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ــــــــَ
نقضَرقمََ85/َ44312قََ
ـــــََ
عنَالجنايةَرقمََ2015/َ528جناياتَمركزََفرشوطََ
(ََ2015/َ307كلىَقناَ)ََ
ــــــَ
ََََََ قصورَفىَالتسبيبَوفسادَاستدلالَـَالتضامنَلاَيفترضَـَوجوبَبيـانَ
وإثباتَالاشتراكَـَوجوبَأنَتقومَالمحكمةَبواجبهـاَبـالتحقيقَللتعـرلَعلـىَ
الحقيقةَـَوجوبَالإلمامَبكافةَعناصرَالدعوىَوتمحيصهاَالتمحيصَالكافىَـَ
لاَيجوزَطرحَدفاعَالمتهمَدونَأنَتكونَالمحكمةَعلىَبينةَمنَأمرهَـَوجوبَ
بيــانَقصــدَالاشــتراك َـَالســببيةَبــينَأفعــالَالشــريدَوالجريمــة َـَعــدمَجــوازَ
الافتراضَفىَإقامةَ المسئوليةَـَالسكوتَعنَدفاعَجـوررىَقصـورَوإخلـالَــَ
مبدأَالشـفويةَووجـوبَتحقيـقَأدلـةَالـدعوى َـَقصـورَفـىَالتسـبيبَوإخلـالَ
بحقَالدفاعَـَالمنازعةَفىَزمانَومكانَالحادثََ.جـوررى َـَقاىـاَالموعـوعَ
ـلباَعلـىَالطلبــاتَالجورريــة َـَمتــىَتجـبَالمعاينــة َـَ
ملـزمَبـ
ـالردَإيجابـاَأوَسـ أ
أ
قصورَوتناقضَ وتهاترَوفسادَإستدلالَوإخلـالَبحـقَالـدفاع َـَوجـوبَتحقيـقَ
الـدليل َـَقصــورَوفسـادَا ســتدلالَوملالفــةَللقـانون َـَعــدمَجـوازَتحديــدَنــوعَ
السلاحَبغيرَفحصَفنىَـَالحديثَعنَالفعلَالمادىَلاَيكفىَلإثبـاتَالقصـدَ
الجنائىَاللاصَفىَالقتلَ ـَالقصورَفىَبيانَوإثباتَسبقَالإصرارَوالترصدَـَ
حدو دَالعقوبةَالمبررةَـَالتعسفَفىَالإستنتاجَََ.

َ
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محكمةَالنقضَ
الدائرةَالجنائيةَ
مذكــــــرةَ
َ
بأســـــبابَالطعنَبالنقضَ
المقدمَمن  ....... :الطاعن

متهم ـ محكوم ضده ـ طاعن
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وموطنه المختار مكتب األستاذ  /محمدد رادا ى عطيده ـ وهدهرته رادا ى
عطيه ـ المحامى بالنقض  26هارع هريف باها ـ القاهرة .
عــــــــــــدَ :

النيـابــة العـامـة .
ََ

فــىَالحكــم

 :الصددادر باةسددة  2015 /8/16فددى القضددية ر ددم 2015/528
انايدددا

مركدددر فرهدددوط  2015/307كةدددى ـدددـناا والقاضدددى

حضددوريا بمعا بددة الطدداعن

وبددا ى المتهمددين ييابيددا ا بالسددان

المؤبدد وإلرامده المصداريف الانا يدة وإحالدة الددعود المدنيدة بةده
إلى المحكمة المدنية المختصة بال مصاريف .

الوقائـــعَ
أحال النيابة العامة كالً من المتهمين :
1ـ ............

الطاعن ا

2ـ ...........

المتهم 2 /

.......... -3

المتهم 3 /

.......... -4

المتهم 4 /

......... -5

المتهم 5 /

........ -6

المتهم 6/

......... -7

المتهم 7 /
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إلددى المحاكمددة بوصددف أنهددم بتددداري  2014/3/13بدددا رة مركددر فرهددوط ـ
محافظة ـنا :
تةددوا المانددى عةيدده سددامى طدده عبددد الدداله سددةيمان ـ عم ددًا م د سددب اإلصددرار
والترصد بأن بيتوا النيدة وعقددوا العدرم عةدى تةده وأعددوا لهدذا الحدرض أسدةحة ناريدة
بنادق آلية وخرطوشا وتربصوا له فى المكدان الدذد ايقندوا مدروره فيده سدةاًا ومدا إن
ظاددروا بدده حتددى أطةقددوا صددوبه عدددة أعيددرة ناريددة مددن األسددةحة الناريددة سددالاة البيددان
اصدددين مددن ذل د
والتى أود

تةدده فأح ددثوا بدده اإلصددابا الموصددوفة بتقريددر الصدداة التهددريحية

بحياته .

و ددد ا ترن د هددذه الانايددة بانايددة أخددرد هددى أنهددم فددى الرمددان والمكددان آناددى
البيان هرعوا فى تل المانى عةيهم عماد رهاد إسماعيل عبدد الدرحيم وأحمدد صدبرد
فارس ومحمود محمد محمد محمود عمدا م سب اإلصرار والترصدد بدأن بيتدوا النيدة
وعقدوا العرم عةى تةهم وأعدوا لهذا الحرض األسةحة الناريدة سدالاة البيدان وتربصدوا
لهم فى المكان الذد أيقنوا مرورهم به سةاا  ،وما أن ظاروا بهدم حتدى أطةقدوا صدوبهم
عدة أعيرة نارية من األسةحة النارية سالاة البيان اصدين مدن ذلد
اإلصابا
لسبب

دتةهم فأحددثوا بهدم

الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بداألوراق إ أنده دد خداب أثدر الاريمدة
دخل رادتهم فيه وهو مداركة المانى عةيهم بالعالج .

المتهمَالأولََ:
أحرر بحير ترخيص سال ًحا ناريا وذخيرته بند ية خرطوشا .
المتهمونَمنَالثانىَحتىَالسابعَََ:
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أ ـ أحددرر كددل مددنهم سدال ًحا ناريددا مههددخنًا بند يددة آليدةا وذخيرتهددا حددال كوندده مددن
األسةحة التى

ياور الترخيص بحيارته أو إحراره .

ب ـ أحرر كدل مدنهم ذخدا ر عددة طةقدا ا اسدتعمةوها عةدى السدال الندارد سدالف
البيان حال كونه مما

ياور الترخيص لهم بحيارته أو إحراره .

األمددر المعا ددب عةيدده بددالمواد 2/ 234 ، 232 ، 231 ، 230 ، 46 ، 45
عقوبا

والمواد  26 ، 6 ،1مدن القدانون ر دم  394لسدنة  1954المعددل والاددولين

 3 ، 2المةحقين بالقانون .
وباةسدددة  2015/8/16ضددد المحكمدددة حضدددوريًا لددد ول وييابيًدددا لةبدددا ين
بمعا بة كل منهم بالسان المؤبد .
ولمددا كددان هددذا الحكددم معيب دا ً وبدداطالً فقددد طعددن عةيدده المحكددوم ضددده المددذكور
بطري النقض بهخصه من السان وذل بتاري  2015/8/27و يد طعنه تحد ر دم
 2015/285تتاب سان نا العمومى ا.
ََََََونوردَفيماَيلىَأسبابَالطعنَبالنقضََََ:
َ

أســـــــــبابَالطعـــن َ
َ

أولاََََ:القصـورَفىَالتسبيبََ،وفسادَالاستدلالَََ:
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حصة

محكمة الموضوع وا عة الدعود التى ضد بدداندة الطداعن ـ وبدا ى

المتهمين ـ عنها بقولها ما نصده إنده لخصدومة ثأريدة مندذ أربد سدنوا بدين عا ةدة أبدو
سددحةى التددى ينتمددى إليهددا المتهمددون األول  ......الطدداعن ـ والثددانى  ....المددتهم  2 /ـ
والثالد  ......المددتهم  3 /ـ والرابد  .........المدتهم  4 /ـ والخدامس  .......المددتهم
 5/ـ والسددادس  ........المددتهم  6 /ـ والسدداب  ..........المددتهم  7 /ـ وبددين عا ةددة
المخالاة التى ينتمى إليها الماندى عةديهم سدامى طده عبدد الداله سدةيمان ـ وعمداد رهداد
إسماعيل ـ وأحمدد خيدرد فدارس ـ ومحمدود محمدد محمدد محمدود ـ بناحيدة فرهدوط ـ
حددرر بهددأنها المحضددر ر ددم  2118لسددنة  2011إدارد فرهددوط ـ عقددد المتهمددون
ثأرا منهم وتدبروا األمدر وأعددوا لدذل أسدةحة ناريدة
العرم عةى تل أد من خصومهم ً
ـ د بند يددة خرطددوش حمةهددا األول وبنددادق آليددة تسددةـ بهددا البددا ون ـ وفددى نحددو السدداعة
السدابعة والنصدف مدن مسداو يدوم  2014/9/13انتظدروا الماندى عةديهم فدى الطريد
الددذد أيقنددوا مدددرورهم فيدده موصددالً إلدددى منددارلهم  ،ومددا إن هددداهدوهم ددادمين عةدددى
درااتدين بخداريتين حتدى بددرروا لهدم وأحداطوا بهدم وأطةقددوا عةديهم وابدالً مدن األعيددرة
الناريدة بقصددد دتةهم  ،فأصددابوا المانددى عةيده األول بعهددرة أعيددرة ناريدة فددى مواضد
الموصدوفة بتقريدر الصداة التهدريحية والتدى سدقط عةدى

عديدة مدن اسدمه باإلصدابا

أثرهددا اثددة هامدددة  ،كمددا أصددابوا مرافقيدده المانددى عةدديهم الثالثددة ا خددرين باإلصددابا
الموصددوفة بالتقددارير الطبيددة  ،و ددد خدداب أثددر اددريمتهم بالنسددبة لهددم لسددبب

دخددل

إلرادتهم فيه هو مداركتهم بالعالج .
واستند

المحكمة فى تصويرها لوا عة الددعود عةدى النحدو السدالف البيدان ،

إلى األدلة المستمدة من ههادة كل من عماد رهاد إسدماعيل عبدد الدرحيم  ،وأحمدد طده
عبد الاله سةيمان بتحقيقا

النيابة العامة ـ وأحمد خيرد فارس  ،ومحمدد محمدد محمدد

محمود بمحضر ام ا ستد

ـ والنقيب هرطة أهرف محمد عبد الحميدد بنددارد
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 ،ومددا ثبدد بتقريددر الصدداة التهدددريحية لاثددة المانددى عةيدده األول والتقددارير الطبيدددة
المو عة عةى المانى عةيهم الثالثة ا خرين.
( )1الوجهَالأولََ.
بعد أن حصدة

المحكمدة مضدمون كدل دليدل مدن األدلدة سدالاة الدذكر خةصد

إلى مسداولة المتهمدين اميعًدا ومدنهم الطداعن عدن الادرا م المسدندة إلديهم بدأمر اإلحالدة
عةددى أسدداس أنهددم متضددامنون فددى هددذه المس د ولية نظد ًدرا لالتادداق المعقددود بيددنهم ل خددذ
بالثأر من أد من خصومهم  ،وهذا ا تااق هو الذد يوحد بدين مسد وليتهم وياعدل كدالً
مددنهم مس د و ً عددن فعددل ا خددر ولددو لددم يكددن هددو مرتكبدده بناسدده  ،وذل د دون أن تبددين
المحكمة فى حكمها األدلدة والقدرا ن التدى استخةصد منهدا ذلد ا تاداق المرعدوم بدين
المتهمدين والدذد يددل عةدى أن إرادة كدل مددنهم دد تال د وتطابقد مد إرادة ا خددرين
عةى ارتكداب هدذه الادرا م  ،وهدذا ا تاداق
الاروض وا عتبارا

يؤخدذ بدالظن و يسدتدل عةيده مدن وا د

الماردة  ،بل يتعين أن تقام عةيه األدلة التى تدؤدد إليده وتقطد

بثبوته بمنط سا غ واستد ل مقبول .
وبهدددرط أن يكدددون هدددذا اإلثبدددا مستخةصدددا ً مدددن سدددياق الوا عدددة وعناصدددرها
المتعددة  ،وأن يكون هذا ا ستخالص سا حًا فى العقل ومقبو ً فدى المنطد ويتاد مد
السير العادد ل مور وماراها المعتاد .
و يكادددى فدددى هدددذا المقدددام أن تكدددون هندددا خصدددومة ثأريدددة بدددين األسدددرتين
المتنارعتين  ،ألن هذه الخصومة

تايد عةى سبيل القطد والادرم اهدترا كدل واحدد

بذاتدده مددن المتهمددين فددى الوا عددة  ،كمددا

تايددد عةددى سددبيل القط د والاددرم ضددرورة

اهددترا ه دذا العدددد الكبيددر مددن المتهمددين رتكدداب الاددرا م التددى و ع د والتددى يكاددى
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رتكابهددا واحددد أو اثنددين عةددى األكثددر  ،خاصددة م د اسددتعمال األسددةحة الاتاكددة وهددى
البنددادق ا ليددة والخرطددوش والتددى يددل إن الاندداة كددانوا مددرودين بهددا أثندداو ارتكددابهم
الوا عة محل التداعى .
ولددم تبددين المحكمددة ف دى حكمهددا األدلددة والقددرا ن الدالددة عةددى أن إرادة كددل مددن
المتهمين المذكورين ومنهم الطاعن ـ د تال

وتالحم وتطابق مد إرادة ا خدرين

عةددى ارتكدداب القتددل العمددد عددن سددب إصددرار وترصددد  ،وكددذل الهددروع فيدده سددالاى
الذكر والذد يؤدد هذا ا تااق إلى مساولتهم متضامنين عن النتا ج التى حددث بحيد
يسأل كل منهم عن األفعال التى ارتكبهدا ا خدرون ولدو لدم يكدن هدو مرتكبهدا  ،وتكدون
المحكمة عةى هذا النحو و د افترض
ولمددا كددان التضددامن

توافر هذا التضامن بينهم .

ياتددرض  ،واألصددل فددى المس د ولية الانا يددة أ يسددأل

المرو إ عن أفعالده الهخصدية المؤثمدة وحددها و يسدأل عدن فعدل ارتكبده ييدره ألن
المسدد ولية الانا يددة هخصددية  ،ومددن ثددم فقددد كددان مددن المتعددين حتددى يمكددن مسدداولة
المتهمين المقددمين عدن األفعدال الانا يدة التدى ارتكبهدا كدل مدنهم أن تقددم المحكمدة فدى
حكمها األدلة والقرا ن التى تقط وتارم بأن إرادة كدل مدن المتهمدين سدالاى الدذكر دد
اتاه

وتال

واتحد عةى ارتكاب الاريمتين المذكورتين وحيارة وإحدرار السدال

ا لى والخرطوش وذخيرتهما المسدتعمةين فدى ارتكابهدا األمدر الدذد صدر المحكمدة
فى بيانه .
و ينددال مددن ذلدد أن يكددون ا تاددداق عةددى ارتكدداب الاددرا م والمسدداهمة فدددى
ارتكابهدددا  ،يمكدددن أن يدددتم دون مظددداهر خارايدددة مةموسدددة  ،إ أنددده يمكدددن ويادددب
ا سددتد ل عةيددده وعةدددى تددوافره فدددى حددد المتهمدددين المتعددددين مدددن خدددالل الظدددروف
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والمالبسددا المحيطددة بالوا عددة والتددى تقط د بثبددو هددذا ا تادداق عةددى نحددو اددارم
يتطددرق إليدده أدنددى ه د أو احتمددال أو ظددن  ،األمددر الددذد صددر المحكمددة فددى بياندده
ولهذا كان الحكم معيبًا لقصوره من هذه الراوية .
ومدن ثدم فقددد كدان عةدى المحكمددة أن تبدين العناصدر والقددرا ن التدى تثبد تددوافر
ا تااق بين المتهمين واألدلة التى استدل منهدا عةدى ثبوتده  ،وتددل عةدى أن كدالً مدنهم
د اتحد

إرادته وتال

مد إرادة البدا ين عةدى تدل الماندى عةيده والهدروع فدى تدل

البا ين السالاى الذكر ـ ولكن المحكمة لم تقدم فى حكمها تةد األدلدة وافترضد وادود
التواطؤ بدين المتهمدين عةدى ييدر أسداس وا عدى صدا ب وسدديد  ،األمدر الدذد

يتاد

وأصول ا ستد ل الصحيـ عند القضداو باإلداندة والتدى تسدتةرم أن تبدين المحكمدة فدى
حكمها األدلة المؤدية لثبو

تال ى إرادا

المتهمين اميعًا رتكاب تةد الاريمدة بمدا

يؤدد إلى النتياة التى تحمل ضاو الحكدم بمعدا بتهم عدن مسداهمتهم كاداعةين أصدةيين
فددى و وعهدددا عةدددى أسددداس المسددد ولية التضدددامنية فيمدددا بيدددنهم والتدددى تامعهدددم وتوحدددد
مسد وليتهم عنهدا  ،واكتاد المحكمدة فدى حكمهددا با سدتناد إلدى ترديددد وادود خصددومة
ثأرية بين العا ةتين ـ م أن تة الخصومة بين عا ةتين

تعنى خصدومة بدين أفدراد ،

و تعنددى بالضددرورة أن المتهمددين اميعًددا ددد اتاقددوا فيمددا بيددنهم عةددى التعدددد عةددى
المانددى عةدديهم باعتبددارهم مددن أفددراد العا ةددة األخددرد  ،و أن الطدداعن تحدي ددًا كددان
ضددمن المتاقددين ْ
صددـ اددد أن هنددا اتاا ددا  ،إذ أن ذل د محددض افتددراض لددم تقددم
إن َ
المحكمة دليالً عةيه  ،فضال ً عدن أنده مدن الدوارد أيضًدا أن تقتصدر آثدار الخصدومة إن
استقام ا ستخالص عةى مارد توارد خواطر ـ فرضًا ـ عةى ارتكاب الاريمة ـ وهدذا
التواف د وتددوارد الخددواطر

يايددد معنددى ا تادداق بيددنهم و يسددتدل مندده عةددى تطدداب

إراداتهم وتال يها عةى ارتكاب الاريمة المذكورة عن عدرم مؤكدد ونيدة مهدتركة بيدنهم
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 ،ومن ثم فال محل لمساولتهم و لمساولة الطداعن عةدى سدبيل التضدامن بدل يظدل كدل
منهم مس و ً عن فعةه الهخصى وحده و يسأل عن فعل ارتكبه ييره .
 وقضتَمحكمةَالنقضَبأن :
« من المقرر أن ا تاداق يتطةدب تقابدل اإلرادا تقدابال صدريحا عةدى أركدان
الوا عدة الانا يددة التدى تكددون محدال لدده وهدو ييددر التوافد الددذد هدو تددوارد خددواطر
الاناة عةى ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى ناسه مستقال عدن ا خدرين
دون أن يكدون بيددنهم اتاداق سدداب ولدو كددان كددل مدنهم عةددى حدده ددد أصدر عةددى مددا
توارد

الخواطر عةيه  .وهو ما

يستواب مساولة سدا ر مدن توافقدوا عةدى فعدل

ارتكبه بعضدهم إ فدى األحدوال المبيندة فدى القدانون عةدى سدبيل الحصدر ـ كالهدأن
فيما نص

عةيه المادة  234من انون العقوبا ـ أمدا فدى ييدر تةد األحدوال فدنده

ياب لمعا بة المتهم عن فعدل ارتكبده ييدره أن يكدون فداعال فيده أو هدريكا بدالمعنى
المحدد فى القانون » 0
* نقض  1979/3/19ـ س  30ـ ر م  76ـ ص 369
* نقض  1964/10/26ـ س  15ـ ر م  122ـ ص 619

 وقدَقضتَأيضاَبأنهَََ:
« من المقرر انونا أن األفعال المكونة لالهدترا يادب أن تكدون سدابقه عةدى
ا تراف الاريمة أو معاصرة لها  ،إذ المادة  40 /من انون العقوبدا تهدترط لتحقيد
ا هترا بطريقة التحريض وا تااق أن تق الاريمة بناو عةيهما » 0
* نقض  1947/10/7ـ فى الطعن  1833لسنة 17 /ق 0

* « ا هترا فى الاريمدة
و وعها أو كاند

يتحقد إ إذا كدان التحدريض أو ا تاداق سدابقا عةدى

المسداعدة سدابقة أو معاصدرة لهدا  ،وكدان و دوع الاريمدة ثمدرة لهدذا

ا هترا » 0
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* نقض  1969/4/28ـ س  20ـ ر م  112ـ ص 591

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأن :
«

يكاددـى فددى إسددناد ا هددترا بالمسدداعدة المعا ددب عةيدده انونددا تعاصددر فعددـل

الااعل م ما و مدن ييدره  ،بدل بدد أن يكدون لددد الهدري نيدة التددخل مد
الااعددل تدددخال مقصددودًا يتادداوب صددداه م د فعةدده ويتحق د فيدده معنددى تسددهيل
ارتكاب الاريمة الذد اعةه الهارع مناطا لعقاب الهري » 0
* نقض  1955/12/26ـ س  6ـ ر م  450ـ ص 1531

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََََ:
« لمدا كددان العةددم بو دوع الاريمددة

يعتبددر فددى القدانون أساسددا لمسدداولة انا يددة

عةددى اعتبددار أن العددالم بو وعهددا يعددد هددريكا فددى مقارفتهددا  ،إذ أن ا هددترا فددى
الاريمة

يعتبر ا ما طبقا لصريـ ندص المدادة  40 /مدن دانون العقوبدا إ إذا

توافر فى ح المتهم ثبو اتاا ه م الاانى عةى مقارفتهدا أو تحريضده إيداه عةدى
ارتكابها أو مساعدته إياه م عةمه بأنه مقبل عةى ذل

».

