تتتذا  ىتتاوومياضتتتر الجلستتات ( ـ  19) ل   10/11/2013بجلستتة 

،  ميمتتوو ىمتتا   ميمتتتوذات  تتا و  الواىدتتتة المتتذكوين :  الجتتاز  استتموىاع ومناى تتة

، فقتتررت ال يئتتة الجويتتوة ) المتتى فصتتلت فتتى التتوىو  (  وصتتالح ىبتتو الو تتاب فتترج

المم   األول الذ  ل  ييضر ملتك  وليضور  مالسماى 15/1/2014المأجيل لجلسة 

 الجلسة  . 

 

 للقتترار الستتاب   9/3/2014أجلتتت الميكمتتة لجلستتة  15/1/2014وبجلستتة        

 . (  لسماى ما) 

 

 21طبقتا للثابتت بميضتر ا ) ل  أبو  وفاع الطتاىن،  9/3/2014وبجلسة         

موجتتووان ورين وأن متتا أبتتو  ممستتكه بستتماع ال تتا وين المتتذكمياضتتر الجلستتات ( ـ 

 .  بالجلسة
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 ممستتتكه بستتتماع ال تتتا وين المتتتذكورين 11/5/2014وىتتتاوو التتتوفاع بجلستتتة        

 . بمياضر جلسام ا  26، ل  25فاسممدت ىلي ما الميكمة طبقا للثابت ل 

 

  مياضتتر الجلستتات ،  25متتوير المبيدتتات ، ل  ميمتتوو ميمتتو ىمتتا و تت و

 :  صراية فأجابوسئل ،  ف رح نظا  الدمل فى ال ركة

يمتتوخل لتتويك  صتتوار أمتتر ال تتين ) المستتلي  (  تتل كتتان المتتم   ) الثتتانى (  ت  ـ 

 ؟ لل ركمين الخاصمين بالمم   الثال 

 أل ج   ـ

 فتتى استتمخراج أمتتر ال تتين لل تتركمين الخاصتتمينأ  ممييتتز  تتل هيظتتت  ت  ـ

 بالمم   الثال  ؟

 . أليوه يوجو أ  ممييز  ج  ـ

 البضاىة ل ركة المم   ) الثال  ( ؟ دامل هسمال من الذ  كان يم ت ـ

 كانوا يمداملون بناع ىلى م ويض المجار    الذين ج ـ

 

  بأنتته متتوير مياضتتر الجلستتات ،  26، ل  صتتالح ىبتتو الو تتاب فترجو ت و

 .ىا  ا وارة المالية ب ركة ال يو  للسكر ، و رح نظا  ووورة الدمل بال ركة

 :   وسئل فأجاب

 ؟   أ  وور فى الدمليةالثانى   ل للمم   ت ـ

لتيت لته أ  وور فتى مستلي  و وأنتا فتى المصتنع المركتز الرئيستى و فتى  ج  ـ 

التتذ  ا تتمر  ، وغالبتتا أوامتتر ال تتين م وضتتة لمنتتووب  الدميتتل  البضتتاىة

 .   المصنع البضاىة من
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 تتل طلتتب المتتم   الثتتانى منتتك ستترىة مستت يل مستتلي  البضتتاىة متتن منمجتتات  ت ـ

نايل جروب أو المنار الخاصتمين  بتالمم   الثالت  و تقيقه متن  ال ركة ل ركة

 ىومه  .

 أل ل  ييو  ج ـ

 ؟ ممييز لدميل وون يخر فى مسل  البضاىة ل يكون )  ناك(  ت ـ

 .   والمسلي  يكون بأسبقية اليضور ه يكون  ناك ممييز ج ـ

يتتان ،  تت اوة ال تتا وين ستتال مى التتذكر والب أ ميتتة وجو ريتتةىلتتى أنتته بتترغ       

ىهّ أن متتن أجتتل ستتماى ما ،  25/2/2013واللتتذين ناضتتل وفتتاع الطتتاىن منتتذ جلستتة 

الميكمتتة المطدتتون فتتى يكم تتا أغلقتتت باب تتا وون ميصتتيل وىيتتراو متتؤو   تت اوم ما 

تتا مامتتا وأ تتايت ـ  بمتتوونات يكم تتا بويتتر ميصتتيل وه ، وأىرضتتت الميكمتتة ىىراض 

  وو الن ى ، وىنمتا  متا متن  ت وو  و ما ليسا من،  ىيراو ـ ىن   اوة  ذين ال ا وين

وفتتى ىطتتار ذات وورة الدمتتل المتتى ،  الواىدتتة الدتتاملين ب تتركة ال يتتو  لصتتناىة الستتكر

، وأنته ه  موور في ا وىائع اهم امات ، وجاعت  ت اوم ما مؤيتوة لصتية وفتاع الطتاىن

وأنتته لتت  يمتتوخل ولتت  ،  والمستتلي  اخمصتتال وه وور لتته فتتى أذون الصتتر  وال تتين

و تتو متتا ين تتى ممامتتا ،   ولتت  يطلتتب متتن أ  من متتا أ  ممييتتز للمتتم   الثالتت  يمتتواخل

ا رجافتتات والمجتتوي ات المتتى جتتو  ب تتا اهم تتا  فتتى يتت  المتتم   الثتتانى ) الطتتاىن ( ، 

 .   وساير ا اليك  المطدون فيه

 

ولكتن  تريطة أن ممنبته ونباور فنقول ىن من ي  الميكمة أن مطترح  ت اوم ما ،       

بيتتتو أن ،  ي تتتا ومتتور  مؤوا تتتا ليكتتتون ىطراي تتا ل تتتا ىتتتن بصتتر وبصتتتيرةومتتم طن ىل

ولتت  ميصتتل ا وبتتوا متتن متتوونات ،  الميكمتتة أىرضتتت ىىراضتتا مامتتا ىتتن  تت اومي ما

ولتذلك ،  اليك  المى خلت مماما من تا ـ أن تا نستيت ممامتا أمر تا ولت  متم طن بمامتا ىلي تا

 .  خال يكم ا من أ  ى ارة يمى لسماع ال ا وين
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 َمحكمةَالنقضَبأنََ:َََوقدَقضت

أن مكتتون ىتتو ألّمتتت بكافتتة يمدتتين ىلتتى الميكمتتة ىنتتو ال صتتل فتتى التتوىو    »         

 ىناصتتر ا وأولم تتا ووفتتاع المتتم   ومتتا يقتتو  لمأييتتوه وذلتتك ىلتتى نيتتو يبتتين منتته أن تتا 

تتا  تتامال  ي يتتئ ل تتا ال رصتتة  يتتين اسمدرضتتت ملتتك األولتتة كانتتت ىتتو ألمتتت ب تتا ىلمام 

يتتول ىلتتى أن تتا ىامتتت بواجب تتا فتتى ميقيتت   ال تتامل الكتتافى التتذ  لممييصتت ا المميتتيل

البي  للمدر  ىلى وجه اليقيقة ـ ف ذا خال ت الميكمتة  تذا النظتر كتان يكم تا مديب تا 

 « .  ممدين النقض 

 52/  6047ـ طدن رى   1000ـ ل   207ـ رى   33ـ ت  14/12/1982* نقض     

   

    51/  2365ـ  طدن رى   11ـ ل   1ـ رى    33ـ ت  3/1/1982* نقض     

    338ـ ل  72ـ رى   35ـ ت  25/3/1984* نقض    

 

 ََ:َََوقضتَمحكمةَالنقضَبأن

 « يديب المياكمة  . بكافة ىناصر االيك  فى الوىو  وون ا لما  »         

    440/42ـ الطدن   910ـ ل 204ـ رى   23ـ ت  12/6/1972 نقض*       

 

فتتى ىضتتائ ا ىلتتى جانتتب متتا مقتتو  جميدتته أن ميكمتتة الموضتتوع مالتتت وخالصتتة        

ول  ملمز  جانتب الوىتة ،  بدناصر الوىو ول  مل  اهم ا  ،  األولة المى ساىم ا سلطة

فاخمتتل ميتتزان ،  ىنتتو الموازنتتة المتتى يمدتتين ىلي تتا القيتتا  ب تتا بتتين أولتتة الثبتتوت والن تتى

القضتتتائى فأصتتتابه الخلتتتل ، واندكتتتت ذلتتتك ىلتتتى منطتتت  اليكتتت   المقتتتوير فتتتى يتتتو ا

 واهضطراب والقصور فضال ىن فساو اهسموهل ، األمر الذ  يوجب نقض اليك  . 
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َتاسعاَ:َقصورَآخرَفىَالتسبيبَ:

 

وفع وفاع الطاىن بانم اع أ  وليل يظا ر بتاىى اهم تا  المستنو ىليته بتأمر ا يالتة        

ا أن ام امه بطلب وأخذ مبلع،  ن ألت  جني تا متن المتم   الثالت  أربدمائتة وستمي موضي 

ىلى سبيل الر وة مقابتل موافقمته ىلتى بيتع كميتات متن منتمج ال تركة ج تة ىملته متن 

واهستميراو ،  لمصوير ا لوولة السووان من خالل  ركة النصتر للمصتويرسلدة السكر 

 . وبأن  ذا اهم ا   و بووره  و مجرو ىم ا  أجو  ه أصل له وه وليل ىليه

 

بدمليتتة مصتتوير منتتمج ىتتو  وفتتاع الطتتاىن المستتمنوات الرستتمية المتتى ممدلتت  ييتت        

والمتتى م يتتو أن  تتركة كنانتتة ومقر تتا ،  7/5/2010بمتتاريخ  الستتكر لوولتتة الستتووان

ألت   40الخرطو  أرسلت كماب ا ىلى  ركة النصتر بالقتا رة مطلتب فيته استميراو كميتة 

،  2010يونيتتو   تتينة وايتتوة أو ىتتوة  تتينات ختتالل  تت ر طتتن ستتكر أبتتيض مكتترر

وانم تتى كماب تتتا بطلتتب ىلتتتى  تتتركة النصتتر مقتتتوي  ىرضتت ا والمواصتتت ات ، وبمتتتاريخ 

أرستتتلت  تتتركة النصتتتر كماب تتتاىلى رئتتتيت مجلتتتت ىوارة  تتتركة ال يتتتو   23/6/2010

لصناىة السكر/ ميمو أيمتو البكتر  ىراىتى والدضتو المنمتوب )المتم   األول( بطلتب 

. ومتتولى المتتم    بتتيض للستتووانألتت  طتتن ستتكر أ 140ىتترض ستتدر الكميتتة وىتتور ا 

 األول الرو ىلى كماب  ركة النصر ليمداجل ذلك الدرض .

 

ميتترر ام تتا  لبيتتع ومصتتوير ملتتك الكميتتة متتن  تتركة ،  23/6/2010وبمتتاريخ        

وبتين  تركة  ، ال يو  لصناىة السكر وَمثل ا فيه المم   األول الدضتو المنمتوب لل تركة

و بموجتب منتازل بنكتى ىتن اليصتيلة ك مقابتل الستواالنصر للمصوير واهسميراو ، وذل

متتن ختتالل البنتتك الميلتتى الم متتوح ىليتته اهىممتتاو ىلتتى البنتتك األ لتتى المصتتر  فتترع 
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النصر بالقا رة لكل وفدة أو ميويل اهىممتاو المستمنو  الم متوح للطتر  الثتانى وذلتك 

 للطر  األول فى يووو ذلك المبلع ...ىلخ ما جاع بالدقو .

 

يتتررت  تتركة ال يتتو  لصتتناىة الستتكر ىقتتو ا وَمثل تتا ،  30/8/2010متتاريخ وب        

ألتت  طتتن و    50فيتته الدضتتو المنمتتوب ) المتتم   األول ( ـ يتتررت ىقتتو بيتتع كميتتة 

( يتتو أىصتتى للمصتتوير للختتارج ىلتتى  تتينة 75% ستتكر أبتتيض مصتتر  )اكومتتا 10

 لوولة السووان . 2010خالل   ر سبممبر  وايوة

ذات يتتتررت  تتتركة ال يتتتو  لصتتتناىة الستتتكر ، وَمثل تتتا  9/0102/ 2وبمتتاريخ        

% ستتكر 10طتتن    10 000الدضتتو المنمتتوب المتتم   األول ـ يتتررت ىقتتو كميتتة 

 تتينات ختتالل  ( يتتو أىصتتى أليتتو الدمتتالع بالستتووان ىلتتى75مصتتر  )اكومتتا أبتتيض

 بيو أىصى . 2010  ر سبممبر 

 

التتثال  ممتتت بتتين كتتلا متتن يكتتون الثابتتت متتن ملتتك المداىتتوات أن الصتت قات وبتذلك       

 ركة النصر للمصوير واهسميراو وبين  تركة ال يتو  لصتناىة الستكر المتى َمثل تا فتى 

وه ،  ، ول  يكن المم   الثالت  طرف تا فتى  تذه الدقتوو الثالثتة المداىوات الدضو المنموب

وىنمتا مثتل  تركة ال يتو  فتى  تذه المداىتوات الثالثتة ىضتو ا ،  كان الطاىن طرفا في ا

ممتتا ه يمصتتور مدتته أن يتتوفع المتتم   ،  المنمتتوب .................... ) المتتم   األول (

 . الثال  للطاىن )المم   الثانى( أية مبالع ىلى سبيل الر وة ىلى يو مزاىمه

 

كما أن الثابت من مسمنوات ملك الص قة أن ا ممتت وفت  اللتوائل والقتوانين المتى         

وميت سمع وبصر كافة الداملين ب ركة ال يو  بوايتة متن ير ميك  ىمليات البيع للمصو

ويمتتى ىممتتا  الصتت قات ومصتتوير ا لوولتتة ،  رئتتيت مجلتتت ا وارة وىضتتو ا المنمتتوب

 فى الدقو بما ييق  صالي ا. السووان ىن طري   ركة النصر ، و ى الطر  الثانى
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ا بتالميقي  التذ  ىومته المتم   الثالت المصتطنعوه ينال من ذلك ، الدقو            متؤخر 

و تذا اهصتطناع كتان بمقتر  يئتة الرىابتة ا واريتة ،  29/10/2010اهبموائى بجلسة 

خاصتتة وأن الثابتتت متتن الدقتتوين ،  يمتتى مكممتتل صتتورة الواىدتتة المل قتتة أو الم ضتتوية

الثتتانى والثالتت  أن متتا بتتين  تتركة ال يتتو  لصتتناىة الستتكر و تتركة النصتتر للمصتتوير 

لمتتتم   الثالتتت  / ................ ثمتتتة ىالىتتتة ب متتتا ولتتت  يكتتتن ل،  واهستتميراو

 . وبالمالى فال صلة له بالص قات الثال 

 

ا لتو   تركة كنانتة الستووانيةوه يقوح فى ذلك أن المتم   الثالت  كتان         ،  سمستار 

،  ألن  ذا أمر يخصه وه ين ئ له ثمة ىالىة بينه وبين  تركة ال يتو  لصتناىة الستكر

ومن ث  ف نه ييصتل ىلتى ،  قوت أصال  بين  ركة كنانة و ركة النصرألن الدالىة اند

 . السمسرة من ايوا ما أو كلمي ما

 

ومن غير المنطقى أن يقو  المم   الثال  ب ر اع موظ ى  تركة ال يتو  لصتناىة        

 السكر ، والقول بذلك يسمييل خاصة  وأن مبلع السمسرة ه يوطى ملك المبالع .

 

 ىلتى متا مقتتو  يكتون ىتو ميقتت  انم تاع صت ة الطتتاىن )المتم   الثتانى( بتتأ  وبنتاع          

فضتال  ىتن أن تا ممتت ،  فتى ىمليتات المصتوير لوولتة الستووانىمل من أىمال وظي مه 

بصتتورة طبيديتتة ورستتمية وفق تتا لإلجتتراعات الواجتتب امباى تتا ستتواع بالنستتبة لكميتتات 

تتا طائلتتة ل  ،  تتركة ال يتتو  لصتتناىة الستتكرالستتكر أو األستتدار بتتوليل أن تتا يققتتت أرباي 

وليت أول ىلى ذلك مما ىرره ميمتو أيمتو البكتر  ،  ووفرت أماكن لمخزين البضاىة

( 9مجلت ىوارة  ركة ال يو  هنماج السكر بميقيقات النيابتة الدامتة )ل ىراىى رئيت

 بما نصه ىنوما ُسئل :

 ىبرا  ذلك الدقو ؟  مبرراتت : وما  ى 
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الستكر فتى ذلتك الوىتت بال تركة وكنتا فتى ياجتة للستيولة : كان  ناك مخزون متن جـ 

وكانت  ذه الص قة ميقت  ملتك الستيولة فضتال  ىتن ،  النقوية لسواو ىرض البنك األ لى

 . موزيع المخزون

 

بتتذات الدقتتوو الثالثتتة وبالمستتمنوات ورغت  أ ميتتة  تتذا التتوفع وجو ريمتته والمتتوى         

ف ن ميكمة الموضوع الم متت ىن تا ،  لمياكمةالرسمية المى ىوم ا وفاع الطاىن أثناع ا

ا ورايت مس ب فى  ترح جريمتة الر توة ،  جميد ا ول  مضمن ا يكم ا واسقطم ا ممام 

وىناصر أركان ا الجو رية وكتذا اىمرافتات المتم   الثالت  فتى جميتع مرايتل الميقيت  

أن مدتترض لتتوفاع الطتتاىن والمياكمتتة ومتتا ثبتتت متتن الميقيتت  اهبمتتوائى ، وون 

بالمسمنوات الرسمية المى ىوم ا والمى مثبت أنه ه ىالىتة لته بالصت قات المتى  مؤيووال

ىنته ممتت جميد تا بديتو ا ، وأن تا  المصورة للستووانجرت بصوو كميات السكر 

ب ا من ىريب أو بديو ، بيو أن الميكمة ل  ميصل وفتاع الطتاىن المتذكور  وه صلة له

تا برممتبما ينبئ  بتل وىدتوت ىتن ،  ه ولت  موخلته فتى اىمبار تاىن أن ا لت  ميتط بته ىلم 

ميصيله ول  مم طن لكون الدقوو الثالثة ستال ة التذكر ىتو مثتل  تركة ال يتو  في تا ووىتع 

وبتذلك استميال ىلتى الميكمتة ال صتل فتى ىضو ا المنموب المتم   األول ـ  نيابة ىن ا

ى القضتتائية والمتت التتوىو  ىتتن بصتتر كامتتل وبصتتيرة  تتاملة ومنكتترت لم تتا  وظي م تتا

م ترض ىلتتى القاضتتى ىبتل ال صتتل فتتى التوىو  ومكتتوين مدمقتتوه في تا أن يكتتون ىتتو ألتت  

ا صيييا بوىائد ا وبيجج كلا من الخصو  ومسمنوامه .  ىلمام 

 

 ََ:َََوقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأن

أن مكتون ىتو ألّمتت بكافتة ىناصتر ا يمدين ىلى الميكمة ىنو ال صل فى الوىو    »         

م   ومتا يقتو  لمأييتوه وذلتك ىلتى نيتو يبتين منته أن تا يتين اسمدرضتت ملتك وأولم ا ووفاع المت

ا  امال  ي يئ ل ا ال رصة لممييصت ا المميتيل ال تامل الكتافى  األولة كانت ىو ألّمت ب ا ىلمام 
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يول ىلى أن ا ىامت بواجب ا فى ميقي  البي  للمدر  ىلتى وجته اليقيقتة ـ فت ذا خال تت  الذ 

 .  « كم ا مديب ا ممدين النقض الميكمة  ذا النظر كان ي

 52/  6047ـ طدتن رىت   1000ـ ل   207ـ رى   33ـ ت  14/12/1982* نقض    

   

    51/  2365ـ  طدن رى   11ـ ل   1ـ رى    33ـ ت  3/1/1982* نقض    

    338ـ ل  72ـ رى   35ـ ت  25/3/1984* نقض    

 

 َ:ََوقضتَمحكمةَالنقضَبأن 

 

 « يديب المياكمة  . بكافة ىناصر افى الوىو  وون ا لما   اليك  »          

    440/42ـ الطدن   910ـ ل 204ـ رى   23ـ ت  12/6/1972* نقض       

 

فتتت ذا ىصتتترت الميكمتتتة فتتتى  تتتذا الواجتتتب ، ويصتتترت رؤيم تتتا فتتتى الميقيتتت          

منوات اهبموائى ويوه وون أن مميل وفاع الطاىن بجلسة المياكمة وما ىومه متن مست

بملك الجلسة وما بسطه من وفاع بمذكرامه المصرح له بمقويم ا والمسمنوات المتى مؤيتو 

فقتتو استتميال ىلي تتا ىلتتى  تتذا النيتتو أواع م مم تتا فتتى وزن ىناصتتر وج تتة نظتتره ، 

ول ذا اخمل ميزان المقوير فى يو ا بستبب متا  تاب ،  الوىو  وكافة أولم ا ن ي ا أو ىثبام ا

، األمر الذ  أو  ىلى خلل فى النميجة المتى انم تت  من ىصور ميصيل ا لوفاع الطاىن

ىلي ا ، ول ذا كان اليكت  مديب تا لقصتوره فضتال  ىتن ىخاللته بيت  التوفاع بمتا يستموجب 

 نقضه وا يالة .

 

َ
ً
َ.َََاَ:َالتناقضَوالتهاترعاشر

 

كانتتت أستنوت اهم امتتات ، للطتتاىن وللمتم   األول ، أن الر تتوة المزىومتتة ،          

، وىلتى ذلتك جتر  ميصتيل اليكت  للواىدتة  مقابل أواع ىمل من أىمال الوظي ة



469 

 

يستتبما استتمقرت فتتى اىمناىتته ، وميصتتيله لمتتا  ركتتن ىليتته متتن أىتتوال ال تت وو ، األمتتر 

 ىقوبات المى مضمن ا أمر ا يالة  .  103المداىب ىليه ـ ىذا اسمقا  ـ بالماوة 
 

متتن  12ذلتتك فيمتتا انم تتى ىليتته ل  ىضلينتتاىهّ أن اليكتت  المطدتتون فيتته ، ىتتاو      

 :    فقال ما نصه موونامه ،

 

ويي  أن الميكمة وىو اطمأنتت ىلتى أولتة الثبتوت فتى التوىو  ستال ة البيتان »         

وىلى اىمرا  المتم   الثالت  الرا تى بم اصتيل الوىتائع المتى ممتت فتى جريمتة الر توة 

ن ( متتتن ىختتتالل ومتتا ارمكبتتته كتتتل متتتن المم متتتين األول والثتتتانى ) الطتتتاى

 . « المى يمثالن ا بواجبات الوظي ة

 

 104صتتورة ا ختتالل بواجبتتات الوظي تتة المجرمتتة بالمتتاوة و تتذه الصتتورة ـ         

ىقوبتات  103الوظي تة المجرمتة بالمتاوة  ىقوبات ، غير صورة أواع ىمل متن أىمتال

لتى مولتتيظ بتين الصتورمين  ، ه مقمصتتر ى و تذه الموتتايرةالمتى أىتي  ىلي تتا اهم تا  . 

تتا فتتى  مموتتاير، وىنمتتا  بمضتتاى ة الورامتتةالدقوبتتة ىتتن ا ختتالل  الصتتورمان موتتايرا ماما

، األمتر التذ  يصت  اليكت  المطدتون فيته  مقومات الن اط ا جرامى وغرضته وىصتوه

 بالمناىض والم امر  . 

 

المتتى انم تتى ىليتته ل «   المناىضتتة» ىلتتى أن اليكتت  لتت  يستتمقر ىلتتى الصتتورة         

ويرجتع فيمتا خلتتل ،  الصتورة متع  تذهليم تامر ويمنتاىض موونامته ، فدتاو  متن 12

، ىلتى المقريتر بتأن متا ينستبه ىلتى الطتاىن  من موونامه 17،  16ىليه من ىوانة  ، ل 

 « .!!  أواع من أىمال الوظي ة» والمم   األول ، ىنما  و 

ه يدتر   بييت ن يتور  بم تامر ومنتاىض ومضتارب أستباب اليكت  ،  وما مقو        

بواجبتات الوظي تة ، أ  ىلتى  «  ا ختالل»  الميكمة ىلتى صتورة   ل اسمقرت ىقيوة
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والصتتورمان ممناىضتتمان ممأبيتتان ىلتتى متتن أىمتتال الوظي تتة ،  « أواع ىمتتل»  صتتورة 

متن الطتاىن  وموريان باخمالل فكرة اليك  ىن ىناصر الواىدة المى وان كال  ،  الموفي 

 والمم   األول ب ا .  