* نقض  1950/11/27ـ س  2ـ ر م  88ـ ص 229

 وقضتَأيضاَبأنهََ:
« لما كان الحكم د دان الطاعن باريمة ا هدترا

بطريد ا تاداق والمسداعدة

 ،فقد كان عةيه أن يستظهر عناصر هذا ا هترا وطريقته وأن يبدين األدلدة الدالدة
عةى ذل بيانا يوضحها ويكهف عن يامها  ،وذل مدن وا د الددعود وظروفهدا ،
بيد أن ما أورده الحكدم مدن مادرد تدر الطداعن مكاندا خاليدا فدى أصدول إيصدا

14

التوريد وإارا ه إضافة بخدط يدده بعدد التوريدد 0

يايدد فدى ذاتده ا تاداق كطريد

من طرق ا هترا  ،إذ يهترط فى ذل أن تتحد النيدة عةدى ارتكداب الاعدل المتاد
عةيه  ،وهو ما لم يدلل الحكدم عةدى تدوافره  ،كمدا لدم يثبد فدى حد الطداعن تدوافر
ا هترا بأد طري آخدر حددده القدانون  0لمدا كدان مدا تقددم فددن الحكدم المطعدون
صورا يعيبه بما يستواب نقضه »0
اصرا
فيه يكون
ً
ً
* نقض  1983/6/15ـ س  34ـ ر م  153ـ ص 778
* نقض 1983/5/11ـ س 34ـ ر م  125ـ ص 624
* نقض  2000/4/12ـ الطعن  67/27703ق

 وبذلدَقضتَمحكمةَالنقضَوقالتَبأنَََ:
« ا هددترا فددى الترويددر وإن كددان يددتم يالب دا ً دون مظدداهر خارايددة أو أعمددال
مادية محسوسة يمكدن ا سدتد ل بهدا عةيده إ ّ أنده يتعدين لثبوتده أن تكدون المحكمدة دد
اعتقد

حصوله مدن ظدروف الددعود ومالبسداتها طالمدا كدان اعتقادهدا سدا حا ً تبدرره

الو دا التدى أثبتهدا الحكدم ـ فددذا خةد مدوناتده مدن بيدان الظدروف والمالبسدا التدى
تظاهر ا عتقاد باهترا الطاعن فدى الترويدر فدى األوراق الرسدمية واكتادى فدى ذلد
بعبددارا عامددة مامةددة وماهةددة

يبددين منهددا حقيقددة مقصددود الحكددم فددى هددأن الوا د

المعروض الذد هو مددار األحكدام  ،و يحقد بهدا الحدرض الدذد صدده الهدارع مدن
اصرا بما يواب نقضه » 0
تسبيبها من الوضو والبيان فدنه يكون
ً
* نقض1983/3/16ـ س  34ـ ر م  75ـ ص  371ـ طعن 52/5802ق

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََََ:
« مددن المقددرر أندده متددى دان الحكددم المتهمددين فددى اريمددة ا هددترا فددى القتددل
بطريقى ا تااق والمسداعدة فددن عةيده أن يسدتظهر عناصدر هدذا ا هدترا وطريقتده ،
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وأن يبين األدلة عةى ذل بيانا يوضحها ويكهف عةى يامهدا وذلد مدن وا د الددعود
وظروفها  ،فدذا كان ما أورده الحكم وإن كان يددل عةدى التوافد بدين المتهمدين
ا تااق كطري من طرق ا هترا ألنده

يايدد

يكادى لقيامده مادرد تدوارد الخدواطر  ،بدل

يهترط فى ذل أن تتحد النية عةى ارتكاب الاعدل المتاد عةيده  ،األمدر الدذد لدم يددلل
الحكم عةى توافره بل نااه فى صراحة كما لم يثب فى ح الطاعنين تدوافر ا هدترا
بددأد طريد آخددر حدددده القددانون  ،وكددان ماددرد التواف د

يرتددب فددى صددحيـ القددانون

تضامنا بين المتهمين فى المس ولية الانا يدة  ،بدل ياعدل كدال مدنهم مسد و عدن نتيادة
فعةه الذد ارتكبه فدنه يكون بذل مهوبا بالقصور مما يستواب نقضه »
* نقض 1964/10/26ـ س 15ـ ر م  122ـ ص 619ـ طعن ر م  34/ 480ق

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:
« متى دان الحكـم الطاعدـن فدى اريمدـة ا هدترا فدى التدربـ بطريقدـى ا تاداق
والمسددداعدة فددددن عةيددده أن يسدددتظهر عناصدددر هدددذا ا هدددترا وطريقتددده وأن يبدددين
األدلددة الدالددة عةددى ذل د بيان دا ً يوضددحها ويكهددف عددن يامهددا وذل د مددن وا د الدددعود
وظروفها »
* نقض  1994/10/11ـ س  45ـ ر م  132ـ ص  837ـ طعن 62 / 20743ق

 وقضتَمحكمةَالنقضَكذلدَبأنَََ:
« الحكدم يكددون معيبدا ً إذا كدان ددد ضددى بددانددة الطداعن باريمددة تسددهيل ا سددتيالو
بحير حد عةدى أمدوال عامدة وا هدترا فيهدا دون بيدان الو دا واألفعدال التدى ارفهدا
كددل مددتهم وعناصدددر ا هددترا وطريقتدده واسدددتظهار صددد ارتكدداب الاعدددل فددى هدددذا
الهأن »
* نقض  1988/12/11ـ س  39ـ ر م  198ـ ص  1303ـ طعن 58 / 5976ق
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 كماَقضتَمحكمةَالـنقضَبـأنَجـوازَإثبـاتَالإشـتراكَبـالقرائنََ،
شـرطهَورودَالقرينـةَعلـىَواقعـةَالتحـريضَأوَالإتفـاقَفـىَذاتـهَ
مــعَصــحةَالاســتنتاجَوســلامتهََ،وقالــتَفــىَواحــدَمــنَعيــونَ
أحكامهاَأن :
« مناط اوار إثبا

ا هترا بطري ا سدتنتاج اسدتنادا إلدى درا ن أن تكدون

القددرا ن منصددبة عةددى وا عددة التحددريض أو ا تادداق فددى ذاتدده وأن يكددون اسددتخالص
الحكددـم لةدددليل المستمددـد منهددا سددا حا ً

يتاددافى م د المنط د أو القددانون ـ فدددذا كان د

األسباب التى اعتمد عةيها الحكم فى إدانة المتهم والعناصر التى استخةص منهدا وادود
ا هترا

تدؤدد إلدى مدا انتهدى إليده فعند دذ يكدون لمحكمدة الدنقض بمدا لهدا مدن حد

الر ابة عةى صحة تطبي القانون أن تتددخل وتصدحـ هدذا ا سدتخالص بمدا يتاد مد
المنط والقانون »
* نقض  1960/5/17ـ س  11ـ ر م  90ـ ص 467
* نقض  1988/5/11ـ  39ـ ر م  104ـ ص 698
* نقض  – 1988/11/3س  – 39ر م  – 152ص 1001
* نقض  – 2000/4/12الطعن 67/27703ق

وعةددى ذلد فددال ياددور افتددراض إسددهام المتهمددين السددبعة سددالاى الددذكر ومددنهم
الطاعن فى ارتكاب الارا م المذكورة لمارد أنهم من أسرة أبدو سدحةىا وأن الماندى
عةيهم من أسرة أعدا هم عا ةة المخالاةا  ،ولهذا فدن عةى سدةطة الحكدم أن تتهددد فدى
تقدددير األدلددة التددى يمكددن أن يقددام عةيهددا ضدداو باإلدانددة وأن تقدديم الدددليل بددل كددل مددنهم
بعينه عةدى ا هدترا فدى الوا عدة بنداو عةدى ا تاداق المرعدوم  ،وهدو مدا يسدتواب أ
تتر المحكمة األمر فى أيدد هدهود اإلثبدا وهدم مدن أسدرة الخصدوم الماندى عةديهم
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ومدن الطبيعدى أن يعمددوا فدى هدهادتهم إلددى أن يندال العقداب أكبدر عددد مدن خصددومهم
خاصة إذا كانوا فى المراكر ا اتماعية المرمو ة إمعانًا فدى التنكيدل بهدم والريبدة فدى
اإلطاحة بكيانهم  ،وألن من الهدروط المقدررة الالرمدة فدى الهداهد أن يكدون عدد ً و
تتوافر فيه عدالة الهاهد متى كان خصد ًما لمدن يهدهد ضدده  ،واداو بالحددي الهدريف
«

تقبل ههادة خصم و ظنين و ذد إحنة أد عداوةا » .
وأخددذ بددذل الدددا رة المدنيددة بمحكمددة الددنقض  ،و ال د مددن العدالددة أ يقددوم

بالهاهد مان من موان الههادة من هأنه أن يدع لةميل بهدهادته سدبيالً ـ وأنده إذ خةد
مواد انون اإلثبا

المنظمة لهدهادة الهدهود مدن ندص يعدالج أثدر وادود خصدومة بدين

الهاهد والخصم المههود عةيه ـ فةيس أمام القاضى من سبيل إ أن يةتائ إلدى مبداد
الهريعة اإلسدالمية والتدى تقضدى بدأن يدام هدذه الخصدومة يعدد مانعًدا لةهدهادة باعتبدار
هذه المباد المصدر الر يسى لةتهري بنص الدستور  ،المرا األصديل لةقضداو عندد
يياب النص ـ وينبندى عةدى ذلد أنده إذا مدا طعدن الخصدم عةدى أ دوال الهداهد بوادود
خصومة بينهما مانعة من اإلد و بأ واله دون ميل وأ ام الدليل عةدى ذلد  ،تعدين عةدى
المحكمة أن تمحص دفاعه وتحققه بل أن تحكم فى النراع فددن هدى لدم تاعدل وأسدند
إلى أ وال هذا الهاهد ريم الطعن باسادها و

الحكم باطالً .

* نقض مدنى  1996/1/28ـ س 47ـ ر م  50ـ ص 240ـ طعن  61/2843ق .

دادرا فددى المددواد المدنيددة إ أندده يمكددن تطبيقدده فددى
وهددذا القضدداو وإن كددان صد ً
سا تحاد العةدة  ،وألن القيداس فدى ييدر نصدوص التادريم
نطاق المس ولية الانا ية يا ً
والعقاب أمر اا ر ومهروع ويير محظور .
* حكدم الهي دة العامددة لددوا ر محكمددة الدنقض الانددا ى اةسدة أول يندداير  1963ـ السددنة
 14ـ ر م  1ـ ص . 1
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وينى عن البيان أن هذا المبددأ

يعدد يددًا عةدى مبددأ ا تنداع القاضدى الاندا ى

وهو ركيرة الحكم الانا ى وادوهره  ،ويقتضدى هدذا المبددأ ضدرورة معايهدة القاضدى
لو ددا الدددعود وكافددة عناصددرها معايهددة تامددة عقةيددة ووا عيددة دون أن يعتددد فددى ذل د
بأد دليل لم يعتدد بده القدانون  ،وبدديهى أن ضدمير القاضدى

يمكدن أن يرتدا أل دوال

هاهد بينه وبين خصمه عداوة وخصومة .
وتمس الددفاع باةسدة المحاكمدة أن الهداهد محمدود أحمدد هدمروه محمدد هدو
الهاهد المحايد الذد يمكن ا طم ندان إلدى هدهادته  ،خاصدة وأنده

عال دة لده بطرفدى

النراع بين األسرتين المذكورتين .
و ددد اددداو

هدددهادته بالتحقيقددا دالدددة عةدددى أن الاندداة كدددانوا مةثمدددين ولدددذل

استحال عةيه وعةى ييره التعرف عةيهم وتحديدد أهخاصدهم  ،وأوضدـ ذلد بأ والده
ص 4ا بالتحقي وما بعدها مما نصه :
اـ  .... :أنا كن
لقي

اعد فدى السدنترال سدمع

صدو

ضدرب ندار طةعد أهدوف أيده

ثالثة مةثمدين كدانوا وا ادين ددام السدنترال ومعداهم سدال آلدى هدددونى بده

وأابروندددى أدخدددل ادددوه السدددنترال تدددانى وبعدددد هدددوية لقيددد
وعربيتى كان

ضدددرب الندددار راد

وا اة وولع من كتدر ضدرب الندار واسدتني لمدا ضدرب الندار

ما هدد وطايتها .
ً
محررا السال النارد ؟
س  :من تحديدًا الذد كان
اـ  :أنا معرفتش ألنهدم كدانوا مةثمدين والرؤيدة واضدحة مدن أعمددة اإلندارة  ،وأندا مدا
أعددرفش الاندداة ومددا هدداتش الةددى كددان بيضددرب ألنهددم كددانوا مةثمددين و تواددد
خالفا

بينى وآخرين .
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وبذل

ام

استنادًا إلى أ وال هذا الهاهد المحايد والدذد

عال دة لده بطرفدى

النددراع ـ امد منارعددة اديددة حددول إمكانيددة مهدداهدة الاندداة مرتكبددى الوا عددة وتحديددد
أهخاصهم عةى نحو اط واارم ألنهم كانوا مةثمين مما يستحيل معده التعدرف عةديهم
 ،األمدر الدذد كدان يقتضدى مدن المحكمدة أن تةدم بهدهادة الهداهد المدذكور وتددخةها فدى
اعتبارهددا عنددد ورن األدلددة المسددتمدة مددن أ ددوال هددهود اإلثبددا ا خددرين بددل أن تأخددذ
بههادتهم وهم من عا ةدة الماندى عةديهم ذود الخصدومة الثأريدة مد أسدرة المتهمدين ،
كمددا كددان عةيهددا أن تقددول كةمتهددا بعددد أن تضددمن حكمهددا مددا يايددد تاطنهددا لهددذه الهددهادة
المحايدة والتى يمكن أن يتحيدر بهدا واده رأيهدا فدى الددعود  ،عة ًمدا بدأن دفداع الطداعن
أهددار إلددى هددذه الهددهادة ألهميتهددا فددى تقدددير وورن أدلددة الدددعود التددى سددا تها سددةطة
اإلتهام  ،وألن تة األدلة تكون والحال كذل و د تأراح بدين الصدحة والكدذب وهدو
ما يكاى طراحها اانبًا وعدم التعويل عةيها لعدم الترامها بالحيدة الدالرم توافرهدا فدى
الهاهد كما سدةف البيدان  ،وألن هدهادة هدهود الوا عدة متدى كاند متأراحدة عةدى هدذا
النحو فددن الهد يكدون دد أحداط بهدا وهدذا الهد وحدده يسدتواب عددم التعويدل عةيهدا
كدليل لثبو اإلتهام ضد المتهمين ومنهم الطاعن .
وألن رينددة البددراوة رينددة منصددوص عةيهددا فددى الدسـددـتور  ،وهددى رينـددـة
ـددـاطعة واـددـارمة

تنا د عددن اإلنسددان منددذ و دتدده و يدحضددها وينايهددا إ الدددليل

القاط والاارم  ،فدذا لم يكن كذل وكان د تسرب إليده الهد أو ا حتمدال أو الظدن ـ
تعددين إطراحدده والعددودة إلددى القرينددة الدسددتورية وهددى رينددة البددراوة األصددةية دون أن
يكةف المتهم بدثباتها ألن المرو

يكةف بدثبا
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ما هو ثاب

بأصةه .

وبذل تكون المحكمة و د أسرف فى استعمال سةطتها التقديريدة عندد تقددير وورن
ههادة ههود اإلثبا

ريدم مدا هدابها مدن عدوار  ،كمدا تكدون و دد صدر فدى إلمامهدا

بكافة عناصر الدعود الاوهرية ومنهدا هدهادة الهداهد المحايدد محمدود أحمدد هدمروه
الددذد هددهد بددأن الاندداة مرتكبددى الوا عددة كددانوا مةثمددين ممددا اسددتحال عةيدده وعةددى ييددره
التعددرف عةددى أهخاصددهم وتحديدددهم عةددى نحددو دداط واددارم  ،وكددل ذل د ممددا يعيددب
الحكم بالقصور فى التسبيب واإلخالل بح الدفاع بما يستواب نقضه واإلحالة .
 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََََ:
« ياددب عةددى المحكمددة أن تضددمن حكمهددا مددا يدددل عةددى أنهددا وااه د عناصددر
الدعود وألم بها إلماما ً هامالً يهيئ لها الارصة لةتمحديص الهدامل والكدافى ـ الدذد
يدل عةى أنها ام بواابها وبما ينبحى عةيها من إلترام بتحقيد البحد لةتعدرف عةدى
واه الحقيقة  ،وإ ّ كان حكمها معيبا ً لقصوره متعين النقض »
* نقددض  1982/12/14ـ س  33ـ ر ددم  207ـ ص  1000ـ طعددن ر ددم 6047
 52/ق
* نقض  1982/1/3ـ س  33ـ ر م  1ـ ص 11ـ طعن  51/ 2365ق

 وقضتَبأنهََ:
« يتعين عةى المحكمة أن تورد فى حكمها مايدل عةى أنهدا وااهد عناصدر
الدعود وألم

بها عةى واه ياصـ عدن أنهدا فطند إليهدا ووارند بينهدا ـ فددذا هدى

إلتات د كةيددة عددن التعددرض لدددفاع الطدداعن ومو ادده مددن التهمددة التددى واه د إليدده بمددا
يكهف عن أنها د أطرحد

هدذا الددفاع وهدى عةدى بيندة مدن أمدره فددن حكمهدا يكدون

اصر البيان مستوابا نقضه »
* نقض  1984/3/25ـ س  35ـ ر م  72ـ ص  338ـ طعن  53 / 6492ق
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 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََ:
« متى كان يير ظاهر من الحكم أن المحكمة حين استعرض الددليل فدى
الدددعود كان د مة ّمددة بهددذا الدددليل إلمام دا ً هددامالً يهيددىو لهددا أن تمحصدده التمحدديص
الكافى الذد يدل عةى أنها ام بما ينبحدى عةيهدا مدن تدد ي البحد لتعدرف الحقيقدة
مما

تاد معه محكمة النقض ماا ً لتبين صحة الحكدم مدن فسداده  ،فددن هدذا الحكدم

يكون معيبا بما يستواب نقضه » 0
* نقض  1956/4/17ـ س  7ـ ر م  168ـ ص 585

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:
« يا ب أن تكون مدونا

الحكم كافية بذاتها إليضدا أن المحكمدة حدين ضد فدى

الدعود باإلداندة دد ألمد إلمامدا ً صدحيحا ً بوا عدة الددعود وظروفهدا المختةادة ومبندى
األدلة القا مة فيها وأنها تبين

حقيقة األساس الذد تقوم عةيهدا هدهادة كدل هداهد ودفداع

كل متهم حتى يكون تدليل الحكم عةى صواب إ تناعه باإلدانة بأدلة مؤدية إليه »
* نقض  1965/6/14ـ س  16ـ ر م  115ـ ص 576

وهو أمر

تسدتطي معده المحكمدة العةيدا ممارسدة ر ابتهدا إذا لدم تكدن عناصدر

الدليل من مقدماته ونتا اه مبينة بأسباب الحكدم عةدى نحدو ماصدل وواضدـ كمدا سدةف
البيان .
كما صر

المحكمة كدذل فدى بيدان تدوافر صدد اإلسدهام  ،ومدا يددل عةدى أن

كدالً مدن المتهمدين سدالاى الدذكر ومدنهم الطدداعن دد تعمدد التددخل فدى ارتكداب الاددرا م
التى و ع

عن عةم بها وإرادة التداخل وعةى نحو يتااوب صداه م فعةه  ،وهدذا هدو
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ركددن القصددد الانددا ى والددالرم تددوافره كهددرط مددن هددروط المسدداهمة الانا يددة سددواو
عتبار المساهم فى الاريمة فاعالً أصةيّا أو هري ًكا فيها  ،وهذا العنصدر يتعدين ثبدو
تددوافره فددى و د معاصددر ومتددرامن م د الاددرا م التددى و ع د م د مالحظددة أن العةددم
بالاريمة وحده أو الرضاو بها أو الترحيب بحدوثها اميعها
الاددوهرد  ،بددل

يتدوافر بهدا ذلد الدركن

بددد أن يكددون ذلدد العةددم مقترنًددا بعناصددر أخددرد يسددتخةص منهددا

بمنط د سددا غ ومقبددول نيددة التددداخل المتا د م د ا خددرين فددى ارتكدداب الاددرا م المتا د
عةيها معهم .
وهذا القصد فى اإلسهام ركــن ادوهرد مدن أركدان المســدـاهمة الانا يدة عندد
التعدد وحتدى يمكدن مسداولة كدل مدن المتهمدين بطريد التضدامن عمدا ارتكبده ييدره ،
و يكاى فى هذا المقدام ثبدو مادرد تدوافقهم أو تدوارد خدواطرهم عةدى ارتكابهدا  ،إذ
يظل كل منهم ريم هدذا التوافد وتدوارد الخدواطر مسد و ً عدن فعةده الهخصدى وحدده
و يسأل عن فعل ارتكبه ييره .
وحاصل ذل أن المحكمة صر

فى بيان ركن القصد الاندا ى لددد المتهمدين

سدا عةدى تدوافر صدد ا هدترا لددد الطداعن
ومنهم الطداعن  ،وهدذا الدركن يعتمدد أسا ً
وكدل مدن المتهمدين ا خددرين فدى تةد الادرا م والتددداخل فدى و وعهدا بموادب األفعددال
الماديدة التددى و عد مدن كددل مددنهم  ،وهدذا القصددد يتعددين بيانده بأسددباب واضددحة وأدلددة
اطعددة