  

 ـ علىَأنإستقرَقضاءَالنقضَوقد : 

ىتو ورو ىلتى صتورة الميكمتة بأستبابه  أورومتهاليك  يكون مديبا  ىذا كان ما  »        

 ينتاىض بدضته التبدض اآلختر وفيته متتن المدتارض متا يصتمه بدتو  المجتانت وينطتتو 

فو  ذلك ىلى غمتوض وىب تا  وم تامر ينبتئ ىتن ىختمالل فكرمته ىتن ىناصتر الواىدتة 

ستمخالل مقومامته ستواع متا مدلت  من تا ا ا ا وانة مما ه يمكن مده المى ىسمخلل من

ويدجز بالمالى ميكمة النقض ىتن ىىمتال رىابم تا بواىدة الوىو  أو بالمطبي  القانونى 

ستتمقرار ا االيكتت  وىتتو   أورو تتاضتتطراب الدناصتتر المتتى ىلتتى الوجتته الصتتييل ه

ىلتى أ   يدتر يستمييل مدته أن ممتا  ، الثابمةسمقرار الذ  يجدل ا فى يك  الوىائع اه

 0 « أسات كونت ميكمة الموضوع ىقيوم ا ويكمت فى الوىو 

 769ـ ل  136ـ    36ـ ت  11/6/1985*  نقض 

 4223/52ـ طدتن  847ـ ل 174ـ رى  33ـ ت  4/11/1982*  نقض 

  

   940/46ـ طدن  44ـ ل 9ـ رى  28ـ ت  9/1/1977*  نقض 

 

 

 قضتَمحكمةَالنقضَبأنَكما  : 

ينتاىض ا ىذا كتان متا أورومته الميكمتة فتى أستباب يكم تا اليك  يكون مديب   »         

بدضه البدض اآلخر وفيه من المدارض ما ي وبه بدو  المجانت وينطتو  فتو  
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ختمالل فكرمته ىتن ىناصتر الواىدتة اىتن  ذلك ىلى ىب ا  وغموض وم امر ينبئ

ومامتته ويدجتتتز ستتمخالل مقاستتمخلل من تتا ا وانتتتة ممتتا ه يمكتتن مدتتته االمتتى 

المتى ضتطراب الدناصتر ىلى الوجته الصتييل هميكمة النقض ىن ىىمال رىابم ا 

ستمقرار التتذ  يجدل تا فتى يكت  الوىتائع الثابمتة ممتتا ستمقرار ا اهاأورو تا اليكت  وىتو  

يستتمييل ىلي تتا مدتته المدتتر  ىلتتى أ  أستتات كونتتت ميكمتتة الموضتتوع ىقيتتوم ا فتتى 

 . « الوىو 

 769 ل ـ 136 رى  ـ 36ـ ت  11/6/1985*  نقض  

 

 وممى كان ذلك ، اسمبان أن اليك  المطدون فيه ىو  ابه ما يسموجب نقضه  .     

  

 .  حادىَعشرَََ:َالقصورَوالنخلالَبحقَالدفا 

 

طلتتب وفتتاع الطتتاىن ، وكتترر طلبتته ،  تت ا ة وكمابتتة بمتتذكرة طلبامتته بجلستتة           

، وطبقتا للثابتت بمياضتر  25/2/2013، ث  بمذكرة طلبامته بجلستة  21/10/2012

ستتماع ومناى تتة المتتم   الثالتت  ...................... ك تتا و  طلبتتا جازمتتاالجلستتات ـ 

 .   ىثبات

 

 الجتو ر  الجتاز ىه أن الميكمة رفضت رفضا باما اهسمجابة ىلى  ذا الطلب         

و وصتتتوفت ىتتتن ىجابمتتته وىتتتن ستتتماع المتتتم   الثالتتت  ومناى تتتمه ك تتتا و ، ولتتت  متتتور، 

بمتتوونات يكم تتا أ  بيتتان لستتبب ى تتايم ا ىتتن ميقيتت   تتذا الطلتتب الجتتاز  الجتتو ر  

 . المبو    ا ة وكمابة ، والذ  ىرع به الوفاع سمع الميكمة

 َوقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه  : 
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ستتتماع المم متتتين ىذ طلتتتب التتتوفاع ىتتتن الطتتتاىن األول )المتتتم   با رم تتتاع(  »       

 بجلسة الميكمة . بات ، يي  له سماى   ومناى م  المدمرفين باىمبار     وو ىث

بمقولتتة ىن تت  ىهَّ أن الميكمتتة أخطتتأت صتتييل القتتانون يتتين رفضتتت ستتماى          

، فتتذلك ىنمتتا  مم متتون ىرضتتوا كمم متتين ولتت  ميل  تت  النيابتتة الدامتتة اليمتتين بميقيقام تتا

  الجنايتتات ميتتاك الواجبتتة ا ىمتتال أمتتا أ.ج  289يختتال  األصتتل المقتترر فتتى المتتاوة 

ىلتتى  يجتتب أن مبنتتى أن المياكمتتة الجنائيتتةمتتن ذات القتتانون ،  381ىمتتال  بالمتتاوة 

،  الميقي  ال  و  الذ  مجريه الميكمة بالجلستة ومستمع فيته ال ت وو متاو  ذلتك ممكن تا

،  متويى ب تا أىتوال ال تا و أو ه متويىولييصل القاضى  تذه الدقيتوة متن الثقتة المتى 

تتتا فتتتى يالتتتة ال تتتا  أو ،  واستتتمقاممه وصتتترايمهالن ستتتية وىتتتت أواع ال تتت اوة  ومم رس 

مدتين القاضتى فتى مقتوير أىوالته يت  و تى متن األمتور المتى  مراوغمه واضتطرابه

 . ىور ا

 

م متا  اهفمئات ىلى  تذا األصتل التذ  افمرضته ال تارع أليتة ىلتةوأنه ه يجوز        

 تى المتالذ األخيتر يكمتة كانت ىهَّ بمنازل الخصو  صراية أو ضمن ا ىن ذلك ألن الم

 ..... الذ  يمدين أن ين سل

 

وون أن مجيتتب المم متتين ىلتتى وأنتته لمتتا كانتتت الميكمتتة ىتتو انم تتت ىلتتى ا وانتتة        

ومناى تم   ،  ك ت وو ا ثبتاتالمم متين )المدمترفين( ستال ى التذكر  طلب   ستماع أىتوال

ممتا كتان يمدتين  التوىو  ، لمدلقه بواىدتات وكان  ذا الطلب يدو طلب ا جو ري ا

وه يقبل من ا متا أورومته متن مدليتل  ظ ار وجه الي  في ا ،  ىلى الميكمة ىجابمه

ثتت  بدتتو ذلتتك ييتت  ،  أوه   ستتؤال ال تتا و ذلتتك أن القتتانون يوجتتب،  لتترفض ىجابمتته

 مبو  ما مراه فى   اومه ...الخ .  للميكمة أن
 

 

  . فاع وبطالن ا جراعاتمديب ا با خالل بي  الوومن ث  ف ن اليك  يكون       
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   73لسنة  37391ـ فى الطدن رى   22/3/2004* نقض 
 

التتذ  أبتتواه وفتتاع الطتتاىن ، بستتماع  الطلتتب الجتتو ر وجتتوير بالتتذكر أن  تتذا          

ومناى تتة المتتم   الثالتت  ك تتا و ىثبتتات ، طلتتب يستتانوه متتا استتمقر ىليتته ىضتتاع ميكمتتة 

، وأن   تتى بمثابتتة  تت اوة ىثبتتات  يختتر ، التنقض متتن أن أىتتوال المتتم   المقتتر ىلتتى متتم 

بوض النظتر ىتتن ضتد  اهستموهل ب تتا )بالنستبة لويتره  تتا و ىثبتاتالمتم   المقتر  تتو 

 (. لكون ا مؤواه بوير يمين

 

 :ََوقدَقضتَمحكمةَالنقضَبذلكَفىَالعديدَمنَأحكامهاَفقالت

جدتتل منتته فتتى يتت  غيتتره متتن المم متتين من األىتتوال المتتى يتتولى ب تتا المتتم   ى»          

 0«  ا و ىثبات ضو  

 48 ل ـ 11 رى  ـ 25ـ ت  21/1/1974*  نقض 
 

 :َـ كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأن 

ممتتى .  للميكمتتة المدويتتل ىلي تتا فتتى ا وانتتة  تت اوةىتتول متتم   ىلىتتمخر  »          

 اهستتموهلـتت يمتتى ولتتو ستتمدت ىلتتى ستتبيل  ، ىلتتى صتتوى ا ومطابقم تتا للواىتتع اطمأنتت

 . «والندى ىلي ا فى ذلك غير مقبول  وبوير يل  يمين ،

 247 ل ـ 36 رى  ـ 47ـ ت  14/2/1996*  نقض 

 

 ـ وقضتَأيضاًَبأنه : 

يستتوغ   تت اوة  تتى فتتى يقيقتتة األمتترمتتن المقتترر أن أىتتوال متتم   ىلتتى يختتر   »          

 . «رمايت ىلي ا اأن مدول ىلي ا فى ا وانة ممى وثقت ب ا و للميكمة

 878 ل ـ 127 رى  ـ 47ـ ت  25/9/1996*  نقض 

أن منطبتت  كافتتة القواىتتو الخاصتة بوجتتوب ستتماع  تتا و ومدنتى متتا مقتتو  وأثتره         

  .ممى ممسك مم   بذلك  ا ثبات
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 :ََفقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأن

مُبنتى ىلتى الميقيقتات المتى مجري تا األصل فى المياكمات الجنائية أن ا ىنما »          

ا  ـ وذلتتك فتتى فتتى خالل تتا ال تت وو متتا وا  ستتماى   ممكنتتالميكمتتة فتتى الجلستتة ومُستتمع 

مواج ة الخصو  وىلي ا أن مدتاون التوفاع  فتى أواع مأموريمته وأن متأمر بالبيت  ىتن 

فتت ذا ىصتترت فتتى ذلتتك كتتان يكم تتا    ، ولتتو بتتالقوة ألواع ال تت اوة وىيضتتاره ال تتا و

 0« مديبا   خالل ا بي  الوفاع 

  55لسنة  1916ـ طدن  1106ـ ل  204 ـ رى  36ـ ت  12/12/1985*  نقض   

لستنة  295ـت طدتن 176ـت ل186ـ رىت   4ـ مجموىة ىمر ـ جتـ 28/3/1938*  نقض  

8  

  55لسنة  1605ـ طدن  801ـ ل  141ـ رى   36ـ ت  2/10/1985*  نقض 

 

القاضتى بتأن المتم   المقتر ىلتى غيتره  وىو أخذت ميكمة النقض ب ذا الوصت         

 ميتا  وايتو بالمرافدتة ىتن جميتتعوىالتت بتأن ىيتا   بتة  تا و ىثبتات ،متن المم متين بمثا

 ـ ك ا و ىثبات ضو البتاىينالمم مين مع مدويل الميكمة فى ىضائ ا ىلى أىوال أيو   

يميق  به المدارض بين مصتالي   األمتر التذ  كتان يمدتين مدته فصتل وفتاع المم متين 

   .. ولمتا كانتتت الميكمتة ىتتو الستمة األول ىتتن وفتاع المتتم   الستابع التتذ  ىىمتر  ىلتتي

 تذا المدتارض ف ن تا  سميت لميا  وايو بالمرافدتة ىتن   جميدتا  ىلتى الترغ  متن ىيتا 

  0 مكون ىو أخلت بي  الوفاع مما يديب ىجراعات المياكمة

  5104/62ـ طدن  260 ل ـ 38 رى  ـ 46ـ ت  14/2/1994*  نقض 

ىىمبترت المتم   المدمتر  ىلتى أن ميكمتة التنقض ىتو  وواضل من  ذا القضاع        

ىتتن  غيتتره  تتا وا  ضتتوه بمتتا يمدتتين أن يكتتون لكتتل من متتا ميتتا  مستتمقل ليمتتولى التتوفاع

وجاع وص  ا للمم   فتى  تذه اليالتة وبأنته  تا و  موكله بيرية مامة وىسمقالل مطل  ،

ضو متن ىىمتر  ىليته ىاطدتا  وواه  ىلتى أنته  تا و فدلتى ولتيت متن ىبيتل المجتاوز أو 
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 0ل ق ى كما نيى ىلى ذلك اليك  الطدين المدبير ا

 

المتم    اىمترا وال  اوة  ى ىخبار بما أوركمه اليوات لو  ال ا و ـ وىو جتاع         

ولذلك ف تو  تا و  ، ضو الطاىن بما ييق  مدنى ال  اوة وف  م  وم ا القانونى ثال ال

اومه فتتى ضتتوه وييتت  لتته مناى تتمه وطلتتب ىستتموىائه ليمثتتل أمتتا  الميكمتتة ويتتولى ب تت 

ه من   اوة لدل فى  تذه المناى تة متا يضور جميع الخصو  ول   مناى مه فيما يولى ب

كمتا أن للطتاىن ب ىمبتاره مم متا ويختر متن يتمكل  أن  يك   اليقيقة وي و  للصواب ،

وه ميتل  خ ائته ومستمره ميتت ىبتاعة ىتو  جتواز  يدقب ىلى أىوال ال تا و المتذكور

ج طالمتا أن ىىمرافته ىتو مدتو  ىلتى غيتره متن المم متتين 0أ 274ىستمجوابه طبقتا  للمتاوة

ول  يقمصر ىليه ويوه ـ ول ذا ه يجوز بيال يرمتان الطتاىن متن يقته الم تروع فتى 

مناى ة المتم   المتذكور فتى ىىمرافته ضتوه والتذ  يدتو  ت اوة مكمملتة لكافتة ىناصتر ا 

 .ما سل  البيان ومقومام ا القانونية ك

 

الدلة من يظر ىسمجواب المم   بالجلسة أثنتاع المياكمتة  تى وجوير بالذكر أن         

ـت و تو وليتل خطيتر  ، اهىمترا أن ذلك ا سمجواب ىتو يتؤو  ىلتى يمتل المتم   ىلتى 

 ب رمكاب تتا ، ىمتتر ايمكتتن أن يتتؤو  ويتتوه ىلتتى ىوانمتته ومستتاعلمه ىتتن الجتترائ  المتتى 

ـت ألنته  ه متن المم متين ،ممدويا  ىلى غيتر هومنم ى  ذه الدلة وه ريب ىذا ما كان ىىمراف

ىذا كتتان ىتتو فتترط فتتى ستتره وأذاىتتة ب ىمرافتته ىلتتى ن ستته ـ ف تتذا  تتأنه وليميمتتل ويتتوه 

ـ ولكن ه يجتوز لته بيتال أن يمممتع ب تذا اليمايتة  مسئولية  ذا ا ىمرا  وما أىر به ،

ىذ يظتل متن يت   تذا  ، ا ىلتى غيترهالمتى ك ل تا ال تارع للمتم   ـ ىذا متا أصتبل  تا و  

 تتذا ال تتأن، ـ وه يجتتوز بيتتال  ىليتته وي نتتو أىوالتته فتتى اىمرافتتهيناى تته فتتى  الويتتر أن

يرمانتته متتن  تتذا اليتت  وىستتمثناع  تت اوة المتتم   ىلتتى غيتتره متتن األصتتل الدتتا  المقتترر 

أصتتال  و تتو يتت  المتتم   فتتى مناى تتة كافتتة األولتتة المطرويتتة ىلتتى بستتاط البيتت  ىنتتو 
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ة ا م تتا  ضتتوه وىلتتى رأستت ا المياكمتتة بمتتا فتتى ذلتتك أولتتة الثبتتوت المتتى ستتاىم ا ستتلط

 0ىىمرا  أيو المم مين ضوه 

 

والقول بوير ذلك يجدل الطاىن غير ىاور ىلى ممارسة  تذا اليت  األصتيل متن        

متع أن مناى تمه ، ىليته  الثال يقو  الوفاع بصوو وليل جو ر  ىوامه ىىمرا  المم   

ى كونم تتا ىبتتل ىيتتا  ىتتو مستت ر ىتتن وىتتائع وأولتتة يمويتتر ب تتا وج تتة نظتتر الميكمتتة والمتت

ومكون الميكمة بتذلك وىتو يرمتت الطتاىن متن ىستمدمال يقته  الطاىن ب ذا ا جراع ،

 0الم روع فى مناى ة أيو   وو ا ثبات ضوه ىو أخلت بيقه فى الوفاع 

 

ولت   ثالت ه يجوز كذلك القول بأن النيابة الدامة ىامت ب ستمجواب المتم   الكما         

ـ وأن ذلتك متا ي تير والمتم   األول ىنوما أولى بأىواله ضو الطتاىن مق  بميلي ه اليمين 

ـ ألن  اىلتتى أن تتا ىىمبرمتته مم متتا فتتى جميتتع مرايتتل ىسمجوابـــتتـه وأىوالتته ولتتيت  تتا و  

الميكمة ليت ل ا أن ملوذ بمصر  صور من النيابتة الدامتة و تى ستلطة الميقيت  لكتى 

مصتر  وه مخضتع لته وه منستا  مقي  ىليه ىضتاع ا ألن تا مبستط رىابم تا ىلتى  تذا ال

ـ والقاضتتى  ومتتالك األمتر فتتى يتتو ا ويتتو ا، ا خاصتة ىذا كتتان مصتترفا خاطئ تت، وراعه 

الجنائى  تو ستيو التوىو  الجنائيتة المطرويتة أمامته يتولى برأيته في تا ويراىتب صتية 

ا طليقتتا  متتن كتتل ىيتتو وه يجتتوز لتته أن يدمتتو ا جتتراعات المتتى ىمبدتتت فتتى ميقيق تتا يتتر  

 ثالت لت  مستأل المتم   الـ ومتن جانتب يختر فت ن الميكمتة  رأ  يخر لسواه ،ب جراع أو 

) الطتاىن ( ووفاىته متن ىومته  ىما ىذا كان يواف  ىلى مناى مه بمدرفتة المتم   الثتانى

سمجواب المتم   بمدرفتة الميكمتة وكافتة الخصتو  ىذا متا اأ.ج مبيل  274ألن الماوة ، 

بتتذلك وىتتو مطوىتتت متتن ملقتتاع ن ستت ا أو ضتتمنا  ومكتتون الميكمتتة  ىبتتل ذلتتك صتتراية  

ورفضت مناى مه بمدرفة الطتاىن ووفاىته ىلتى مقتوير بتأن  تذا ا جتراع ميظتور فتى 

بالنظا  الدا  و و ليت كذلك ألنه مقترر لمصتلية المتم   ويتوه جميع األيوال وممدل  
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و و من تروا  صتايب اليت  فتى الممستك بتذلك اليظتر ولته أن يمنتازل ىتن يقته ويقبتل 

ستتتمجوابه ومناى تتمه فتتى ذلتتتك اىمرافتته ىلتتتى غيتتره أو يممستتك بيظتتر اى المناى تتة فتت

 0 ىمرا اه

 

كما أن الميكمة مكون بذلك وىو فرىت بين ي  التوفاع فتى مناى تة ال تا و فتى          

أيتة مريلتة مكتتون ىلي تا التتوىو  طالمتا لتت  يولت  بتاب المرافدتتة بدتو ويظتتل  تذا اليتت  

 يمياط ىذا ما ىمج ت ىلى القضتاع بويتر البتراعة ىائما  ولو ممسك به الوفاع ىلى سبيل ا

وون مستوغ  ـ  اوة ضو    يُدّوـ وبين ىىمرا  المم   ىلى غيره من المم مين والذ  

ذ متتن الطبيدتتى أن يك تتل للمتتم   يقتته الم تتروع فتتى مناى تتة كتتل متتن ىتتانونى مقبتتول ـ ى

لميكمتة ي  و ضوه فتى مضتمون  ت اومه ولتو كتان مم متا ـ ثت  يمترك األمتر بدتو ذلتك 

متتا يطمتتئن ىليتته وجتتوان ا ويرمتتاح لتته الموضتتوع المطتتروح ىلي تتا النتتزاع لل صتتل فيتته ب

 0ضمير ا 

 

أمتتا أن مكم تتى الميكمتتة بمتتا يقتتر بتته المتتم   ىلتتى غيتتره وون ثمتتة مناى تتة أو         

ىستتمجواب ستتواع متتن جانب تتا أو متتن جانتتب متتن ىىمتتر  ىليتته متتن المم متتين ووفتتاى   

ف نتته ىتتول يجتتافى اليقتتو  الم تتروىة للمتتم   ، ظتتور بتتوىو  أن ذلتتك ا ستتمجواب مي

ـ و تتو الطتتاىن فتتى يالمنتتا الماثلتتة ـ ييتت  يصتتبل  التتذ  صتتور ضتتوه ذلتتك ا ىمتترا 

متا مانونى بتأغالل فرضتم ا الميكمتة ىليته وون ستنو ىت ذلك مولول اليو مكتبال  واليال ك

 0يدجزه ىن ممارسة يريمه فى الوفاع ىن ن سه 

 

ىلتى األستئلة المتى موجته ىليته متن الطتاىن  ثالت بة المتم   الكما أن طريقة ىجا         

ووفاىتته ىنتتو ىستتمجوابة وموى تته من تتا ىتتو يكتتون لتته متتن المتتأثير ىلتتى وجتتوان الميكمتتة 

ووزنته ىبتل ىصتوار اليكتت  والمتم   األول ـ ىمرافته ضتو الطتتاىن اىنتوما مخلتو لمقتوير 
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متن يت  التوفاع ىتن  القتول أنوه ينتال متن ذلتك  ىمترا  ،ضتوه ب وانمته بنتاع ىلتى اه

ضتتوه ـ ألن ممارستتة  تتذا اليتت  ىلتتى النيتتو  ثالتت ىمتترا  المتتم   الاو الطتتاىن أن ي نّتت

الصتتييل يكتتون غيتتر ممكتتن بتتل مستتمييال  طالمتتا لتت  ممكنتته الميكمتتة متتن ىستتمجواب 

ضتتوه ـ خاصتتة وأن ملتتك المناى تتة المتتى  اىمرافتتهالمتتذكور فتتى  ثالتت ال ومناى تتة المتتم  

مراىتتب متتا يتتوور في تتا بيتتت مر تت  ووجتتوان يقتتظ ىتتو مستتمد ا الميكمتتة ألول متترة و

وم ضتل مخال مته والمتم   األول ضتو الطتاىن  اهىمترا مك   ىن أمتور مكتذب  تذا 

لليقيقتتة والواىتتع ـ و تتو أمتتر يمنتتافى متتع ىواىتتو الدوالتتة والمتتى موجتتب بوا تتة أن يكتتون 

وجته وك ت  أ اهىمترا فتى مناى تة  تذا  لنيرًّ غيره ىليه  اىمرا المم   الذ  يواجه 

ـ وىه  أصتبل يت  التوفاع وفت  منطت  اليكت  ـ م رغتا   واستموهلهىواره وفساو منطقه 

متتن مضتتمونه ومجتترو  تتدار  تتكلى ه ييقتت  الوتترض التتذ  متتن أجلتته نتتل الوستتمور 

و تو متا كتان يقمضتى متن الميكمتة أن ممتيل ال رصتة ، والقانون ىلتى ك المته ويمايمته 

ضتوه و تى  ت اوة بكتل  اىمرافتهفتى  الت ثالمم   ال واسمجوابللطاىن ووفاىه مناى ة 

 تذا ىلتى أن   تذا اليت  الم تروع ، استمدمالأركان تا القانونيتة ـ وه ميتول بينته وبتين 

ىتو مدتين  واضتطرابهالن سية وىتت مناى تمه ومراوغامته  ثال الم رت فى يالة المم   ال

 ه .ي  ىور اىمرافهالميكمة ىلى مقوير 

 

 

 :ََوقضتَمحكمةَالنقضَبأن

الم تترت فتتى يالتتة ال تتا و الن ستتية أثنتتاع أوائتته ال تت اوة أمتتا  الميكمتتة وىنتتو »          

ضتطرابه وغيتر ذلتك ممتا اومراوغامته وـ  مناى مه في ا متن جميتع أطترا  الخصتومة

يممتال أن مجتئ ال ت اوة المتى مستمد ا يدين القاضى ىلى مقتوير أىوالته يت  ىتور ا وه

مندتت بته متن األولتة األختر  المتى ىولتت ىاويباح للوفاع مناى م ا بما يقند تا بويتر متا 

 .«  ىلي ا
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  1605/55ـ طدن  801 ل ـ 141 رى  ـ 36ـ ت  3/10/1985*  نقض 

 
 

 َ:َََوقضتَمحكمةَالنقضَكذلكَبأن

يمياطيتا  ستماع  تا و ىثبتات أو اوطلب الوفاع فى خما  مرافدمه البراعة أصتليا  »       

لمتز  الميكمتة ب جابمته ممتى كانتت لت  منمته ىلتى ىجراع ميقي  ُمدَيَِّن يُدمبر طلبا  جازمتا  م

 . «  البراعة

 1656ـ طدتتن  591ـ ل  119ـ رىتت   33ـ ت  11/5/1982*  نقتتض 

  52لسنة 

 

وممى كان ما مقو  ، ف ن اليك  المطدون فيه يكون ىتو ىابته القصتور وا ختالل         

الطتاىن ،  ـ ىلتى وفتاع غيتر مبتررةـ  مصتاورةبي  التوفاع ن بمتا ينطتو  ىليته متن 

 األمر الذ  يديب اليك  بما يسموجب نقضه . 

 

 

 

 

 َ.ََثانىَعشرَ:َالقصورَومخالفةَالقانونَوالخطأَفىَتطبيقه

 

رفضتتت ميكمتتة الموضتتوع ، ىجابتتة التتوفاع ىلتتى طلبتته ب يالتتة وفدتته بدتتو              

ا ىقوبات ـ ىلى الميكمة الوسمورية الدليا للبت فيته ، 107وسمورية الماوة  و تو  مكرر 

وفع جو  جو ر  ومدروض فدتال  ىلتى الميكمتة الوستمورية الدليتا فتى التوىو  رىت  

،    وسمورية ىليا ، واستمجابت لته أكثتر متن وائترة متن ووائتر الجنايتات31لسنة  16

ا ـ  وصريت برفع الوىو  للميكمة الوسمورية الدليا ، مثلمتا يتو  ـ ممثتيال  ه يصتر 
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كلتى  تر   2345/2005موينتة نصتر ) جنايتات  28060/2005فى الوىو  رى  

القا رة ( ـ يي  رفدت الوىو  بال دل ـ وغير تا ـ ىلتى الميكمتة الوستمورية الدليتا أو 

  وستمورية ىليتا ، ميجتوزة للمقريتر بالميكمتة الوستمورية 31لستنة  16الوىو  رى  

 الدليا . 