يتطددرق إليهددا أدنددى ه د أو أ ددل احتمددال وذل د فددى و د معاصددر لحدددو

الو ا المادية المنسوبة لةمتهمين .
بمعنى أنه كان يتعين عةى المحكمدة أن تبدين فدى حكمهدا األدلدة والقدرا ن الدالدة
عةدى أن الطداعن صددد اإلسدهام ـ كااعدل أو هددري
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ـ مد بدا ى المتهمددين فدى ارتكدداب

اريمة تل المانى عةيه األول وإرهاق رو والهروع فى تدل البدا ين  ،بينمدا اكتاد
المحكمة فى حكمها بواود خصومة بين عا ةتين  ،م أن هذه الخصدومة إن صدح
هدى خصددومة عدا ال وليسد
الطدداعن بالددذا

خصدومة أفددراد  ،ومدن ثددم

ـ

تكادى وحدددها لةقطد بددأن

صددد ا تادداق واتا د فعددال م د بددا ى المتهمددين لتحقي د هددذا الحددرض

وبةددوت تة د النتياددة ـ ألن لكددل مددنهم صددده الخدداص ونيتدده الهخصددية  ،والمس د ولية
الانا ية هخصية  ،و يسأل الهخص إ ّ عن فعةده الهخصدى وحدده إذ

تدرر واررة

ورر أخرد .
 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنََ:
« ا هدددترا بالمسددداعدة

يتحقددد إ إذا ثبددد أن الهدددري

صدددد ا هدددترا فدددى

الاريمة وهو عالم بها وأنه ساعد فى األعمال الماهرة أو المسهةة رتكابها »0
* نقض  1955/1/11ـ س  6ـ ر م  144ـ ص 439
* نقض  1969/1/13ـ س  20ـ ر م  24ـ ص 108
* نقض  2000/4/12ـ الطعن  67/27703ق

 وقضتَأيضاَبأنَََ:
« ا هترا بالمساعدة

يتحق إ إذا كان الهري

صد ا هدترا فدى الاريمدة

وهددو عددالم بهددا  ،بددأن تكددون لديدده نيددة التدددخل مد الااعددل تدددخال مقصددودا بتادداوب
صداه م فعةه  ،وأن يساعد فدى األعمدال الماهدرة أو المسدهةة رتكابهدا مسداعدة
تتحقد بهددا وحدددة الاريمددة  ،ومتددى كان د المحكمددة ددد أسسد مسد ولية الطدداعنين
اميعا عةى ما الته من عةمهم بارتكاب الااعل ـ وهو ماهول من بينهم ـ لةاريمدة
ومساعدته بقصد معاونتده عةدى ارتكابهدا  ،دون أن تددلل عةدى صدد اهدتراكهم فدى
الاريمددة التددى أدانددتهم بهددا وأنهددم كددانوا و د و وعهددا عددالمين بهددا اصدددين إلددى
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ا هددترا فيهددا وذل د ببيددان عناصددر اهددتراكهم ومظدداهره بأفعددال اياابيددة صدددر
عددنهم تدددل عةددى هددذا ا هددترا وتقطدد بدده ـ فدددن ذلدد

يتددوافر بدده ا هددترا

بالمساعدة » .
* نقض  1969/1/13ـ س  20ـ ر م  24ـ ص 108
* نقض  1966/6/14ـ س  17ـ ر م  154ـ ص 818
* نقض  2000/4/12ـ الطعن  67/27703ق
* نقض  1955/1/11ـ س  6ـ ر م  144ـ ص 239

كما صر

المحكمدة كدذل فدى بيدان ركدن رابطدة السدببية بدين الاعدل المدادد

الذد ام به كل من المساهمين سالاى الذكر ونتا اه  ،حي يةرم لتدوافر تضدامنهم فدى
المس ولية أن يكون إسهام المسداهم فدى الاريمدة هدو الدذد أدد إلدى و وعهدا بحيد مدا
كان د لتق د لددو ه بمعنددى أن تكددون الاريمددة أو الاددرا م التددى و ع د ثمددرة إلسددهامه
ومساهمته .
ومن ثم كان ينبحى عةى المحكمة أن تبين فى حكمها تدوافر رابطدة السدببية بدين
األفعال المسندة لكل من المتهمين بمن فيهم الطداعن ـ والنتدا ج التدى حددث

بحيد مدا

كان د تةدد النتددا ج لتقدد لددو نهدداطه  ،و يكاددى فددى هددذا المقددام ماددرد القددول بددأن
الخصومة الثأرية سالاة الذكر بين العا ةتين !!! ا تكاى إلثبدا ذلد ا تاداق أو سدب
اإلصرار لدد المتهمين اميعدا لقتدل الماندى عةيده األول والهدروع فدى تدل البدا ين ،
ألن الخصومة بين عا ال

ليس

خصومة أفراد !!! .

ذل أن ا هترا هرطه وادود عال ده سدببية بدين نهداط الهدري والاريمدة  ،ـ
وحرص القانون عةى اهدتراط هدذه السدببية صدراحة بقولده فدى التحدريض وا تاداق «
أن تق الاريمة بناو عةيه »  ،وبتطةبده واهدتراطه فدى المسداعدة أن يكدون الهدري
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دد

أعطددى أسددةحة أو آ

وأن تكددون هددذه األسددةحة أو ا

ددد اسددتعمة فددى ارتكدداب

الاريمدده وبتطةبدده بصدداه عامدده و ددوع الاريمددة بندداو عةددى المسدداعده  ،ولددذل تةتددرم
محكمة الموضوع فى حالة اإلدانـة با هترا أن تثبد تدوافر هدذه العال دة بدين سدةو
اصرا 0
الهري وبين الاريمة  ،فدن لم تاعل كان حكمها
ً
*

نقدددض  1968/12/16ـ س  19ـ ر دددم  221ـ ص  ، 1080ـ الددددكتور
محمود نايب حسنى ـ القسدم العدام ـ ط  1982ـ ر دم  481 /ص / 433
434

 وفىَذلدَيقولَالدكتورَمحمودَنجيبَحسنىَََ:
« يترتددب عةددى اعتبددار هددذه العال ددة ـ عال ددة السددببية ـ عنصددرا مددن عناصددر
الركن المادد لةمساهمة التبعيدة وادوب كدون نهداط الهدري سدابقا عةدى لحظدة
تمام الاريمة لتحقد نتياتهدا  ،وفدى عبدارة أخدرد يادب أن يكدون هدذا النهداط
سددابقا عةددى بعددض المراحددل التنايذيددة لةاريمددة  ،وسددواو أن يكددون سددابقا عةددى
البدو فى تنايذ الاريمة أو معاصرا له  ،وتعةيدل ذلد أن السدبب
المنط

يتصدور فدى

إ سابقا عةى المسبب »
* الدكتور محمود نايب حسنى ـ القسم العام ـ ط  1982ـ ر م  483ـ ص
434
* الدكتور محمود نايب حسنى ـ القسدم العدام ـ ط 6ـ 1989ـد ر دم 482ـ
ص450
* نقض  1947/10/7ـ فى الطعن 17 / 1833ق
* نقض  1969/4/28ـ س 20ـ ر م  112ـ ص 591
* نقض  1956/2/27ـ س 7ـ ر م  79ـ ص 264
* نقض  1958/1/14ـ س 9ـ ر م  8ـ ص 39
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ومن كل ما تقدم يتبين أن المحكمة صر فى بيان األدلة والقرا ن التدى يمكدن
أن يسدددتخةص منهدددا أن الطددداعن سددداهم فدددى و دددوع اريمدددة تدددل الماندددى عةيددده األول
والهروع فى تل البا ين م با ى المتهمين باعتباره فاعالً أصةيا فى ارتكابها .
ومددن المقددرر فددى هددذا الصدددد أن المصددةحة الماترضددة ا وحدددها
عتبار المتهم هري ًكا فى الارا م التى يرتكبهدا ا خدرون  ،فالقدانون
فى الاريمة لمارد العةم بها أو حتى الترحيب والرضدا عنهدا  ،بدل

تكاددى

يعدرف إسدها ًما
بدد مدن مسداهمة

انا ية إياابية يقارف فيها المساهم م ييره األفعال األصةية المكونة لةاريمة .
 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:
سدا لمسداولة انا يدة
يعتبدر فدى القدانون أسا ً

« لما كان العةدم بو دوع الاريمدة

طبقا لصريـ نص المادة  40عقوبدا والتدى تسدتةرم لثبدو ا تاداق مد الادانى عةدى
مقارفتهددا أو تحريضدده إيدداه عةددى إرتكابهددا أو مسدداعدته  ،فدددذا ضددى الحكددم بمسدداولة
المساهم فى الاريمة لمارد عةمه بها فدنه يكون اصرا ً بما يستواب نقضه » .
* نقض  1950/11/27ـ س  2ـ ر م  88ـ ص229

وتكدون المحكمددة عةددى هددذا النحددو و ددد افترضد

ضددا التضددامن فيمددا بددين
افترا ً

امي د المتهمددين بمددن فدديهم الطدداعن ـ ولمددا كددان التضددامن

ياتددرض ومددن ثددم يكددون

الحكم و د صر فى بيان كافدة العناصدر التدى يمكدن أن يسدتخةص منهدا وادود ا تاداق
المسددب والنيدددة المبيتددة لددددد المتهمدددين ومددنهم الطددداعن عةدددى ارتكدداب اريمدددة القتدددل
المذكورة وأنها و ع

بنا ًو عةى ذل ا تااق المرعوم بينهم .
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وهو العوار الذد تردد فيه الحكم محل هذا الطعن بما أواب نقضه واإلحالة .
وخالصددة مددا تقدددم فددى هددذا الوادده مددن هددذا السددبب أن محكمددة الموضددوع لددم
تعرض لههادة أحد ههود وا عة الدعود والذد عاصر أحداثها وهدو الهداهد محمدود
أحمد همروه محمد  ،ريم أنه هداهد محايدد

صدةة لده بالعدا ةتين المتندارعتين والتدى

تنتمددى إليهددا كددل مددن المتهمددين والمانددى عةدديهم  ،ولددم تعددرض المحكمددة لهددهادة هددذا
الهاهد والتى دار

حول رؤيته لةاناة مرتكبى الحداد وكدانوا مةثمدين ولهدذا اسدتحال

عةيه وعةى ييره التعرف عةى أوصدافهم ومالمحهدم وتحديدد هخصدياتهم ولدم تعدرض
المحكمدة لمدا تمسد بدده الددفاع بعددم اديددة هدهود اإلثبدا الددذين سدا تهم سدةطة اإلتهددام
ريم ما هابها من عوار  ،ولهذا كان المقددما التدى سدا تها المحكمدة وتسداند إليهدا
فى ضا ها بددانة الطاعن يير محمولة عةى أسباب مكتمةدة بدل هدابها القصدور  ،لهدذا
كان د النتياددة التددى انته د إليهددا المحكمددة فددى حكمهددا مهددوبة بالقصددور فض دالً عددن
اإلخددالل بح د الدددفاع وفسدداد ا سددتد ل والتعسددف فددى ا سددتنتاج بمددا اسددتواب نقددض
الحكم المطعون فيه واإلحالة .
و محل لةقول فى هذا الصدد بأن المحكمة و د أخدذ بدأ وال هدهود اإلثبدا
السالف ذكرهم  ،وأن ذلد يايدد إطراحهدا لكدل مدا يثيدره المدتهم فدى هدأن هدذه األدلدة ،
فذل القول ينطود عةى مصدادرة عةدى المطةدوب طالمدا أن تةد األدلدة هدى المطعدون
عةيها بالقصور وعدم الحيدة ورماها الدفاع بالكذب .
 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأن :
« سدددكو الحكدددم عدددن دفددداع ادددوهرد إيدددرادًا لددده وردا عةيددده ـ يصدددمه
بالقصور المبطل بما يواب نقضه »
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* نقض  1973/2/11ـ س  24ـ ر م  32ـ ص 151

 وقضتَبأنَ:
« اضى الموضوع مةرم بالرد إياابًا أو سةبًا عةى ما يقدمه له الخصدوم
من الطةبدا

الاوهريدة وإياالده هدذه الطةبدا

وعددم رده عةيهدا موادب لدبطالن

حكمه »
* نقض 1932/10/31ـ مج القواعد القانونية ـ محمود عمردـ ج 2ـ ر دم 379ـد
ص 610

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَفىَالعديدَمنَأحكامهاَبأنَََ:
« تحقي األدلة فى المواد الانا ية هو وااب المحكمدة فدى المقدام األول  ،وواادب
عةى المحكمة تحقي الددليل مدادام تحقيقده ممكندا وبحدض النظدر عدن مسدة المدتهم فدى
هأن هذا الددليل  ،ألن تحقيد أدلدة اإلداندة فدى المدواد الانا يدة يصدـ أن يكدون رهدن
مهي ة المتهم أو المداف عنه »
* نقض  1986/10/9ـ س  37ـ ر م  138ـ ص 728
* نقض  1981/12/30ـ س 32ـ ر م  289ـ ص 1220
* نقض  78/4/24ـ س29ـ ر م  84ـ ص 442
* نقض  72/2/21ـ س  23ـ ر م  53ـ ص 214
* نقض  84/11/25ـ س 35ـ ر م  185ـ ص 821
* نقض  83/5/11ـ س 34ـ ر م  124ـ ص 621
* نقض  45/11/5ـ ماموعة القواعد القانونية ـ ج  7ـ ر م  2ـ ص 2
* نقض  46/3/25ـ ماموعة القواعد القانونية ـ ج  7ـ ر دم  120ـ ص
113

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:
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«

يقد فى وااب المحكمدة القيدام بدالتحقي الواادب عةيهدا  ،أن يسدك الددفاع

عدددن طةبددده  ،و الددد  :إن الددددفاع الدددذد صدددد بددده تكدددذيب أ دددوال الهددداهد

يسدددوت

اإلعراض عنه بقالة اإلطم نان الى ماههد به الهداهد المدذكور لمدا يمثةده هدذا الدرد مدن
مصدادرة لةددفاع بدل أن ينحسدم أمدره بتحقيد

تاريده المحكمدة و يقدد فدى هددذا أن

يسددك الدددفاع عددن طةددب أاددراو هددذا التحقي د مددادام أن دفاعدده ينطددود عةددى المطالبددة
بدارا ه »
* نقض  1981/12/30ـ س  32ـ ر م  219ـ ص 1220

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:
« إذا كان الدفاع د صد به تكذيب هاهد اإلثبا ومن هأنه لدو صدـ أن يتحيدر بده
واه الرأد فى الدعود فقد كان لراما عةى المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقده بتحقيد
تاريه بةويا الى ياية األمر فيه أو تدرد عةيده بمدا يدحضده أن هدى رأ إطراحده أمدا
و د أمسك

عن تحقيقه وكان مدا أوردتده ردا عةيده بقالدة ا طم ندان إلدى أ دوال الهداهد

يير سا غ لما ينطود عةيه من مصادرة الدفاع بل أن ينحسدم أمدره فددن حكمهدا يكدون
معيبا »
* نقض  1990/5/10ـ س  41ـ ر م  124ـ ص 714

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:
« بأنه لما كدان الددفاع الدذد أبدداه الطداعن يتاده الدى نادى الاعدل المكدون لةاريمدة
وإلددى إثبددا اسددتحالة حصددول الوا عددة كمددا رواهددا هددهود اإلثبددا

فدندده يكددون دفاعددا

اوهريا لتعةقه بتحقيد الددليل فدى الددعود إلظهدار واده الحد فيده  000ممدا كدان
يقتضددى مددن المحكمددة وهددى توااهدده أن تتخددذ مددن الوسددا ل لتحقيقدده وتمحيصدده بةويددا
لحاية األمر فيه »
* نقض  11سبتمبر سنة  88طعن  58 / 2156ق
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 وقضتَبأنهَََََََ:
« يتعين عةى المحكمة أن تورد فى حكمها مايدل عةى أنهدا وااهد عناصدر
الدعود وألم

بها عةى واه ياصـ عدن أنهدا فطند إليهدا ووارند بينهدا ـ فددذا هدى

إلتات د كةيددة عددن التعددرض لدددفاع الطدداعن ومو ادده مددن التهمددة التددى واه د إليدده بمددا
يكهف عن أنها د أطرحد

هدذا الددفاع وهدى عةدى بيندة مدن أمدره فددن حكمهدا يكدون

اصر البيان مستوابا نقضه »
* نقض  1984/3/25ـ س  35ـ ر م  72ـ ص  338ـ طعن  53 /6492ق

ومتى كان ما تقدم  ،استبان أن الحكم المطعون فيه د عابه ما يستواب نقضه .
ثانياََ ََ:قصـورَآخرَفىَالتسبيبََ،وإخلالَبحقَالدفاعََ:
أ
سددا كمدا هدو ثابد باةسددة المحاكمدة ـ عةدى أن الحدداد
دام دفداع الطداعن أسا ً
و من اناة ماهولين لم تكهدف عدنهم التحقيقدا  ،وأن الهدهود الدذين سدا تهم سدةطة
اإلتهام وأخذ
مال

بها تة السةطة لم يةترموا اانب الصدق فى ههادتهم المحرضدة والتدى

إلى اانب المانى عةيهم وهم من األسرة ذا

الخصومة م أسرة المتهمين .

وأهار الدفاع إلى أن ههادة الهاهد الثدانى محمدد طده عبدد الداله سدةيمان هدقي
المانى عةيه المتوفى سامى طه عبد الاله سةيمان ار فى بدايتها عةى أنده لدم يهداهد
الوا عددة وأندده و د إباليدده بمصددرع هددقيقه المددذكور  ،اتصددل بدده هاتايددا الهدداهد األول
عمدداد رهدداد إسددماعيل عبددد الددرحيم وذكددر لدده أن الددذين يضددربون عةدديهم النددار مددن
« السحالوة » دون أن يحددد لده أسدماوهم  ،ثدم انقطد ا تصدال الهداتاى بينهمدا  ،وأنده
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لما تواه من فرهوط إلى مستهاى نا حمدادد عدرف هندا مدن الهداهد عمداد رهداد
أسددماو الاندداة وهددم المتهمددون السددبعة آناددى الددذكر وأنهددم كددانوا مسددةحين ببنددادق آليددة
وخرطوش  ،ويسدتدل مدن ذلد كمدا دال الددفاع أن هدهادة محمدد طده عبدد الداله هدقي
المانى عةيه ااو مارأة والارو األول منها لم يتضمن إتها ًمدا محدددًا لةمتهمدين نقدالً
عددن الهدداهد األول عمدداد رهدداد إسددماعيل  ،والاددرو ا خددر بعددد فتددرة ليس د

صدديرة

تضمن إتها ًما لةمتهمين ومن بينهم الطاعن نقالً عن الهاهد األول المذكور .
دون أن تتضمن التحقيقا

هي ًا عن سبب هذا التراخى فى بيدان أسدماو الانداة

خددالل الاتددرة مددن ا تصددال الهدداتاى بددين الهدداهدين سددالاى الددذكر وبددين انتقددال الهدداهد
الثدانى بعددد ذلد لمكددان توااددد األول بمستهدداى ناد حمددادد  ،األمددر الددذد يدددعو إلددى
الهدد فددى اديددة هددذه الهددهادة النقةيددة لعدددم تناسدد أاراوهددا وعناصددرها الاوهريددة
ولواددود فاصددل رمنددى مةحددوظ بددين عناصددر تةد الهددهادة والتددى أخددذ بهددا المحكمددة
وأ ام د عةيهددا ضدداوها بددانددة المتهمددين ومددنهم الطدداعن  ،م د مالحظددة أن الضددابط
أهدددرف البنددددارد معددداون مباحددد مركدددر فرهدددوط كدددان أول مدددن اتصدددل عةمددده مدددن
المس ولين بالحاد

وأثب

فى محضره المؤره  2014/9/13السداعة  10مسدا ًو أن

ما تنامى إلى أسدماعه مدن أصدوا لطةقدا ناريدة كدان نتيادة تبدادل إطدالق الندار بدين
عدددد مددن أفددراد أسددرتى السددحالوة والمخالادددة لواددود خصددومة ثأريددة بددين العدددا ةتين
المددذكورتين وتحددرر عنهددا المحضددران ر مددا  1لسددنة  2118 ، 2011لسددنة 2011
إدارة فرهوط  ،وأن الحاد الماثل أسار عن وفاة المانى عةيه سدامى طده عبدد الداله
 ،و ددد بددادر الضددابط المددذكور با نتقددال إلددى مستهدداى نا د حمددادد حي د نقددل إليهددا
المصددابون  ،ولددم يتضددمن ذلد المحضددر ثمددة إتهددام لةاندداة سددواو المتهمددين أو ييددرهم
ص2ا باألوراق .

32

وهدذه العناصددر التددى أهددار إليهدا الدددفاع فددى مرافعتدده تندال مددن هددهادة الهددهود
سددالاى الددذكر  ،وترهددـ لةقددول بددأن إتهددام المتهمددين بارتكدداب الحدداد

ادداو متراخيددا ً

ومتدأخرا دون مبدررا مقبولددة  ،ولهدذا اداو عهددوا يًا بقصدد النيدل مددن أكبدر عددد مددن
ً
خصوم المانى عةيهم دون أساس ادد ومقبول .
ولدم يقتصدر الددفاع عةدى عناصدر دفاعدده سدالاة الدذكر والتدى يهدهد لهدا الوا د
ظداهرا بدين األدلدة
ويساندها  ،بل ذهب أيضا إلدى أن هندا تنا ضًدا واضد ًحا وتضداربًا
ً
القوليددة سددالاة الددذكر وبددين الوا د المددادد الددذد

يكددذب والمسددتااد ممددا أسددار عندده

تهددريـ اثددة المانددى عةيدده المتددوفى سددامى طدده عبددد الدداله سددةيمان  ،حي د

ادداو بددذل

التقرير أنه لم يتبين باثة المانى عةيه أية إصابا رهية مدن بند يدة خرطدوشا وفد
ما رعمه الهدهود المدذكورون  ،كمدا لدم توادد بالاثدة ثمدة إصدابا رضدية تحدد مدن
التعدد بدبه بند ية  ،كما أن اإلصابا النارية التى واد بالاثة اتاه معظمهدا مدن
أعةى ألسال بما

يستقيم مد أ دوال الهدهود المدذكورين بدأن المتهمدين والماندى عةيده

المتددوفى كددانوا عةددى مسددتود واحددد وعةددى أرض مسددتوية  ،كمددا أن المظدداهر التددى
تتا م الو د الدذد حددده الهدهود ميقاتدا لو دوع

واد

عةيها الاثة عند تهريحها

الحاد

م مالحظدة أن الاثدة وضدع بثالادة المستهداى فدور حددو الوا عدة  ،ممدا

يرهـ لةقول بأن الحاد و فدى و د

سداب عةدى الو د الدذد حددده هدؤ و الهدهود

مساو يوم  2014/9/13الساعة  7.30م  ،بينما تم التهريـ ظهر اليوم التالى .
باإلضافة إلدى خةدو مكدان الوا عدة مدن ثمدة طةقدا فاريدة ريدم تعددد األسدةحة
المطةقة من الاناة وعددهم سبعة ستة مدنهم مسدةحين باألسدةحة ا ليدة  ،وأحددهم مسدةـ
ببند ية خرطوش ،

باإلضافة إلى خةدو ذلد المكدان مدن ثمدة بقد دمويدة ريدم تعددد

المصدابين والدذين و بدد دد سدال مدن ادروحهم دمداو يريدرة تتدر آثارهدا بأرضدية
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ذلد المكددان  ،وبددذل

امد المنارعددة الاديددة فددى تصددوير الوا عددة مكانددا ورمانددا بددين

هددهادة الهددهود المددذكورين والوا د المددادد المس دتااد مددن تهددريـ الاثددة وبددا ى األدلددة
الانيدة األخدرد بمدا يستعصددى عةدى المواومدة والتوفيد  ،األمددر الدذد كدان يتعدين معدده
عةى المحكمة حسدم هدذا التعدارض بواسدطة الخبدراو الانيدين مدن األطبداو الهدرعيين ،
طالما أن الب

فدى هدذه المنارعدة يحتداج إلدى خبدرة عاليدة فنيدة وعةميدة محظدور عةدى

المحكمدة الخدوض فيهدا أو إبدداو رأد داط فيهدا  ،طالمدا أنهدا تادوق حددود العةدم العدام
المكاول لةكافة والذد

يحتاج العةم به إلى دليل .

 وقدَاستقرَقضاءَالـنقضَعلـىَجورريـةَرـذاَالـدفاعََ،فقضـتَ
بأن :
« إ امدة الطدداعن دفاعده عةددى نادى و ددوع الحداد فددى المكدان الددذد وادد بدده
اثة المانى عةيه استنادًا إلى ما ثب من المعاينة من عددم وادود دمداو فدى هدذا المكدان
ريم إصابة المانى عةيه بعدة ارو

طعية هو دفاع اوهرد لما ينبنى عةيه لدو صدـ

من النيل من أ وال هاهدد اإلثبا بما كان يقتضى مدن المحكمدة أن تاطدن إليده وتعندى
بتحقيقه أو ترد عةيه بما ينايه »
* نقض  1973/1/22ـ س  24ـ ر م  21ـ ص 87

 وقدَاستقرَعلىَذلدَقضاءَالنقضَوقضاَبأن :
« منارعددة المددتهم فددى رمددان و ددوع الحدداد اسددتنادا ً إلددى مظدداهر التيددبس
الرمى التى واد عةيها الاثدة وفدى حالدة
وف ا وال ههود اإلثبا

تتاد مد الو د المحددد لو دوع الحداد

دفاع اوهرد يتعين عةى المحكمة تحقيقه بةويا ً لحايدة األمدر

فيدده إذ يترتددب عةيدده لددو صددـ تحيددر وادده الددرأد فددى الدددعود ـ وذلد بندددب الطبيددب
الهرعى إلبداو رأيه الانى فى تة المنارعدة و يادور إطراحهدا بقالدة ا طم ندان إلدى
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مدا دامد

أ وال ههود اإلثبا

بدذاتها محدل النعدى بعددم الصدحة والتدى رماهدا الطداعن

بالكذب وإذ خالف الحكم المطعون فيده هدذا النظدر فدنده يكدون معيبدا لقصدوره وإخاللده
بح الدفاع متعينا نقضه » 0
* نقض  1981/12/30ـ س  32ـ ر م 219ـ ص  1220ـ طعن 2290
51/ق
* نقض  1983/6/2ـ س  34ـ ر م  146ـ ص 730



وقضتَمحكمةَالنقضَبأنه :
« لما كان الدفاع الدذد أبدداه الطداعن بالددعود المطروحدة عدن تعدارض

الو

الدذد حددده الهداهدان لةحداد مد مدا اداو بتقريدر الصداة التهدريحية عدن

حالة التيدبس الرمدى يعدد دفاعًدا اوهريّدا لتعةقده بالددليل المقددم فيهدا والمسدتمد مدن
أ وال هاهدد اإلثبا  ،وهو دفاع د يبندى عةيده لدو صدـ تحييدر واده الدرأد فدى
الدددعود ممددا كددان يقتضددى مددن المحكمددة وهددى تواادده مسددألة تحديددد و د الوفدداة
وهى مسألة فنية بح أن تتخذ من الوسدا ل لتحقيقهدا بةو ً
يدا إلدى يايدة األمدر فيهدا
بتحقي هذا الدفاع الاوهرد عن طري المختص فنيًا ـ وهدو الطبيدب الهدرعى ـ
أما وهى لم تاعدل فددن حكمهدا يكدون معيبًدا بالقصدور  ،فضدالً عدن اإلخدالل بحد
الدفاع » .
* نقض  1973/4/1ـ س 24ـ ر م  92ـ ص451

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنَ:
« سدددكو الحكدددم عدددن دفددداع ادددوهرد إيدددرادًا لددده وردا عةيددده ـ يصدددمه
بالقصور المبطل بما يواب نقضه »
* نقض  1973/2/11ـ س  24ـ ر م  32ـ ص 151

 وقضتَبأنَ:
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« اضى الموضوع مةرم بالرد إياابًا أو سةبًا عةى ما يقدمه له الخصدوم
من الطةبدا

الاوهريدة وإياالده هدذه الطةبدا

وعددم رده عةيهدا موادب لدبطالن

حكمه »
* نقض  1932/10/31ـ مج القواعد القانونية ـ محمدود عمدر ـ ج2ـد ر دم  379ـ
ص 610

األمر الذد كان يقتضى مدن المحكمدة إادراو تحقيد فدى هدذا الصددد بواسدطة
خبراو الطب الهرعى لحسم هدذا الخدالف بدين األدلدة القوليدة والطبيدة الهدرعية طالمدا
أن تة المنارعة ادية ويههد لها الوا

ويسندها .

واكتا د المحكمددة فددى هددذا الصدددد باسددتدعاو الطبيددب الهددرعى الددذد أاددرد
تهددريـ اثددة المانددى عةيدده ولددم تخددرج أ والدده عمددا ورد بتقريددره الانددى الددذد حصددةته
المحكمة فى حكمها والذد لدم يتنداول الدرد عةدى مدا أثداره الددفاع فدى مرافعتده بالاةسدة
اسددتنادًا إلددى أ والدده بأندده لدديس هنددا مددا يمن د مددن أن يكددون المانددى عةيدده المتددوفى ددد
أصدديب بدصددابا تحددد مددن بند يددة خرطددوش كددان يحمةهددا الطدداعن المددتهم األولا
واختةط

تة اإلصابا

م اإلصابا

األخدرد المتعدددة والتدى تحدد مدن مقدذوفا

ناريددة ماددردة  ،وكددذل الحددال بالنسددبة ل صددابا الرضددية التددى تحددد مددن الضددرب
بدبه د إحدددد البنددادق  ،األمددر الددذد لددم تددر معدده المحكمددة ا سددتاابة لدددفاع الطدداعن
وتحقيقه بواسطة لانة من خبراو الطب الهرعى لبيان واده الحد فيده بعدد أن ا تنعد
المحكمة بعدم اديته .
وهذا استد ل معيدب ومهدوب بالقصدور و هد  ،إذ كدان مدن الواادب عةدى
المحكمة  ،وهو

يضيرها هي ا أن تاسـ صدرها إلاراو التحقيد الادوهرد السدالف

الذكر بةو ً
يدا لحايدة األمدر فيده  ،خاصدة وأن المحاكمدة تمثدل لةطداعن الارصدة األخيدرة
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التى رال

متاحة أمامه لتحقي دفاعه لعل فى هذا التحقي وما يسدار عنده مدن نتدا ج

ما يدف المحكمة لةعدول عن واهة نظرها التى ا تنعد بهدا بدل إارا ده  ،إذ

يادور

لةمحكمة أن تتنبأ بنتا ج تحقي لم يطر أمامها بالاةسة فى حضور الطداعن ودفاعده ،
وألن تعويددل المحكمددة عةددى أ ددوال هددهود اإلثبددا المددذكورين ينطددود و ه د عةددى
محامرة خطيرة

يؤمن معهدا احتمدال الرلدل باألخدذ بأدلدة باطةدة أمةتهدا عةدى الهدهود

أطماعهم الهخصية وأيراضهم الخاصة  ،خاصة و د افتقدوا الحيدة  ،وهم اميعًدا مدن
أفراد أسرة المانى عةيهم وهم عةى خصومة ثأرية سدابقة مد أسدرة المتهمدين  ،ولهدذا
كان إمسا المحكمة عن تحقي دفاع الطاعن الاوهرد السالف الدذكر والدذد يظداهره
الوا ويسانده  ،دا ً عةى أن المحكمة ضدا
وأيةق

ذرعًدا بده ويضد بصدرها عدن رؤيتده

بابها فى واه طار ه  ،األمر الذد تتأذد منه العدالدة أهدد اإليدذاو  ،وكدل ذلد

ممددا يعيددب الحكددم المطعددون فيدده بمددا يسددتواب نقضدده واإلحالددة لقصددوره فددى التسددبيب
وإخالله بح الدفاع .
 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَفىَالعديدَمنَأحكامهاَبأن :
« تحقي األدلة فدى المدواد الانا يدة هدو واادب المحكمدة فدى المقدام األول وواادب
عةى المحكمة تحقي الددليل مدادام تحقيقده ممكندا وبحدض النظدر عدن مسدة المدتهم فدى
هددأن هددذا الدددليل ألن تحقي د أدلددة اإلدانددة فددى المددواد الانا يددة يصددـ أن يكددون رهددن
مهي ة المتهم أو المداف عنه »
* نقض  1986/10/9ـ س  37ـ ر م  138ـ ص 728
* نقض  1981/12/30ـ س 32ـ ر م  289ـ ص 1220
* نقض  78/4/24ـ س29ـ ر م  84ـ ص 442
* نقض  72/2/21ـ س  23ـ ر م  53ـ ص 214
* نقض  84/11/25ـ س 35ـ ر م  185ـ ص 821
* نقض  83/5/11ـ س 34ـ ر م  124ـ ص 621
* نقض  45/11/5ـ ماموعة القواعد القانونية ـ ج  7ـ ر م  2ـ ص 2
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* نقض  46/3/25ـ ماموعة القواعد القانونية ـ ج  7ـ ر م  120ـ ص 113

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:
« األصدددل فدددى األحكدددام الانا يدددة أن تبندددى عةدددى التحقيددد الهددداود الدددذد تاريددده
المحكمددة بالاةسددة وتسددم فيدده فددى موااهددة المددتهم هددهادا الهددهود مددادام سددماعهم
ممكنا »
* نقض  1991/12/3ـ س 52ـ ر م  177ـ ص1277
* نقض  82/11/11ـ س  33ـ ر م  179ـ ص 870
* نقض 78/1/30ـ س  29ـ ر م  21ـ ص 120
* نقض  73/3/26ـ س  24ـ ر م  86ـ ص 412
* نقض  73/4/1ـ س  24ـ ر م  93ـ ص 456

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنَََ:
« األصل فى المحاكما

الانا ية أنها إنما تبنى عةى التحقيقا التدى تاريهدا

المحكمددة فددى الاةسددة وتسددم فددى خاللهددا الهددهود مددا دام سددماعهم ممكن دا ً ـ وذل د فددى
موااهة الخصوم وعةيها أن تعاون الدفاع فدى أداو مأموريتده وأن تدأمر بالبحد عدن
الهاهد وإحضـاره ولو بدالقوة ألداو الهدهادة مدا دام دد لادأ إليهدا فدى ذلد ونسدب إلدى
الهدداهد تعمددد تهربدده أو تهريبدده حتددى

يدددلى بهددهادته فددى ماةددس القضدداو ومددا دامد

المحكمدة ددد تبيند أحقيددة الددفاع فددى تمسدكه بواددوب منا هدته وأندده لدم يكددن فدى طةبدده
مراويا ً أو اصدا ً تعطيل السير فدى الددعود فددذا صدر فدى ذلد كدان حكمهدا معيبدا ً
إلخاللها بح الدفاع »
* نقض  1985/12/12ـ س  36ـ ر م  204ـ ص  1106ـ طعن 55 / 1916ق

38

* نقض  1938/3/28ـ ماموعة عمر ـ ادـ 4ـ ر دم 186ـد ص176ـد طعدن /295
8ق
* نقض  1985/10/2ـ س  36ـ ر م  141ـ ص  801ـ طعن 55 / 1605ق

 وقضتَبأنَ:
« اضى الموضوع مةرم بالرد إياابًا أو سةبًا عةى ما يقدمه له الخصدوم
الاوهريدة وإياالده هدذه الطةبدا

من الطةبدا

وعددم رده عةيهدا موادب لدبطالن

حكمه »
* نقض  1932/10/31ـ مج القواعد القانونيةدـ محمدود عمدر ـد ج 2ـ ر دم 379
ص610

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََََ:
« إذا كان الدفاع د صد به تكذيب هاهد اإلثبا ومن هأنه لو صـ أن يتحيدر بده
واه الرأد فى الدعود فقد كان لراما عةى المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقده بتحقيد
تاريه بةويا الى ياية األمر فيه أو تدرد عةيده بمدا يدحضده أن هدى رأ إطراحده أمدا
و د أمسك

عن تحقيقه وكان مدا أوردتده ردا عةيده بقالدة ا طم ندان إلدى أ دوال الهداهد

يير سا غ لما ينطود عةيه من مصادرة الدفاع بل أن ينحسدم أمدره فددن حكمهدا يكدون
معيبا »
* نقض  1990/5/10ـ س  41ـ ر م  124ـ ص 714

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:
« لما كان الدفاع الذد أبداه الطداعن يتاده الدى نادى الاعدل المكدون لةاريمدة وإلدى
إثبا

استحالة حصدول الوا عدة كمدا رواهدا هدهود اإلثبدا

فدنده يكدون دفاعدا اوهريدا

لتعةقه بتحقي الدليل فى الدعود إلظهار واه الح فيه  000مما كان يقتضدى مدن
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المحكمددة وهددى توااهدده أن تتخددذ مددن الوسددا ل لتحقيقدده وتمحيصدده بةويددا لحايددة األمددر
فيه »
* نقض  11سبتمبر سنة  88طعن  2156لسنة  58ق
 وقضتَبأنه :
« يتعين عةى المحكمة أن تورد فى حكمها مايدل عةى أنهدا وااهد عناصدر
الدعود وألم
إلتات

بها عةى واه ياصـ عدن أنهدا فطند إليهدا ووارند بينهدا ـ فددذا هدى

كةيةعن التعرض لدفاع الطاعن ومو اه من التهمة التى واه إليده بمدا يكهدف

عن أنها د أطرحد

هدذا الددفاع وهدى عةدى بيندة مدن أمدره فددن حكمهدا يكدون اصدر

البيان مستوابا نقضه »
* نقض  1984/3/25ـ س  35ـ ر م  72ـ ص  338ـ طعن  53 /6492ق

وإذ أمسك

المحكمة عن إاراو ذل التحقي دون مبرر سا غ ومقبول فددن حكمهدا

يكون معيبًا لقصوره فضالً عن إخالله بح الدفاع بما يستةرم نقضه واإلحالة .
و ينال من عوار الحكم لهذا السبب أن يكون دفاع الطاعن د اختدتم مرافعتده
الهاوية طالبًا الحكدم ببراوتده ممدا أسدند إليده ألن طةدب إادراو ذلد التحقيد الادوهرد
ماهددوم د لددة وضددمنًا وعةددى سددبيل ا حتيدداط طالمددا أن المحكمددة لددم تتادده إلددى إاابددة
الطةب األصةى وهو الحكم بالبراوة .
ثالثَاأََََ:قصـورَآخرَفىَالتسبيبَََ:
ددام دفدداع الطدداعن كددذل عةددى أن لوا عددة الدددعود صددورة أخددرد خددالف تة د
الصورة التى رواها هدهود اإلثبدا ريدم مدا هدابها مدن عدوار كمدا سدةف البيدان  ،و دد
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كهف المحضر المحرر بمعرفة النقيب  /أهرف محمدد عبدد الحميدد البنددارد المحدرر
فددى  2014/9/13فددى أعقدداب عةمدده بالوا عددة فددى السدداعة  10مسددا ًو  ،عددن أن هنددا
تباد ً إلطالق الندار بدين بعدض أفدراد األسدرتين المتندارعتين  ،وهدذا التبدادل مدؤداه أن
كددل فري د منهمددا أطة د النددار صددوب ا خددر وأن األمددر

يعدددو ماددرد هدداار بددين

الطرفين  ،وهذا الهاار ضم عددًا من األفراد الماهولين مدن األسدرتين المتندارعتين ،
األمددر الددذد

يتا د وصددورة الوا عددة التددى رواهددا هددؤ و الهددهود المنحددارين لاري د

أسرتهم لةخصومة السابقة بينهم وبين أسرة المتهمين .
كمددا أن التحقي د ا بتدددا ى هددابه القصددور لعدددم إاددراو معاينددة بمكددان الحدداد
بحضور الطاعن ودفاعه إلثبدا

الماديدا

الثابتدة بمكانده والتدى يمكدن ا سدتد ل منهدا

ومن ا ثار الناامة عن الحاد وما يظهر عةى حدوا ط المندارل المحيطدة بده مدن تةد
ا ثار ما يسهم فى كهف الحقيقة ويهدد لةصواب .
وألن المحكمددة لهددا بددل عةيهددا تدددار أوادده القصددور فددى التحقي د ا بتدددا ى
باعتبارها اهة الحكدم ولمدا هدو مقدرر بدأن العبدرة فدى المحاكمدا الانا يدة بالتحقيقدا
التى تاريها المحكمة بالاةسة وتحقد فيهدا األدلدة سدواو إلثبدا التهمدة ضدد المدتهم أو
نايهددا عندده  ،ولمددا هددو مقددرر كددذل بددأن تحقي د األدلددة فددى المددواد الانا يددة هددو وااددب
المحكمة فى المقام األول و ياور بحال أن يكون رهن مهي ة المتهم أو دفاعه .
ولم تستاب المحكمة لطةب إاراو تة المعاينة بدعود أنها ليس بحاادة إلدى
إاددراو تة د المعاينددة مددا دام د النيابددة العامددة لددم تددر مددن اانبهددا حااددة إلاددراو هددذه
المعاينددة  ،ومكتايددة باطم نانهددا أل ددوال هددهود اإلثبددا التددى ارتاحد إليهددا دون معقددب
عةيها فيما تراه .
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وهذا القول من اانب محكمة الموضوع ليس صحي ًحا و يبرره أن النيابدة لدم
تددر مددن اانبهددا حااددة إلاددراو المعاينددة  ،فهددذه مصددادرة وتخةددى مددن المحكمددة عددن
واابها فى تدار ما صر

فيه النيابة فدى تحقيقهدا  ،ويندى عدن البيدان أن اسدتعمال

المحكمددة لسددةطتها التقديريددة مهددروط بضددوابط و واعددد

تصددادر واابهددا وحقددوق

سدا تنظدديم
الددفاع أو تحدول دون تطبيقده  ،بدل إن هددذه الضدوابط والقواعدد تسدتهدف أسا ً
سدددةطة المحكمدددة التقديريدددة  ،وتدددأمين مسددديرتها  ،وحتدددى

تنقةدددب سدددةطة المحكمدددة

التقديرية إلى سةطة مستبدة تصادر حقوق الدفاع وحقوق مدواطنين وسدالمتهم وأمدنهم
.
كمدددا أن اسدددتعمال محكمدددة الموضدددوع لسدددةطتها عةدددى نحدددو صدددا ب وسدددديد ،
يستةرم بداهة أن يتوافر أمام المحكمدة عناصدر التقددير السدةيم ولوارمده  ،بحيد تكدون
مطروحددة بأكمةهددا أمامهددا  ،وأن تكددون اميعهددا لهددا مصددادرها الصددحيحة مددن أوراق
الدعود والمستندا