  

ا نصتتت ، ك تتأن مت 192وغنتى ىتن البيتتان أن الوستمور اليتتالى نتل فتتى المتاوة /     

، ىلتى اخمصتال الميكمتة الوستمورية الدليتا ـ  1971من وسمور  175ىليه الماوة /

، وهز  وذلتتك ومقمضتتاه أنتته  القتتوانينـتت بال صتتل فتتى وىتتاو  وستتمورية  وون غير تتا

متتن ىتتانون الميكمتتة الوستتمورية الدليتتا ، أنتته لتتيت للميكمتتة  29وبصتتريل نتتل المتتاوة 

الوفع ، وىو وىتا ىلتى  تذه «  جوية» ن مبي  فى الموفوع أمام ا بدو  الوسمورية ىهَّ أ

، متتا كتتان يتتؤو  ىليتته اختتمال   كافتتة الميتتاك القاىتتوة المتتى صتتارت ميتتل ايمتترا  متتن 

النظتر ومضتتارب أيكتتا  الميكمتة فتتى  تتأن وستتمورية متاوة أو ىتتانون ، فمقضتتى بدتتض 

ـ لتذلك استمقر الوستمور المصتر   ومقضى أخر  بدو  وسموريمه،  األيكا  بوسموريمه

بالرىابتتة ىلتتى وستتمورية  وون غير تتالتتى أن مختتمل الميكمتتة الوستتمورية الدليتتا ى

 القوانين . 

 ويو ا وون بتاىى الميتاك ويي  أن الميكمة الوسمورية الدليا  ى المنوط ب ا          

 30،  26،  25م مة الرىابة ىلتى وستمورية القتوانين واللتوائل طبقتا لنصتول المتواو 

ى  أن الميكمة الوستمورية الدليتا ، فت ذا رأت أ  ميكمتة ف 48/1979من القانون رى  

متواو القتانون مدتين ىلي تا وىت  التوىو  وىيالم تا التوفاع بدتو  وستمورية ىيتو   جوية

متن الوستمور  175لل صل فى الوفع ىمال بنل الماومين  ىلى الميكمة الوسمورية الدليا

   من ىانون الميكمة الوسمورية الدليا سال  الذكر . 26، 
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التوفع ،  « جويتة »ومن يي  أن كل متا لميكمتة الموضتوع أن مبيت  فيته  تو        

وون أن ممختتذ متتن رؤيم تتا أو رأي تتا ستتبب ا للختتوض فيتته والييلولتتة وون ىرضتته ىلتتى 

 .  الميكمة الوسمورية الدليا

 

 « جويتة »ىهَّ أن ميكمة الموضوع المطدون فى يكم تا لت  ملمتز  يتووو مقتوير        

بمتوونات  11فقالتت ل وصتاورت ىليته برأي تا  تىخاضتت فتى موضتوىه الوفع ، و

أن التوفع بدتو  وستمورية المتاومين الم تار ىلي متا  متر وكانت  ذه الميكمتة  »يكم ا 

، وه يختتتال  مبتتوأ مكتتتافؤ ال تترل لجميتتتع المتتتواطنين  ه يستتانوه واىتتتع أو ىتتانون

ىلتى ت الميكمتة متن ذلتك ، ومن ثّ  انم  «والمساواة فيما بين   فى اليقو  والواجبات 

 .  أنه يمدين اهلم ات ىن  ذا الوفع

 

 متتا ه يصتتلل مكئتتة هىمستتا  ىتتو  الجويتتة التتوفعوىتتو ستتا  اليكتت  المطدتتون فيتته        

ا ىقوبات ، فليت المناط ـ كمتا ىتال ـ مكتافؤ ال ترل  107بدو  وسمورية الماوة / مكرر 

تتتا بتتتين اليقتتو  والو اجبتتتات ، ىنمتتا م رىتتتة التتتنل لجميتتع المتتتواطنين والمستتاواة ىموم 

، فالرا تى والوستيط ، كال متا  مقتارفى ذات الجريمتةالجنائى وىو  مساوامه فى  تأن 

، والقاىتوة الدامتة فتى  وكال ما  ريك في تا للمرم تىفى ذات جريمة الر وة ،  مسا  

ىتتانون الدقوبتتات أن ال تتريك يداىتتب بدقوبتتة ال اىتتل األصتتلى ، وه ميتتل متتن ثتت   ذات

تتا ىلتتى را تتى أو الوستتيط متتن القاىتتوة ، ال هستتمثناع واستتمثناؤ ما يمثتتل وه  تتك خروج 

، فضال  ىمتا أو  ويتؤو  ىليته  مبوأ المساواة بين أطرا  ذات الجريمة المسا مين في ا

ذلك من استموالل  تذا اهستمثناع استمواله  مديب تا يخترج بالدوالتة القضتائية ىتن مرما تا 

 وغايم ا .

 



482 

 

ونظتره اآلن بال دتل أمتا  الميكمتة ،  الوفع من مياك  ىويوة  ذا ىلى أن ىبول  ذا      

للميكمتتة  أو يبتترر،  ه يستتمقي  مدتته اىمستتا  أنتته وفتتع غيتتر جتتو ،  الوستتمورية الدليتتا

فتى  تأن  بما امخذمه من أسباب مركن ىلى رؤيم ا  ى ورأي تا  تى،  مصاورمه ويجبه

متتا نيتت ىليته الميكمتتة بدتتو  الوستمورية ، فبتوا  التوفع «جويتة  »وستمورية التنل ـ ه 

الوستتتمورية المتتتى متتتنل بتتتأن الميكمتتتة  مصتتتاوره فدليتتته ىلتتتى التتتوفع وىلتتتى القاىتتتوة

 ـ بالرىابة ىلى وسمورية القوانين .  وون غير اـ  الوسمورية  ى المخمصة

 

يختتال  النظتتر وواضتتل أن ختتوض اليكتت  فتتى موضتتوع التتوىو  الوستتمورية ،       

، ومرف  طتى اليافظتة المقومتة متع  قه والقضاع الصييل وما امج ت ىليه فدال  يراع ال

 28060/2005أستتباب  تتذا الطدتتن ، ىتترار ميكمتتة جنايتتات القتتا رة فتتى التتوىو  

كلتتتى  تتتر  القتتتا رة ( ـ يوىتتت  التتتوىو   2345/2005جنايتتتات موينتتتة نصتتتر ) 

وبجويتة التوفع مكرر  ىقوبات ،  107وسمورية الماوة  والمصريل برفع الوىو  لدو 

 ، وأوروت الميكمة بميضر جلسم ا بيان ا لذلك :  بدو  وسموريم ا

 

مكررا متن ىتانون الدقوبتات ميتل التوفاع بدتو   107ويي  ىن نل الماوة   »         

يداىتتب الرا تتى والوستتيط بالدقوبتتة المقتتررة  »الوستتمورية يجتتر  ىلتتى أنتته :  

أو الوستتيط متتن الدقوبتتة  ىذا أخبتتر الستتلطات  ، ومتتع ذلتتك يد تتى الرا تتى للمرم تتى

 . «الجريمة واىمر  ب ا ب

 

 و أن الوفع بدو  وسمورية  ذه الماوة الميكمة مر  ويي  ىن  ذه  »          

يقيقمته طتر  فتى جريمتة . ذلتك أن الرا تى أو الوستيط  تو فتى وفع جتو  

الر وة و ريك في ا ألنه يرض أو ام ت  أو ستاىو ال اىتل األصتلى و تو 

مدتته ال تتارع الجنتتائى المرم تتى ىلتتى ارمكتتاب الجريمتتة ، ورغتت  ذلتتك م



483 

 

الماوة المذكورة لمجترو ىخبتاره بالجريمتة أو اهىمترا   با ى اع من الدقاب بنل

صتور المتاوة المتذكورة ىلتى ب ا ، وىتو امج تت ىراوة  تذا ال تارع بتواعة وصتراية فتى 

ـ ، ولكنته أرو  بال تطر الثتانى متن  بذات ىقوبة المرم ىـ  ىقاب الرا ى أو الوسيط

ومتن ثت  فت ن ىراوة  ما من الدقاب ىذا أخبرا بالجريمتة أو اىمرفتا ب تا ، ملك الماوة ىى ائ

ال تارع اندقتوت فتتى صتور المتتاوة ىلتى ىقاب متتا و تو األصتتل فتى ىقتتاب ال تريك فتتى 

ارمكاب الجريمة ، ولو كانت ىراوة الم رع الجنائى ىو امج ت بواعة ىلتى ىى ائ متا متن 

متتن أجتل ذلتتك امجتته الكثيتتر متتن .  ىقاب متتاالدقتاب لمتتا نتتل بصتتور ملتك المتتاوة ىلتتى 

ىلى أن ملك الماوة أصبيت  ه مؤو  ىلتى النميجتة المرجتّوة من تا فق اع القانون الجنائى 

وذلك ل ساو الضتمائر وختراب التذم  ممتا جدل تا مستمخو  فتى الوت  واهيميتال ومل يت  

التم   لل ترفاع لوترض اهيقتاع ب ت  وىىامتة األولتة ىلتى ذلتك متع اطمئنتان  تذه الن تتوت 

لمريضة ىلتى ا ى تاع متن الدقتاب با خبتار أو اهىمترا  وبالمتالى يتوىو  تذا الجانتب ا

من ال ق اع ىلى ىلواع  ذه الماوة خاصة مع اهسمخوا  السىع لمثل  تذه المتواو القانونيتة 

ومتتع استتم يال أ تتكال ال ستتاو  فتتى ىطاىتتات المجممتتع المخمل تتة ب تتكل مبا تتر أو غيتتر 

 .  « مبا ر

 

 التنقض ل تا امجتاه فتى  تذا المنيتى ىنتوما ىضتت بتأن  :  ويي  ىن ميكمة » 

ا متن ىتانون الدقوبتات  107ال ارع ىذ نتل فتى المتاوة  » مداىبتة الوستيط ىلتى مكترر 

ممتا يمدتين مدته مطبيت   «الوستيط  »بالدقوبة ذام تا المقتررة للمرم تى ىتو أطلت  ل تظ  

متتن الوستتيط فتتى الر تتوة ستتواع كتتان يدمتتل  التتنل ىلتتى كتتل متتن يصتتو  ىليتته وصتت 

يلجتأ المتم   مضتطرا جانب الرا ى ، أ  من جانب المرم تى ، ومتن ج تة أختر  فقتو 

ىنوما مضي  به الستبل ىلتى اهىمترا  بمقتوي  الر توة والوستاطة في تا ليمممتع با ى تاع 
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من الدقاب رغ  أنه ل  يكن له وور فى مقوي  الر توة أو الوستاطة في تا ولكتن ف تل فتى 

 . « يقو  ضو المرم ى وليل ثبوت ه أسات لهمقوي  الوليل ىلى ذلك وبالمالى 

 

ويتو ا وون بتاىى الميتاك  ويي  أن الميكمة الوسمورية الدليا  ى المنوط ب ا  »      

 30،  26،  25طبقتا لنصتول المتواو  ىلتى وستمورية القتوانين واللتوائل م مة الرىابة

رأت أ  ميكمتة فى  أن الميكمة الوستمورية الدليتا ، فت ذا  48/1979من القانون رى  

جوية الوفاع بدو  وسمورية ىيو  مواو القانون مدين ىلي ا وى  التوىو  وىيالم تا ىلتى 

متن الوستمور ،  175الميكمة الوسمورية الدليا لل صل فتى التوفع ىمتال بتنل المتاومين 

 . « من ىانون الميكمة الوسمورية الدليا سال  الذكر 26

 

 

 

 

 

 

 

َفلهذهَالأسباب

 

متة وىت  الستير فتتى التوىو  وىيالم تا بيالم تا ىلتى الميكمتتة ىتررت الميك »    

 107الوستتمورية الدليتتا للم ضتتل بال صتتل فتتى التتوفاع بدتتو  وستتمورية نتتل المتتاوة 

ا من ىانون الدقوبات ونبه ىلى المم مين الياضترين وىلتى النيابتة ىىتالن  مكرر 

 . « المم مين الوائبين ب ذا القرار
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، ييت   وسمورية فدتال  ىلتى الميكمتة الوستمورية الدليتابدو  الوىو رفدت الوىو         

   وسمورية ىليا ، وميجوزة لمقرير  يئة الم وضين . 31لسنة  16ىيوت برى  

 * اليافظة المقومة مع  ذه المذكرة بأسباب الطدن .

 

ا ،        ىتتو  جويتتة وفتتع ، اىمستتا  اليكتت   بتتل يختتال  الواىتتع والقتتانونفلتتيت صتتييي 

 .  الميكمة الوسمورية الدليافدال  ىلى  مدروض

 

جويتة  »التوفاع والتوفع ، ومجتاوزت مقتوير  وىو صتاورتوبذلك مكون الميكمة         

وبنتت ىلتى ذلتك ،  ىلتى مقريتر رأي تا  تى فتى التوفعالوفع ، و و فقط المدقتوو ل تا ،  «

، ف ن تتا  رفتض ميقيت  التتوفع المبتو  والمصتتريل برفدته ىلتتى الميكمتة الوستتمورية الدليتا

ك مكتتون ىتتو أخلتتت بيتت  الطتتاىن والمتتم   األول فتتى التتوفاع ، وجتتاع مستتبيب ا ل تتذا بتتذل

الترفض مديب تا بالقصتور وبالمخال تة للقتانون والخطتتأ فتى مطبيقته ، األمتر التذ  يوجتتب 

 نقض اليك  . 

 

 

 .  البطلان:   ثالثَعشر
 

 لتتت  يوىتتتع متتتن األستتتماذ ذلتتتك أن الثابتتتت متتتن متتتوونات اليكتتت  المطدتتتون فيتتته أنتتته       

وىنمتا وىتع ىليته ، رئيت الوائرة المى أصورت اليك  ،  المسم ار ......................

وكتتذلك اليتتال بالنستتبة لميضتتر ، المسم تتار .................. ىضتتو التتوائرة اليمتتين 

ومتن المقترر فتى  تذا ،  المى صور في ا اليكت  ميتل  تذا الطدتن 11/8/2014جلسة 

لمى أصورت اليك  ل  يوىع ىليه لدتذر ىتا  لويته أو الصوو أنه ىن كان رئيت الميكمة ا

ىه أنته يمدتين ىثبتات متا بينه وبتين الموىيتع ىلتى اليكت  بنستخمه األصتلية ،  مانع يال
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، وون ياجتتة ىليتته كتتان لمتتانع ىتتا  لويتته ي يتتو أن ىتتو  موىيتتع رئتتيت التتوائرة 

 لإلفصاح ىن ما ية  ذا المانع .
 

وىن أجتازت أن يوىتع ىجتراعات جنائيتة ،  312يُضتا  ىلتى متا مقتو  أن المتاوة         

ىه أنه يمدتين أن يثبتت بتاليك  متا ي يتو أن ،  ىلى اليك  أيو ىضاة ال يئة المى أصورمه

صتتووره كتتان بنتتاع  ىلتتى يضتتور جميتتع القضتتاة التتذين ا تتمركوا فتتى المواولتتة وكونتتوا 

ات والمتتى متتن ىتتانون المرافدتت 170، ىمتتال  بالمتتاوة  رأي تت  فتتى اليكتت  وىه كتتان بتتاطال  

يجتب أن ييضتر القضتاة التذين ا تمركوا فتى المواولتة متالوة  »جر  نصت ا كتاآلمى : 

 . « ف ذا يصل أليو   مانع وجب أن يوىع مسووة اليك اليك  
 

 َوقضتَمحكمـةَالـنقضَ،َالـدوائرَالمدنيـةَ،َفـىَالعديـدَمـنَأحكامهـا

 :  بأنه

التتذ  لتت  ييضتتر قاضتتى أن ال األصتتليةيمدتتين أن يبتتين فتتى نستتخة اليكتت  »            

ا بطالن ت بتاطال  وىهّ كان اليكت  ،  النط  به ىو ا مرك فى المواولة ووىع ىلى مسوومه

 . «  الدا  يمدل  بالنظا  

 781ـ ل  103ـ رى   9ـ ت   18/12/1958* نقض مونى 

 460ـ ل  48ـ رى   8ـ ت  25/4/1957* نقض مونى 

ـ ل  99ـ رىتت  1ـ جتتـ ـتت متتج القواىتتو القانونيتتة 2/2/1933* نقتتض متتونى 

176 
 

ختال كليتة ممتا ي يتو أن الستيو رئتيت وبالرجوع ىلى اليك  المطدون فيه يمبين أنته       

التتوائرة المتتى أصتتورمه ا تتمرك فتتى المواولتتة ىبتتل ىصتتواره وكتتان متتن بتتين ال يئتتة المتتى 

 . أصورمه
 

 

ون وغنتتتى ىتتتن البيتتتان أن ىتتتانون المرافدتتتات  تتتو القتتتانون الدتتتا  بالنستتتبة لقتتتان      

 ا جراعات الجنائية فيما ل  يرو ب أنه فى ىانون ا جراعات .
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 ىانون أن ىلى ، الجنائية الووائر ، النقض ميكمة ىضاع موامر وىو         

 الرجوع ووجوب ،  الجنائية ا جراعات لقانون بالنسبة ىاما   ىانونا   يدمبر المرافدات

 القواىو من يذ ىلى لإلىانة أو ، نقل من األخير القانون فى يوجو ما لسو ىليه

 . فيه ىلي ا المنصول
 

 

 بأن النقض محكمة قضت فقد:  

 ـ الجنائية ا جراعات لقانون بالنسبة ىاما   ىانونا   دمبري المرافدات ىانون  «       

 من يذ ىلى لإلىانة أو نقل من األخير القانون فى يوجو ما لسو ىليه الرجوع وجوب

 القانون ميوو ىاىوة ىيراو من ا جراعات ىانون خلو ـ فيه ىلي ا المنصول القواىو

 جواز يي  من اليك  خضوع ـ فيه الطدن جواز يي  من اليك  له يخضع الذ 

 بينم ا المى سمثناعاتاه ىوا فيما صووره وىت السار  القانون ىلى وىومه فيه الطدن

 . » المرافدات ىانون من األولى الماوة
 

 774 ـ ل 153رى  ـ  15ت ـ1/12/1964  نقض    * 
 

 

 

 

 

 

 أنه النقض محكمة وقضت:  
 

 ىنو المونية المرافدات ىانون ىلى مرجع الجنائية الميكمة أن المقرر من «         

 ىانون فى الواروة الدامة القواىو من ىاىوة ىلى نل من األول القانون خلو

 . »المرافدات

 

 لسنة 3423 طدن ـ 546 رى  ـ 138 رى  ـ 13 ت ـ 12/6/1962 نقض  * 
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وىذ خلت موونات اليك  ميل  ذا الطدن مما ي يو أنه ىو ىا  ىتذر أو متانع لتو          

يمندتته يضتتور جلستتة النطتت  بتتاليك  المتتى لتت  يوىتتع ىلتتى ميضتتر ا ، رئتتيت ال يئتتة 

ويمنده من الموىيع ىلتى نستخة اليكت  األصتلية الياملتة ألستبابه ، ويمندته متن الموىيتع 

، كمتتا خلتت المتتوونات ممتتا ي يتتو أن  وة اليكتت  المتتى ه وجتوو ل تتا بتتالم رواتىلتى مستتو

ولت  يوىتع ىلتى اليكت  وه ىلتى ،  التذ  لت  ييضتر جلستة النطت  بتاليك رئيت ال يئتة 

فت ن . ـتـ  ىتو يضتر المواولتة فتى ذلتك اليكت ـ  ميضر الجلسة وه ىلى مستووة لليكت 

  ، بمتا يموجتب قتا متن النظتا  الدتاذلك كله يديب ا جراعات ويبطل اليكت  بطالنتا مطل

 نقضه . 

 

ومن يي  يبين ممتا مقتو  أن اليكت  المطدتون فيته ىتو ران ىليته التبطالن ، بمتا يوجتب 

 نقضه .

 

 

 

 

 
 

 وعنَطلبَوقفَالتنفيذ

 

ف نتته لمتتا كتتان الواضتتل أن اليكتت  المطدتتون فيتته راجتتل اليكتت  بنقضتته ، وكتتان         

ا جستتيمة للطتتاىن ه يمكتتن اهسممـتتـرار فتتى من يتتذ اليكتت  متتن  تتأنه  أن يرمتتب أضتترار 

 موارك ا بما يي  له طلب وى  من يذه مؤىما ريثما ي صل فى  ذا الطدن . 
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 فلهذهَالأســـــــــــباب

 
يلممت الطاىن من ميكمة النقض األمر بوى  من يذ اليك  المطدتون فيته مؤىمتا         

 .  لميقي  أسباب الطدنوض  الم روات للزوم ا ريثما ي صل فى  ذا الطدن ، 

َوالحكــــــمَ:َ

 

 :     بقبول الطدن  كال  .     أولا
 

 :    وفى الموضوع بنقض اليك  المطدون فيه وا يالة .   ثانيا

المحامىَ/َرجائىََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

َعطية

 

 : مرفقَ

 يافظة مسمنوات مدالة .

 
 

َقتلَعمدَوإحرازَسلاح

َــــــــــــ

َ

َق19944/84َنقضَرقمَ

َــــــــــ

َ

َمشتولَالسوق10686/2013َرقمََجنايةعنَال

َكلىَجنوبَالزقازيق1979/2013َ

َ
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َ

 .َالنسنادَومخالفةَالثابتَبالاوراقَفىَخطأ .1

خطــأَآخــرَفــىَالنســنادَومخالفــةَأخــرىَللثابــتَ .2

 بالأوراقَ.

 .َنستدلالقصورَفىَالتسبيبَوالفسادَفىَال .3

 قصورَآخرَفىَالتسبيبَ. .4

 .َقصورَآخرَفىَالتسبيب .5

 .َالقصورَفىَالتسبيبَوالفسادَفىَالاستدلال .6

بـالحكمَعلـىََقصورَوخطأَفىَتطبيـقَالقـانون .7

َمقتضىَنصَغيرَدستورىَ.

َ

َ
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َمحكمةَالنقض

َالدائرةَالجنائية

َ

َمذكـرة
َ

 بأســبابَالطعنَبالنقض

 

: ............................ وصتتية اهستت  ........................... . دمــةَمــنمق

  

 ) مم   . ميكو  ضوه . طاىن (

 

وموطنه المخمار مكمب األسماذ/ ميمو رجائى ىطيه ـ و ت رمه رجتائى ىطيته ـ        

  0القا رة بـ  ـ ىمارة ا يموبيليا  ارع  ري  با ا  26ـ الميامى بالنقض 
 

 ةـامـة الدــابــالني:    ـــــــــــدضـ
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 فتى الجنايتة  26/3/2014متن ميكمتة جنايتات الزىتازي  فتى الصتاور   : فىَالحكـــم

كلتتى  1979/2013م تتمول الستتو  )  2013لستتنة  10686رىتت  

جنتتتتتتتتتوب الزىتتتتتتتتتازي  ( والقاضتتتتتتتتتى يضتتتتتتتتتوريا بمداىبتتتتتتتتتة / 

جنيته ....................... بالسجن المؤبتو وموريمته ى ترين ألت  

 ىما نسب ىليه  . 

َ

َالوقائــع

 

أيالت النيابة الدامة المم   ............................. ىلتى المياكمتة بوصت  أنته      

 بوائرة مركز م مول السو  ميافظة ال رىية : ــ 21/8/2013فى يو  

ىمتل المجنتتى ىليتته ىمتوا بتتأن أطلتت  صتوبه ىيتتارين نتتاريين متن ستتالح نتتار   .1

ملتتته فأيتتتو  بتتته ا صتتتابات الموصتتتوفة بمقريتتتر الصتتت ة ىاصتتتوا متتتن ذلتتتك ى

 الم رييية والمى أووت بييامه  . 

أيرز ساليا ناريا م  خن ا ) بنوىية يلية ( مما ه يجتوز المترخيل بييازم تا  .2

 أو ىيراز ا .

أيرز ذخائر مما مسمدمل ىلى السالح النار  الستال  التذكر يالتة كونته متن  .3

 ا .األسلية المى ه يجوز المرخيل ب 

 

 4،  3/  26،  6،  2 /1ىقوبتات ، وبتالمواو  234/1وطلبت مداىبمه بالمتاوة      

ب أن األسلية والتذخائر المدتول بالقتانونين  1954لسنة  394من القانون  30/1، 

والبنتو  2012لستنة  6، والمرسو  بقانون رى   101/1980،  1978/  26رىمى 
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لمليتت  بالقتتانون األول المستتمبول ( ا3)ب( متتن القستت  الثتتانى متتن الجتتوول رىتت  )

 . 1995/  13354بقرار وزير الواخلية رى  

 

ىبتتتتتتتتتتتة المتتتتتتتتتتتم   ىضتتتتتتتتتتتت الميكمتتتتتتتتتتتة بمدا  26/3/2014وبجلستتتتتتتتتتتة       

وموريمتته مبلتتع ى تترين ألتت  جنيتته ىمتتا .......................... بالستتجن المؤبتتو 

 نسب ىليه .