المقدمة فيها  ،فدذا كان تة العناصر اصدرة أو ييدر مكتمةدة أو

تقدديرا صدحي ًحا
يهوبها ثمة تاهيل أو تعمديم أو يمدوض وإبهدام فددن اسدتحالة تقدديرها
ً
أمددرا مؤكدددًا  ..ألن التقدددير الصددحيـ يتعددين أن ينصددب ويسددتمد مددن عناصددر
يكددون ً
مكتمةة ويير مبتورة أو اصرة  ،فددذا اسدتعمة المحكمدة تةد السدةطة و امد بتقددير
أمور مهوبة بالقصور كان تقديرها و ه معيبًا وباطالً .
وادرد ضداو محكمدة الدنقض عةدى اوهريدة طةدب المعايندة مدا دامد
إلثبا

رمدة

عناصر المس ولية  ،أو استحالة حدو الوا عدة عةدى النحدو الدذد رواه الهدهود

.
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 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََ:
« إذا طةددب المددتهم إلددى المحكمددة معاينددة مكددان الحدداد لتتبددين مددا إذا كددان هددو
المخطئ أم أن الخطأ راا إلى سا

الترام فةدم تأبده لهدذا الطةدب  ،فهدذا منهدا صدور

يعيدب الحكدم و دد كدان عةيهدا أن تايدب هددذا الطةدب الهدام لتعةقده بوا عدة لهدا أثرهدا فددى
الدعود أو ترد عةيه بما يانده إن لم تر إاابته » .
* نقض  1951/10/8ـ س 3ـ ر م  1ـ ص1

 وقضتَبأنه :
« إذا كان الدفاع عن المتهم دد طةدب إلدى المحكمدة إادراو معايندة المكدان الدذد
و د فيدده الحدداد إلثبددا أن بدده حددواار تحددول دون رؤيددة الهددهود لمددا يقد مندده عةددى
المسافا

التى ذكروها فى أ والهم وكان التحقي خةوا من هذه المعاينة ولم تادب هدذا

صدرا  ،إذ طةدب المعايندة هدو مدن الطةبدا
المطةب ولم ترد عةيه  ،فدن حكمها يكون ا ً
الهامة التدى يادب عةدى المحكمدة إذا لدم تدر حاادة الددعود إلدى إاابتده أن تتحدد فدى
حكمها عنه » .
* نقض  1951/4/10ـ س 2ـ ر م  348ـ ص944

 وقضتَكذلدَبأنه :
« إذا كان المتهم د طةب إلى المحكمة ا نتقال إلدى مكدان الحداد لمعايندة مكدان
إصددابة المانددى عةيدده لتحقي د دفاعدده مددن أن المانددى عةيدده إنمددا أصدديب مددن مقددذوف
عيددارين طا هددين  ،كمددا طةددب إليهددا منا هددة المددأمور فيمددا أثبتدده بمحضددره مددن أ ددوال
المانددى عةيدده مددن أندده ضددرب بعصددا وسددكين  ،وم د ذل د أدانتدده المحكمددة فددى انايددة
ا هترا فى تل المانى عةيده دون أن تايبده إلدى هدذين الطةبدين أو تدرد عةيهمدا بمدا
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يانددهما مد أنهمدا مدن طةبدا التحقيد المنتادة فدى الددعود فددن حكمهدا يكدون مهددوبًا
بالقصور » .
*  1951/1/1ـ س 2ـ ر م  168ـ ص444

 كماَقضتَبأنهََ:
« إذا كان المتهم د طةب إلى المحكمة ا ست نافية معايندة مكدان الحداد إلثبدا
أن السر ة من خرانة المانى عةيه كان مستحيةة ماديًا عةدى الصدورة التدى دال بهدا ،
ومد ذل د أداند المحكمددة المددتهم دون أن تحق د هددذا الدددفاع أو تددرد عةيدده م د أن مددن
هأنه لو صدـ أن يدؤثر فدى ثبدو التهمدة التدى ديدن بهدا  ،فهدذا منهدا صدور يسدتواب
نقض الحكم » .
* نقض  1950/12/11ـ س 2ـ ر م  133ـ ص361

وترا ددب محكمددة الددنقض مدددد صددحة اسددتعمال محكمددة الموضددوع لسددةطتها
التقديرية و تتردد فى بيان ما هداب هدذا ا سدتعمال مدن تعسدف يصدم نتا اده بالاسداد
المبطل المواب لنقض الحكم المبنى عةيها .
و هدد أن إياددال محكمددة الموضددوع إلاددراو معاينددة مكددان الوا عددة محددل
التددداعى ريددم أن طةددب إاراوهددا ظدداهر التعة د بالدددعود و رم لةاصددل فيهددا وممكددن
وليس مستحيالً  ،فدن حكمها محدل هدذا الطعدن يكدون مهدوبًا بقصدور آخدر فضدالً عدن
إخالله بح الدفاع بما يستواب نقضه واإلحالة .
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رابعــاَََ:القصــورَوالتنــاقضَوالتهــاترَوفســادَالاســتدلالَوالإخلــالَبحــقَ
الدفاعََ:
نسددب أمددر اإلحالددة لةطدداعن أندده كددان يحمددل « بند يددة خرطددوش »  ،وخصددته
النيابددة وحددده بتهمددة أندده أحددرر بحيددر تددرخيص سددال ًحا ناريّددا ييددر مههددخن بند يددة
خرطوش ا  ،بينما نسب لبا ى المتهمين إحرار بنادق آلية .
وحصل الحكم المطعون فيه وا عة الددعود بمدا نصده أن الطداعن كدان يحمدل «
بند ية خرطوش »  ،وأن با ى المتهمين كانوا يحمةون بنادق آلية .
وثابد بتقريددر الصدداة التهددريحية أندده بعددد أن أحصددى اإلصددابا باثددة المانددى
عةيه و رر أنها نارية وعرد بعضها إلى أعيرة نارية عيارهدا  7.62وأخدرد ـ أثبد
صا فى صاحته الخامسة :
ن ّ
« ونضددديف أنندددا لدددم نتبدددين بدددالمانى عةيددده ثمدددة إصدددابا رهدددية « مدددن بند يدددة
خرطوش » .
وحصددل الحكددم المطعددون فيدده هددذه الاقددرة بددنص لاظهددا بمدوناتدده بالسددطر األول
ص  9باألسباب  ،بما يناى واود أد إصابا رهية لبند يدة خرطدوش بدالمانى عةيده
األول  ،وأورد بتحصددديةه لةوا عدددة أن كدددل إصدددابا الماندددى عةيددده األول حددددث مدددن
عهددرة أعيددرة ناريددة موصددوفة بتقريددر الصدداة التهددريحية  ،ولددم يددورد إصددابته بددأد
إصدددابا رهدددية  ،وأورد ص  8بمدوناتددده تحصدددديال لتقريدددر الصددداة التهددددريحية أن
إصددابا المانددى عةيدده حدددث مددن « عهددرة أعيددرة ناريددة »  ،وأن العيددار العاهددر
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لمقذوف نارد عيدار  7.62مطةد مدن سدال ندارد مههدخن  ،وأن أحددها مدن عيدار
نارد مهخن تعذر فنيا تحديد عياره أو سالحه .
بيدد أن الحكددم المطعدون فيدده عداد وحصددل مدن أ ددوال عمداد رهدداد إسدماعيل هدداهد
اإلثبدددا األول ومدددن نقدددل عدددنهم أن المدددتهم األول الطددداعن ا كدددان يحمدددل « بند يدددة
خرطوش » وأنه أطةد منهدا مد بدا ى المتهمدين فأصدابوا الماندى عةيده األول  ،ممدا
مااده أن الطاعن أصاب الماندى عةيده األول بدصدابا رهدية مدن البند يدة الخرطدوش
المقول إنه كان يحمةها واستعمةها .
بينما أورد الحكم ناسه ما يايد أنه د ام الدليل القداط عةدى خةدو اثمدان الماندى
عةيه من أد إصابا رهية يمكن أن تكون معدروة إلدى « البند يدة الخرطدوش » التدى
نسب ا تهام والحكدم إلدى الطداعن أنده لدم يكدن يحدرر أو يحمدل سدواها أثنداو الوا عدة ،
وانقطعد بددذل
إصابا

رابطددة السدببية بددين الطدداعن ومدا أصدداب المانددى عةيده المددذكور مددن

 ،و دام التندا ض والتهداتر  ،فيمدا يخدص الطداعن بالدذا

ـ بدين األدلدة القوليدة

وعول عةيهدا فدى أسدبابه  ،وبدين هدذا الددليل الاندى الصدريـ القداط
التى اعتنقها الحكم ّ
الذد أورده الحكم أيضا بأسدبابه أن اثدة الماندى عةيده وادد

خاليدة مدن أد إصدابا

رهية تكون ناامة عن « بند ية خرطوش » .
فدذا كان ذل  ،و د عاب الحكم عل ما سةف بيانده ـ القصدور المعيدب فدى إ امدة
الدليل عةى ا تااق واتحاد إرادة الطاعن وتال يها م إرادا بدا ى المتهمدين عةدى تدل
المانددى عةيدده  ،ومددن ثددم فسدداد مبنددى المس د ولية التضددامنية عةددى نحددو مددا تقدددم بياندده
تاصيال  ،فدن ما اعتور الحكم بهأن الطاعن عةى التحديدد ـ إنمدا ينطدود عةدى تندا ض
وتهددداتر وتندددافر مخدددل  ،يهيدددل مبندددى ضدددا ه بدداندددة الطددداعن باريمدددة القتدددل العمدددد ،
وينطدود مددن ثددم عةدى فسدداد فددى ا سدتد ل وتعسددف فددى ا سدتنتاج  ،ويكهددف اسددامة
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اإلخالل بح الطاعن فى الدفاع بقعود المحكمة عن إاراو التحقي الانى الدالرم الدذد
ياصل ويقط فى هذه الار ية بالحة األهمية بالنسبة لةطاعن  ،والتدى تااورهدا الحكدم
دون يرف هذا « التنا ض » ممدا عداب ضداوه بالقصدور والتندا ض وفسداد ا سدتد ل
والتعسف فى ا ستنتاج  ،فضال عن اإلخالل الاسيم بح الطاعن فى الدفاع .
 وقدَاستقرَقضاءَالنقضَعلىَأنهَ:
« الحكم يكون معيبا ً إذا كان ما أوردتده المحكمدة بأسدبابه دد ورد عةدى صدورة
يندا ض بعضده الدبعض ا خدر وفيده مددن التعدارض مدا يصدمه بعددم التادانس وينطددود
فوق ذل عةى يمدوض وإبهدام وتهداتر ينبدئ عدن إخدتالل فكرتده عدن عناصدر الوا عدة
التى إستخةص منها اإلدانة مما

يمكن معه إسدتخالص مقوماتده سدواو مدا تعةد منهدا

بوا عة الدعود أو بالتطبي القانونى ويعار بالتالى محكمة النقض عدن إعمدال ر ابتهدا
عةددى الوادده الصددحيـ إلضددطراب العناصددر التددى أوردهددا الحكددم وعدددم إسددتقرارها
اإلستقرار الذد ياعةها فى حكم الو ا الثابتة  ،ممدا يسدتحيل معده أن يعدرف عةدى أد
أساس كون

محكمة الموضوع عقيدتها وحكم فى الدعود » .
* نقض  1985/6/11ـ س  36ـ ر م 136ـ ص769
* نقددددض  1982/11/4ـ س  33ـ ر ددددم 174ـ ص 847ـ طعددددن
 52/4223ق
* نقض  1977/1/9ـ س  28ـ ر م 9ـ ص 44ـ طعن  46/940ق

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:
« لمددا كان د مدددونا الحكددم المطعددون فيدده ددد تضددمن

صددورتين متعارضددتين

بالنسددبة لوا عددة هددهادة الطدداعن الثددانى عةددى اإل ددرار موضددوع الاريمددة وكددان أخددذه
بالصدورتين معًدا يددل عةدى اخدتالل فكرتده عدن عناصدر الوا عدة وعددم اسدتقرارها فدى
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عقيدة المحكمة األستقرار الذد ياعةهدا فدى حكدم الو دا الثابتدة فضدال عمدا ينبدئ بده
من أن الوا عة لم تكن واضحة لدد المحكمة إلى الحد الذد يؤمن بده الخطدأ فدى تقددير
مسدد ولية الطدداعن المددذكور األمددر الددذد ياعددل الحكددم متخدداذ ً متنا ضًددا بعضدده مدد
بعض » .
* نقض  1998/12/14ـ س 49ـ ر م  205ـ ص1445

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنه :
« متى كان الحكم المطعون فيه فدى تحصديةه لةوا عدة وهدهادة النقيدب  ....معداون
المباح

د أورد أن السال الذد ضبط فى حيارة المدتهم عبدارة عدن « مددف رهداش

ماركددة بورسددعيد » وعنددد إيددراده األدلددة التددى صددح لديدده عةددى ثبددو الوا عددة نقددل
الحكددم عددن تقريددر المعمددل الانددا ى أن السددال المضددبوط عبددارة عددن بند يددة سددريعة
الطةقددا

رهدداش ا ماركددة بورسددعيد بماسددورة « مههددخنة »  .ولمددا كددان تضددارب

الحكم ـ عةدى السدياق المتقددم ـ فدى تحديدد ندوع السدال المضدبوط ومدا إذا كدان مددفعا
رهاها أم بند ية سريعة الطةقا يددل عةدى اخدتالل فكرتده عدن عناصدر الوا عدة وعددم
استقرارها فى عقيدة المحكمة ا ستقرار الذد ياعةها فى حكم الو دا الثابتدة فضدال
عما ينبئ به من ان الوا عة لم تكدن واضدحة لددد المحكمدة إلدى الحدد الدذد يدؤمن معده
الخطأ فى تحديد العقوبة األمر الذد ياعدل الحكدم معيبدا بالتندا ض الدذد لده الصددارة
عةى واوه الطعن المتعةقة بمخالاة القانون ـ وهدو مدا يتسد لده واده الطعدن ـ ويعادر
هددذه المحكمددة عددن أعمددال ر ابتهددا عةددى تطبي د القددانون تطبيقددا صددحيحا عةددى وا عددة
الدعود وإعالن كةمتها فى هأن ما تثيره النيابة العامة بواه الطعن » .
* نقض  1982/12/15ـ س  33ـ ر م  209ـ ص 1016
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 كماَقضتَبأنه :
« لمددا كان د

اريمددة ا تضدداو مبةددغ إضددافى خددارج نطدداق عقددد اإلياددار المؤثم دة

بالاقرة األولى من المادة  26من القانون ر م  49لسدنة  1977تحداير اريمدة ا تضداو
مقدددم إياددار عةددى خددالف الهددروط المقددررة المنصددوص عةيهددا فددى الاقددرة الثانيددة مددن
المددادة سددالاة الددذكر والمعدلددة بالمددادة السادسددة مددن القددانون ر ددم  136لسددنة 1981
وكان ما ذهب إليه الحكم فى بعدض أسدبابه مدن أن المبةدغ الدذد دفعده إلدى الطداعن هدو
مقدم إياار  .ينا ض مدا اداو باألسدباب ذاتهدا مدن أن هدذه المبدالغ دفعد

خدارج نطداق

عقددد اإلياددار األمددر الددذد يكهددف عددن اخددتالل فكرتدده عددن عناصددر الوا عددة وعدددم
استقرارها فى عقيدة المحكمة ا ستقرار الدذد ياعةهدا فدى حكدم الو دا الثابتدة ويعادر
محكمة النقض عن مرا بة صحة تطبي القدانون عةدى حقيقدة الوا عدة  .لمدا كدان ذلد
فدن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوادب نقضده واإلحالدة دون حاادة إلدى بحد
با ى أواه الطعن » .
* نقض  1991/10/21ـ س  42ـ ر م  140ـ ص 1013

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنََ:
َ

« اعتندددداق الحكددددم صددددورتين متعارضددددتين لنهدددداط الموظددددف المتددددوفى وعةددددم
الطدداعنين بهددذا النهدداط بالنسددبة لةخصددم واإلضددافة والددذد كددان ددوام عمةيددة ا سددتيالو
عةددى أمددوال البن د يدددل عةددى اخددتالل فكرتدده عددن عناصددر الوا عددة وعدددم اسددتقرارها
ا ستقرار الذد ياعةها فى حكم الو ا الثابتة  ،األمر الذد يستحيل معه عةدى محكمدة
الددنقض أن تتعددرف عةددى أد أسدداس كوند محكمددة الموضددوع عقيدددتها فددى الدددعود ،
فضالً عما تبين عنه من أن الوا عة لم تكن واضدحة لدديها بهدا بالقددر الدذد يدؤمن معده
خطؤهددا فددى تقدددير مس د ولية الطدداعنين  ،ومددن ثددم يكددون حكمهددا متخدداذ ً فددى أسددبابه
متنا ضًا فى بيان الوا عة تنا ضًا يعيبه بما يستواب نقضه »
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* نقض  1989/2/15ـ س 40ـ ر م  40ـ ص240

*

*

*

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه :
« من الالرم فى أصول اإلستد ل أن يكون الدليل الدذد يعدول عةيده الحكدم مؤديدا
إلى ما رتبه عةيده مدن نتدا ج مدن ييدر تعسدف فدى اإلسدتنتاج و تندافر فدى حكدم العقدل
والمنط ـ وأن األحكام الانا ية ياب أن تبنى بالارم واليقين عةى الوا د الدذد يثبتده
الدليل المعتبر و تؤسس بدالظن واإلحتمدال عةدى الادروض واإلعتبدارا المادردة »
.
* نقض  1977/1/24ـ س  28ـ ر م  28ـ ص  132ـ طعن  46/1087ق
* نقض  1985/10/17ـ س  36ـ ر م  158ـ ص  878ـ طعن 55/615ق
* نقض  1985/6/13ـ س 36ـ ر م  138ـ ص 782

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنََ:
« الحكم يكون مهدوبا بالاسداد فدى اإلسدتد ل إذا انطدو أسدبابه عةدى عيدب يمدس
سالمة ا ستنباط ويتحق ذل إذا استند

المحكمة فى ا تناعها إلدى أدلدة ييدر صدالحة

مدن الناحيدة الموضدوعية ل تندداع بهدا أو فدى حالدة عدددم الةدروم المنطقدى لةنتيادة التددى
انته

إليها بناو عةى العناصر التى ثبت

لديها »

* نقض  1993/2/21ـ س  44ـ ر م  112ـ ص 677
* نقددددض انددددا ى  1982/11/4ـ س  33ـ ر ددددم 174ـدددد ص  847ـ طعددددن
 52/4223ق
* نقض مدنى 1981/6/25ـ س 32ـ ع 2/ـ ر دم  352ـ ص 1944طعدن 705
44/ق
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 وقضتَمحكمةَالنقضَبأن :
« أسباب الحكم تعتبر مهوبة بالاساد فى اإلستد ل إذا انطدو عةدى عيدب يمدس
سالمة ا ستنباط ويتحق ذل

إذا استند المحكمة فى ا تناعها إلى أدلة ييدر صدالحة

مدن الناحيدة الموضدوعية ل تندداع بهدا أو فدى حالدة عدددم الةدروم المنطقدى لةنتيادة التددى
انته

إليها المحكمة بناو عةى تة العناصر التى ثبت لديها »
* نقض  1981 /6/28ـ طعن  44 / 2275ق
* نقض مدنى  1993/2/21ـ س  44ـ ر م  112ـ ص  677ـ طعدن 62/3343
ق

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:
« من الالرم فى أصول ا ستد ل أن يكون الدليل الدذد يعدول عةيده الحكدم مؤديدا
إلى ما رتبه عةيده مدن نتدا ج مدن ييدر تعسدف فدى ا سدتنتاج و تندافر فدى حكدم العقدل
والمنط ـ وأن األحكام الانا ية ياب أن تبنى بالارم واليقين عةى الوا د الدذد يثبتده
الدليل المعتبر و تؤسس بالظن وا حتمال عةى الاروض واإلعتبارا

الماردة »

* نقض  1991/2/28ـ س  42ـ ر م  62ـ ص 437
* نقض  1977/1/24ـ س  28ـ ر م  28ـ ص  132ـ طعن  46/1087ق
* نقض  1985/10/17ـ س  36ـ ر م  158ـ ص  878ـ طعن 55/615ق

 وقضتَكذلدَبأنَََ:
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« من الالرم في اصول ا ستد ل أن يكون الدليل الدذد يعدول عةيده الحكدم مؤديدا
إلى ما رتبه عةيده مدن نتدا ج مدن ييدر تعسدف فدي ا سدتنتاج و تندافر فدي حكدم العقدل
والمنط » .
*
*
*
*

نقض  1991/2/28ـ س  42ـ ر م  62ـ ص  437سالف الذكر .
نقض  1985/6/13ـ س  36ـ ر م  138ـ ص  782ـ طعن  55/6335ق
نقض  1985/10/17ـ س  36ـ ر م  158ـ ص  878سالف الذكر .
نقض  1985/5/27ـ س 36ـ ر م  158ـ ص 778

* نقض  1982/11/4ـ س  33ـ ر م  174ـ ص  847ـ طعن  52/4233ق
* نقض  1977/1/24ـ س  28ـ ر م  28ـ ص  132سالف الذكر .

 رذاََ،وقدَقضتَمحكمةَالنقضَََ:
« بددأن محكمددة الددنقض تنبسددط ر ابتهددا عةددى صددحة اسددتد ل المحكمددة لصددواب
اسدتنباطها ل دلددة المطروحددة عةيهدا  ،فدددذا كاند

ددد اعتمدد عةددى دليددل

ياددور أن

يؤسس ضاوها عةيه فدن حكمها يكون باطال بتنا ده عةدى أسداس فاسدد  ،إذ يتعدين أن
تكددون كافددة األدلددة التددى أ دديم عةيهددا ضدداو الحكددم و ددد سددةم مددن عددوار الاسدداد فددي
ا ستد ل أو التعسف في ا سـتنتاج  ،وهو مدا لدم يسدةم منده الحكدم الطعدين ولهدذا كدان
معيبا وااب النقـض واإلعادة » .
* نقددض  1983/2/23ـ س  34ـ ر ددم  53ـ ص  274ـ طعددن 6453
 52/ق
* نقض  1985/6/13ـ س  36ـ ر م  138ـ ص  782سالف الذكر.