 

ليته الميكتو  ضتوه بطريت  ولما كان  ذا اليك  مديبا وبتاطال فقتو طدتن ى         

النقض بموكيل   مووع يبيل للوكيل الطدن بتالنقض وذلتك بنيابتة جنتوب الزىتازي  

ممتابع ( ، كمتا  2014/  159وىيتو طدنته ميتت رىت  )  10/4/2014الكلية بماريخ 

فى السجن ـ وذلتك بمتاريخ  ب خصهىرر الميكو  ىليه مرة ثانية بالطدن بالنقض 

   .  430ممابع سجن واو  النطرون  2014/  400 وىيو طدنه برى  26/4/2014

 

َونوردَفيماَيلىَأسبابَالطعنَبالنقضَ:ََََََََََ

َ

َأســــــــبابَالطعن
َ

َ

َ.َالخطأََفىَالنسنادَومخالفةَالثابتَبالأوراق:ََََأولا

 

صتتورت ميكمتتة الموضتتوع واىدتتة التتوىو  المتتى ىضتتت ب وانتتة الطتتاىن ىن تتا        

 بقول ا ما نصه : 

ىتا  مج ولتون بخطت  الط تل ميمتو ميمتوو ىبتو  21/8/2013ىنه بمتاريخ  »        

الدزيتتز متتن ىريتتة و م تتا مركتتز م تتمول الستتو  بستتيارة جيتتب ستتوواع اللتتون وانم تتر 

الخبر بين أ الى القرية سريدا والذين جابوا الطرىات بالقرية وما يول ا لضتبط الجنتاة 
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ت  تتذا صتتيييا وىتتو  الطتتاىن متتا ) لتتي ختتال الط تتل المخطتو ـت وىتتا  المتتم   الطتتاىن 

يثبت ذلك ! ( وبيوزمه بنوىية يليتة باصتطياب  خصتين مج تولين فتى ستيارة ماركتة 

مترور  ومصتاو سكووا سوواع اللون وانطلقوا مسرىين للبي  ىن الط ل والخاط ين 

المجنتتى ىليتته ميمتتو ستتال  خليتتل مستتمقال ستتيارمه النقتتل بتتذات الطريتت  فيتتاول المتتم   

( مجتاوزه ىهّ أنتته فتى ملتتك األثنتاع أبصتتر )؟!( بيتوزة المتتم   بنوىيتتة  ومرافقيته ) كتتذا !

المتم   أنته ) أ  المجنتى ىليته فاليتوي   فظتنيلية فتزاو متن سترىمه لمتند   متن ذلتك 

منصتر  ىليته ( متن الختاط ين ويدتو  متروره فطتاروه يمتى طريت  ىزبتة السراستوة 

نوىية اآلليتة يوزمته ىاصتو ا وائرة مركز م مول السو  وأطل  ىليه أىيرة نارية من الب

من ذلك ىمله فأيو  بته ا صتابات الموصتوفة بمقريتر الصت ة الم ترييية والمتى أووت 

بييامتته وفتتر  اربتتا ، وأكتتوت ميريتتات الرائتتو أيمتتو ىبتتو هللا الدتتزاز  يتتوو  الواىدتتة 

ىلتتى  تتذا النيتتو ، وثبتتت متتن مقريتتر الصتت ة الم تترييية لجثتتة المجنتتى ىليتته أن األثتتر 

 ا و والموصو  بيسار الظ ر  و ىصابة نارية ييوية يويثة مثل تا ين تأ ا صابى الم

متتن ىيتتار نتتار  مدمتتر بمقتتذو  م تترو أصتتاب المجنتتى ىليتته متتن الخلتت  لألمتتا  ومتتن 

أست ل ألىلتتى فتتى الوضتع الطبيدتتى للجستت  القتائ  والمدمتتول ون تتذ متن جستتمه متتن فميتتة 

وزت متو  ا طتال  الخروج الم ا وة والموصوفة بيستار الدنت  وذلتك متن مستافة جتا

القريب للسالح المسمخو  والمى مقور ىاوة بنيتو ربتع ممتر لألستلية ىصتيرة الماستورة 

وبنيتتو نصتت  ممتتر بالنستتبة لألستتلية طويلتتة الماستتورة ، وذلتتك وفتت  المصتتوير التتوارو 

 بمتذكرة النيابتة الدامتة وفتى وىتت متتاريخ يداصتر متاريخ الواىدتة و تى جتائزة اليتتوو 

غ الطلقتتات المرستتلة متتن النيابتتة والمتتى مبتتين أن تتا جميدتتا متتن ىيتتو  مقتتذوفات فتتوار 

لإلصتتابة الناريتتة الييويتتة اليويثتتة ومتتا  ـ ومدتتز  وفتتاة المتتذكور 39×  7.62ىيتتار

أيوثمتته متتن ممتتز  باألوىيتتة الومويتتة الرئيستتية بيستتار الدنتت  وكستتر بتتال قرات الدنقيتتة 

صتومة أوت وم مك بالرئة اليسر  وما صايب ذلك من نزي  ومتو  غزيتر أو  ىلتى 

 ىنم ى ()      «ىلى الوفاة 
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واسمنوت الميكمة فى مصوير ا الواىدة ىلى النيتو الستال  البيتان ـ  ىلتى التوليل      

 . ىلى ىبو المند  ميموو ى ي ىالمسممو من   اوة ال ا و 

 

)ىلتى ىبتو المتند  ميمتوو   ت اوة ال تا و المتذكورويصتلت الميكمتة مضتمون        

ىنه بذات الماريخ يال وجووه بنايية كوبر  ميتت مدتال ـ وائترة مركتز  ى ي ى( بقول ا

بسترىة ويمتر متن ىلتى  المجنتى ىليته يقتوو ستيارة نقتل جتامبو  ا وم مول السو  ـ 

الكوبر  ومن خل ه سيارة ماركة سكووا سوواع وبدو مرور وىيقة وايتوة ستمع صتوت 

مدتوو ىكتت امجتاه ستير ا  أىيرة نارية فموجه نايية مصور ا و ا و السيارة الستوواع

الساب  وممجه امجتاه ىريتة السراستوة ـ فاستمقل وراجتة بخاريتة متع أيتو األ تالى ناييتة 

، وأفتاو ىنتو ستؤاله أن   خص ا واخل السيارة وبيوه بنوىية يليتة بختزنمينالقرية وأبصر 

ابن أخمته مخطتو  ويبيت  ىتن الستيارة المتى خط مته ، فدتاو ييت  اكم ت  واأل تالى 

 نى ىليه وىو سقطت فى الزراىات بواخل ا المجنى ىليه جثة  اموة .سيارة المج

 

ومتؤو  ذلتتك أن ميكمتة الموضتتوع يصتلت متتن  ت اوة ال تتا و ىلتى ىبتتو المتتند       

متا ي يتو أنته  تا و الطتاىن ىائتو الستيارة الستكووا بدتو وىوف تا وبيتوه بنوىيتة يليتة ى ي ى 

 . بخزنمين

 

 ا و ىلى ىبو المند  ى ي تى التواروة بالميقيقتات فى يين أن الثابت من أىوال ال       

بجانتتب كتتان يجلتتت   تتخلمتتع  »( أنتته  تتا و البنوىيتتة اآلليتتة ذات الختتزنمين 27)ل

وىجترو) كتذا( ذىنته ومليتان وا ثنتين المتانيين مختوم  بتالى متن    ولونه ىميى السائ 

 « . خالل
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 ( بما نصه  : 27وىو سئل ىن ذلك فأجاب بالميقي  ) ل      

 ما  ى ىالىمك بمن  ا وم   بالسيارة الذين ىاموا بارمكاب الواىدة ؟ : ت 

 ما في  ىالىة بينى وبين   وم ي  خالفات بينى وبين   . جـ   :

 ؟ ما  ى مواص ات  ؤهع األ خال ميويوا ت   :

 وما   م  غيتر اللتى كتان  تايل بنوىيتة أنا ما خوم  بالى من األ خال وول جـ    :

ن وىجرو ) كذا ( ذىنه وكان مليتان ووه كنتت بتامكل  مدتاه متن و و ىميى اللو

واهثنتتين المتتانيين مختوم  بتتالى متتن   وكتتان ىاىتتو جنتب الستتائ   ال تباك

 .  خال

 

 لتت  ي تا و ىائتتو الستيارة الستتكووا ومتؤو  ذلتك أن ال تتا و ىلتى ىبتتو المتند  ى ي تى      

متع  تخل يختر يجلتت ، وأن ملتك البنوىيتة كانتت  ) الطاىن ( ييمتل بيتوه البنوىيتة

 . بجوار ىائو السيارة السكووا

ىتتتو يصتتلت أىتتتوال ذلتتتك ال تتتا و ىلتتى نيتتتو ه يم تتت  وأىوالتتته ومكتتون الميكمتتتة       

الستتيارة الستتكووا )  ىائتتوىذ نستتبت ىليتته بأستتباب اليكتت  ىولتته بم تتا ومه ،  بالميقيقتتات

متتع يتتة كانتتت بينمتتا أفصتتل  ال تتا و المتتذكور أن ملتتك البنوى،  الطتتاىن ( وبيتتوه البنوىيتتة

الستتائ  ) والطتتاىن  تتو التتذ  كتتان يقتتوو  بجانتتبيجلتتت  تتخل يختتر 

 وذكر بدض أوصافه ومالميه .  السيارة (

 

وبذلك مكون الميكمة وىو يصلت أىوال ذلك ال ا و ) ىلى ىبتو المتند  ى ي تى (       

 !   بل مخال  ا مماماىلى نيو ه يم   ونل ما رصوه من   اوة بالميقيقات 
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ىتتوار الخطتتأ فتتى يكتتون اليكتت  المطدتتون فيتته ىلتتى  تتذا النيتتو وىتتو متترو  فتتى و       

، ألنته مدلت  ب ت اوة  و تو خطتأ جتو ر  وه  تك،  ا سناو ومخال تة للثابتت بتاألورا 

أيو   وو ا ثبات الذين أىتا  اليكت  ىضتاعه ب وانتة الطتاىن بنتاع ىلتي   ولمتا  تو مقترر 

أىتتي  لتتة المتتى ل تتا أصتتل بالميقيقتتات ، فتت ذا متتن أن األيكتتا  الجنائيتتة ىنمتتا مقتتا  ىلتتى األو

اليك  ىلى وليل ه أصل له في ا أو يخال  ما مت  رصتوه ب تا كتان اليكت  مديبتا  بنمائته 

 ويسموجب نقضه وا يالة  .  ىلى أسات فاسو بما يبطله

 بأنَمحكمةَالنقضقضتَقدَو   : 

فت ذا ـ  را  التوىو ىلتى أستت ل تا ستنو ا متن أواأليكا  الجنائيتة ىنمتا مقتا   »        

  «.   هسمناوه ىلى أسات فاسو ه أصل له باألورا  كان باطال   اسمنو اليك  ىلى ىول

 677ـ ل 120ـ رى   36ـ ت  16/5/1985*   نقض 

 50ـ ل  8ـ رى   35ـ ت  15/1/1984نقض *   

 

نوة ولو مسانوت الميكمة فى يكم ا ىلى أولة أخر  ألن ا فى المتواو الجنائيتة ممستا     

وفي ا مجممدة ممكون بيي  ىذا سقط أيو ا أو اسمبدو مدذر المدتر  ىلتى أثتر ذلتك فتى 

 مقوير ا لسائر األولة .

       

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأن  : 

 

بدضتت ا  وي توّ بدضت ا بدضتا ،  يكمتل، ـ  ممستانوةاألولتة فتى المتواو الجنائيتة  »        

ت ستموهل ال استو ىلتتى كتان لالثتر التتذ  ا ، ـ بييتثال يمكتن المدتتر  ىلتى مقتوار األبدض 

ىمقومته خطتأ اوماذا كان سو  يكون رأي ا ىذا منب تت ىلتى فستاو متا ، ـ  ىقيوة الميكمة

 . « ىلى خال  الثابت وىلى خال  اليقيقة

   114 ل ـ 25 رى  ـ 37ـ ت  22/1/1986نقض * 
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 806 ل ـ 140 رى  ـ 41ـ  ت 7/7/1990نقض * 

 500 ل ـ 83 ى ر ـ 36ـ ت 28/3/1985نقض * 

 728 ل  ـ 138 رى  ـ 37ـ ت  9/10/1986نقض * 

 274 ل  ـ 53 رى  ـ 34ـ ت 23/2/1983نقض * 

 50ـ ل  8ـ رى   35ـ ت 15/1/1984نقض * 

 1157 ل  ـ 229 رى  ـ 20ـ ت  1969 /27/10نقض * 

 677 ل  ـ 120 رى  ـ 36ـ ت  16/5/1985نقض * 

 534 ل  ـ 144 رى  ـ 30ـ ت 6/5/1979نقض * 

 847 ل ـ 174 رى  ـ 33ـ ت4/11/1982نقض * 

 

 .  خطأَآخرَفىَالنسنادَومخالفةَأخرىَللثابتَبالأوراق:  ثانيا
 

ىلتتى التتوليل كمتتا مستتانو اليكتت  المطدتتون فيتته كتتذلك فتتى ىضتتائه ب وانتتة الطتتاىن         

ـ ول  م تأ الميكمتة ميصتيل  المسممو من   اوة ال ا و أيمو صالح ىبو الصاو   الل

وىنما أوروت بيكم ا أنه   و بمضمون ما  ت و بته ال تا و ىلتى ىبتو المتند  ،  ومه  ا

بمتا متتؤواه أنته  تتا و الطتتاىن ) ىائتو الستتيارة الستكووا ( ييمتتل بنوىيتتة ،  ميمتوو ى ي تتى

ال تأن فأف مته أن  أثناع وىوف ا بالطري  وكانت البنوىية يلية بخزنمين وأنه ستأله فتى  تذا

لستتيارة المتتى خط متته وأنتته ىتتاو واكم تت  واأل تتالى ابتتن أخمتته مخطتتو  ويبيتت  ىتتن ا

سيارة المجنى ىليه ميمو سال  خليل وىو سقطت فى الزراىات وبواخل ا المجنتى ىليته 

 جثة  اموة .

 

ضتتل أو ال تتا و المتتذكور أيمتتو صتتالح ىبتتو الدزيتتز ىبتتو الصتتاو فتتى يتتين أن      

،  ليتة ذات ختزنمينييمتل بنوىيتة يل  ي ا و الطاىن صراية بأىواله بالميقيقات ىنه 

 الطتتتاىن ..................  تتتو التتتذ  أطلتتت  النتتتار  وأنتتته ىنمتتتا ىتتتر  بدتتتو الواىدتتتة أن



499 

 

 41ىلى المجنى ىليته وأصتابه فتى رىبمته ، وىتو ستئل ىتن ذلتك فأجتاب بمتا نصته ل 

 بالميقي  : ــ

 ت  :    ما مناسبة وجووك بمكان الواىدة ؟ 
 

بسترىة ىلينتا ..  ىربيتة جيتب جايتةلقينا  أنا كنا ىاىوين ىلى الكوبر  وبدوين جـ   :

وورا تتا ) المجنتتى ىليتته ( ىربيتتة جتتامبو بماىتتة ميمتتو ستتال  وبدتتو كتتوه لقينتتا 

ورايت ضربت نار ىلى الدربية الجتامبو وكتان ستايق ا  ىربية سكووا سمراع

 . اللى موفىميمو سال  )المجنى ىليه( 

 ت   :   ما ى مواص ات ملك السيارة السكووا ؟  

 سنة كا  . سمراع ومدرف  رىم ا وه موويل االسيارة السكووا   جـ :   

 

وأضتتا  رو ا ىلتتى ستتؤال يختتر ـ والمكتتان متت  منتتور ويتتاووب فيتته نتتور بستتيط          

 .  21/8/2013مساع يو   8ر30جا  من ىنو البيوت والساىة كانت 
 

 وما  ى أرىا  السيارة الجيب ومواص ام ا ؟ ت  :
 

  ا ىوت ىلينا ....جـ    :  م  ىار  ألن
 

 ؟  ل م  ىطال  النار فى مواجوك ت : 
 

 . أنا سمدت صومه من بديوو انضرب بديوا ىننا و  ه جـ  :

 ؟ومن  و مطل  ملك األىيرة النارية  ت  :
 

 .  اللى كانوا راكبين الدربية سكووا السمراع لناتا جـ   :

 

 ؟ ممكنت من مدرفة  خصية راكبى ملك السيارة:   ل  42ت ل
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ىن ...............) الطتتاىن (  تتو اللتتى  لكتتن أنتتا بدتتو كتتوه ىرفتتت ه  جـ   :

 المجنى ىليه وىوره برىبمه .  ضرب

 

أنتته لتت  وبتتذلك يكتتون ال تتا و أيمتتو صتتالح ىبتتو الصتتاو  وىتتو أوضتتل صتتراية       

ألنته كتان   الضتربلت  ي تا و ، وأنته  ي ا و الطاىن و و ممستك ببنوىيتة يليتة

بدتتو ، وأن يويثته ىتن الطتتاىن مستممو ممتا ىرفته  ومه متتن بديتووألنته ستمع صت بديتوا

 من األ الى أنه  و ميو  ىصابة المجنى ىليه . ذلك

 

يصتتلت  تت اوة ال تتا و أيمتتو صتتالح ىبتتو ومكتتون الميكمتتة ىلتتى  تتذا النيتتو ىتتو      

كمتتا ه يم تت  متتع متتا  تت و بتته ،  الصتتاو  ىلتتى نيتتو ه يم تت  ونتتل أىوالتته بالميقيقتتات

ويكتون اليكت  وىتو مترو  فتى ىتوار يختر فتى ا ستناو ،  المند  ى ي ىال ا و ىلى ىبو 

. و ذا الخطأ مؤثر وه  ك فى صتية اليكت  وستالمة  ومخال ة أخر  للثابت باألورا 

مسبيبه بما يمدين ويسموجب نقضه وا يالة . ألنه من المقترر أنته ىذا كتان للميكمتة أن 

صتلمه متن  ت اوة  تا و يختر مندتا مييل فى بيان مضمون   اوة أيو ال  وو ىلى متا ي

ىهّ أن يتتووو ذلتتك ومناطتته ه يكتتون  نتتاك ختتال  بتتين للمكتترار التتذ  ه موجتتب لتته ، 

ال  اومين ف ذا ىتا   تذا الختال  مدتين ميصتل  ت اوة كتل  تا و ىلتى يتوه وىلتى نيتو 

فتتى ا ستتناو ومخال متته للثابتتت بتتاألورا  بمتتا  كتتان اليكتت  مديبتتا لخطئتته، وىه  مستتمقل

ه ولتو مستانو فتى ىضتائه ىلتى أولتة أختر  لمتا بين تا متن مستانو كمتا ستب  يسموجب نقض

 ا يضاح  .

 

 قضتَمحكمةَالنقضَبأنهقدَو  : 
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منصتب ىلتى واىدتة وايتوة وه يوجتو من المقرر أنه ىذا كانت  ت اوة ال ت وو  »       

ىن  تو أيتال فتى بيتان  ت اوة  تا و  في ا خال  ب أن ملك الواىدة فال بأت ىلى اليك 

أمتا ىذا كانتت موجب له ـ  ما أوروه من أىوال  ا و يخر م اويا  من المكرار الذ  ه ىلى

  نتاك ختتال  فتى أىتتوال ال ت وو ىتتن الواىدتة الوايتتوة أو كتان كتتل متن   ىتتو  ت و ىلتتى

ف نته يجتب لستالمة اليكت  با وانتة ىيتراو  ت اوة ـ  واىدة غيرملك المى   و ىلي ا غيتره

يك  فو  ىصوره منطويا  ىلى الخطأ فتى ا ستناو بمتا وىه كان ال.  كل  ا و ىلى يوه

 . « يبطله ويوجب نقضه

 

   48لسنة  1573ـ طدن  618ـ ل  131ـ رى   30ـ ت  4/6/1979*  نقض 
 

 

 بأنَكماَقضت   : 

فت ذا ـ  ىلتى أستت ل تا ستنو ا متن أورا  التوىو األيكا  الجنائيتة ىنمتا مقتا   »        

  «.   هسمناوه ىلى أسات فاسو باألورا  كان باطال   ه أصل له اسمنو اليك  ىلى ىول

 677ـ ل 120ـ رى   36ـ ت  16/5/1985*  نقض 

 50ـ ل  8ـ رى   35ـ ت  15/1/1984نقض *  

  

ىهّ ميصتتلة ألستتباب منطقيتتة ل تتا مقتتومام ا يضتتا  ىلتتى متتا مقتتو  أن اليكتت  لتتيت       

فت ذا أخطتأت  تذه المقتومات ا ، والمى م كل وىائمه وركائزه المى يقتو  ىلي ت وأسانيو ا

أو  تتاب ا القصتتور والدتتوج اخمتتل منطتت  اليكتت  القضتتائى ومتتواىت أركانتته وان تتارت 

لمتا بتين األولتة متن مستانو بييت  متن الدتوار ،  وىائمه بأكمل ا ولو سلمت بدض أسبابه

مدتو مصتلل لمكتوين ىقيتوة  ىذا أبطل أيو ا أو اسمبدو فقوت ملك األولة ىتوة مماستك ا ولت 

 كمة وىناىم ا ، األمر الذ  يديب اليك  ويسموجب نقضه وا يالة .المي
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 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأن  : 

بدضت ا  وي توّ بدضت ا بدضتا ،  يكمتل، ـ  ممستانوةاألولة فتى المتواو الجنائيتة  »        

ستموهل ال استو ىلتى كتان لالبدضا ، ـ بيي  ه يمكن المدر  ىلى مقتوار األثتر التذ  

خطتأ  اىمقومتهوماذا كان سو  يكون رأي ا ىذا منب تت ىلتى فستاو متا ، ـ  ةىقيوة الميكم

 . « ىلى خال  الثابت وىلى خال  اليقيقة

   114 ل ـ 25 رى  ـ 37ـ ت  22/1/1986نقض * 

 806 ل ـ 140 رى  ـ 41ـ  ت 7/7/1990نقض * 

 500 ل ـ 83 رى  ـ 36ـ ت 28/3/1985نقض * 

 728 ل  ـ 138 رى  ـ 37ـ ت  9/10/1986نقض * 

 274 ل  ـ 53 رى  ـ 34ـ ت 23/2/1983نقض * 

 50ـ ل  8ـ رى   35ـ ت 15/1/1984نقض * 

 1157 ل  ـ 229 رى  ـ 20ـ ت  1969 /27/10نقض * 

 677 ل  ـ 120 رى  ـ 36ـ ت  16/5/1985نقض * 

 534 ل  ـ 144 رى  ـ 30ـ ت 6/5/1979نقض * 

 847 ل ـ 174 رى  ـ 33ـ ت4/11/1982نقض * 

 

ه يجتوز للميكمتة أن ممتوخل فتى روايتة ال تا و المتى  ذا ىلى  ما  و مقرر بأنته        

رصو ا بأورا  الوىو  ومأخذ ا ىلى وجه خال ويختال  صتريل ىبارام تا ومتا أنبتا 

، بتل كتل متا ل تا أن  أو مقي  ىضاع ا ىلى فروض مناىض صريل روايمه،  ىنه فيوا ا

 را  مطري ا ىن ل  مم   مد ا  . مأخذ ب ا كما نط  ب ا واطمأنت ىلي ا أو

 

 . القصورَفىَالتسبيبَوالفسادَفىَالاستدلال:   ثالثا
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متن مسانو اليك  المطدون فيه كذلك فى ىضائه ب وانة الطاىن ىلتى التوليل المستممو       

ويصلت الميكمتة مضتمون  ت اومه بقول تا ىنته وبمتاريخ ،    اوة ميمو ىمرو روييل

 سكن ىائلة الط ل المخطتو  يضتر المتم   ) الطتاىن (ويال وجووه بم 21/8/2013

وبيوه بنوىية يليتة بختزنمين وىترر أنته  تك فتى ستيارة نقتل جتامبو ىلتى الطريت  أن متن 

في ا  ركاع للخاط ين فأطل  النار ىلى متن في تا يمتى انيرفتت ىتن الطريت  وستقطت 

م اوضتات  فى الزراىات ، وأن أسترة القميتل وأسترة المتم   ) الطتاىن ( يتوثت بين متا

ىرضت في ا أسترة المتم   وفتع الويتة ورفضتت أسترة المجنتى ىليته وأصترت ىلتى أن 

 يَمثل أمام   المم   يامال ك نه ، األمر الذ  رفضمه أسرة المم   .

 

وأسقطت الميكمة من موونات يكم ا ىول ال ا و المذكور بأن الطتاىن أوضتل         

زنّت  ىلتي   أ  أن ىائتو ا يتاول منتع الطتاىن بأىواله ينذاك ىن الدربية الجامبو كانتت بم

من المرور بالطري  بالوىو  فى مواج مه لمنده من مواصلة سيره فى طريقته للبيت  

 ىن الط ل المخطو   . 

 

تا ـ  تو أن الطتاىن اىمقتو        وممسك الوفاع فى وفاىه بأن السبب فى الياو  ـ فرض 

ستال  خليتل متن ضتمن ختاط ى الط تل  خطأ أن ىائو السيارة الجامبو المجنى ىليه ميمو

المخطتتو  ـ خاصتتة وىتتو لمتتل وجتتوو بنوىيتتة يليتتة متتع ركاب تتا وفتت  متتا ىتترره رئتتيت 

 المباي  .  

 

كما أنه يمكن أن يكون من ىطاع الطر  الذين انم روا فى الطر  الدامة أثناع        

ا ل  مكن فمرة ا ن الت األمنى ومدطيل ىمل ج از ال رطة كما  و مدلو  للكافة ـ ىذ

 ناك أسباب مقبولة لكى يدمرض الطاىن بسيارامه السكووا السوواع ىهَّ أن يكون 

 ناك ىمل غير م روع وىووان ىليه وىلى سيارمه و يك الوىوع ضوه وضو 
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ركاب سيارمه خاصة والوىت كان ليال  وا ضاعة خافمة وف  ما   و به ال ا و أيمو 

 : يي  ىال ما نصه  41صالح ىبو الصاو  ل

 

البيوت اللى م   المكان مكان  منور وياووب فيه نور بسيط جا  منجـ : »      

الدربية الجامبو كانت بمزن  ىلى السيارة السكووا » وأضا  ما نصه « واطية 

 األخيرة النار ىلى السيارة الجامبو .  ركاب السيارة أيوفأطل  «  السووا

 

ارة الجامبو أثناع ىياومه سيارمه النقل ل  ومؤو  ذلك بوا ة أن سلوك سائ  السي       

ا يكن طبيدي ا بل كان سلوك ا ىوواني ا كما ىال الوفاع  بيي  ألقى فى روع الطاىن فرض 

ومن مده بسيارمه اهىمقاو الجاز  بأن الط ل المخطو  بملك السيارة الجامبو وأن 

طر يال جسي  ألقى فى اىمقاو   لذلك أن   م ووون بخ، كما  ركاب ا    مخمط وه

البالوة فى ليلة مظلمة  يو ك الوىوع من جانب   سي وو   بالموت أو الجروح

ا ضاعة فيه خافمة ومكاو مكون مندومة مع ماليظة المسافة بين السيارمين أثناع 

وكل  ذه الظرو  والمالبسات م ير ومقطع انطالى ا ىلى الطري  ميل الواىدة . 

ا و يك الوىوع يمكن أن يقع من بأن ركاب السيارة السكووا واج و ا جسيم  ا خطر 

,  وب ا بنوىية يليةركاب السيارة الجامبو الخاصة بالمجنى ىليه ميمو سال  خليل 

األمر الذ  يبيل للطاىن وركاب سيارمه ورع  ذا الخطر ولو باسمدمال القوة ضو 

و مصوره و ذا المصور  و المجنى ىليه ميمو سال  خليل وركاب سيارمه الجامب

ىقوبات والمى مبيل للموافع ي  اسمدمال القوة ضو الجانى مصور  245طبق ا للماوة 

ذلك الخطر طالما أنه و يك الوىوع ويال ه يمكن وفده ىه باسمدمال ملك القوة المى 

ىـو مصل ىلى يو القمل الدمو ماوا  أن الخطر المذكور ينبئ ىن القمل أو الجروح 

ا و نك ط ل البالوة بالموافدين . وطالمـ ـا أن اهسمدانة بالسلطات الدامة كان ممدذر 

مخطو  واجب ىنقاذه ،  وواضل أن الخطر الم ار ىليه كان مسموفي ا لملك ال روط  
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الالز  موافر ا لقيا  ي  الوفاع ال رىى ، كما أن اهسمدانة بال رطة لوىوىه كان 

ا ىن ل  يكن مسمييال  يي  وىع الياو  بالطري  الد ا  ليال  وفى ظال  يكاو ممدذر 

ا ويبدو ىن القرية وما ب ا من ج ات أمنية خاصة وأن ملك الج ات كان  يكون مام 

الدمل ب ا مدطل بسبب الظرو  المى مدرضت ل ا البالو وفى ذلك الوىت فى أىقاب 

 وما أىقب ا من اضطرابات أمنية مدلومة للكافة .  2013يونيو  30ثورة 

 

لمالبسات كانت كافية  ي ا  ركاب السيارة السكووا بمن كل  ذه الظرو  وا      

في ـ  الطاىن ،  بوجوو  ذا الخطر اليال و يك الوىوع الذ  ي وو ييام   بالموت 

 الداجل أو الجروح البالوة كما سب  ا يضاح . 

 

بقول ا ىن  ذا الوفاع ه وىو رفضت ميكمة الموضوع  ذا الوفاع الجو ر         

  الوىو  ألن الثابت من أىوال ال ا و األول رئيت ويوة مباي  أصل له بأورا

المركز أن الط ل ىو م  خط ه بسيارة جيب سوواع بينما كان المجنى ىليه يقوو 

و ى ه مم ابه مع سيارة الخاط ين ، كما أن  سيارمه النقل ـ جامبو ـ بيضاع اللون

مكن أن يخ ى منه المم   المجنى ىليه ـ ميمو سال  خليل ـ ل  يصور منه أ  فدل ي

فدو  السماح له بمجاوزه أو نوع جريمة من الجرائ  المى يجوز في ا الوفاع ال رىى ، 

ومن ث  ف ن ، بسيارمه ه يسمنمج منه أنه  ريك فى جريمة مبيل ىطال  النار ىليه 

ما نل ىليه فدل المم   ل  يكن له ما يبرره وه يموافر به ي  الوفاع ال رىى وف  

ا بالرفض . القا  نون . األمر الذ  يضيى مده الوفع غير سويو جوير 

 

وما أورومه الميكمة فيما مقو  ه يصلل رو ا ىلى الوفاع الجو ر  السال        

م  خط  الط ل  ألن مجرو وجوو اخمال  بين أوصا  السيارة المىالذكر ، 

ه ين ى أن يل ، بواسطم ا والسيارة المى كان يقوو ا المجنى ىليه ميمو سال  خل
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ىذ ليت بالضرورة أن يظل ذلك ،  يكون األخير من الجناة مخمط ى الط ل المذكور

من أكثر من سيارة يمى  الط ل بسيارة وايوة بل من الطبيدى أن ينقله خاط وه

كما أن ىو  سماح المجنى ىليه يصدب مدقب ا والقبض ىلي   وجريمم   مملبت ب ا ـ 

الواىدة بل  لطري  الدا  ل  يكن له ما يبرره فى ظرو لسيارة الطاىن بالمرور با

المخطو  ، ويؤكو فى  ىنقاذ الط ل ىىاىةيول بوضوح أنه ىمل ىووانى مقصوو به 

، وذلك كله  بمسمقلي ا فى الم روع ا جرامى  ريكةأىل القليل أن  ذه السيارة 

ل  ىائو السيارة الجامبو مرمى من ورائ االمى سلك ا  ا ىاىةينبئ أن  بقائو السيارة  رًّ

 ىذ ينبئ  ذا الدمل ىن أن الط ل المخطو ) الطاىن ورفاىه ( ،  وركاب االسكووا 

 كما ينبئ كذلك وير ل للقول بأنـ  فى ملك السيارة الجامبو مخطو و مخ ى

ا بركاب السيارة األخر  ركاب سيارة المجنى ىليه ـ ومده سالح يلى ـ  ينوون  ر 

ركاب ا وسرىة أموال   ث  سرىة السيارة ذام ا  ي  ا وم مي ليمل   بالقوة ىلى موى

وال رار ب ا خاصة وىو مدووت ملك السرىات ىلى  ذا النيو بملك ال مرة كما  و 

 مدلو  كذلك للكافة ووف  ما أ ار ىليه الوفاع فى مرافدمه أما  ميكمة الموضوع . 

 

كانت كافية لكى ملقى فى وكل  ذه الظرو  والمالبسات المييطة بالواىدة          

ا الطاىن أن ركاب السيارة السكووا بمن في   روع   ناك اىمواع  جوي ا ويقيقي ا موج  

ىلي   مع ماليظة أن القانون ه يوجب مطلق ا لقيا  يالة الوفاع ال رىى أن يكون 

 اهىمواع و مي ا .   ناك اىمواع يقيقي ا بل يصل القول بقيا   ذه اليالة ولو كان

 

ه ي مرط لقيا  يالة الوفاع ال رىى أن يقع بال دل اىمواع ىلى الن ت كما أنه        

ـ  بل يك ى لقيامه أن يقع فدل يخ ى منه يصول  ذا اهىمواع، أو ىلى المال 
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وواضل أن مقوير ـ  والدبرة فى  ذا  ى بمقوير الموافع فى الظرو  المى كان في ا

ىلى أسباب مقبولة مع مراىاة الظرو   ايًّا بالخطر ىلى نيو ما سل  بيانه كان 

وه يجوز بيال مياسبة الموافع بناع ىلى ،  والمالبسات المييطة بالواىدة برمم ا

 الخال ب ا .  مقوير الميكمة ونميجة م كير ا ال اوئ المطمئن

 

أن المجنى ىليه وه  ك أن اىمقاو ركاب السيارة السكووا بمن في   الطاىن ـ        

ا وسائو ا ، خاصةمصور  ل  يكن  ناك ما يبرر و خطر وا   ىلي   كان مبرر 

و ذا ،  اىمراض المجنى ىليه بسيارمه الضخمة ) الجامبو ( سيارة الطاىن

بما ىذا كان نا يك  وعفولنيًّااهىمراض يمى فى الظرو  الداوية يصير ىمال   اذ ا 

و  وىنقاذه من خاط يه ، موج  ا ضو الذين يسدون جا وين للدثور ىلى الط ل المخط

وه يوجو فى بؤرة م كير   وما ي ول  م   ىهَّ الوصول ىلى  ذا ال و  وميقي  ملك 

 الظال  ه يمكن بيال رؤية وم ا وة  ؤهع المدمرضينوفى ليلة يالكة  النميجة

 لسيارة ا نقاذ والميق  من أن نوايا   يسنة غير يثمة . 

 

ىو أسرفت فى مقوير ا ىنو ن ى يالة الوفاع ضوع وبذلك مكون ميكمة المو        

ول  مضع ن س ا فى وضع الموافع وفى ،  ال رىى المى ممسك ب ا الطاىن ووفاىه

 ذات الظرو  والمالبسات المى كان في ا وياسبمه ىلى مقمضى الم كير ال اوئ البديو

ىلي ا  ىن ملك المالبسات ، كما ل  مراع الميكمة كذلك الظرو  اليرجة المى كان

والمى  مل و   نقاذ الط ل المخطو واليالة الن سية المى كان يدانى من ا و و 

 يأت له كذلك اىمقاوه بأن خاط يه    ركاب ملك السيارة الجامبو وجدلمه فى ظرو  

يرجة ومربكة ه يجوز مد ا مياسبمه ىلى مقمضى الم كير ال اوئ الممزن 

 و و مي و  بملك الظرو  والمالبسات . والمطمئن والذ  كان يمدذر ىليه وىمئذ 
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الموضوع ل  مقور يالة الخطر وال لع والخو  وخالصة ما مقو  أن ميكمة         

واسم انت بملك اليالة ووضدت ن س ا الموافدين ي  ىور ا ،  المى سيطرت ىلى

ا أو خطيئة فى  موضع المجنى ىليه الذ  هىى مصرىه وون أن يقار  ذنب ا أو ىثم 

وفام ا أن القانون ه يوجب بص ة مطلقة لقيا  يالة الوفاع ال رىى أن ا ، نظر 

يواجه الموافع اىمواع  يقيقي ا بل يصل أن يكون الخطر و مي ا بيي  يصبل الجانى 

ا فى اسمدمال القوة ضو  ذا الخطر الو مى ممى كانت الظرو  والمالبسات  مدذور 

ا ىليه .  تفيًّا ون ي يًّاواع  مك ى لكى ملقى من روع الموافع أن  ناك اىم  موج  

  

 ـ وقدَحكمتَمحكمةَالنقضَفىَالعديدَمنَأحكامهاَبأنه : 

ر المجنى ىليه فى اهىمواع يسمملقيا  يالة الوفاع ال رىى أن  ه ي مرط »          

ـ وأن مقوير ظرو  الوفاع  « بال دل اىمواع ىلى الن ت أو أن ييصلىلى المم   

 االممخو  منه خطر   أن يكون ال دل وه يلز ، ـ  أمر ىىمبار ه ال رىى ومقمضيام

، ـ ومقوير ذلك  ىمقاو المم   ومصورهاأن يبوو كذلك فى فى ذامه بل يك ى  ان ي يًّ 

وج ة  خصية مراىى فيه الظرو  الوىيقة المى أياطت بالموافع مما ه يصل يمجه 

  « لك المالبساتمياسبمه ىلى مقمضى الم كير ال اوئ البديو ىن م مده

 

  765 ل ـ 152 رى   ـ 19ـ ت  24/6/1968نقض * 

 59 ل ـ 7 رى   ـ 34ـ ت  4/1/1983نقض * 

    535 ل ـ 77 رى  ـ 46ـ ت  9/3/1995نقض * 

 589 ل ـ 87 رى  ـ 46ـ ت  19/3/1995نقض * 
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 ًَـ : اكماَحكمتَأيض 

كما ه  صاباتىأ   ولو ل  يس ر المدو  ىني  الوفاع ال رىى ىو ين أ  »      

يقع فدل  أن، ـ بل يك ى ىيا  يالة الوفاع ال رىى  بال دل اهىمواع ي مرط أن يقع

 . « كان ل ذا المخو  أسباب مدقولة ىذا،   اهىمواعيخ ى منه يصول  ذا 

  342 ل ـ 111 رى  ـ 6ـ ت  21/12/1954نقض * 

 380 ل ـ 128 رى  ـ 1ـ ت  6/3/1950نقض * 

 886 ل ـ 135 رى  ـ 43ـ ت  21/10/1992نقض  * 

 ل ـ 195 رىتتتت  ـ 46ـ ت  18/12/1995نقتتتتض  * 

1289 
 

 ًَـ اكماَحكمتَأيض : 

 نكار المم   الم مة ه يصل أنىبسبب من الذ  بوأ بالدووان  مدرفةمدذر  »        

األخذ بأىوال  وه يبرر ويوهيبنى ىليه يكما القول بأنه ه بو أن يكون  و المدمو  

لدبرة فى المواو الجنائية  ى باليقائ  الصر  ه جنى ىليه ألٌن افري  الم

 . « باهيمماهت وال روض المجروة

 ل ـ 861 رى  ـ 7ـ ج  مجموىة القواىو القانونيةـ  4/4/1949نقض * 

824  

 

 ًَـَاكماَحكمتَأيض : 

ة يبرر الوفاع ال رىى ، والرو ىلى الوفع بيال م ما كانت ورجمهاهىمواع  »        

بسيط وبأن المم مين كان فى وسد ما اهبمداو ىن الوفاع ال رىى  بأن اهىمواع 

  «ـ غير كا  ويديب اليك  بما يسموجب نقضه  اهىمواع الذ  بوأ ىلي ما

 ل ـ 858 رى  ـ 7ـ ج  مجموىة القواىو القانونيةـ  4/4/1949نقض * 
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 َقضاءَمحكمةَالنقضَعلىَأنهوجرى : 

ل دتتتل اهىمتتتواع التتتذ   مقتتوير المتتتم  ى التتتوفاع ال تتترىى أن يكتتتون يك تتى فتتت »       

التوفاع مبنيتا ىلتى أستباب جتائزة ومقبولتة متن  تأن ا أن مبترر متا وىتع  ىنوهاسموجب 

اذ ه  تى الالزمتة لتروه ،  أن تاـ  التذ  ىتورهالمى رأ   و ـ وىت الدووان  األفدالمن 

فتوجىع  ا بالنستبة لل تخل التذ يمصور المقوير فى  ذا المجال اهٌ أن يكتون اىمباريات

 ون غيترهو  تو ويتوهالمتى كتان  فى ظروفه اليرجة ومالبستامه الوىيقتةب دل اهىمواع 

ر فتتى كي يتتة الختتروج متتن ىلتتى ال تتوالميتتوط ب تتا والمطلتتوب منتته مقتتوير ا والم كيتتر 

المطمتتئن التتذ  كتتان  ئىلتتى مقمضتتى الم كيتتر ال تتاو يصتتل مياستتبمه ممتتا ه مأزى تتا

 . « فى يالمه المى كان في اذ و و يسمييل ىليه وىمئ

  305 ل ـ 57 رى  ـ 29ـ ت  2/3/1978* نقض 

  176 ل ـ 38 رى  ـ 28ـ ت  31/1/1977* نقض 

 

 ََ:ََوقضتَمحكمةَالنقض

فتى التوفاع ال ترىى أن يكتون مقتوير المتم   ل دتل اهىمتواع التذ   يك ى بأنه »          

ة ومقبولة من  أن ا أن مبرر متا وىتع منته جائز أسبابا ىلى يسموجب ىنوه الوفاع مبنيا 

جتاع  فت ذان ا  ى الالزمة لتروه أالمى رأ  الموافع وىت الدووان الذ  ىوره  األفدالمن 

أن مقتوير ظترو  التوفاع ا لمقويره فان ذلتك ه يستوغ الدقتاب ـ ىذ مقوير الميكمة مخال   

يته مخملت  يمجته وج تة  خصتية مراىتى ف أنال رىى ومقمضيامه أمر اىمبار  يجب 

مدته مياستبمه  يصتل الظرو  الوىيقة المتى أياطتت بالمتوافع وىتت رو الدتووان ممتا ه

متتا أن ىمكتان الرجتوع ىلتتى ال تاوئ البديتو ىتتن ملتك المالبستات ك ىلتى مقمضتى الم كيتتر

ب ا فى الميافظة ىلى الي  ه يصلل ىلى ىطالىته ستببا  لن تى  سمدانةالسلطة الدامة لال

فتتى  تتذه اليالتتة يمطلتتب أن يكتتون  نتتاك متتن  بتتل ىن األمتترىيتتا  يتت  التتوفاع ال تترىى 
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 اهىمتتواعىبتتل وىتتوع  يستتنل بتتالرجوع ىلتتى  تتذه الستتلطة الظتترو  الزمنيتتة وغير تتا متتا

 0  « بال دل

    216/33طدن رى   322ـ    65ـ 14ـ ت  9/4/1963* نقض 

    1822/36ـ طدن  1214ـ  231ـ  17ـ ت  5/12/1966* نقض 

 

  
ىذا أ تايت ىتن ميقيت  ميكمة الموضوع فتى اىمبار تا  ومن الواجب أن مضع

أن القانون ه يوجتب بصت ة مطلقتة لقيتا  يالتة التوفاع ال ترىى ،  يالة الوفاع ال رىى

ان يكتون خطتتر ا ىمتتواع يقيقي تتا بتل يصتتل القتتول بقيتتا   تذه اليالتتة ولتتو كتتان اهىمتتواع 

 ناك اىمتواع جتوي ا  أن و مي ا ممى كانت الظرو  والمالبسات ملقى فى روع الموافدين

تتا ىلتتي   ، وألنتته ه ي تتمرط كتتذلك بصتت ة مطلقتتة فتتى الممستتك بالتتوفاع  ويقيقي تتا موج  

أن يكتتون مصتتاغ ا فتتى ىبتتارات مدينتتة وأل تتاظ خاصتتة بتتل يك تتى أن يكتتون ال تترىى 

ول تذا ىُضتى بأنته ىذا كتان وفتاع المتم   ومالبستامه ،  مسم او ا من سيا  الوفاع وظروفه

فقتو ،  وأنته ىلتى فترض صتية متا أستنو ىليته،  خير ل  يكن مدموي اىو ممسك بان  ذا األ

بقيتا  ف ن م تاو ذلتك ممستكه ،  كان يرو اىمواع يقيقى أو و مى وىع من المجنى ىلي  

 . ملك اليالة

 22/  66ـ طدتن رىت   127ـ  ل 34ـ  رى   13ـ ت  12/2/1962* نقض 

   

 606ـ  ل  136ـ رى    23ـ ت  1972/  4/  24* نقض 

 423ـ ل  114ـ رى    9ـ ت  1958/  4/  28نقض  *

 

ولتت  مضتتع الميكمتتة المتتى أصتتورت اليكتت  المطدتتون فيتته اىمبار تتا أن لميكمتتة        

ولتو لت  يتوفع بته الموضوع أن مقضى بقيا  يالة الوفاع ال رىى ممى موافرت مقومامته 

 . أو كان ىو أنكر الم مة،  المم   صراية

 55ـ ل  21رى  ـ  7ـ ت  1956/  1/ 16* نقض
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 ـ اأيضًََمحكمةَالنقضَكماَحكمت : 

كمتا ه  ىصتاباتولتو لت  يست ر المدتو  ىتن أ  ي  الوفاع ال رىى ىتو ين تأ  »        

يقع فدتل  أن، ـ بل يك ى ىيا  يالة الوفاع ال رىى  ىمواع بال دلاه ي مرط أن يقع

 . « ةكان ل ذا المخو  أسباب مدقول ىذا،  اهىمواعيخ ى منه يصول  ذا 
 

  342 ل ـ 111 رى  ـ 6ـ ت  21/12/1954نقض * 

 380 ل ـ 128 رى  ـ 1ـ ت  6/3/1950نقض * 

 886 ل ـ 135 رى  ـ 43ـ ت  21/10/1992نقض * 

 1289 ل ـ 195 رى  ـ 46ـ ت  18/12/1995نقض  *

 

 َقضاءَمحكمةَالنقضَعلىَأنهوجرى  : 

 

ل دتتتل اهىمتتتواع التتتذ     مقتتتوير المتتتميك تتتى فتتتى التتتوفاع ال تتترىى أن يكتتتون  »      

التوفاع مبنيتا ىلتى أستباب جتائزة ومقبولتة متن  تأن ا أن مبترر متا وىتع  ىنوهاسموجب 

اذ ه  تى الالزمتة لتروه ،  أن تاـ  التذ  ىتورهالمى رأ   و ـ وىت الدووان  األفدالمن 

فتوجىع  ا بالنستبة لل تخل التذ يمصور المقوير فى  ذا المجال اهٌ أن يكتون اىمباريات

 ون غيترهو  تو ويتوهالمتى كتان  فى ظروفه اليرجة ومالبستامه الوىيقتةهىمواع ب دل ا

ر فتتى كي يتتة الختتروج متتن ىلتتى ال تتوالميتتوط ب تتا والمطلتتوب منتته مقتتوير ا والم كيتتر 

المطمتتئن التتذ  كتتان  ئىلتتى مقمضتتى الم كيتتر ال تتاو يصتتل مياستتبمه ممتتا ه مأزى تتا

 . « فى يالمه المى كان في ايسمييل ىليه وىمئذ و و 

  305 ل ـ 57 رى  ـ 29ـ ت  2/3/1978نقض  *

 176 ل ـ 38 رى  ـ 28ـ ت  31/1/1977* نقض 
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 وقضتَمحكمةَالنقض : 

ه ي تتمرط هىمبتتار المتتم   فتتى يالتتة وفتتاع  تترىى أن يكتتون ىتتو اىمتتر  أنتته  »

بالواىدتة أو أن يممستك فتتى وفاىته أمتا  ميكمتتة الموضتوع بقيتا  يالتتة التوفاع ال تترىى 

كما أن القانون ه يوجب بص ة مطلقة أن يكون اهىمتواع يقيقي تا ، ،  لويه وىت مقارفمه

و ميّتا أ  ه أصتل لته فتى الواىتع  اهىمتواع بل يصل القتول بقيتا   تذه اليالتة ولتو كتان

األمتتر ، ممتتى كانتتت الظتترو  والمالبستتات ملقتتى فتتى روع المتتوافع أن  نتتاك ويقيقتتة 

 . « موج  ا ىليه تفيًّا ون ي يًّااىمواع  

  

 48/  1712ـ طدتن  477ـ ل  100ـ رىت   30ـ ت 15/4/1979قض * ن

   

    900/27ـ طدن  888ـ ل  241ـ رى   8ـ ت  11/11/1957* نقض 

 20/  1069ـ  طدتن  531ـ ل  200ـ رىت   2ـ ت  22/1/1951* نقض 

    

 

وىذ خال  اليك  المطدون فيه  ذا النظر ف نه يكون مديب ا لقصوره وفساو         

له واجب ا نقضه وا يالة ، وجوير بالذكر ف نه ممى كانت واىدة ىمل المجنى اسموه

ىقوبات  242ىليه ميمو سال  خليل. غير مؤثمة وه ىقاب ىلي ا طبق ا للماوة 

ا له بمقمضى  باىمبار أن الطاىن المنسوب ىليه ارمكاب ا ـ فرض ا ـ اسمدمل يق ا مقرر 

بب من أسباب ا باية ينسيب ىقال  وبوا ة ومن ث  ف ن  ذا السالقانون وال ريدة ، 

ىلى اىمبار أن ىيراز ذلك السالح كان  و ،  ىلى واىدة ىيراز سالح يلى وذخيرمه

، وكان يسمييل ىلى الوفاع  وسيلة اسمدمال  ذا الي  المقرر بمقمضى القانون

اسمدماله لوه ىيرازه لذلك السالح األمر الذ  ينطب  مده اىمبار ىيراز السالح 

ا كذلك بالنسبة للطاىن ىن صل  أنه كان ييمل ساليا وأنه الذ  جوه  المذكور مباي 

 أطل  النار !
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   .16299/67ـ رى   22/1/2007* نقض 

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنه  : 

لما كان الطاىن ىو اسمدمل القوة ضو المجنى ىليه ليورأ ىن ن سه خطر  »       

وبالمالى الوة مما يبيل له ىمل المدمو  ىليه ، ىووان يال ينذر بالموت أو الجروح الب

ومن ث  يمدين اليك  ببراعمه  ،ىيراز أواة القمل و ى السالح موضوع الم مة الثابمة 

 . «ىجراعات جنائية  304/1مما أسنو ىليه ىمال  بالماوة 

  2014/52ـ طدن رى   1093ـ ل 223ـ رى   33ـ ت  29/12/1983* نقض 

. 
 