*

*

*

و ددد ضددى بأندده كاند المحكمددة ددد حابد ناسددها عددن اإللمددام بعناصددر دفدداع
المتهم الاوهرية ولم تدخةها فى تقديرها عند ورنها وا تصر فى تقدديرها عةدى ادرو
منهدا فحسدب  ،فدنهددا تكدون ددد بتدر األدلدة المطروحددة عةيهدا و امد بمسدخها فددأدد
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ذل إلى عدم إلمامها إلماما صدحيحا بحقيقدة األسداس الدذد امد عةيده تةد األدلدة مد
أنها لو تبينته عةدى وا عده لكدان مدن المحتمدل أن يتحيدر واده رأيهدا فدى الددعود ولهدذا
كان حكمها معيبا بالقصور أدد به إلدى فسداد فدى اإلسدتد ل فضدال عدن اإلخدالل بحد
الدفاع بما يعيبه ويواب نقضه 0
* نقض  1974/11/ 25ـ س  25ـ ر م 165ـ ص  765ـ طعن  44 / 891ق

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه :
» إذا كددان األصددل أن المحكمددة

تةتددرم بمتابعددة المددتهم فددى مندداحى دفاعدده

المختةاددة  ،إ ّ أندده يتعددين عةيهددا أن تددورد فددى حكمهددا مددا يدددل عةددى أنهددا وااه د
عناصر الدعود وألم

بها عةى واه ياصـ عن أنها فطن إليها ووارند بينهدا

 .فدددذا هددى التات د كةيددة عددن التعددرض لدددفاع الطدداعن ومو ادده مددن التهمددة التددى
واه

إليه بما يكهف عن أن المحكمدة دد أطرحد هدذا الددفاع وهدى عةدى بيندة

من أمره  ،فدن حكمها يكون اصر البيان مستوابا نقضه « .
* نقض  1978/4/24ـ س  29ـ ر م 84ـ ص 442
* نقض  1968/1/22ـ س 19ـ ر م 17ـ ص 94
َ

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَفىَالعديدَمنَأحكامهاَبأنَََ:
« تحقي األدلة فدى المدواد الانا يدة هدو واادب المحكمدة فدى المقدام األول وواادب
عةى المحكمة تحقي الددليل مدادام تحقيقده ممكندا وبحدض النظدر عدن مسدة المدتهم فدى
هددأن هددذا الدددليل ألن تحقي د أدلددة اإلدانددة فددى المددواد الانا يددة يصددـ أن يكددون رهددن
مهي ة المتهم أو المداف عنه »
* نقض  1986/10/9ـ س  37ـ ر م  138ـ ص 728
* نقض  1981/12/30ـ س 32ـ ر م  289ـ ص 1220
* نقض  78/4/24ـ س29ـ ر م  84ـ ص 442
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* نقض  72/2/21ـ س  23ـ ر م  53ـ ص 214
* نقض  84/11/25ـ س 35ـ ر م  185ـ ص 821
* نقض  83/5/11ـ س 34ـ ر م  124ـ ص 621
* نقض  45/11/5ـ ماموعة القواعد القانونية ـ ج  7ـ ر م  2ـ ص 2
* نقض  46/3/25ـ ماموعة القواعد القانونية ـ ج  7ـ ر م  120ـ ص 113

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه :
« األصدددل فدددى األحكدددام الانا يدددة أن تبندددى عةدددى التحقيددد الهددداود الدددذد تاريددده
المحكمددة بالاةسددة وتسددم فيدده فددى موااهددة المددتهم هددهادا الهددهود مددادام سددماعهم
ممكنا »
* نقض  1991/12/3ـ س 52ـ ر م  177ـ ص1277
* نقض  82/11/11ـ س  33ـ ر م  179ـ ص 870
* نقض 78/1/30ـ س  29ـ ر م  21ـ ص 120
* نقض  73/3/26ـ س  24ـ ر م  86ـ ص 412
* نقض  73/4/1ـ س  24ـ ر م  93ـ ص 456

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأن :
« األصل فى المحاكما

الانا ية أنها إنما تبنى عةى التحقيقا التدى تاريهدا

المحكمددة فددى الاةسددة وتسددم فددى خاللهددا الهددهود مددا دام سددماعهم ممكن دا ً ـ وذل د فددى
موااهة الخصوم وعةيها أن تعاون الدفاع فدى أداو مأموريتده وأن تدأمر بالبحد عدن
الهاهد وإحضـاره ولو بدالقوة ألداو الهدهادة مدا دام دد لادأ إليهدا فدى ذلد ونسدب إلدى
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الهدداهد تعمددد تهربدده أو تهريبدده حتددى

يدددلى بهددهادته فددى ماةددس القضدداو ومددا دامد

المحكمدة ددد تبيند أحقيددة الددفاع فددى تمسدكه بواددوب منا هدته وأندده لدم يكددن فدى طةبدده
مراويا ً أو اصدا ً تعطيل السير فدى الددعود فددذا صدر فدى ذلد كدان حكمهدا معيبدا ً
إلخاللها بح الدفاع »
* نقددض  1985/12/12ـ س  36ـ ر ددم  204ـ ص  1106ـ طعددن / 1916
55ق
* نقددض  1938/3/28ـ ماموعددة عمددر ـ اددـ 4ـ ر ددم 186ـ د ص176ـ د طعددن
8 /295ق
* نقض  1985/10/2ـ س  36ـ ر م  141ـ ص  801ـ طعن 55 / 1605ق

 وقضتَبأنه :
« يتعين عةى المحكمة أن تورد فى حكمها مايدل عةى أنهدا وااهد عناصدر
الدعود وألم

بها عةى واه ياصـ عدن أنهدا فطند إليهدا ووارند بينهدا ـ فددذا هدى

إلتات د كةيددة عددن التعددرض لدددفاع الطدداعن ومو ادده مددن التهمددة التددى واه د إليدده بمددا
يكهف عن أنها د أطرحد

هدذا الددفاع وهدى عةدى بيندة مدن أمدره فددن حكمهدا يكدون

اصر البيان مستوابا نقضه »
* نقض  1984/3/25ـ س  35ـ ر م  72ـ ص  338ـ طعن  53 /6492ق

وإذ أمسك

المحكمة عن إاراو ذل التحقي دون مبرر سدا غ ومقبدول فددن حكمهدا

يكون معيبًا لقصوره فضالً عن إخالله بح الدفاع بما يستةرم نقضه واإلحالة .
ومتى كان ما تقدم  ،اسدتبان أن الحكدم المطعدون فيده دد هدابه القصدور والتندا ض
والتهاتر  ،وفساد ا ستد ل والتعسف فى ا ستنتاج  ،فضال عدن اإلخدالل بحد الددفاع
 ،بما يعيبه بما يستواب نقضه .
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خامســاََ ََ:قصـــورَآخــرَفــىَالتســبيبََ،وفســادَالاســتدلالََ،وملالفــةَ
القانونَََ:
يبين من مطالعة مدونا أسباب الحكدم المطعدون فيده  ،أن محكمدة الموضدوع
تحدث

عن نية القتل وأثبت

توافرها لدد المتهمين ومدنهم الطداعن بقولهدا مدا نصده «

إنهددا تسددتخةص نيددة القتددل فددى ح د المتهمددين اميعًدا مددن اسددتعمالهم أسددةحة ناريددة آليددة
اتةددة بطبيعتهددا وتصددويبها نحددو مقاتددل مددن

وخرطددوش محهددوة بالطةقددا وهددى آ

المانددى عةدديهم وتعمددد إطال هددا عةدديهم حيثد أصدداب المانددى عةيدده األول فددى الددرأس
والوادده والصدددر وأصدداب المانددى عةدديهم الثالثددة ا خددرين فأصددابتهم كددذل وكدداد
تددودد بحيدداتهم ل دو مددداركتهم بددالعالج  ،ومددن التدددخل فددى ا تددران الاريمددة ـ اريمددة
القتل والهروع فيه ـ تحقيقا لةقصد المهتر بينهم بالنظر إلى الصةة بينهم والمعيدة فدى
الرمان والمكان وصدورهم عن باع

واحد واتااههم ايمعًا واهة واحدة فدى تنايدذها

لةخصومة الثأرية بين عا ةتى الطرفين  ،األمر الذد يقطد بتدوافر نيدة القتدل والهدروع
فيه فى حقهم » .
ومددا أوردتدده المحكمددة فيمددا تقدددم

يعدددو ماددرد ترديددد ل فعددال الماديددة التددى

تنسدب لةمتهمدين ارتكابهدا  ،وتةد األفعدال مهمددا تعددد ولدو كاند بأسدةحة ناريدة آليددة
وخرطوش وتصويبها نحو مقاتل من أاسام المانى عةديهم فدأود بحيداة األول سدامى
متأثرا بدصابته فى رأسه وصددره وواهده وأصداب كدذل بدا ى الماندى
طه عبد الاله
ً
عةيهم فى مقاتل من أاسامهم ـ كل ذلد

يعددو مادرد حددي عدن األفعدال الماديدة ،

و يتوافر به إن استقام اد ً ـ إ ّ ركن القصد الاندا ى العدام الدالرم تدوافره فدى كافدة
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اددرا م ا عتددداو عةددى الددناس  ،وهددو صددد المسدداس بسددالمة أاسددام المانددى عةدديهم
وإيذا هم .
أما اريمة القتل العمد والهروع فيه فتستةرم كل منها نيدة خاصدة تميرهدا عدن
سا ر ارا م اإلعتدداو عةدى الدناس وهدى صدد القتدل ونيدة إرهداق الدرو  ،وتةد النيدة
أمر داخةى يضمره الادانى فدى ناسده و سدبيل لةكهدف عنهدا إ مدن خدالل الظدروف
والمالبسا

المحيطة بالوا عة والتى تقطد بتوافرهدا بمنطد سدا غ واسدتد ل سدةيم فدى

و دد معاصدددر ومتدددرامن مددد األفعدددال الماديدددة التدددى ارتكبهدددا المتهمدددون  ،و يادددور
ا ستد ل عةى تة النية بواسطة الحواس ألنها

تدر إ مدا هدو ظداهر لهدا فحسدب

.
أما األمور الخاية ومنها نية القتل فال تدركها تة الحواس مهمدا بةحد د تهدا ،
ولهددذا فدددال يادددور كهدددف تةددد النيدددة أو ذلدد القصدددد إ مدددن خدددالل ظدددروف الوا عدددة
والمالبسدا المحيطددة بهددا األمدر الددذد صددر المحكمدة فددى بياندده  ،ولدم تددورد سددود
األفعدال الماديددة التددى تنسدبها لةمتهمددين ومددنهم الطدداعن  ،ولهدذا كددان اسددتد ل المحكمددة
معيبًا لقصوره  ،األمر الذد يستواب نقض الحكم المطعون فيه واإلحالة .
ومؤدد ما تقدم أن األفعال المادية التى يرتكبهدا الانداة مهمدا تعدددوا ولدو كاند
بأسةحة نارية من هدأنها إحددا المدو عندد اسدتعمالها ـ

تصدةـ وحددها ألن يسدتدل

منهدا تدوافر نيددة القتدل لدددد المتهمدين  ،ألن تةد النيدة أمددر داخةدى يضددمره الادانى فددى
ناسدده  ،و سددبيل لةكهددف عندده وبياندده إ مددن خددالل الظددروف والمالبسددا المحيطددة
بالوا عة والتى يمكدن أن يسدتخةص منهدا تدوافر تةد النيدة فدى و د معاصدر ومتدرامن
م األفعال المادية التى و ع

بمنط سا غ واستد ل مقبول .
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ولهددذا فقددد كددان عةددى محكمددة الموضددوع أن تتعم د فددى بح د وا د الحددال فددى
الدددعود وتةددتمس تددوافر تة د النيددة مددن خددالل ظددروف الوا عددة ومالبسدداتها  ،وعةددى
المحكمة أن تقدم فى حكمها تة المقدما التى استخةص منها تة النيدة  ،و تكتادى
بترديد األفعال الماديدة طالمدا أن هدذه األفعدال

تنبدئ بدذاتها عدن تدوافر تةد النيدة كمدا

سب اإليضا .
والقاضددى الانددا ى يمكندده اسددتخالص تة د العناصددر المؤديددة إلددى تة د النتياددة
وهددى ثبددو نيددة القتددل وتوافرهددا لدددد المتهمددين بكافددة المكنددا العقةيددة والمنطقيددة ،
ويهددترط أن يكددون استخالصدده سددا حًا فددى العقددل ومقبددو ً فددى المنطد  ،ومددا دمنددا فددى
نطاق ا ستد ل المنطقدى فددن النتدا ج بدد أن تكدون مسدبو ة بمقددما تنتاهدا وتدؤدد
إليها وف هذا المنط .
 وقدَتواترَقضاءَمحكمةَالنقضَعلىَأن :
« ماددرد الحدددي عددن الاعددل المددادد الددذد ارفدده الطدداعن ،
إلثبا
ذلد

القصد الخاص فى القتل  ،والمتمثل فدى نيدة إرهداق الدرو  ،وأنده

يكاددى بذاتدده
يحندى فدى

ددول الحكددم أن الاددانى أطة د النددار صددوب المانددى عةيدده اصدددا تةدده  ،فاألفعددال

الماديدة

تنبدئ بدذاتها و تايدد حتمدا تدوافر نيدة إرهداق الدرو  ،فهدى القصدد الخداص

المطةوب استظهاره بديراد األدلة التى رأ
الطاعن ارتكاب الاعل المادد ،

المحكمة أنها تدل عةيه  ،وأن مادرد صدد

يكاى بذاته لثبو نيدة القتدل مدادام الحكدم لدم يكهدف

عن يام هذه النية بناس الطاعن » .
* نقض  2002/2/2ـ س  53ـ ر م  30ـ ص 176
* نقض  1980/5/26ـ س  31ـ ر م  131ـ ص 676
* نقض  1978/6/12ـ س  29ـ ر م  115ـ ص 598
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* نقض  1977/1/10ـ س  28ـ ر م  12ـ ص 57
* نقض  1965/3/2ـ س  16ـ ر م  44ـ ص 206
* نقض  1965/1/4ـ س  16ـ ر م  5ـ ص 16
* نقض  1964/11/16ـ س  15ـ ر م  133ـ ص 675

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه :
« إذا كان ما أورده الحكم المطعون فيه واستدل به عةى ثبدو نيدة القتدل فدى
حد الطدداعنين

يكهددف عددن يددام هددذه النيددة  ،إذ هددو

يعدددو أن يكددون سددردًا لةاعددل

المدددادد فدددى الاريمدددة  ،ذلددد أن توايددده عددددة طعندددا بسدددكين إلدددى الماندددى عةددديهم
وإصابتهم فى مواضد اتةدة

يايدد حت ًمدا أن صدد الطداعنين دد اداور مادرد اإليدذاو

والتعددد وأنهمدا كاندا ينتويدان إرهدداق رو الماندى عةدديهم  ،مدا دام الحكددم لدم يكهددف
عن يام هدذه النيدة بينهمدا وهدو مدا

يحندى عنده مدا الده الحكدم مدن أن الطداعن األول

كان يضرب المانى عةيهم اصددًا دتةهم  ،إذ أن صدد إرهداق الدرو إنمدا هدو القصدد
الخاص المطةوب استظهاره بدديراد األدلدة  ،والمظداهر الخارايدة التدى رأ المحكمدة
أنه تدل عةيه  ،ومن ثدم فددن الحكدم يكدون معيبًدا بالقصدور فدى التسدبيب ممدا يسدتواب
نقضه » .
* نقض  1987/11/23ـ الطعن  57 / 3168ق
 واستقرَقضاءَالنقضَعلىَأن :
« مادرد إسددتعمال المددتهم لسددال نددارد اتددل بطبيعتدده وإصددابة المانددى عةيدده فددى
مقتل وعةى مسافة ريبة وتعدد إصاباته القاتةة

يكاى بذاته إلثبا نية القتدل فدى حقده

و يحنى عدن ذلد مدا الده الحكدم مدن أنده صدد تدل الماندى عةيده ألن صدد إرهداق
الرو هو القصد الخاص المراد استظهاره وثبو

توافره » 0

* نقض  1982/11/ 16ـ س  33ـ ر م  183ـ ص  887ـ طعن  52 / 2271ق
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* نقض  1972/11/12ـ س  23ـ ر م  266ـ ص  1174ـ طعن  42 / 933ق
* نقض  1977/1/16ـ س  28ـ ر م  19ـ ص 87
* نقض  1956/10/16ـ س  7ـ ر م  285ـ ص 1042

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأن :
« مارد إسدتعمال سدال ندارد وإلحداق إصدابا

متعدددة بمواضد خطدره مدن

اسم المانى عةيه يايدد حتمدا أن المدتهم صدد إرهداق روحده  ،و يكادى ا سدتد ل
بهذه الصورة فى إثبا
*

يام هذا القصد »
نقض  1958/1/21ـ س  9ـ ر م  20ـ ص 79

 وقضتَكذلدَبأنه :
« لما كان الحكم المطعون فيه تحد عدن نيدة القتدل فدى ولده  « :إن نيدة
القتددل ثابتددة فددى حد المددتهم األول مددن تعمددده إطددالق عدددة أعيددرة عةددى المانددى عةيدده
وإصابته بدحدداها فدى مقتدل  .األمدر الدذد يقطد فدى تدوافر نيدة هدذا المدتهم فدى إرهداق
رو المانى عةيه »  0لما كان ذلد  ،وكاند

انايدة القتدل تتميدر انوندا عدن ييرهدا

من ارا م التعدد عةى الناس بعنصر خاص هو أن يقصدد الادانى مدن إرتكابده الاعدل
الانا ى إرهاق رو المانى عةيه وهدذا العنصدر ذو طداب خداص يختةدف عدن القصدد
الانا ى العام الذد يتطةبه القانون فى سا ر الادرا م  0لمدا كدان مدا أورده الحكدم يايدد
سددود الحدددي عددن الاعددل المددادد الددذد ارفدده الطدداعن ذل د أن إطددالق النددار صددوب
المانى عةيه يايدد حتمدا أن الادانى إنتدود إرهداق روحده إلحتمدال أن تتاداور نيتده
فددى هددذه الحالددة ماددرد اإلرهدداب أو التعدددد  ،كمددا أن إصددابة المانددى عةيدده فددى مقتددل
يكاى بذاته لثبو نية القتل فى ح الطداعن إذا لدم يكهدف الحكدم عدن يدام هدذه النيدة
بناسه ألن تة اإلصابة د تتحق دون أن تتوافر نية القتل العمد »0
* نقض  1980/5/26ـ س  31ـ ر م  131ـ ص 676
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 وقضتَمحكمةَالنقضَبأن :
« تمير القتل العمد والهروع فيه  0بنيدة خاصدة  0هدى صدد إرهداق الدرو 0
واددوب إسددتظهار الحكددم لدده وإيرادهددا مددا يدددل عةددى تددوافره  0الحدددي عددن األفعددال
المادية  0ينبئ بذاته عن توافره 0
صعود المتهم بالسيارة عةى أفرير الطري ومداهمة الماندى عةيده ومعداودة
ذل  0تنبئ بذاتها عةى توافر صد إرهاق الرو

» 0

* نقض  1978/6/12ـ س  29ـ ر م  115ـ ص 598

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأن :
« يتمير القصد الانا ى فى اريمدة القتدل العمدد عدن القصدد الاندا ى العدام فدى
سا ر ارا م التعدد عةى الناس بعنصر خاص هو أن يقصد الاانى من إرتكداب الاعدل
إرهدداق رو المانددى عةيدده ـ ولمددا كددان هددذا العنصددر بطبيعتدده أمددرا ً داخةيددا فددى ناددس
الاانى فدنه ياب لصحة الحكم بددانة متهم فى هذه الاريمة أو بالهروع فيهدا أن تعندى
المحكمة بالتحد

عنده إسدتقال ً وأن تدورد األدلدة التدى تكدون دد إستخصدة منهدا أن

الاددانى حددين إرتكددب الاعددل المددادد المسددند إليدده كددان فددى الوا د يقصددد إرهدداق رو
المانى عةيه إذ كان ذل ـ وكان الحكدم المطعدون فيده دد اسدتدل عةدى تدوافر نيدة القتدل
لدددد الطدداعن مددن إطال دده عيددارا ً ناريددا مددن بند يددة وهددى سددال
إصددابة أد مددن أفددراد عا ةددة المانددى عةيهددا وهددو

اتددل بطبيعتدده اصدددا ً

يايددد سددود ماددرد تعمددد الطدداعن

ارتكاب الاعل المادد من إستعمال سال مدن هدأنه إحددا القتدل وإطدالق عيدار ندارد
منه عةى المانى عةيها وإحدا إصابتها
*

يكاى بذاته لثبو

نية القتل »

نقض  1974/2/24ـ س  25ـ ر م  39ـ ص 180
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 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه :
« لما كان ما استدل به الحكم المطعون فيه عةى تدوافر نيدة القتدل لددد الطداعن
من حضدوره إلدى مكدان الحداد
المانى عةيه فى مقتل ـ
إسددتعمال سددال
لثبو