 

  ، اسمبان أن اليك  المطدون فيه ىو ىابه ما يسموجب وممى كان ما مقو

 نقضه . 
 

 . قصورَآخرَفىَالتسبيب:  رابًعا

  
اسمولت ميكمة الموضوع ىلى ثبوت موافر نية القمل لو  الطاىن من ىيامة        

ب طال  ثمانية أىيرة نارية من بنوىية يلية و ى سالح ىامل بطبيدمه صوب المجنى 

مداينة السيارة المى يسمقل ا ومن ال وارغ المى ىثر ىلي ا بمكان  ىليه يسبما ثبت من

الياو  وىصابة المجنى ىليه فى موضع ىامل من جسوه ىصابة خطيرة ومن 

اسممرار المم   ىطالىه النار يمى انير  المجنى ىليه بسيارمه وسقط ب ا 

قطع ـ فيما بالزراىات يسبما ىرر ال ا و الثانى ميمو ىمرو روييل ، األمر الذ  ي

أورو اليك  ـ بموافر نية القمل وىز ا  الروح للمجنى ىليه فى ي  المم   ، ومضيى 

 منازىمه فى موافر  ذا القصو ىلى غير أسات . 

ه يصلل ىثبام ا لنية القمل كما  ى مدرفة به فى وما أورومه الميكمة كما مقو          

الماوية المى ىا  ب ا الطاىن ىلى أثر ىذ ه يدوو سو  مجرو مرويو لألفدال ،  القانون

مدرضه للمضيي  ىليه ومنده من اسممرار السير بالطري  الدا  من جانب ىائو 
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الجامبو المى اىمرضت طريقه وون مبرر وكان مع ركاب ا بنوىية يلية مما  السيارة

سبب اهىمقاو لو  الطاىن ومن مده بسيارمه السكووا بوجوو خطر يال ىلي   

موت أو الجروح البالوة بدو اخمطا  الط ل وىىوا  السيارة الجامبو ىلى يدرض   لل

ىىاىم   لموىي    ومثبيم   بالقوة وخط  سيارم   وف  ما انم ر من المارىين وىطاع 

الطر  وسارىي ا فى اآلونة األخيرة ، و ذه األفدال ولو كانت بسالح من  أنه 

ىلى موافر نية القمل لو  الطاىن ـ ألن يسمول من ا ه مصلل الموت ىنو اسمدماله 

ألن ملك النية أمر واخلى يضمره الجانى فى ن سه وه سبيل للك   ىنه ،  ىفمراض ا ـ

وبيانه ىهَّ من خالل الظرو  والمالبسات المييطة بالواىدة ويلز  موافر ا 

فى ن ت الجانى فى وىت مداصر وممزامن مع األفدال  ويسمخلل من ا ملك النية

 المى  ـ جوه  ـ  ىا  ب ا .  الماوية

    

مجرو مرويو لألفدال الماوية المى وبيان اليك  المطدون فيه لنية القمل ه يدوو        

ألن ،  ه مول ىلى موافر نية القمل لو  المم   ىا  ب ا ، و ذه طاىنير  أن ال

خالل ملك النية أمر واخلى يضمره الجانى فى ن سه وه سبيل للك   ىن ا ىه من 

. خاصة  وأن  ظرو  الواىدة والمالبسات المييطة به و و ما ىصر اليك  فى بيانه

جريمة القمل الدمو وىن كانت م مرك مع سائر جرائ  اهىمواع ىلى الن ت فى ركن ا 

الماو  وركن ا المدنو  الدا   و ىصو المسات بجس  المجنى ىليه وىيوا  األذ  به 

وىصو مسمقل و و ىصو ىز ا  ،  خاصةالجرائ  بنية  ىه أن ا ممميز ىن سائر ملك، 

و ذا القصو ه يورك باليوات ألن ملك اليوات ه مورك ىه األ ياع ،  الروح والقمل

الماوية ويو ا أما النوايا وطالما أن ا خ ية فال يمكن ىوراك ا باليوات المى ه مورك 

راك النوايا من خالل الظرو  ، كما سب  البيان ، وىنما يمكن ىو ىه الدناصر الماوية

والمالبسات المييطة بالواىدة والمى مول ىلى ثبوت النية واسمقرار ا فى ن ت 

 الجانى ىلى نيو يقينى وىاطع وون أونى  ك أو ظن أو ايممال . 



516 

 

 

اليتاو  أمتر مستمقل بته ميكمتتة واستمخالل ملتك النيتة متن ظترو  ومالبستتات 

 تا و بتتأن ولتذلك فتال يقبتتل ىتول ،  أيتتوالموضتوع وه ي تارك ا فتتى  تذا اهستمخالل 

كما ه يقبل كذلك ما يرو بميريات المبايت  وال ترطة ،  ىمل المجنى ىليه المم   ىصو

القاضتى  و تو ، ألن صايب الرأ  المجنى ىليه ىصو المدو  كان  ز ا  روح بأن

يكتتتون ىقيومتتته فتتتى التتتوىو  واىمناىتتته أو ىتتتو  اىمناىتتته بنتتتاع  ىلتتتى رأيتتته ،  الجنتتتائى

،  وه يجتوز لته أن ي ترك فتى ىقيومته رأي تا يختر لستواه،  صى وىقيومته الخاصتةال خ

ف نته يمدتين وماوا  األمر كذلك، ف ن ىلى ميكمة الموضوع ىذا أراوت ىثبات نيتة القمتل 

فتتى  اسمخلصتتت  تتذه النيتتةىلي تتا أن مبتتين الظتترو  والمالبستتات المتتى متتن خالل تتا 

األمر التذ  ىصترت الميكمتة فتى ،  وىت ارمكاب الجريمة عوىت مداصر وممزامن م

 .  بيانه

  

 َتواترَقضاءَمحكمةَالنقضَعلىَأنوقد  : 

ه يك تتى بذامتته  ، مجتترو اليتتوي  ىتتن ال دتتل المتتاو  التتذ  ىارفتته الطتتاىن »           

وأنته ه يونتى فتى  ، فتى نيتة ىز تا  التروح ثبات القصو الخال فى القمل ، والمممثل 

فاألفدتتال  ، ا ىملتتهلنتتار صتتوب المجنتتى ىليتته ىاصتتو  ذلتتك ىتتول اليكتت  أن الجتتانى أطلتت  ا

ف تى القصتو الختال  ، الماويتة ه منبتئ بتذام ا وه م يتو يممتا متوافر نيتة ىز تا  التروح

وأن مجتترو  ، بتت يراو األولتتة المتتى رأت الميكمتتة أن تتا متتول ىليتته استتمظ ارهالمطلتتوب 

لت  وا  اليكت   متا ه يك ى بذامته لثبتوت نيتة القمتل ، ىصو الطاىن ارمكاب ال دل الماو 

 . « بن ت الطاىنىن ىيا   ذه النية  يك  
 

 176ـ ل  30ـ رى   53ـ ت  2/2/2002* نقض 

 676ـ ل  131ـ رى   31ـ ت  26/5/1980* نقض 

 598ـ ل  115ـ رى   29ـ ت  12/6/1978* نقض 
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 57ـ ل  12ـ رى   28ـ ت  10/1/1977* نقض 

 206ـ ل  44ـ رى   16ـ ت  2/3/1965* نقض 

 16ـ ل  5ـ رى   16ـ ت  4/1/1965* نقض 

  675ـ ل  133ـ رى   15ـ ت  16/11/1964* نقض 

 

ليت كل من أطل  النار ىلى يخر بسالح نار  وىلى ذلك يمكن القول بأنه        

رويه ىذ يمكن أن  وأصابه فى موضع ىامل من جسمه ـ كان يقصو ىمله وىز ا 

ى الوفاة وون أن يقصو الجانى فى القمل يكون  ذا ال دل ومميق  ملك النميجة و 

 وىز ا  الروح . 

 

وماوا  األمر كذلك ف ن ىلى الميكمة أن ممدم  فى بي  واىع اليال فى        

الوىو  وملممت موافر ملك النية من خالل ظرو  الواىدة والمالبسات المى وىدت 

اهسمخالل يلزمه  في ا طالما أن نية القمل أمر واخلى كامل فى ن ت الجانى ، و ذا

مقومات ووهئل ومظا ر مؤو  ىلى ثبوت نية القمل لو  الجانى وىلى الميكمة أن 

وه مكم ى بمجرو ،  المى اسمخلصت من ا ملك النيةمبين فى يكم ا ملك المقومات 

الذ  صور من المم   ضو المجنى ىليه طالما أن  ذا ال دل ه  مرويو ال دل الماو 

 لنية كما سب  ا يضاح . ينبئ بذامه ىن ملك ا

 

وألن القاضى ىليه أن يسمخلل من واىع الوىو  وظروف ا ما يؤو  ىلى        

النمائج المى مؤو  ىلي ا ومن ا ثبوت نية القمل لو  المم   بكافة الممكنات الدقلية 

وما ،  ب رط أن يكون اسمخالصه سائو ا فى الدقل ومقبوه  فى المنط والمنطقية ، 

نطا  اهسموهل المنطقى ف ن النمائج هبو أن مكون مسبوىة بمقومات منمج ا ومنا فى 

 .  ومؤو  ىلي ا وف   ذا المنط 
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ولكن ميكمة الموضوع ل  ملمتز  ب تذا النظتر وأوروت فتى يكم تا النميجتة المتى         

ولتت  مضتتمن انم تتت ىلي تتا و تتى أن الطتتاىن ىصتتو ىمتتل المجنتتى ىليتته وىز تتا  رويتته ـ 

ىن الطتتاىن أطلتت  صتتوب الستتيارة المتتى كتتان  ات ملتتك النميجتتة ىه ىول تتا  يكم تتا مقتتوم

 فى رأسه مما أوو  بييامه ىوة أىيرة نارية أصابة ىيوا ما يقوو ا المجنى ىليه 

 

 جتوه ىلتى ال ترضول  مضع الميكمة فتى اىمبار تا أن الطتاىن اىمقتو خطتأ ـ        

جامبو كانوا ختاط ى الط تل المخطتو  ملك األىيرة ـ أن من بالسيارة ال بأنه الذ  أطل 

وأن القصو ل  يكن ىمتل أ  متن   بتل كتان ال تو   تو يمل ت  ىلتى الوىتو  والموىت  ، 

الظتترو  ، و تذه  ىتن مواصتلة الستتير يمتى يمكتن المأكتتو بتأن الط تل المخطتتو  مد ت 

المقتتذوفات  وملتتك المالبستتات مؤكتتو ن تتى ملتتك النيتتة ستتواع كتتان الطتتاىن  تتو مطلتت  ملتتك

 غيره .النارية أو 

 

ىلتتى الطتتاىن و تتو يقتتوو الستتيارة الستتكووا أن يستتمدمل  يستتمييل تتذا ىلتتى أنتته      

وخاصتتة ىائتتو ،  الستتالح ستتواع كتتان يليتتا أو غيتتره ومصتتويبه بوىتتة ىلتتى المجنتتى ىليتته

وفتى ليلتة مظلمتة ه  اى توائياألمر الذ  يول ىلى أن ا طال  كان ،  السيارة الجامبو

 ليه وىصابمه بوىة ىن ىمو وبنية القمل .يمكن مد ا ميويو موضع المجنى ى

 

 تتى أن وىلتتى ذلتتك فتت ن اهستتمخالل المقبتتول متتن ظتترو  الواىدتتة ومالبستتام ا      

األمتر التذ  ،  أصابة المجنى ىليه كانت من ىبيل الخطأ وىو  ا يمراز وىتو  المبصتر

ىقوبتتات و تتى جريمتتة القمتتل الخطتتأ  238 ي تتكل الجنيتتة المنصتتول ىلي تتا بالمتتاوة

 ئ ىن ا  مال . والرىونة .النا 
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 ذا ومراىب ميكمة التنقض استمخالل ميكمتة الموضتوع لمتوافر نيتة القمتل لتو        

المتم   متتن ختتالل المقتتومات المتتى مستتوى ا الميكمتتة للمتتوليل ىلتتى متتوافر ملتتك النيتتة المتتى 

ممثل القصو الخال والذ  ممميز به جريمة القمل الدمو ىن سائر جرائ  اهىمتواع ىلتى 

 ت والمتى م تمرك مد تا فتى القصتو الدتا  ويتوه و تو ىصتو المستات بجست  المجنتى التن

 ىليه وىيذائه وىيوا  ىصابات به . 

 

و ذا القصو الدا  وىن كان يمكن للميكمة أن مسمخلصته متن ال دتل المتاو  للجتانى      

ىه أن نيتة القمتل وىز تا  التروح ه يمكتن وما أيوثه من ىصتابة بجست  المجنتى ىليته ، 

يمدتين ، بتل  ستموهل ىلي تا أو اسمخالصت ا ىلتى  تذا النيتو متن ال دتل المتاو  ويتوهاه

ىلتتى الميكمتتة أن مستتمنبطه متتن ىناصتتر مخمل تتة ممامتتا ىتتن ذلتتك ال دتتل و تتى ظتترو  

 . الواىدة والمالبسات المى أياطت ب ا

 

ـ  لت  يطلت  النتتار جتوه و فرضتاوالثابتت متن وىتائع التتوىو  الماثلتة أن الطتاىن ـ      

ى السيارة المى كان ب ا المجنى ىليه ىه بدو أن كان ىلتى مبتين متن ظترو  الواىدتة ىل

ومالبسام ا أن الط ل المخطو  كان بسيارة المجنى ىليه ميمتو ستال  خليتل ) الجتامبو 

( وأن ركاب تتا  تت  ختتاط وه متتع مراىتتاة يالتتة الظتتال  المتتى خيمتتت ىلتتى مكتتان الواىدتتة 

و تتذا ا طتال  الد تتوائى والمصتويب التوىي  ، والمتى استميال مد تتا الرؤيتة الصتتييية 

 .  لطلقات السالح ه يمكن اسمخالل نية القمل أو ىصو ىز ا  الروح منه

 

واسمخلصتت نيتة القمتل ويبين من كل ما مقو  أن الميكمة أر قت وىتائع التوىو  ،      

يته وانم ت ىلى موافر ا لو  الطاىن من مقومات ه منمج  تذا اهستمخالل وه متؤو  ىل

 . فى منط  سائع وسويو
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األمتر التذ  ه ،  متوافر نيتة القمتل لتو  الطتاىن افمرضتكما مكون الميكمة وىو      

و تو أن يكتون ىطديتا وجازمتا ه ،  يم   وطبيدتة التوليل الجنتائى التالز  لليكت  با وانتة

 يختر افمتراضىلتى  ركتب افمتراض، و تو  يمطر  ىليه أونى  ك أو ايممال أو ظن

متع أن  ت وو اىن من وون راكب السيارة السكووا  و الذ  أطلت  النيتران ،  و أن الط

، األمتتر  واخمل تتت ومناىضتتت أىتتوال  ،  متا مقتتو بتتذلك ىلتتى نيتتو  لتت  يجزمتتواا ثبتات 

بالنستتبة لنستتبة ال دتتل ىلتتى ، ستتواع  ا فمتتراضالتتذ  ي يتتو أن اليكتت  اىتتا  ىضتتاعه ىلتتى 

المتتى أستتنو ا ىليتته ىستتناوا ىائمتتا ىلتتى  أ  بالنستتبة لنيتتة القمتتل وىز تتا  التتروح،  الطتتاىن

 .  ا فمراض

 

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأن : 

التذ  يثبمته  متن الواىتع الجتز  واليقتيناأليكا  الجنائية يجب أن مبنى ىلى     «

يممتتتال متتتن ال تتتروض وه مؤستتتت ىلتتتى الظتتتن واه  ،التتتوليل المدمبتتتر 

 »  0 يمماليةولة اهواهىمبارات المجروة واأل

 132 ل ـ 28 رى   ـ 28ـ ت  24/1/1977نقض * 

 180 ل ـ 39 رى  ـ28ت  6/2/1977نقض  * 

 114 ل ـ 27 رى  ـ 24ـ ت  29/1/1973نقض * 

 1184 ل ـ 268 رى  ـ 23ـ ت  12/11/1972نقض * 

 120 ل ـ 22 رى  ـ 19ـ ت  29/1/1968نقض * 

 1112 ل ـ 228 رى  ـ 24ـ ت  2/12/1973نقض  *
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 نَ:كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأ 

ولتيت ل تا أن ،  ىلتى الوىتائع الثابمتة فتى التوىو  ىهالميكمة ه مبنى يكم ا        «

وأن األيكتا   0 » مقي  ىضاع ا ىلى أمتور ه ستنو ل تا متن األورا  المطرويتة ىلي تا

روايتة أو  ىلتىيجب أن مبنى ىلى أست صييية من أورا  الوىو  فت ذا استمنو اليكت  

 0 »ت ف نه يكون مديبا   بمنائه ىلى أسات فاسو  فى الميقيقا واىدة ه أصل ل ا

 677ـ ل  120ـ رى   36ـ ت  16/5/1985*   نقض 

  50 ل ـ 8 رى  ـ 35ـ ت  15/1/1984نقض  *  

  397 ل ـ 80 رى  ـ 33ـ ت  23/3/1982نقض    *

 188 ل ـ 42 رى  ـ 26ـ ت  24/2/1975نقض    *

 240 ل ـ 48 رى  ـ 30ـ ت  12/2/1979نقض    *

 17 ل ـ 5 رى  ـ 23ـ ت  3/1/1972نقض    *

 

ه مقتتا  ىه ىلتى األولتتة ومتن المقترر فتتى  تذا الصتتوو أن المستئولية الجنائيتة           

المتتتى يثبم تتتا التتتوليل الُمَدمبتتتر وه مؤستتتت بتتتالظن وا يممتتتال ىلتتتى  القاطدتتتة الجازمتتتة

 0 ال روض وا يمماهت وا ىمبارات المجروة

لستنة  1087ـ  طدتن  132ل  28رىت   28ة السن 24/1/1977نقض * 

46    

ستنة  615طدتن   878ل  158رى    36السنة  17/10/1985نقض * 

55    

 



522 

 

وخطمته فتى ،  ه يدمر  بقرائن الخطأومن المقرر لذلك أن ال ارع الجنائى          

التتى مبتتوأ  ومستتمنو خطتتة ال تتارع الجنتتائى،  ذلتتك مخمل تتة ىتتن خطتتة ال تتارع المتتونى

متن ىرمكتب   ه ي مترض خطتأ،  ومطبيقتا لتذلك.  سئولية الجنائيةم خصية ال

،  والمكلت  با ثبتات  تو ستلطة ا م تا ،   بتل يمدتين اثبتات ذلتك الخطتأ  0فدال  

وون أن يكل ته باثبتات أنته لت  ، فان لت  يثبتت خطتأ المتم   مدتين ىلتى القاضتى أن يبرئته

   . يأت خطأ

   414ـ ل  1786نجيب يسنى ـ ط  رح الدقوبات ـ القس  الخال ـ للوكمور *  

 300ـ ل  248ـ رى   2ـ  مج القواىو القانونية ـ ىمر ـ ج 23/4/1931نقض * 

 993 ل ـ 194 رى   ـ 20ـ ت  30/6/1969نقض  *

 

ولما كان اليك  المطدون فيه وىتو ختال   تذا النظتر فأنته يكتون مديبتا لقصتوره         

 ممدين النقل وا يالة . 

 

متتن ذلتتك أن مكتتون الدقوبتتة الموىدتتة ضتتو الطتتاىن و تتى الستتجن المؤبتتو  وه ينتتال     

ستالح يلتتى  وذخيترة ىلتى نيتتو  زوالورامتة ى ترون ألتت  جني تا مبترره لجريمتتة ىيترا

ألن الطتتاىن ينتتازع فتتى صتتورة الواىدتتة برمم تتا بمخملتت  أوصتتاف ا مختتال  للقتتانون ـ 

قوبتة المبتررة ممتى ىامتت القانونية المخمل ة ومن المقرر أنه ه ميتل لمطبيت  نظريتة الد

 . ملك المنازىة

  3603/55ـ طدن  985 ل ـ 188 رى   ـ 37ـ ت  30/11/1986نقض * 

  1133 ل  ـ 223 رى  ـ 20ـ ت  20/10/1969نقض * 

  206 ل ـ 44 رى   ـ 16ـ ت  2/3/1965نقض * 
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 : قصورَأخرَفىَالتسبيب:  خامسا

 

أوضتتتل بتتته أنتتته فتتتى يتتتو  األربدتتتاع  ىتتتو  والتتتو الطتتتاىن مظلمتتتا مرفقتتتا بتتتاألورا        

  ىا  بدض األ تخال بخطت  الط تل ميمتو ىبتو  8:30مساع الساىة  21/8/2013

الدزيتتز ىيتتو متتن ىريتتة و م تتا مركتتز م تتمول الستتو  متتن منتتزل ميمتتو ستتديو  تتاكر 

ىلت  بتأن متوبر ىمليتة خطت  الط تل المتذكور  تو ميمتو ىمترو روييتل وأخومه ، وىو 

الستو  ،  الىتة ىويتة بترئيت مبايت  مركتز م تمولمن مل الجتراو ويخترون متربط   ى

( ، وأن ىمليتة الخطت  أست رت ىتن وفتتاة و تو الرائتو / أيمتو الدتزاز  )ال تتا و األول

المريتتو  ميمتتو ستتال  خليتتل التتورج التتذ  كتتان يقتتوو الستتيارة الجتتامبو ، وأنتته كتتان متتع 

الختتاط ين والممتتوفى المتتذكور ابتتن ختتال ميمتتو ىمتترو روييتتل وكتتذلك ختتال المتتذكور 

 الممزوج بنت ى  المموفى .و

 

الطاىن بأنه أطل  أىيرة نارية ىلى المموفى ميمتو ستال  خليتل المتى أوت إحُِّ َ  وىو      

 الستتو  نميجتتةىوار  م تتمول  2013لستتنة  2933بييامتته ، وميتترر الميضتتر رىتت  

ميريتتات رئتتيت المبايتت  المتتى استتمقا ا متتن ميمتتو ىمتترو روييتتل بدتتو ف تتل ىمليتتة 

الطاىن برئ كل البراعة من  ذه الواىدتة ييت  موجتو بتين المتمظل   وأن نجله،  الخط 

ومقو  لل  اوة بالميضر الستال  البيتان ،  واألخير م اكل ىويوة يدلم ا رئيت المباي 

،  ياستين والمتوىو ىبترا ي  الستيو،  ميمو ىصمت زكى ىطية الذ   ا و الواىدتة كل تا

ا  النيابتتة الدامتتة وون ىثبتتات ومتت  ستتؤال   أمتت،  والمتتوىو ميمتتو ميمتتوو يستتن ستتليمان

 . أىوال   بميضر ا

 

بميريتر ميضتر فتى مركتز  ترطة ول ذا ىا  ال تا و ميمتو ىصتمت زكتى ىطيتة      

 . 30/9/2013م مول السو  بماريخ  2013لسنة  3393م مول السو  ميت رى  
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ىوار  م تمول الستو  ،  2013لستنة  2933وطلب الممظل  ض  الميضتر رىت        

 جوو  . ولكن وون

 

ىوار  م تمول الستو   2013لستنة  3874وىا  الممظل  بميرير الميضر رى          

ىوار  م تمول الستو  والمقيتو بترى   2013لستنة 2933وطلب ضمه للميضر رى  ، 

 2013لستنة  1979والمقيو ميتت رىت  ،   جنل م مول السو  2013لسنة  10686

 ( . جنايات كلى جنوب الزىازي  ) الجناية الماثلة

 

 . وطلب الممظل  ض   ذه المياضر وميقي  ما جاع ب ا من وىائع      

 

مظلما ىم ت  فيته ميمتو ىمترو روييتل بت طال  كما ىو  ميمو سديو ميمو سليمان        

وأن رئيت المبايت  مدمتو ىخ تاع .  النار ىلى الطاىن ىنوما هيظ أنه يطارو الخاط ين

 . لك الجريمةاليقيقة لطمت واىدة الخط  ومرمكبى م

 

و ذان المظلمان ي كالن وفاىتا جو ريتا للطتاىن مطرويتا وائمتا ىلتى الميكمتة         

وكان ىلى الميكمتة أن م طتن ىلتي   ،  بدو أن أصبل جزعا ه يمجزأ من أورا  الوىو 

ىذ ستلطة الميقيت  لت  مجتر ميقيقتات ب تأن ا .  ومقسط   يق ت  بميقيت  مجريته متا وامتت

وذلتك لتو   اب الميقي  ا بموائى من ىصور باىمبار ا ج تة اليكت  ىلي ا أن مموارك ما

ألن القاضى الجنائى يقو  بوور ىيجتابى ىنتو ال صتل وون طلب من الطاىن أو وفاىه ، 

ـ يضتا  ىلتى متا مقتو  أن  فى الوىو  الجنائيتة وه ينمظتر متا مقتو  لته متن أولتة اهم تا 

ضتتى الجنتتائى  ي تترض ىليتته ضتترورة اىممتتاو األيكتتا  الجنائيتتة ىلتتى مبتتوأ اىمنتتاع القا
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كافتتة أولتتة الثبتتوت او الن تتى مداي تتة فدليتتة وىقليتتة وون مستتلي  بظتتا ر أورا  مداي تتة 

 المكموبة من أىوال ومدلومات جاموة ه منبض باليياة .  الوىو  ومياضر ا

 

 ىذ يسمييل مع  ذا الجموو مكوين اهىمناع المطلوب لو  القاضى الجنائى .        