حدامالً سدالحا ً مدن هدأنه إحددا القتدل وإطال ده عةدى

يايد سدود مادرد تعمدد الطداعن إرتكداب الاعدل المدادد مدن

اتددل بطبيعتدده وإصددابة المانددى عةيدده فددى مقتددل وهومددا يكاى بذاتدده

نية القتل » 0
* نقض  1965/3/2ـ س  16ـ ر م  44ـ ص 206

 كماَقضتَبأن :
« مارد إثبا

الحكم تعمد الاانى إتيان الاعل المادد الذد أدد إلى الوفداة ـ

وهدو الصدع بالتيدار الكهربدا ى ـ عددم كاايتده تددليالً عةدى تدوافر صدد إرهداق الدرو
لديه »
* نقض  1974/4/21ـ س  25ـ ر م  89ـ ص 419

 كماَقضتَبأن :
« ولمددا كددان إطددالق العيددار النددارد صددوب المانددى عةيدده يايددد حتمدا ً أن الاددانى
إنتود إرهاق روحه  ،وكاند اإلصدابة فدى مقتدل يصدـ أن يسدتنتج منهدا صدد القتدل
إ ّ إذا ثب

أن الاانى صدوب العيدار إلدى الماندى عةيده متعمددا ً إصدابته فدى الموضد

الذد يعد مقتالً من اسمه وهو ما لم يدلل عةيه الحكم  ،فدنه يكون معيبدا ً بالقصدور فدى
البيان »
* نقض  1964/12/21ـ س  15ـ ر م  165ـ ص 840

 كماَقضتَبأن :
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« ما ذكره الحكم من أن

نية القتل ثابتة فى ح المتهمدين مدن الحقدد الدذد مد

ةوبهم ومدن اسدتعمال أسدةحة ناريدة اتةدة ا

يدوفر وحددة الددليل عةدى ثبوتهدا  ،ولدو

كان المقذوف د أطة عن صد »
*

نقض  1962/1/9ـ س  13ـ ر م  9ـ ص 35

 وقضتَكذلدَبأن :
« ارا م القتل والهروع فيه تتمير انونا ً بنية خاصة هى انتدواو القتدل وإرهداق
الددرو  0يكاددى بذاتدده اسددتعمال سددال

اتددل بطبيعتدده وتعدددد الضددربا لثبددو نيددة

القتل »
* نقض  1958/11/17ـ س  9ـ ر م 227ـ ص 930

 وقضتَكذلدَبأنه :
« من المقرر أن اريمة القتل العمد تتمير عن ييرهدا مدن ادرا م التعددد عةدى
الدناس بعنصددر خدداص هددو أن يقصددد الاددانى مددن ارتكابدده الاعددل الانددا ى إرهدداق رو
المانى عةيه  ،وهذا العنصر ذو طداب خداص يختةدف عدن القصدد الاندا ى العدام الدذد
يتطةبه القانون فى سا ر الارا م وهدو بطبيعتده أمدر يبطنده الادانى ويضدمره فدى ناسده
ويتعين عةى القاضى أن يعنى بالتحد

عنه اسدتقال ً واسدتظهاره بدديراد األدلدة التدى

تدل عةيه وتكهف عنه  0فدذا كان ما ذكره الحكم مقصدورا ً عةدى اإلسدتد ل عةدى هدذه
النيددة مددن حمددل الطدداعنين أسددةحة ناريددة معمددرة بقصددد إطال هددا عةددى المانددى عةيدده
وإصابة هذا األخير بعيدارين فدى رأسده أوديدا بحياتده ـ وهدو مدا يكاى فدى اسدتخالص
نية القتل » .

63

* نقض  1964/11/16ـ س 15ـ ر م  133ـ ص 675

 كماَقضتَكذلدَبأن :
« تعمد إرهاق الرو هو العنصر الذد تتميدر بده انوندا انايدة القتدل العمدد عدن
ييرهددا مددن اددرا م التعدددد عةددى الددناس  0وهددذا العنصددر يختةددف عددن القصددد الانددا ى
العام الذد يتطةبه القانون فى الارا م األخدرد  0لدذل كدان لرا ًمدا عةدى المحكمدة التدى
تقضددى بددانددة مددتهم فددى اريمددة تددل عمددد أن تعنددى فددى حكمهددا باسددتظهار نيددة القت دل
وتورد العناصر التى استخةصتها منها  0و يكاى فدى هدذا الصددد أن تكدون اإلصدابة
ادداو فددى مقتددل مددن المانددى عةيدده إذا كددان الحكددم لددم يبددين أن الاددانى تعمددد إصددابة
المانى عةيه فى هذا المقتل  ،وأنه كان يقصد بذل إرهاق روحه »
* نقدض  1939/2/27ـ مدج القواعددد القانونيدة ج 4ـ عمدر ـ ر دم  352ـ ص
476

 وقضتَكذلدَبأن :
« تصويب السال الندارد نحدو الماندى عةيده

يايدد حتمدا ً أن مطةقده إنتدود

إرهاق روحه  ،كما أن إصابة إنسان فى مقتل يصـ أن يستنتج منها نية القتل »
* نقض  1957/4/15ـ س  8ـ ر م  111ـ ص 411
 كماَقضتَبأنه :
« ل ن كان من ح محكمة الموضدوع أن تسدتخةص صدد القتدل وظدرف سدب
اإلصرار من و ا الدعود والظروف المحيطدة بهدا واألمدارا والمظداهر الخارايدة
التى يأتيها الادانى وتدنم عمدا يضدمره فدى ناسده  ،إ ّ أن ذلد مهدروط بدأن يكدون هدذا
اإلستخالص سا حا  ،وأن يكون دليةها فيما انته

إليه ا ما فى أوراق الدعود »

* نقض  1974/12/15ـ س  25ـ ر م  185ـ ص 855
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 كذلدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه :
« ما ذكدره الحكدم اسدتد

عةدى تدوافر نيدة القتدل مدن أن الطداعن ادثم فدوق

المانى عةيها أثناو نومها ولما حاول ا سدتحاثة أطبد عةدى عنقهدا ليكدتم ناسدها وظدل
كذل كاتما ناسها حتدى فاضد

روحهدا ـ يايدد سدود مادرد صدد الطداعن إرتكداب

الاعل المادد  ،وهو ما يكاى بذا لثبو نية القتل مادام الحكدم لدم يكهدف عدن يدام
هذه النية بناس الطاعن »
* نقض  1977/1/10ـ س  28ـ ر م  12ـ ص 57

ومامددل هددذا القضدداو أن ماددرد ترديددد األفعددال الماديددة

يكاددى إلثبددا القصددد

الانا ى .
 وقضتَمحكمةَالنقضَفىَحكمَحديثَلهاَبأنه :
« 1ـ مدن المقدرر أن انايدة القتدل العمدد تتميدر انوندا عدن ييرهدا مدن ادرا م التعددد
عةددى الددناس بعنصددر خدداص هددو أن يقصددد الاددانى مددن ارتكابدده الاعددل الانددا ى
إرهاق رو المانى عةيه وهذا العنصدر ذو طداب خداص ويختةدف عدن القصدد
الانا ى العام الذد يتطةبده القدانون فدى سدا ر الادرا م وهدو بطبيعتده أمدر يبطنده
الاانى ويضمره فى ناسه ومن ثم فدن الحكم الذد يقضى بددانة المتهم فدى هدذه
الانايددة ياددب أن يعنددى بالتحددد عددن هددذا الددركن اسددتقال واسددتظهاره بددديراد
األدلة التى تكدون المحكمدة دد استخةصد

منهدا أن الادانى حدين ارتكدب الاعدل

المدادد المسدند إليده كدان فدى الوا د يقصدد إرهداق رو الماندى عةيده وحتدى
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تصةـ تة األدلة أساسا تبندى عةيده النتيادة التدى يتطةدب القدانون تحقيقهدا يادب
أن يبينها الحكم بيانا واضحا ويراعها إلى أصولها فى أوراق الدعود .

 2ـ من المقرر فى تاسدير المدادة  231مدن دانون العقوبدا أن سدب اإلصدرار هدو
ظددرف مهدددد عددام فددى اددرا م القتددل والاددر والضددرب يتحق د بدعددداد وسدديةة
الاريمددة ورسددم خطددة تنايددذها بعيدددا عددن ثددورة ا ناعددال ممددا يقتضددى الهدددوو
والرويددة بددل ارتكابهددا  .فضددال عددن أندده حالددة ذهنيددة تقددوم بددناس الاددانى فددال
يسددتطي أحددد أن يهددهد بهددا مباهددرة بددل تسددتااد مددن و ددا خارايددة يستخةصددها
القاضى منها استخالصا ما دام موادب هدذه الو دا والظدروف

يتندافر عقدال

م هذا ا سدتنتاج  .وكدان الترصدد هدو تدربص الادانى لةماندى عةيده فتدرة مدن
الرمن طال

أو صر

فى مكان يتو

دومه إليه ليتوصل بذل إلدى ماااأتده

با عتددداو عةيدده دون أن يددؤثر فددى ذل د أن يكددون الترصددد بحيددر اسددتخااو  .لمددا
كدان ذلد
الحدي

وكددان مددا أورده الحكددم بيانددا لنيدة القتددل

يايددد فددى ماموعدده سددود

عن األفعال الماديدة التدى ارفهدا الطاعندان والتدى

تنبدئ بدذاتها عةدى

توافر هذا القصد لديهما مما لم يكهف الحكم عن يدام هدذه النيدة بدناس الادانيين
 .لمددا كددان مددا تقدددم وكددان الحكددم لددم يسددتظهر القصددد الانددا ى الخدداص بددديراد
األدلددة والمظدداهر الخارايددة التددى تدددل عةيدده وتكهددف عندده فدندده يكددون مهددوبا
بالقصور بما يعيبه ـ وفضال عن ذل ـ فدن مدا أورده الحكدم فدى مقدام اسدتظهار
ظرفى سب اإلصرار والترصدد فيمدا تقددم وإن تدوافر لهمدا فدى ظداهر األمدر
مقوما

هذين الظرفين كما هما معرفان بهما فى القانون إ أن ما سدا ه الحكدم

فى هذا الهأن مدن عبدارا مرسدةة لديس فدى حقيقتده إ ترديددا لو دا الددعود
مما يعيب الحكم بما يستواب نقضه » .
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* نقض  2004/3/6ـ س  55ـ ر م  29ـ ص 235

و يقددد فددى عددوار الحكددم لهددذا السددبب  ،أن تكددون المحكمددة ددد ذكددر فددى
أسباب حكمها أن المتهمين صدوا تل المانى عةيهم لةخصومة الثأريدة بدين األسدرتين
المتنارعتين  ،ألن تة النية وذل القصدد همدا المدراد إثباتهمدا والتددليل عةدى توافرهمدا
لدد المتهمين األمر الذد صر

المحكمة فى بيانه .

وكان عةى المحكمة حتى يسةم حكمها من هذا العوار أن تتعم فى بحد تةد
الخصددومة الثأريددة بددين العددا ةتين المتنددارعتين سددالاتى الددذكر وتوضددـ تااصدديل تةدد
الخصدومة وأثرهدا فدى نادس كدل مدن المتهمددين بحيد أسدار عدن اسدتقرار نيدة القتددل
وإرهاق الدرو لددد كدل مدنهم وأن تسدتظهر وتسدتخةص يدام هدذا القصدد وتةد النيدة
عةى نحو اط واارم

يتطرق إليه أدنى ه أو احتمال أو ظن .

ومؤدد المنط الذد اعتنقه الحكم  ،أن كل اعتداو عةى سالمة البددن أو عةدى
الناس يعدد اريمدة تدل عمديدة اسدتهدف إرهداق الدرو مدا دام ا عتدداو دد تدم بسدال
اتل بطبيعته أو إلصابة المانى عةيه فى مقاتل  .فقدد يقد هدذا أو ذا دون أن تالرمده
نيددة إرهدداق الددرو  ،وهددى النيددة التددى ياددب عةددى الحكددم استخالصددها باسددتد ل سددديد
واستخالص مقبول .

وعةى ذل فددن مدا الده الحكدم ييدر مقبدول و يسدتقيم معده القطد بثبدو نيدة
القتل لدد الاانى  ،إذ

يعدو بيانًا لةقصد الانا ى العام الالرم توافره فدى كافدة ادرا م

اإلعتداو عةى الناس عامة ومنها ادرا م الضدرب الماضدى لةمدو والضدرب المحدد
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المستديمة والضرب البسيط الذد يعادر الماندى عةيده عدن أعمالده الهخصدية

لةعاها

لمدة عهرين يو ًما أو أكثر .

أما اريمة القتل العمد وكذل الهروع فيه  ،فتستةرم إلدى ااندب تدوافر القصدد
الانا ى العام السالف الذكر ضرورة تدوافر القصدد الخداص والدذد يميدر تةد الاريمدة
عن سا ر ارا م اإلعتداو عةى الناس األخرد وهدى نيدة القتدل وتةد النيدة مثدل ييرهدا
من النوايا من األمدور التدى يضدمرها الانداة فدى ناوسدهم و تددركها الحدواس التدى
تدر إ األمور الظاهرة وحدها  ،وطالمدا أن األمدر كدذل فدال سدبيل لالسدتد ل عةدى
تة النية إ من خالل الظروف والمالبسا المحيطة بالوا عة بمنط سدا غ واسدتد ل
سددديد األمددر الددذد صددر المحكمددة فددى بياندده  ،ولهددذا كددان حكمهددا مهددوبًا بالقصددور
المبطل المواب لةنقض كما سةف البيان .

وادير بالذكر أنه متى تم استبعاد نية القتل و صدد إرهداق الدرو عدن المتهمدين
 ،فدددن ظددرف ا تددران المهدددد يكددون ييددر متددوافر كددذل ويتعددين اسددتبعاده  ،ألن هددذا
الظرف

يتوافر إ بهأن اريمتى القتل العمد والهدروع فيده  ،ويددور معهمدا وادو ًدا

وعد ًما وف ما نص عةيه الاقرة الثانية من المادة  234عقوبا ممدا كدان يتعدين معده
عةى المحكمة استبعاد ظرف ا تدران المهددد السدالف الدذكر  ،وإذ خالاد هدذا النظدر
فدن حكمها يكون معيبًا وااب النقض .
هددذا باإلضددافة إلددى أن الواضددـ مددن سددياق و ددا الدددعود التددى أخددذ بهددا
المحكمددة واطمأن د إليهددا و ض د بمسدداولة المتهمددين عنهددا ـ أن كافددة الطةقددا التددى
أصددداب الماندددى عةددديهم المتعدددددين مطةقدددة فدددى و ددد واحدددد بحيددد يمكدددن القدددول أن
إصاباتهم نهأ

عن فعل واحد متعدد النتا ج ـ ومن المقرر فى هذا الصددد أنده يهدترط
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لتطبي ظدرف ا تدران المهددد أن تكدون الانايدة المقترندة بانايدة القتدل العمدد مسدتقةة
بذاتها عنها بكافة أفعالها الماديدة  ،وهدذا ا سدتقالل والتميدر لةاريمدة المقترندة  ،فضدال
عن المصاحبة الرمنية  ،هو المنداط فدى تطبيد ظدرف ا تدران  .فددذا كاند مهدتركة
معها فى أد منها فال محل لتطبي ظرف ا تران .
* نقض  1980/12/4ـ س 31ـ ر م 205ـ ص 1065
* نقض  1979/12/30ـ س  30ـ ر م 214ـ ص 994
* نقض  1984/6/14ـ س  35ـ ر م  134ـ ص 604
* نقض  1985/6/12ـ س  36ـ ر م  137ـ 272
* نقض  1966/60/11ـ س  17ـ ر م  174ـ 939
* نقض  1966/5/31ـ س 17ـ ر م  132ـ ص 715

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فدنه يكون معيبًا وااب النقض واإلحالة.
و يناددى عددوار الحكددم ل سددباب السددابقة أن تكددون العقوبددة المقضددى بهددا ضددد
المتهمددين ومددنهم الطدداعن وهددى السددان المؤبددد مبددررة لاددرا م إحددرارهم ألسددةحة آليددة
وهى من األســةحة التدى

يادور التدرخيص بدحرارهدا أو حيارتهدا  ،ألنهدم يندارعون

فى صورة الوا عة برمتهدا وبكافدة أوصدافها القانونيدة المختةادة  ،ومدن المقدرر فدى هدذا
الصدد أنه

محل لتطبي نظريدة العقوبدة المبدررة فدى حالدة يدام هدذه المنارعدة  ،مد

مالحظددة أن المحكمددة عامةدد المتهمددين بقسددط مددن الرأفددة  ،ممددا يددؤذن بأنهددا كاندد
ستقضدى ضددهم بعقوبدة أخدف مدن العقوبدة المقضدى بهدا عمدالً بالمدادة  17عقوبددا ،
األمر الذد تتوافر بده المصدةحة فدى التمسد بهدذا السدبب مدن أسدباب الطعدن واتخداذه
وا ًها لطةب النقض واإلحالة .
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* نقددددض  1986/11/30ـ س  37ـ ر ددددم  188ـ ص  985ـ طعدددددن
55/3603ق
* نقض  1969/10/20ـ س  20ـ ر م  223ـ ص 1133
* نقض  1965/3/2ـ س  16ـ ر م  44ـ ص 206

ومتدى كدان كدل مدا تقدددم  ،اسدتبان أن الحكدم المطعدون فيدده دد عابده مدا يسددتواب
نقضه .
سادساََََ:قصـورَآخرَفىَالتسبيب :
ذل أن محكمة الموضوع استدل عةدى تدوافر ظدرف سدب اإلصدرار المهددد
لدددد المتهمددين ومددنهم الطدداعن مددن الخصددومة الثأريددة السددابقة بددين عددا ةتهم وعا ةددة
الماندى عةدديهم والتددى اسددتمر عةددى مدددد أربد سددنوا  ،ريددم أن العبددرة فددى تددوافر
سب اإلصرار ليس

بالضحا ن السدابقة بدين الطدرفين المتندارعين بدل يهدترط أن يقددم

الاانى عةى ارتكاب اريمته وهو هاد البال مسدتقر الدناس بعيددًا عدن ثدورة الحضدب
واإلناعال  ،وبعدد أن يتددبر عوا دب فعةده ونتا اده  ،ألن العدداو السداب والضدحينة بدين
العددا ةتين المتنددارعتين مددن هددأنها أن تهددعل نددار الحضددب فددى الناددوس التددى يتمةكهددا
اإلناعال والتهور  ،واميعها عناصر

تصةـ لثبو

سدب اإلصدرار كمدا هدو معدرف

به فى القانون  ،ولهذا استقر ضداو الدنقض عةدى أن الحكدم متدى كدان دد ضدى بدداندة
المتهم فى اناية القتل العمد م سدب اإلصدرار لدم يدذكر عدن سدب اإلصدرار إ
أنه ثاب

ولده

من الضحا ن التى بين عا ةة المانى عةيه والمتهم فدنه يكدون اصدر البيدان إذ

الضحا ن وحدها

تكاى لةقول بثبو

سب اإلصرار .

 وقضتَبذلدَمحكمةَالنقضَوقالت :
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« بأنه إذا كان الحكدم دد دان المدتهم بانايدة القتدل العمدد مد سدب اإلصدرار لدم
يذكر عن هذا الظرف إ

وله إنه ثابد مدن الضدحا ن التدى بدين عدا ةتى الماندى عةيده

والمددتهم  ،فدندده يكددون اصد ًدرا فددى البيددان  ،إذ الضددحا ن وحدددها
بثبو

تكاددى بددذاتها لةقددول

سب اإلصرار » .
* نقض  1946/6/2ـ مج القواعد القانونية ـ عمرـ ج  7ـ ر م  179ـ ص168

 كماَقضتَبأن :
« ذكر الضحينة وحدها
يتطةب ثبو

يكادى إلثبدا

سدب اإلصدرار  ،ألن سدب اإلصدرار

واستنتاج و ا أوضـ  ،فدذا لم يبين الحكدم الو دا التدى اسدتخةص منهدا

صا ويتعين نقضه » .
واود سب اإلصرار لدد المتهم عةى ارمه كان نا ً
* نقض  1926/12/7ـ المحاماة ـ السنة  7ـ ص786
 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأن :
*

« سب اإلصرار ـ وهدو ظدرف مهددد عدام فدى ادرا م القتدل والادر والضدرب

يتحق بدعداد وسيةة الاريمة ورسم خطة تنايذها بعيدا عن ثورة اإلناعال ممدا يقتضدى
الهدددوو والرويددة بددل إرتكابهددا ـ فضددال عددن أندده حالددة ذهنيددة تقددوم بددناس الاددانى فددال
يستطي أحد أن يهدهد بهدا مباهدرة بدل تسدتااد مدن و دا خارايدة يستخةصدها القاضدى
منهمددا استخالصددا  ،مددا دام مواددب هددذه الو ددا والظددروف
ا ستنتاج .