 

ىجتتراع الميكمتتة الميقيتت  وىتتو متتوامرت أيكتتا  التتنقض ىلتتى ذلتتك مؤكتتوه وجتتوب        

الن ائى كلما أمصل ذلتك الميقيت  بوجته  تا  متن أوجته ىظ تار اليت  فتى التوىو  ممتى 

ول تذا أوجتب ،  كان ظا ر المدل  بموضتوى ا وهزمتا لل صتل في تا ىلتى وجته صتييل

ع الميقيت  الن تائى لكافتة الم رع ضرورة ىيا  الميكمة ىبل ال صل فتى التوىو  بت جرا

بتوون اىممتاو من تا ىلتى متا  وىائد ا لكى مسمبين من ميقيق ا ب كل مبا ر وجه اليقيقتة

 م  من ميقي  لما ىو يكون  ابه من ىصور  .

 

وألن الميقيتت   بمدرفتتة الميكمتتة يمكن تتا متتن استتمظ ار أمتتور ووىتتائع ه يمكتتن أن       

 بلع ىور وىم ا .مك   ىن ا أورا  الميقي  المكموبة م ما 

 

ألن  تتذا الميقيتت  التتذ  مقتتو  بتته الميكمتتة بن ستت ا يمكن تتا فتتى الن ايتتة متتن مكتتوين      

ىقيوم ا وىناىم ا الواجب الوصول ىلي ا كأسات لليكت  فتى التوىو  بتالبراعة أو ا وانتة 

. 

 

كما أن المياكمة ممثل للخصو  ال رصة المماية األخيرة لمراجدة األولتة ومتوارك       

 ىو يكون فات أمره ىلى سلطة الميقي  ا بموائى من نقل وىصور . ما
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أمتتام   ، وألن اىمنتتاع  ةىذ المياكمتتة  تتى ال رصتتة الوييتتوة المتتى مازالتتت ممبقيتت      

ينبوى أن يكون مسمموا من الثقتة المتى متويى ب تا أىتوال الميكمة بثبوت الم مة أو ن ي ا 

 تذه األىتوال فتى ن توت ىضتاة التوىو  و ت  ومتن المتأثير التذ  ميوثته ، ال  وو أو  ه 

 . يصوون ىلي ا بأن س  

 

يصتبل واجبتا بتوي يا ول ذا ف ن ىجراع الميقي  من جويو بمدرفة ميكمة الموضتوع      

 مكان البي  والمناى ة فتى ىناصتر الميقيت  ا بمتوائى ولممكتين الميكمتة بالمتالى متن 

ألن اليكتتت  فتتتى التتتوىو  بمجتتترو و،  أواع وظي م تتتا فتتتى الموازنتتتة بتتتين  تتتذه الدناصتتتر

ا طالع ىلى أوراى ا ينطو  وه  ك ىلى مقامرة خطيرة ه يؤمن مد تا ايممتال زلتل 

أملم تتا أ تتواع الخصتتو  ورغبتتام    القضتتاة واىمنتتاى   القاصتتر والمستتلي  بأولتتة ىتتو مكتتون

 تذا ىلتى متا  تو مقترر متن أن ميقيت  األولتة فتى المتواو الجنائيتة  تو واجتب الخاصة ـ 

 وفاىه  .ة فى المقا  األول وه يجوز بيال أن يكون ر ن م يئة المم   أو الميكم

 

بالميقيقات المى مجري ا الميكمتة ومستمع متن وأن الدبرة فى المياكمات الجنائية        

 .  خالل ا ال  وو وميق  في ا األولة سواع  ثبات الم   ضو المم   أو ن ي ا ىنه

 

الميكمتتة  تتيئا لتتو أن تتا أفستتيت صتتور ا ويققتتت   تتذا ىلتتى أنتته لتت  يكتتن يضتتير      

المظلمين سال ى الذكر وألن  ذا الميقي  ىو يك   للميكمتة أمتورا يمكتن ان يمويتر ب تا 

الدوول ىن وج ة نظر ا المى اسمقرت فى يقين ا ىبل ستماى   ، وىتو نصتت ىلتى ذلتك 

قيتتوة ىجتتراعات جنائيتتة ) وىلتتى أن القاضتتى ييكتت  فتتى التتوىو  بيستتب الد 302المتاوة 

المى مكونت لويه بكامل يريمه وه يجوز له أن يبنى يكمه ىلتى وليتل لت  يطترح أمامته 

 بالجلسة فى يضور المم   ووفاىه ( .

 

 فميقي  األولة  و واجب الميكمة فى المقا  األول .     
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 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَفىَالعديدَمنَأحكامهاَبأن  :  

فتى المقتا  األول وواجتب   تو واجتب الميكمتة ميقي  األولة فى المواو الجنائية »     

فتى  وبوتض النظتر ىتن مستلك المتم  وا  ميقيقته ممكنتا  ىلى الميكمة ميقي  الوليل ما

يصتتل أن يكتتون ر تتن  ه تأن  تتذا التتوليل ألن ميقيتت  أولتتة ا وانتتة فتى المتتواو الجنائيتتة 

  .  « م يئة المم   أو الموافع ىنه

 728 ل  ـ 138 رى  ـ 37ـ ت  9/10/1986*  نقض 

 1220 ل ـ 289 رى  ـ 32ـ ت 30/12/1981*  نقض 

  442 ل  ـ 84 رى  ـ29ـ ت 24/4/78* نقض 

  214 ل ـ 53 رى  ـ 23ـ ت  21/2/72* نقض 

 821 ل  ـ 185 رى  ـ 35ـ ت 25/11/84* نقض 

 621 ل  ـ 124 رى   ـ 34ـ ت 11/5/83* نقض 

  2ـ ل  2 ـ رى   7ـ مجموىة القواىو القانونية ـ ج  5/11/45* نقض 

 113ل ـ 120 رى  ـ7ـ مجموىة القواىو القانونية ـ ج 25/3/46* نقض 

 

 ـ كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه : 

التتذ  مجريتته  الميقيتت  ال تت و  األصتتل فتتى األيكتتا  الجنائيتتة  أن مبنتتى ىلتتى »        

وا  ستتماى    الميكمتتة بالجلستتة ومستتمع فيتته فتتى مواج تتة المتتم    تت اوات ال تت وو متتا

 . «مكنا م

  870 ل  ـ 179 رى  ـ 33ـ ت  11/11/82* نقض 

 120 ل  ـ 21 رى   ـ 29ـ ت 30/1/78* نقض 

 412 ل  ـ 86 رى  ـ 24ـ ت  26/3/73* نقض 

 456 ل  ـ 93 رى  ـ 24ـ ت  1/4/73* نقض 

    1277ـ ل 177ـ رى   52ـ ت 3/12/1991* نقض 
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 ـ وقضتَمحكمةَالنقضَبأن : 

مُبنى ىلى الميقيقات المى مجري تا المياكمات الجنائية أن ا ىنما  األصل فى »           

ا  ـ وذلتتك فتتى الميكمتتة فتتى الجلستتة ومُستتمع فتتى خالل تتا ال تت وو متتا وا  ستتماى   ممكنتت

مواج ة الخصو  وىلي ا أن مدتاون التوفاع  فتى أواع مأموريمته وأن متأمر بالبيت  ىتن 

ىو لجتأ ىلي تا فتى ذلتك ونستب ما وا   ولو بالقوة ألواع ال  اوة وىيضاره ال ا و

ىلى ال ا و مدمو م ربه أو م ريبه يمى ه يُولى ب  اومه فى مجلت القضتاع ومتا وامتت 

الميكمتة ىتتو مبينتت أيقيتتة التوفاع فتتى ممستكه بوجتتوب مناى تمه وأنتته لت  يكتتن فتى طلبتته 

مدطيل السير فتى التوىو  فت ذا ىصترت فتى ذلتك كتان يكم تا مديبتا   امراوغا  أو ىاصو  

 0 «ا بي  الوفاع  خالل 

 

  55لسنة  1916ـ طدن  1106ـ ل  204ـ رى   36ـ ت  12/12/1985*  نقض 

لستنة  295ـت طدتن 176ـت ل186ـ رىت   4ـ مجموىة ىمر ـ جتـ 28/3/1938*  نقض  

8  

  55لسنة  1605ـ طدن  801ـ ل  141ـ رى   36ـ ت  2/10/1985*  نقض 

 

 ـ  وقضتَكذلكَبأن : 

ا ستماع  تا و ىثبتات أو يمياطي تاوا خما  مرافدمه البراعة أصتلي  طلب الوفاع فى  »      

تىجراع ميقي  ُمدَيَِّن يُدمبر طلب   ا ملمتز  الميكمتة ب جابمته ممتى كانتت لت  منمته ىلتى ا جازم 

 0« البراعة

  52لسنة  1656ـ طدن  591ـ ل  119ـ رى   33ـ ت  11/5/1982*  نقض     
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 ـ كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأن : 

وائمتا  أن  الميقيقات األولية ه مصتلل أساستا  مبنتى ىلي تا األيكتا  ، بتل الواجتب  »    

 0 « الذ  مجريه الميكمة بن س ا فى الجلسةيؤست اليك  ىلى الميقي  

 

 32 ل ـ 35 رى  ـ 4ـ مجموىة القواىو القانونية )ىمر( ـ جـ 10/1/1933*  نقض      

 

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأن  :  

بمتا يطتاب  أو يختال  غيتره متن فتى الميقيقتات  يمدل  بما أبواه ه ع ال ا وسما  »    

لوجته اليقيقتة  اىظ تار  ويستع التوفاع مناى تمه   فى جلسة المياكمتةبل بما يبويه  ال  وو

» . 

 

 696 ل  ـ 144 رى   ـ 24ـ ت 3/6/1973* نقض 

 1069 ل ـ 210 رى   ـ 20ـ ت  13/10/69* نقض 

 

 َََبأنهَ:َكماَقضتَمحكمةَالنقض

أن يستكت التوفاع ه يقوح فى واجب الميكمتة القيتا  بتالميقي  الواجتب ىلي تا ،   »    

يستتتوغ  ن التتتوفاع التتتذ  ىصتتتو بتتته مكتتتذيب أىتتتوال ال تتتا و هى : ىتتتن طلبتتته ، وىالتتتت 

  و به ال ا و المذكور لمتا يمثلته  تذا الترو متن  ما ىلى اهطمئنانا ىراض ىنه بقالة 

يقتتوح فتتى  تتذا أن  يستت  أمتتره بميقيتت  مجريتته الميكمتتة وهمصتتاورة للتتوفاع ىبتتل أن ين

وا  أن وفاىتته ينطتو  ىلتى المطالبتتة  جتراع  تتذا الميقيت  متاىيستكت التوفاع ىتتن طلتب 

 . « ب جرائه

 

  1220 ل  ـ 219 رى   ـ 32ـ ت  30/12/81* نقض 

 

 ـ   كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه : 
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ثبات ومن  أنه لو صل أن يمويتر بته ا  مكذيب  ا و كان الوفاع ىو ىصو به ىذا  »    

ا ىلى الميكمة أن مميصه ومقسطه يقته بميقيت  لزام  وجه الرأ  فى الوىو  فقو كان 

غاية األمتر فيته أو مترو ىليته بمتا يويضته أن  تى رأت ىطرايته أمتا  ىلىبلوغا  مجريه

 أىتوال ال تا و ىلتى اهطمئنتانبقالتة وىو أمسكت ىن ميقيقه وكان متا أورومته روا ىليته 

ىبل أن ينيست  أمتره فتأن يكم تا يكتون  غير سائع لما ينطو  ىليه من مصاورة الوفاع

 .  «مديبا 

  714 ل  ـ 124 رى   ـ 41ـ ت  10/5/1990* نقض 
 

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه  :  

المكتون للجريمتة وىلتى  يمجته التى ن تى ال دتللما كان الوفاع التذ  أبتواه الطتاىن  »    

ا جو رياتتا نته يكتتون وفاى ت الواىدتتة كمتا روا تتا  ت وو ا ثبتتات ف يصتول استتميالةىثبتات 

ممتا كتان يقمضتى متن   000 ظ ار وجته اليت  فيته  لمدلقه بميقي  الوليل فى الوىو 

ا لوايتة األمتر فيته الميكمة و ى مواج ه أن ممخذ من الوسائل لميقيقته وممييصته بلوغ ت

»  . 

    58لسنة  2156طدن  88سبممبر سنة  11* نقض 
 

 

 ـ  وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه : 

وأن مأمر  ىلى الميكمة  أن مداون الوفاع فى أواع مأموريمه  »       

  «  وا  التوفاع ىتو لجتأ ىلي تا بالبي  ىن ال ا و وىيضاره ولو بتالقوة ألواع ال ت اوة متا

. 

ـ ميمتوو ىمتر ـ  ـ مجموىتة القواىتو القانونيتة28/3/1938* نقض 

 176ل ـ 186رى  ـ 4جـ 

 

 

 كماَقضتَبأنه   : 
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يجتب ىلتتى الميكمتة أن مضتتمن يكم تا متتا يتول ىلتتى أن تا واج تتت ىناصتتر  »        

التذ  الوىو  وألمت ب ا ىلماما   امال  ي يئ ل تا ال رصتة للمميتيل ال تامل والكتافى ـ 

يول ىلى أن ا ىامت بواجب ا وبما ينبوى ىلي ا من ىلمزا  بميقيت  البيت  للمدتر  ىلتى 

 . «  وىهّ كان يكم ا مديبا  لقصوره ممدين النقضـ  ، وجه اليقيقة

لستنة  6047ـ طدن رى   1000ـ ل   207 رى  ـ 33ـ ت  14/12/1982*  نقض     

52   

   51لسنة  2365ـ طدن 11ـ ل   1 رى    33ـ ت   3/1/1982*  نقض    

 وقضتَبأن     : 

التوىو  لمتا ىتو  ومتؤثر فتى أمر جو ر ميقي  المزوير فى الميررات  »        

 . «ا  يمرمب ىليه من مويير وجه الرأ  في 

 

 55لستنة 1654ـ طدتن  969ـ  ـ ل  183ـ رى   37ـ السنة 26/11/1986* نقض    

  
 

 َبأنهوقضت   :   

يتتول ىلتتى أن تتا واج تتت  يمدتتين ىلتتى الميكمتتة  أن متتورو فتتى يكم تتا متتا »         

ا فطنتت ىلي تا ووازنتت بين تا ـ ت ب تا ىلتى وجته ي صتل ىتن أن تىناصر الوىو  وألمّ 

لم مت كلية ىن المدرض لوفاع الطاىن وموى ته متن الم متة المتى وج تت ىليته اف ذا  ى 

بما يك   ىن أن ا ىو أطريت  ذا الوفاع و ى ىلى بينة متن أمتره فت ن يكم تا يكتون 

 . « ا نقضهىاصر البيان مسموجب  

 

    53لسنة  6492ـ طدن  338ـ ل   72ـ رى   35ـ السنة  25/3/1984*  نقض    

 

ولكن الميكمة غضتت بصتر ا ىتن المظلمتين الستال ى التذكر رغت  أن متا مرفقتان       

ا ه يمجتزأ من تتا ،  وأغلقتت باب تا بتذلك فتى وجته طارىتته بتأورا  التوىو  وأصتبل جتزع 
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متا مقتو  جميدته فت ن اليكت  ميتل ، وىذ كتان  األمر الذ  ممأذ  منته الدوالتة أ تو ا يتذاع

ىن ا خالل بي  الوفاع بمتا يستموجب نقضته  يكون وىو  ابه ىصور فضال  ذا الطدن

 وا يالة .

 

 :  القصورَفىَالتسبيبَوالفسادَفىَالاستدلال:  سادسا

 

 الطتتاىن بدقوبتتة الستتجن المؤبتتو وموريمتته  ىضتتى اليكتت  المطدتتون فيتته بمداىبتتة          

ح يلتى م  تخن جنيه) ى ترين ألت  جنيته ( ىتن جريمتة ىيترازه لستال 20.000مبلع 

الماسورة ) بنوىيتة يليتة ( رغت  أنته متن األستلية المتى ه يجتوز المترخيل بييازم تا أو 

 ىيراز ا . 

 

ل  يضبط وبالمالى اسميال القطع بأن الستالح متن النتوع ولما كان السالح المذكور      

 ،  ذلك أن  ذه األوصتا  الممدلقتة بالستالح خ يتة ، وه يمكتن اآللى م  خن الماسورة

 ىوراك ا بأ  من يوات الب ر .

 

ىلى ما ذكره   وو الواىدتة وميريتات ال ترطة متع أن واسمنوت الميكمة فى ذلك       

ولمتا كانتت طبيدتة الستالح ،  ملك األولة ىاصرة ىلى مجترو متا يمكتن ىوراكته بتاليوات

ا خ ي تا ه يتورك بتاليت  ، وما ىذا كان من النوع اآللى م  خن الماسورة من ىومه أمر 

 ومن ثت  استميال القتول بتأن الستالح المستمدمل فتى اليتاو  المنستوب للطتاىن ىيترازه

يكتتون اهىممتتاو ىلتى رأ  ال تت وو وجتتامع الميريتتات وستالح يلتتى م  تخن ، 

والقاضتتتى الجنتتتائى ىنمتتتا يقضتتتى فتتتى التتتوىو  بنتتتاع ىلتتتى رأيتتته ،  مجتتترو افمتتتراض

. ويكتتتون  وه يتتتوخل فتتتى وجوانتتته رأيتتتا أختتتر لستتتواه،  الخاصتتتةال خصتتتى وىقيومتتته 

 فرضتاالمسم او من ملك األولة أن ا أس رت ىن وجتوو ىطدته متن اليويتو بيتو الطتاىن ـ 

و تذا الم تابه ) القتولى ( ه يستمقي  ـ م به البنوىية الم  خنة الماسورة واآللية ،  وجوه
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التذ  يلتز  أن يكتون ىطديتا وجازمتا  مع التوليل الجنتائى التالز  متوافره للقضتاع با وانتة

بمدنتى أن ال تا و ه يجتوز أن ي ت و ىهّ بمتا ل بين اه مباه والظتن واليقتين ، وه يمأرج

ولمتا كانتت اليتوات ه متورك متا  تو أبدتو ،  أوركمه يواسه من وىائع ماويتة ميسوستة

ف ن اهسمدانة ب ا لمدرفة نوع الستالح ومتا ىذا كتان ،  من ذلك وما  و خ ى غير ظا ر

ا يلي ا وم  خن الماسورة من ىومه يكون ىواىتو  غير مقبول ىقال  ومنطق تا لمجافامته أمر 

المنط  والم كير الستلي  المجتر  الدتاو  وستير ا المدمتاو ، ومكتون الميكمتة ىلتى  تذا 

األمتر ،  وىو أر قت أولة الوىو  واسمخلصت من ا ما ه يمكن اسمخالصه ىقتالالنيو 

يتراز الستالح خاصتة وىن جريمتة ى،  الذ  يديب اليك  المطدون فيه ويسموجب نقضه

والمى طبقت الميكمتة ىقوبم تا ضتو الطتاىن ىمتال  الم  خن اآللى  ى الجريمة األ و

( ىقوبات األمر الذ  مميقت  مدته مصتلية الطتاىن فتى  32بال قرة الثانية من الماوة ) 

 الممسك ب ذا الوجه من أسباب الطدن سبب ا لنقض اليك  المطدون فيه وا يالة . 

 

، ييمتاج يممتا ا  ، أن المدتر  ىلتى نتوع الستالح اآللتى الم  تخن ومن الدل  الدت      

فتت ن فيتتو  منيتتى اليكتت  أنتته ىتتو اىممتتو فتتى ،  ىلتتى مداينتتة وفيتتل وبمدرفتتة ال نيتتين

ىلتتى يراع  تت وو لتت  الستتالح ـ بوتتض النظتتر ىتتن ميتترزه و تتو ه يوتتض ـ  موصتتي 

فتى مكتوين  سوا ا، ومكون الميكمة بذلك ىو اىمموت ىلى  يداينوا أو ي يصوا السالح

المستمموة متن ىقيوم ا ، بينما ه يكّون القاضى الجنائى ىقيومه ىهّ وف  ىقيومه الخاصتة 

 .    و ى الرأ  ال نى القائ  ىلى المداينة وال يل،  أولم ا المدمبرة

 

 وه برأ  يمقيو ه الجنائى القاضى أن ىلى النقض ميكمة ىضاع موامر وىو        

 الواىع  يقيقة ىلى اليك  فى لواجبه وميقيقا   ايمراما ريخ جنائى ىاضى بيك يمى 

 سواه يك  أو رأ  مع مناىضت م ما  و لويه ممكون المى الدقيوة مقمضى ىلى ال دلى

 ه بن سه ميصيل ا فى مسمقال    و ييصل ا ىقيوة ىن ىضائه فىا صاور   يقضى ف و .
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  0 لسواه يخر يك  أ  مع مناىضت وم ما رهـغي في ا ي اركه

 561 ل ـ 163 رى  ـ 33 ت ـ 9/5/1982 نقض*

 404ـ ل  88 رى  ـ 35 ت ـ 10/4/1984 نقض* 

  491ـ ل  108 رى  ـ 35 ت ـ8/5/1984 نقض* 

 672ـ ل  166 رى  ـ 13 ت ـ23/10/1962 نقض* 

 888ـ ل  177 رى  ـ 12 ت ـ7/11/1961 نقض* 

 233ـ ل  45 رى  ـ 17 ت ـ 7/3/1996 نقض* 

  392ـ ل  79ـ رى   34ت  ـ 17/3/1983* نقض 

  334ـ ل  62ـ رى   19ـ ت  18/3/1968* نقض 

 546ـ ل  92ـ رى   41ـ ت  22/3/1990* نقض 

 
ملمتتز  وكتتان ىلتتى ميكمتتة الموضتتوع يمتتى يستتل  ىضتتاؤ ا  متتن  تتذا الدتتوار أن       

المتى ه مدتوو  باليووو المى مميوو ب ا ال ت اوة المتى يتولى ب تا ال تا و وكتذلك الميريتات

وه يجوز بيال ميميتل أ  من متا أكثتر ممتا ،  وون ثمة مجاوزن مكون رأيا لصاليب ا أ

أن يجتتر  ىلتتى  وىهّ ىتتو ذلتتك خلتتال فتتى منطتت  اليكتت  القضتتائى التتذ  يمدتتين،  ييممتتل

وكل من ما ىاصتر ىلتى الصراط المسمقي  مم قا مع طبيدة ال  اوة وميريات ال رطة ، 

متا م تير ىليته ميريتات منقولتة  ىن ال ا و ، أو، سواع كانت منقولة  ما موركه اليوات

و تى بتذلك ه ،  ىن مصاور سرية ل  ي صل ىن تا جامد تا ولت  متمل للميكمتة مناى تم ا

وبتتذلك بتات جليتتا أن ميويتتو الميكمتتة لنتتوع الستتالح ،  مدبّتر ىه ىتتن رأ  القتتائ  بجمد تتا

،  اب ايراع ألصتيىتا  ىلتى مجترو يليتا م  تخن الماستورة متن ىومته ،  وما ىذا كان

يقتا  ىلي تا  ه مدو من األولتة المتى يمكتن أن،  وملك اآلراع م ما كان ثقل ا ووزن ا

المخمصتين يلتز  لته فيتل فنتى متن ال نيتين  ىضاع با وانة فى  أن نتوع الستالح التذ 



535 

 

وىنمتا متن واىتع ، و   ه يبوون ما يقررونه لميض رأ  بما موره اليتوات ،  المؤ لين

 . مداينة فدلية وفيل فنى

 

وىذ خال  المطدون فيه  ذه القواىو الصييية والضوابط الستويوة بمستبيب األيكتا      

 الجنائية ، ف نه يكون مديبا لقصوره وفساو اسموهله واجبا نقضه ىلى ما سل  بيانه .

 

القصورَوالخطأَفىَتطبيقَالقانونَبالحكمَعلىَمقتضىَنـصَ:   سابعا

الفقـــرةَيةَمعيـــبَبعـــدمَالدســـتوريةَ،َوذلـــكَلعـــدمَدســـتوَر

المعـدل1954ََلسـنة349ََ(َمنَالقانون26َالأخيرةَمنَالمادةَ)

والتـىَتـنصَعلـىَعـدمَجـوازَالنـزول2012ََلسـنة6ََبالقانونَ

بالعقوبةَالمنصوصَعليهاَفىَتلكَالمادةَإستثناءَمنَأحكامَ

،َوالتـىَيتمسـكَالطـاعنَبالـدفعَبعـدمَ(َعقوبـات17َالمادةَ)

 . دستوريتها

 

ة منطتتو  اليكتت  المطدتتون فيتته أنتته ىضتتى بمداىبتتة ذلتتك أنتته يبتتين متتن مطالدتت

ىتن جريمتة ييتازة بنوىيتة  ى ترين ألت  جنيتهالطاىن بدقوبة السجن المؤبو وبموريمته 

يليتتة وذخيرم تتا رغتت  أن تتا متتن األستتلية الميظتتور ييازم تتا وىيراز تتا ىمتتال  بالمتتاوة 

ل والمتى متن،  2012لستنة  6المدول بالقانون  1954لسنة  349من القانون  26/3

ىقوبتات  17( سال ة الذكر ىلى يظر مطبي  المتاوة 26فى ال قرة األخيرة من الماوة )

 .   بالنسبة للجرائ  الواروة فى ملك الماوة

 

 وممنتتتع مندتتتت 2012لستتتنة  6بمدنتتتى أن ملتتتك ال قتتترة المدولتتتة بالقتتتانون رىتتت  

أ  متتتن الجتتترائ   القضتتتاع متتتن استتتمدمال الرأفتتتة بالنستتتبة للميكتتتو  ضتتتو   بارمكتتتاب
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نصول ىلي ا فى ملك الماوة ومن بين ا جريمة ىيراز السالح اآللى التذ  ه يجتوز الم

 المرخيل بييازمه أو ىيرازه .

 

سلبت ي  القضتاع فتى النتزول بالدقوبتة التواروة بالمتاوة أ  أن ال قرة المذكورة 

وبتذلك أضتيت  ( ىقوبتات17سال ة الذكر ىلى الدقوبات المنصول ىلي ا فى المتاوة )

ن المؤبو والورامة المى ه ممجاوز ى رون أل  جني ا   تى الدقوبتة واجبتة ىقوبة السج

 1954لستنة  394متن القتانون  26المطبي  ىن الجرائ  المنصول ىلي ا فى المتاوة 

وه يجتتوز بيتتال للقضتتاع النتتزول ب تتا ىتتن  تتذا  2012لستتنة  6المدولتتة بالقتتانون رىتت  

لواىدتتة  يت  ملتتك الدقوبتة بتالنظراليتو ولتو متوافرت كافتتة األستباب المتى متتوىو ىلتى مخ 

 الوىو  والظرو  والمالبسات المييطة ب ا ىلى ما وون ا من الدقوبات األخر  .

 

ولمتتا كتتان متتن المقتترر أن مقتتوير كافتتة  تتذه الدناصتتر والظتترو  المخ  تتة ممتتا 

يوخل فى ىطار الخصائل الجو رية للوظي ة القضائية باىمبار تا متن مكونام تا ول تذا 

مبا تترم ا  فتتى مجتتال م ريتتو الدقتتاب بمتتا متتؤواه بالضتترورة أن م قتتو  فتت ن يرمان تتا متتن

النصتول القضتائية امصتال ا بواىد تتا فتال منتبض بالييتتاة وه يكتون ىن اذ تا ىه مجتتروا  

ىستوم ا أو مجاوزم تا يتو اهىمتوال جامتوا  فجتا منافيتا  لقتي  بدزل ا ىن بيئم ا وىه ىلتى 

 . الي  والدول

 

ينتتتمقل يقوىتتتا  أصتتتيلة ك ل تتتا الوستتتمور للستتتلطة أن وألنتتته ه يجتتتوز للم تتترع 

القضتتائية واخمصتت ا ب تتا ، وه أن يدتتول متتن بنيان تتا كملتتك المتتى ممدلتت  بم ريتتو الدقوبتتة 

لمطويد ا من منظور موضوىى يبلور مناسب ا مع الجريمة ميل ا وىمساى ا متع أيتوال 
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م ا ، بمتتا مرمكبي تتا فتتال م تتي  فتتى فتتراغ وه مكتتون ىن تتاذا  يرفيتتا  للنصتتول المتتى فرضتت

 . يييل مطبيق ا ىلى ىووان ىلى كرامة ا نسان ويريمه

ويكون النل الستال  التذكر ـ والتذ  ستلب وألوتى ستلطة القضتاع فتى مخ يت  

الدقوبة المنصول ىلي ا ىانونا  بما يتمالع  متع ظترو  الواىدتة والمالبستات المييطتة 

فتى  تئون الدوالتة  منطويتا  ىلتى متوخلب ا وجميد ا م كل جتو ر الوظي تة القضتائية ـ 

مقيوا  اليرية ال خصية فتى غيتر ضترورة نائيتا  ىتن ضتوابط المياكمتة الُمنصت ة ليقتع 

 . من الوسمور 166،  165،  67،  41مخال ا  أليكا  المواو 

 

ىلى ممييتز بتين المم متين بارمكتاب الجترائ  والقول بوير ذلك ينطو  وون  ك 

 26السالح المنصول ىلي ا فتى المتاوة  الداوية وبين المم مين بارمكاب جرائ  ىيراز

 . سال ة الذكر والمندى ىلي ا بدو  الوسمورية

 

ىذ يمكتتن للقضتتاع استتمدمال الرأفتتة ومخ يتت  الدقوبتتة المقتتررة ل تتا فتتى القتتانون 

 ( ىقوبتات17للجرائ  األخر  والنزول ب ا ىلى اليووو المنصول ىلي تا فتى المتاوة )

جتترائ  ىيتتراز وييتتازة األستتلية   متتين فتتىفتتى يتتين أنتته بالنستتبة لويتتر   متتن المم, 

ف ت  ميرومتون متن يت  القضتاع فتى ( ستال ة التذكر 26المنصول ىلي ا فى المتاوة )

 . مخ ي  ملك الدقوبات رغ  موافر المبررات المى موىو ىلى  ذا المخ ي 

 

األخير وىو انطو  ىلى ميك  وممييتز من تى ىن متا بتنل المتاوة ويكون النل 

فضتال  ىتن أنته استمثناع ،  2014من وسمور  53والماوة /  1971 ( من وسمور 40)

 . وارو فى غير ميل ي مقر ىلى األست الموضوىية المى ينبوى أن يقو  ىلي ا
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ينطتتو  ىلتتى نميجتتة غيتتر ىاولتتة فأصتتبل المم متتون بارمكتتاب جتترائ  القمتتل كمتتا 

،  الدمتتو متتع ستتب  ا صتترار والمرصتتو وجتترائ  القمتتل الدمتتو المقمتترن بجنايتتة أو جنيتتة

أو ا ، وكتتذلك المم متتون باخمطتتا  األنثتتى بالميايتتل وا كتتراه ومواىدم تتا بويتتر رضتتا 

 جلب المواو المخورة متن ختارج التبالو لالمجتار في تا والدقوبتة المقتررة لكتل من تا  تى

ييتتاطون ىنتتو القضتتاع بتت وانم   ب مكانيتتة الريمتتة ب تت  ومخ يتت  الدقوبتتات ،   ىتتوا ا

 ول ب تا ىلتى اليتووو المنصتول ىلي تا فتى المتاوةالمنصول ىلي تا فتى القتانون والنتز

بينما يير  المم   بجرائ  ىيراز وييازة األستلية المنصتول ىلي تا ىقوبات( ،  17)

و تذه الم رىتة غيتر مبتررة وه مقبولتة ،  ( ين ة الذكر من ريمة القضتاع26فى الماوة )

 .فضال  ىن مجافام ا أليكا  الوسمور كما سب  البيان 

لك ما  و مقترر بتأن مقتوير الدقوبتة ومتو  جستامم ا متن األمتور وه يقوح فى ذ

المى يقور ا الم رع فى ضوع ما يراه ميققتا  للمصتلية الدامتة بويتر مدقتب ىليته فيمتا 

ىه أن يو  ذا أهّ ي ور الم ترع أو يختال  نصتا  فتى الوستمور باىمبتاره القتانون يراه ، 

 . يكامهاألسمى الذ  يجب ىلى كل الم ريدات النزول ىلى أ
 

فتى  1996أغستطت  3) يقارب يك  الميكمة الوسمورية الدليا جلسة  *

  وسمورية ـ الجريوة الرسمية ـ الدتوو  15لسنة  37الطدن المقيو برى  

 (. 15/8/1996فى  32

 

ويؤيتتو  تتذا متتا ذكتتره التتوكمور ىتتوض المتتر فتتى مرجدتته )الرىابتتة القضتتائية ىلتتى       

و  الوستتمورية يدتتو متتن النظتتا  الدتتا  ىذ ه يدمبتتر متتن بتتأن التتوفع بدتتوستتمورية القتتوانين( 

بتتل يجتتوز ـ التتوفوع الموضتتوىية المتتى ه يجتتوز ىثارم تتا ىه أمتتا  ميكمتتة الموضتتوع 

ىبواؤه أما  ميكمة النقض , ذلك أن الوفوع المى ه يجوز ىبتواؤ ا أمتا  ميكمتة التنقض 

لط تا واىتع لتيت ل تا أن أو المتى ممدلت  بته وىنمتا يخا،   ى المى ه ممدلت  بالنظتا  الدتا 

ىذا ل  يكن اليك  المطدتون فيته ىتو ميتراه ، وه كتذلك التوفع بالنستبة للتوفع  مخوض فيه
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بدو  وسمورية نتل ىتانونى مطتروح مطبيقته فتى خصتومة ىضتائية ، ذلتك أن الميتاك  

و تو مبتوأ يلزم تا بمراىتاة م  تو  المتورج فيمتا جميد ا مقيوة بمبوأ الخضوع للقانون ، 

و القانونيتتة مرجييتتا  ألىال تتا ىلتتى أونا تتا وموليبتتا  للوستتمور بالمتتالى ىلتتى متتا بتتين القواىتت

 القانونية . القواىو سواه من

المدارض بين ىاىومين ىانونيمين مزايمما فيما بين ما فى مجال ال صتل فتى أن  ذلك     

الخصتومة القضتتائية يقمضتى ىطتتراح القاىتتوة األونتى بقتتور مدارضتت ا متع القاىتتوة المتتى 

 . امدلو 

 

ىلتى الميكمتة أو ال يئتة ذات  ف نه يجتب،  ف ذا كانت القاىوة األىلى  ى الوسمور      

اهخمصتتال القضتتائى المتتى مقتتو  لتتوي ا  تتب ة المدتتارض بتتين ىاىتتوة ىانونيتتة ي متترض 

أن مستموث  ممتا ىذا كتان ، مطبيق ا فى النزاع المدروض ىلي ا وبين نل فى الوسمور 

، وستتبيل ا ىلتتى ذلتتك ىمتتا أن مييتتل القاىتتوة القانونيتتة  ل تتذه ال تتب ة أستتات متتن الوستتمور

المتتوىى مدارضتت ا متتع الوستتمور مبا تترة ىلتتى الميكمتتة الوستتمورية الدليتتا لم صتتل فتتى 

وسموريم ا ، وىما أن مرخل لخص  وفتع أمام تا بدتو  وستمورية  تذه القاىتوة بتأن يقتي  

 وىواه الوسمورية ، فصال  فى ام اى ا أو مدارض ا مع الوسمور .

 

فتت ن  تتى لتت  ملجتتأ ىلتتى أيتتو  تتذين الخيتتارين رغتت  ىيتتا  ال تتب ة لتتوي ا ىلتتى مخال تتة      

فتت ن النصتتول القانونيتتة الم متترض مطبيق تتا فتتى النتتزاع المطتتروح ىلي تتا للوستتمور ، 

 .مضي ا فى نظر  ذا النزاع ه يدوو أن يكون موليبا  من ا للقانون ىلى الوسمور 
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نتتاىض مبتتوأ وجتتوب ىىمتتال الم تتريع صتتايب وموليتتب القتتانون ىلتتى الوستتمور ي       

وىتتو  مطبيتت  متتا ىتتواه متتن النصتتول األونتتى  ، والصتتوارة أه و تتو الوستتمورالستتمو 

 . ىذ مدمبر منسوخة بقوة الوسمور ذامه ، الممدارضة مده أو المخال ة له

 

متن ىتانون ا جتراعات  47وأخذا ب تذا المبتوأ ىضتت ميكمتة التنقض بتان المتاوة        

،  واىمبرم ا منسوخة بقتوة الوستمور من الوستمور 44ال  نل الماوة الجنائية مخ

ستال ة التذكر ،  47ث  جاعت الميكمة الوستمورية الدليتا وىضتت بدتو  وستمورية المتاوة 

ول  مذكر الميكمة الوستمورية فتي يكم تا أن ميكمتة التنقض بيكم تا الستاب  جتاوزت 

المتى كانتت  الوستموريةاخمصاص ا أو ينطتو  ىلتى ثمتة اىمتواع ىلتى ستلطة الميكمتة 

 ىائمة ىبل الميكمة الوسمورية الدليا وبذات اهخمصال . 
 

  258ـ ل  60ـ رى   26ـ ت  24/3/1975*  نقض  

ىضتائية  4لستنة   5ـ ىضية رى   2/6/1984*  يك  الميكمة الوسمورية بماريخ  

 وسمورية . 

قض يكت  يختر لميكمتة التنـ  1993متن ستبممبر ستنة  15كما صتور بمتاريخ  

الجنائيتتتة منستتتوخة بقتتتوة الوستتتمور  متتتن ىتتتانون ا جتتتراعات 49باىمبتتتار المتتتاوة 

 .  منه 41لمخال م ا نل الماوة 
 

   703ـ ل  110رى   – 44ـ ت  15/9/1993* نقض  

 

 وقضتَمحكمةَالنقض  : 

وىلوتاع ىقوبتة  بنقض اليك  المطدون فيه وبراعة الطاىن مما أسنو ىليته»        

وذلتك ىلتى ستنو متن ىتو  جتواز ىىمتال  لنسبة لباىى الطتاىنينالرو المقضى ب ا با
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 في  أن الكستب غيتر الم تروع 1975لسنة  62فقرة ثانية من القانون  الماوة الثانية

 «.  من الوسمور 67وى مال ا لمخال م ا لنل الماوة 

    454ـ ل 61ـ رى   55ـ ت 28/4/2014* نقض          

  

تال       صتار متن يت  الطتاىن أن الخيتارين ستال ى البيتان ،  ف ذا أطريت الميكمتة كِّ

 . يوفع بدو  الوسمورية أما  ميكمة النقض

متن ىتانون  26يطدتن بدتو  وستمورية ال قترة الثالثتة للمتاوة / ولذلك فت ن الطتاىن        

و تتو وفتتع يجتتوز ،  2012لستتنة  6والتتذخائر المدولتتة بالمرستتو  بقتتانون رىتت   األستتلية

 . ضىبواؤه أما  ميكمة النق

 

نميجتة يتؤو  ىلتى  ، بأهّ وجه للوفع بدو  الوستمورية أمتا  ميكمتة التنقضوالقول      

ىذ ه يستتوغ فتتى منطتت  الدقتتل والبوا تتة أن مكتتون وهيتتة  ،  غيتتر منطقيتتة وه ىاولتتة

ميكمتتة التتنقض ىائمتتة أساستتا ىلتتى مراىبتتة متتو  صتتية مطبيتت  القتتانون ىلتتى األيكتتا  

ىتتن ىيالتتة ذلتتك القتتانون ىلتتى  حُاايي ثتت  ـ  المطرويتتة ىلتتى بستتاط البيتت  أمام تتا

لمتتا ارمأمتته متتن  تتب ة ىتتو  وستتموريمه لمجتترو أن ميكمتتة  الميكمتتة الوستتمورية الدليتتا

الموضوع ل  يُطرح أمام ا  ذا الوفع ول  مر المصو  له رغ  أن وهلة ميكمتة التنقض 

 . األصيلة  ى مراىبة صية مطبي  القانون

 

، لوفع بدو  وستمورية القتانون ممدلقتا بالنظتا  الدتا  األمر الذ  يمدين مده اىمبار ا      

 ول ذا يجوز ىبواعه ألول مترة أمتا  ميكمتة التنقض بتل أن ل تا أن مدترض لته متن ملقتاع 

 . ن س ا
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و و ما يمدين مدته اليكت  بدتو  الوستمورية متا نصتت ىليته ال قترة األخيترة متن 

متن  2012لستنة  6ىت  المدول بالقتانون ر 1954لسنة  394( من القانون 26الماوة )

ىتتو  جتتواز النتتزول بالدقوبتتات المنصتتول ىلي تتا فتتى ملتتك المتتاوة استتمثناع متتن أيكتتا  

 . ( من ىانون الدقوبات17الماوة )

 

ويلتممت التتوفاع متتن ميكمتتة التتنقض ىيالتة التتوفع بدتتو  لوستتمورية التتنل ستتال  

متع وىتت  التذكر ىلتى الميكمتة الوستمورية الدليتتا لمقتول كلمم تا األخيترة فتتى  تذا ال تأن 

 . الطدن الماثل ـ وىخالع سبيل الطاىن ـ ليين صوور ذلك اليك 

 

 

كما يلتممت فتى جميتع األيتوال القضتاع بتنقض اليكت  المطدتون فيته وا يالتة فتى      

 جميع األيوال .

 وعنَطلبَوقفَالتنفيذ

نه لما كان اهسممرار فى من يذ اليكت  المطدتون فيته ضتو الطتاىن متن  تأنه أن  ف      

بما يي  لته طلتب وىت  من يتذه مؤىمتا ريثمتا  موارك اله أضرارا جسيمة ه يمكن  يرمب

 الطدن . ي صل فى  ذا

 

 

 

 

 

 

 

َبابـــــــــفلهذهَالأس
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بدتو ضت  الم تروات للزوم تا لميقيت  أوجته ـ   يلممت الطاىن من ميكمة التنقض      

  ذا الطدن . اليك  المطدون فيه مؤىما ريثما ي صل فى األمر بوى  من يذـ  الطدن

 : والحكم

 :   بقبول الطدن  كال  .     َأولا

نقتض اليكت  المطدتون ـ   بدو ض  الم روات للزوم ا لميقيت  أوجته الطدتن:     ثانيـا

 .  فيه وا يالة
 

:  ىيالتة التوفع بدتو  وستمورية ال قترة األخيترة متن المتاوة  اهيميتاط الكلتىومن ىبيل 

المدتتتول  2012( لستتتنة 6األولتتتى متتتن القتتتانون رىتتت  )

فتتى  تتأن  1954لستتنة  394متتن القتتانون  26للمتتاوة 

األسلية والذخائر باسمثناع أيكا  ملك الماوة متن مجتال 

( ىقوبتتات بييتت  ه يجتتوز النتتزول 17مطبيتت  المتتاوة )

بالدقوبات بالنسبة للجترائ  التواروة فتى  تذه المتاوة ىلتى 

الميكمتتة الوستتمورية الدليتتا لتتميك  بدتتو  وستتمورية ملتتك 

ووى  الطدن الماثل يمتى صتوور ذلتك اليكت  .  ال قرة

متتع ىختتالع ستتبيل الطتتاىن ىلتتى أن ي صتتل فتتى التتوىو  

 الوسمورية .

 

المحامىَ/َرجـائىَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

َعطية

  بالنقض وا ىاوة . 4/4/2016وىضت ميكمة النقض بجلسة 

 إصدارا  المؤلف
 ـــــــ

 

 

َ.  1997المركــز المصرى لألبحاث واإلعـالم ـ ط  ـ(  أوراق 1)

ط   ـةالمركزز المصزرى لألبحزاث واإلعزالم  ـ( من هدى النبوة وفى مدرسة الرسول 2)
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 2017( حول التجديد فى الفكر والخطاب الدينى ـ دار الشروق ـ 90)
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َرقمَالصفحة القضيـــــةَََ م
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 تااياى  ركئ لم االر . 2011/  25213لماااية ىن  
  كى  تاضد با ا . 2011/    1376           

 إم   اكمة تااياى  برل لمىيمة  ذكر،

 لممبا ئ :
 عفم تفية لمتارياى . .6

 بط   لمتساي ى لممسمضعة ولممروية . .7

 بط   إذ  لمايابة . .8

  5/4/2011بط   كافة لمتساي ى لمساب ة ولمتامية إلذ   .9

َبط   لم ب  ولمت تيش . .10
 6/1/2017 ونف نض  في ا بامبرل ، ف  تىسة    

5 

 

2 

 2012/   2121ىن   ااايةع  لم,  ً 84/  4063ن   ىن  ى , إخ ا  ى ح ناى
 كى  وىط لم اار، . 2012/  194ىن  , تااياى نس  بضالً فبض لمن  

 ن ضى ف  لمتسبي  . .1

 ن ضى ف  لمبيا  . .2

 ن ضى ف  لمتسبي  وخطأ ف  لالىاا  . .3
 اق لمففاع .بإخ ل ن ضى و .4
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133 
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 كى  با  ىضيف . 2012/  210و تااياى با  ىضيف  2012/  2519ع  لم ضية ىن  

 ن ضى ف  لمتسبي  ) ف  لثباى لالح اً ولال ترلك ولممسئضمية لمتضا اية ( . .1

 ن ضى ف  لمتسبي  وفسا  ف  لالىتفالل . .2
 تفالل  .ن ضى وفسا   خر ف  لالى .3

نرياة لمبرل ، ولم اعف، لمفىتضىية ف  لممت   بيرئ نتي   ـن ضى  خر ف  لمتسبي   .4
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 ن ضى  خر ف  لمتسبي  ) ع  نية لم ت  وإسااً لمروح ( . .5
 ن ضى  خر ف  لمتسبي  ) ع  حافيف نضع لمس ح وص نيتف ( . .6
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 . ً 84 / 6208ن   ىن  و  إنرلس ى ح وذخير، بفو  حرخيص 5

كى   2012/  2895ىن  و  تااياى نس  لمنا رية ثا  2012/  4314ع  لم ضية ىن  
 غرد لإلىكافىية

 ن ضى ف  لمتسبي  ولمت افأ ولإلخ ل باق لمففاع . .1

 ن ضى  خر ف  لمتسبي  وفسا  لالىتفالل وإخ ل باق لمففاع . .2

 ن ضى  خر ف  لمتسبي  . .3
 مؤبييف حطبي  ييا مى  يير، لألخييير،  يي  بطيي   لماكيي  ) متضنينييف ع ضبيية لمسييا  لم .4

 ىغ  عفم  ىتضىيت ا ( 2012/  6لممنفمة باممرىضم ب انض  ىن   26لمما ، / 

. 
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/  5202ىني   اااييةعي  لم, ً 84/  285ن ي  ىني  ,  إنرلس  ىيفىلى ب  يف لالحاياى 6

 . كى   رً لم اار، 2013/  5721,  2013

لمتارياى (و وفسا  لالىيتفالل ن ضى ف  لمتسبي  وإخ ل باق لمففاع ) ع   .1
. 

لم  ضى ولإلخ ل باق لمففاع وفسا  لالىتفالل . ) ع  لختئلل  فاع لمطاع   .2

 و ستافلحف ( .

لم  ضى ولإلخ ل باق لمففاع وفسا  لإلىتفالل . ) ع  لمففع بضنضع لم يب   .3

 نب  لإلذ  ووتضد لمتا يق ( .

 بط ( .ن ضى  خر ف  لمتسبي  . ) ع  لممااسعة ف   كا  لمض .4

 ن ضى  خر ف  لمتسبي  . ) ع  عفم لممن ضمية ( . .5

لم  ضى ولإلخ ل باق لمففاع ) ع  بط   لإلنرلى لمماسضد كذب ا مىطاع  (  .6

. 
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 . ً 84/  33553ن   ىن   لى  وفخذ عطية مى يام بنم     فعمال لمضظي ة . 7

كى   رً  2011 / 1ىن   و  تااياى  فياة ن ر فول 2011/  140ع  لماااية ىن  

 لم اار،  .
 ـــ
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 لم  ضى ف  لمتسبي  وفسا  لالىتفالل ولإلخ ل باق لمففاع . .1
 ن ضى  خر ف  لمتسبي  . .2

 ن ضى  خر ف  لمتسبي  وفسا  لالىتفالل . .3

 ن ضى  خر ف  لمتسبي  و وإخ ل باق لمففاع و وفسا  لالىتفالل . .4
 . ىتفاللن ضى  خر ف  لمتسبي  و وإخ ل باق لمففاع و وفسا  لال .5

 . ن ضى  خر ف  لمتسبي  و وإخ ل باق لمففاع و وفسا  لالىتفالل .6

 . لم  ضى ولإلخ ل باق لمففاع .7

 . ن ضى  خر ف  لمتسبي  وإخ ل باق لمففاع .8
 . ن ضى  خر ف  لمتسبي  .9

 . لمتاان  ولمت احر .10

 . لم  ضى ولإلخ ل باق لمففاع .11
 . لم  ضى و ىام   لم انض  ولمىطأ ف  حطبي ف .12

 .  لمبط  .13

 ً , عييييييي  لمااايييييييية  19944/84نتييييييي  عميييييييف وإنيييييييرلس ىييييييي ح , ن ييييييي  ىنييييييي   8

 كى  تاضد لمئناسيق . 1979/2013,  شتضل لمسضً  10686/2013ىن  

 خطأ ف  لإلىاا  و ىام ة لمثابأ باالوىلً . .1

 خطأ  خر ف  لإلىاا  و ىام ة فخرى مىثابأ باألوىلً . .2

 ن ضى ف  لمتسبي  ولم سا  ف  لإلىتفالل . .3

  ضى  خر ف  لمتسبي  .ن .4

 .  خر ف  لمتسبي  ن ضى .5

 . ف  لمتسبي  ولم سا  ف  لالىتفالل لم  ضى .6

 ن ضى وخطأ ف  حطبيق لم انض  باماك  عى    تض  نص غير  ىتضىى . .7
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 557 إصفلىلى لممؤمف   9
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