يتنددافر عقددال م د هددذا

»
* نقض  1985/12/19ـ س  36ـ ر م  212ـ ص 1145

* « يهترط لتوفر سب اإلصرار فى حد الادانى أن يكدون فدى حالدة يتسدنى
له فيها التاكير فى عمةه والتصميم عةيه فى روية وهدوو » .
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* نقض  1969/5/19ـ س  20ـ ر م  151ـ ص 743

* « سب اإلصرار بين المسداهمين فدى الاريمدة يسدتةرم تقدابالً سدابقا بدين إرادتهدم
بعد روية ـ إلى تااهمهم عةى ا ترافها » .
* نقض  1967/4/18ـ س  18ـ ر م  106ـ ص 544

* « من المقرر أن مناط سب اإلصدرار هدو أن يرتكدب الادانى الاريمدة وهدو
هاد البال بعد اعمال فكر وروية  ،وأن البحد فدى تدوافر سدب اإلصدرار ولد ن كدان
من إطال ا

محكمة الموضدوع تسدتنتاه مدن ظدروف الددعود وعناصدرها  ،ييدر أن

ذل مهروط بأن يكون مواب تة الظروف وهذه العناصدر

يتندافر عقدالً مدـ ذلدـ

ا ستنتاج » .
* نقض  1984/11/25ـ س 35ـ ر م  183ـ ص 812

*

« إن سب اإلصرار يستةرم بطبيعته أن يكون الاانى د فكدر فيمدا اعترمده

وتدددبر عوا بدده وهددو هدداد البددال  ،فدددذا كددان لددم يتيسددر لدده التدددبر والتاكيددر  ،وارتكددب
متدوافرا
اريمته وهو تح تأثير عامل من الحضب والهياج فال يكدون سدب اإلصدرار
ً
».
* نقض  1937/6/21ماموعة القواعد القانونية ـ ج  4ـ ر م  96ص 80

* « إن ظرف سب اإلصرار وإن كان مما تاصدل فيده محكمدة الموضدوع إ
أن لمحكمددة الدددنقض حدد ا عتدددراض عةيهدددا إذا خرادد فدددى حكمهمددا عمدددا يقتضددديه
التعريددف الددوارد فددى القددانون لسددب اإلصددرار  ،أو إذا اسددتنتا

يامدده مددن و ددا

تؤدد إلى ذل » .
* نقض  1937/6/21ماموعة القواعد القانونية ج  4ـ ر م  96ـ ص 80
* نقض  1934/4/23ماموعة القواعد القانونية ج 3ـ ر م  235ـ ص 312
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 وقضتَمحكمةَالنقضَفىَحكمَسالفَالبيان :
« مدددن المقدددرر فدددى تاسدددير المدددادة  231مدددن دددانون العقوبدددا أن سدددب
اإلصددرار هددو ظددرف مهدددد عددام فددى اددرا م القتددل والاددر والضددرب يتحق د
بدعددداد وسدديةة الاريمددة ورسددم خطددة تنايددذها بعيدددًا عددن ثددورة ا ناعددال ممددا
يقتضى الهدوو والروية بدل ارتكابهدا  .فضدال عدن أنده حالدة ذهنيدة تقدوم بدناس
الاددانى فددال يسددتطي أحددد أن يهددهد بهددا مباهددرة بددل تسددتااد مددن و ددا خارايددة
يستخةصها القاضى منهدا استخالصدا مدا دام موادب هدذه الو دا والظدروف
يتنافر عقال م هذا ا ستنتاج  .وكان الترصد هو تربص الادانى لةماندى عةيده
فترة مدن الدرمن طالد أو صدر فدى مكدان يتو د دومده إليده ليتوصدل بدذل
إلددى ماااأتدده با عتددداو عةيدده دون أن يددؤثر فددى ذل د أن يكددون الترصددد بحيددر
اسددتخااو  .لمددا كددان ذل د

وكددان مددا أورده الحكددم بيانددا لنيددة القتددل

يايددد فددى

ماموعده سددود الحدددي عدن األفعددال الماديددة التدى ارفهددا الطاعنددان والتددى
تنبئ بذاتها عةدى تدوافر هدذا القصدد لدديهما ممدا لدم يكهدف الحكدم عدن يدام هدذه
النية بناس الاانيين  .لما كان ما تقدم وكان الحكم لم يستظهر القصدد الاندا ى
الخاص بديراد األدلة والمظداهر الخارايدة التدى تددل عةيده وتكهدف عنده فدنده
يكون مهوبا بالقصور بما يعيبه ـ وفضدال عدن ذلد ـ فددن مدا أورده الحكدم فدى
مقام استظهار ظرفى سب اإلصرار والترصد فيما تقددم وإن تدوافر لهمدا فدى
ظاهر األمر مقوما

هذين الظدرفين كمدا همدا معرفدان بهمدا فدى القدانون إ أن

ما سا ه الحكم فدى هدذا الهدأن مدن عبدارا مرسدةة لديس فدى حقيقتده إ ترديددا
لو ا الدعود مما يعيب الحكم بما يستواب نقضه » .
* نقض  2004/3/6ـ س  55ـ ر م  29ـ ص 235
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كما هاب الحكدم المطعدون فيده صدور آخدر عندد التددليل عةدى تدوافر ظدرف
الترصد لدد المتهمين  ،إذ لم تبين المحكمة األدلة والقرا ن عةدى أنهدم كدانوا عةدى عةدم
مسددب بمددرور المانددى عةدديهم بددالطري العددام الددذد و د فيدده الحدداد أو أندده

يواددد

طريد ييددره يمكددن مددروره فيدده  ،وبدذل يكددون اسددتخالص المحكمددة لظددرف الترصددد
يير مستمد من أدلدة تنتاده وتدؤدد إليده فدى منطد سدا غ ومقبدول  ،وبهدذا كدان الحكدم
معيبًا لقصوره متعينًا نقضه .
ذل أن هرط يام الترصد وفقا لتعرياه بالمادة 232ع  ،وما ادرد عةيده ضداو
محكمة النقض  ،أن يتربص الاانى لةمانى عةيه فى مكان يتو د دومده فيده ليتوصدل
بذل إلى ماااأته با عتداو عةيه .
* نقض  1972/4/9ـ س  23ـ ر م  123ـ ص 559
* نقض  1967/4/18ـ س  18ـ ر م  106ـ ص 544
* نقض  1964/11/23ـ س  15ـ ر م  142ـ ص 721
* نقض  1961/2/6ـ س 12ـ ر م  27ـ 174

و رم ذلددد ومقتضددداه أن يسدددتظهر الحكدددم ويقددديم الددددليل عةدددى أن مكدددان وادددود
الاانى أو مكدان مدروره ـ دد تو عده الادانى أو الانداة  ،أو أنده

يوادد طريد ييدره

لمرور الاانى الذد تو أو تو عوا المرور فيه  ،وبحير هدذا ا سدتخالص القدا م عةدى
أدلة سا حة ومقبولة  ،يكون تقرير الترصد محض تاديف وافتراض مما يعيدب الحكدم
ويستواب نقضه .

واددددير بالدددذكر أن اسدددتبعاد كافدددة الظدددروف المهدددددة لاريمدددة القتدددل العمدددد
والهددروع فيدده يترتددب عةيدده مسدداولة الطدداعن عددن الاريمددة األهددد وهددى القتددل العمددد
المنصدوص عةيهدا فدى المدادة  1/234عقوبددا ومد تطبيد المدادة  17عقوبدا التددى
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عامة

المحكمة الطاعن بقسط من الرأفة بناو عةيها  ،فدن العقوبة واابدة التطبيد هدى

السددان أو الحددبس الددذد

ياددور أن تددنقص عددن سددتة هددهور  ،ولهددذا كان د أخطدداو

الحكم سالاة الدذكر مدؤثرة فدى سدالمة منطقده القضدا ى وفدى العقوبدة المقضدى بهدا بمدا
استواب نقضه .
سابعاََََ:قصـورَآخرَفىَالتسبيبَََ:
كان الدف بعدم ادية التحريا التى أاراها النقيب /أهرف محمد عبدد الحميدد
بندارد معاون مباح

مركر فرهوط  ،مدن بدين أواده الددفاع الاوهريدة التدى تمسد

بها الطاعن أمام محكمة الموضوع اسدتنادًا إلدى أن تحرياتده مسدتمدة مدن فريد وأسدرة
المانى عةيهم دون أن يكون ذل بناو عةى تحريا

ادية أو بناو عةى ضدبط األسدةحة

التى يل باستعمالها فى ارتكاب الحاد  ،وبنداو عةدى بحد

اددد لددد هدهود آخدرين

خالف المانى عةيهم وأ اربهم يمكن أن يكونوا د عاصدروا الحداد وهداهدوا و ا عده
 ،خاصة و د و الحداد

فدى طريد عدام مطدروق وفدى و د مبكدر مدن مسداو يدوم

 ، 2014/9/13يضاف إلى ذل أن مارد هذه التحريا يير الادية لم يكهدف عدن
أسباب إتهام هذا العدد الكبير من المتهمين دون مبررا مقبولة  ،بل وبعد مضدى مددة
عةى و وع الحاد  ،هذا إلى أن الاناة كانوا مةثمين وف ما ذكدره أحدد هدهود الوا عدة
بما ينبىو عن أن اإلتهام المواه إليهم كان عهوا يًا وعةى يير أسداس اددد كمدا ذكدر
الدفاع فى مرافعته أمام محكمة الموضوع .
ولددم تأخددذ المحكمددة بهددذا الدددفاع الاددوهرد وأطرحتدده اانبًددا بمقولددة اطم نانهددا
لتة التحريا

والتى ااو

ـ فى رأيها ـ مؤيدة أل وال ههود اإلثبا
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.

وما أوردته المحكمة فيما تقدم
 ،ألن التحريا

يسوت إطرا ذل الدف وعددم التعويدل عةيده

وأ وال ههود اإلثبدا والتدى وثقد بهدا المحكمدة واطمأند إليهدا هدى

بذاتها محل النعى عةيها بعدم مطابقتهدا لةوا د والحقيقدة ورماهدا الددفاع بالكدذب  ،ولمدا
ينطود عةيه هذا الرد من مصادرة عةى المطةوب ـ كما أن األدلة المستمدة مدن هدهادة
ههود اإلثبا

تصةـ إلسبات وصف الادية عةدى تةد التحريدا المهدوبة بالقصدور

ألنها حقة عةيها والعبرة فى التحريا
 ،وألن المعول عةيه هو بالمقدما

الاادة بما هدو سداب عةيهدا

باألدلدة الالحقدة

التى تؤدد إلى النتا ج وليس العكس .

كما كان عةى المحكمة أن تبين فدى حكمهدا عناصدر دفداع الطداعن التدى سدا ها
والتى نال

من تة الادية  ،وذل حتى يمكن القول بأن ردها عةى هذا الدف كدان فدى

محةه دون ثمة صور يعيبه .

ولكن المحكمة اعتصم
فى تقدير مدد ادية التحريا

فدى ردهدا بمدا يتمتد بده القاضدى مدن سدةطة تقديريدة
واعتقد

ضددوابط  ،وهددو فهددم خدداطئ و ه د

أن اسدتعمالها لتةد السدةطة لديس لده حددود أو
سددتعمال السددةطة التقديريددة وصددحة اسددتقامتها ،

والددذد تحكمدده ضددوابط منطقيددة وأصددول عقةيددة
حركتهدددا وتدددنظم مسددديرتها حتدددى

لتصددادر تة د السددةطة بددل لتضددبط

تتحدددول إلدددى سدددةطة متسدددةطة تعصدددف بمصدددا ر

المواطنين األبرياو كما سب اإليضا .

األمر الذد كان يقتضى مدن المحكمدة بحد عناصدر التحريدا المنعدى عةيهدا
بالقصور والتصدد بالرد عةى ما أثاره الددفاع فدى هدأن أواده القصدور التدى هدابتها ،
ألن التقدير الصا ب والسديد ينصب عةى عناصدر مكتمةدة وييدر مبتدورة أو اصدرة ،
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فدذا استعمةها صداحبها و دام بتقددير أمدور مهدوبة بالقصدور كدان تقدديره و هد معيبًدا
باطالً .

و عدددود الحكدددم عدددن بحددد
ومبررا

العناصدددر الاوهريدددة التدددى خةددد منهدددا التحريدددا ،

عدم وصول الضابط إليها  ،يؤكد أن نعى الدفاع عةيها بعددم الاديدة دد و د

فى محةه  ،ويؤكد أن الضابط المذكور لم ياد فى تحرياته !

و ددد تعدددد أحكددام محكمددة الددنقض التددى تنعددى عةددى التحريددا بعدددم الاديددة ،
عندددما تاقددد عنصد ًدرا أو أكثددر مددن عناصددرها الاوهريددة  ،مددن ذلد أن محكمددة الددنقض
ض

بتأييد حكم محكمدة الموضدوع بدبطالن اإلذن لعددم اديدة التحريدا لخةوهدا مدن

بيان محل إ امة المتهم وعمةه الذد يمارسه مد أنده تداار أخهداب ويباهدر نهداطه فدى
محل مرخص به وله بطا دة ضدريبية  ،نقدض  1978/4/3ـ س  29ـ ر دم  66ـ
ص  350ا  ،و ض  « :بصحة ما ذهب إليه محكمدة الموضدوع التدى أبطةد إذن
التاتيش تأسيسا ً عةى عدم ادية التحريا لما تبينتده مدن أن الضدابط الدذد استصددره
لو كان د اد فى تحريه عن المتهم لعرف حقيقة اسمه  ،كمدا ضد بدذل أيضدا عةدى
سند أن الضابط لو كان د اد فى تحريه لتوصل إلى عندوان المدتهم وسدكنه  ،أمدا و دد
اهةده وخدال محضدره مددن اإلهدارة إلدى عمةدده وتحديدد سدنه لقصددوره فدى التحدرد ممددا
يبطدددددل األمدددددر الدددددذد إستصددددددره ويهددددددر الددددددليل الدددددذد كهدددددف عنددددده تنايدددددذه »
نقض  1977/12/4ـ س 28ـ ر م  206ـ ص  1008ا
أيضا ً  :ـ
* نقض  1985/4/9ـ س  36ـ ر م  95ـ ص 555
* نقض  1978/4/3ـ س  29ـ ر م  66ـ ص 350
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* نقض  1977/11/6ـ س  28ـ ر م  190ـ ص  914ـ طعدن 47/640
ق
* نقض  77/12/4ـ س  28ـ ر م  206ـ ص 1008
* نقض  78/4/3ـ س  29ـ ر م  66ـ ص 350
* نقض  78/11/26ـ س  29ـ ر م  170ـ ص830
* نقض  1977/11/6ـ س  28ـ ر م  190ـ ص 214
* نقض  1968/3/18ـ س  19ـ ر م  61ـ ص 331

ولهدددذا القصدددور الاددداحش وعددددم الاديدددة فدددى التحريدددا اضدددطر محكمدددة
الموضوع إلدى أن تةدوذ بسدةطتها التقديريدة وتعتصدم بهدا وتتحصدن ورا هدا لكدى تبطدل
كل إدعاو بعدم اديدة التحريدا

سدالاة الدذكر اعتقدادًا منهدا أن تةد السدةطة واسدتعمالها

طةي من كل يد و يحكمه ضابط أو رابط .
ريم أن استعمال السةطة التقديريدة لمحداكم الموضدوع تحكمده ضدوابط و واعدد
محكمة أساسها المنط والمارد العادد ل مدور وسديرها المعتداد  ،بالقددر الدذد يةدرم
لتأمين مسيرة هذه السةطة وضبط حركتها حتدى
بالحريا

تنقةدب إلدى سدةطة متسدةطة تعصدف

العامة التى كاةها الدستور وحماها القانون .
هذا وترا ب محكمة النقض استعمال محاكم الموضوع لما تتمتد بده مدن سدةطة

تقديرية فيما يطر عةيها من دفوع بعدم ادية تة التحريدا وتسدتةرم بدداوة أن تكدون
كافة عناصدر التقددير المطةوبدة مدن المحكمدة ومقدماتده ومادتده مطروحدة أمدام السدةطة
المختصددة بالتقدددير  ،وأن تكددون اميعهددا لهددا مصددادرها الصددحيحة بددأوراق الدددعود
المطروحة عةى بساط البح أمامها.
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فدذا كان تة العناصر اصرة أو يير مكتمةة أو يهوبها ثمدة تاهيدل أو عدوار
أمدرا مؤكددًا ـ ألن التقددير الصدحيـ
 ،فدن استحالة تقديرها
تقديرا صا بًا وسديدًا يكدون ً
ً
يتعددين أن ينصددب عةددى عناصددر مكتمةددة وييددر مبتددورة أو اصددرة  ،فدددذا اسددتعمةها
صاحبها و ام بتقدير أمور مهوبة بالقصور كان تقديره و بد أن يكون معيبًا وباطالً .
وإذ خددالف الحكددم المطعددون فيدده هددذا النظددر فدددن محكمددة الموضددوع تكددون و ددد
أسرف

فى تقديرها باديدة التحريدا

سدالاة الدذكر ريدم أنهدا ماهولدة المصددر وريدم

صورها وعدم اديتها  ،ولما كان المحكمة د اتخدذ مدن تحريدا الضدابط أهدرف
عبد الحميد بندارد دليالً عةى ثبو ا تهام ضد الطاعن  ،ومن ثدم فددن القصدور الدذد
هاب تة التحريدا

مدؤثرا فدى منطد الحكدم المطعدون فيده القضدا ى
المدذكورة يكدون
ً

وفى النتياة التى انتهى إليها بما يستواب نقضه واإلحالة .
و ددد ض د محكمددة الددنقض فددى العديددد مددن أحكامهددا بددأن التحريددا وحدددها
تصددةـ دلدديال أساسدديا عةددى ثبددو التهمددة و ياددور إ امددة األحكددام عةددى ماددرد رأد
محرر محضر التحريا

أو الضبط  ،فاألحكام إنما تبنى عةى األدلدة التدى يقتند منهدا

صادرا فيها عن عقيددة يحصدةها هدو مسدتقال فدى تحصديل هدذه
القاضى بددانة أو براوة
ً
العقيدة بناسه

يهاركه فيها ييره و

يصـ فى القانون أن يددخل فدى تكدوين عقيدتده

بصحة الوا عدة التدى أ دام ضداوه عةيهدا أو لعددم صدحتها حكمدا لسدواه  .والتحريدا
تصةـ وحدها أن تكون رينة معينة أو دليال أساسيا عةى ثبو التهمدة  ،ألن مداتورده
التحريدددا دون بيدددان مصددددرها
إلحتما

يعددددو أن يكدددون مادددرد رأد لصددداحبها يخضددد

الصحة والبطالن والصدق والكذب إلى أن يعرف مصددره ويتحددد كنهده

ويتحقد القاضددى مندده بناسدده حتددى يبسددط ر ابتدده عةددى الدددليل ويقدددر يمتدده مددن حي د
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صحته أو فساده  0وهى هنا تحريدا باطةدة فاسددة آيدة بطالنهدا وكدذبها وفسدادها مدا
أوردناه0
 تقولَمحكمةَالنقضَفىَبعضَعيونَأحكامها :
« لما كان من المقرر أن األحكدام يادب أن تبندى عةدى األدلدة التدى يقتند منهدا
القاضى بددانة المتهم أو ببراوته صادرا فى ذل عدن عقيددة يحصدةها هدو ممدا ياريده
من التحقي مستقال فى تحصيل هذه العقيددة بناسده

يهداركه فيهدا ييدره و يصدـ

فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الوا عة التى أ دام ضداوه عةيهدا أو بعددم
صحتها حكما لسواه  0وأنه وأن كان األصل أن لةمحكمة أن تعول فدى تكدوين عقيددتها
عةى التحريا باعتبارها معررة لما سا ته من أدلة طالما أنهدا كاند مطروحدة عةدى
بساط البحد

إ أنهدا

تصدةـ وحددها ألن تكدون ريندة معيندة أو دلديال عةدى ثبدو

التهمددة  0ولمددا كددان الثابدد أن ضددابط المباح د لددم يبددين لةمحكمددة مصدددر تحرياتدده
لمعرفة ما إذا كان من هدأنها أن تدؤدد إلدى صدحة مدا أنتهدى إليده فأنهدا بهدذه المثابدة
تعدو أن تكون مادرد رأد لصداحبها تخضد إلحتمدا

الصدحة والدبطالن والصددق

والكددذب إلددى أن يعددرف مصدددره ويتحدددد كنهدده ويتحقدد القاضددى مندده بناسدده حتددى
يستطي أن يبسط ر ابته عةى الددليل ويقددر يمتده مدن حيد

صدحته أو فسداده وأنتااده

فى الدعود أو عدم إنتااه  ،وإذ كان المحكمة د اعة أسداس ا تناعهدا رأد محدرر
محضر التحريا فدن حكمها يكون د بنى عةى عقيددة حصدةها الهداهد مدن تحريده
عةى عقيدة اسدتقة

المحكمدة بتحصديةها بناسدها فدأن ذلد ممدا يعيدب الحكدم المطعدون

فيه بما يتعدين منده نقضده واإلحالدة بحيدر حاادة إلدى بحد بدا ى مدا يثيدره الطداعن فدى
طعنه »
* نقض  1983/3/17ـ س 34ـ ر م  79ـ ص 392
* نقض  1968/3/18ـ س 19ـ ر م  62ـ ص 334
* نقض  1990/3/22ـ س  41ـ ر م  92ـ ص 546
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ومتى كان ما تقدم  ،استبان أن الحكدم المطعدون فيده عابده القصدور والتهافد
وفساد ا ستد ل  ،بما يستواب نقضه .
ثامناََ:القصورَفىَالتسبيبََ,وفسادَالاستدلالََ,والتعسفَفىَ
الاستنتاجََََ:
ضدددى الحكدددم المطعدددون فيددده بدداندددة الطددداعن بددددحرار « بند يدددة وخرطدددوش »
وذخيرتهددا والحيددر اددا ر حيارتهددا بحيددر تددرخيص وبددانددة بددا ى المتهمددين باريمددة
إحرارهم لسال آلى وذخيرته وهى من األسةحة النى

ياور التدرخيص بدحرارهدا

أو حيارتها م أنه لم يضبط أد سال خرطوهى أو آلى ولدم يوادد باثدة الماندى
عةيه األول أد إصابا رهية كما لم يتعرف تقرير الصاة التهريحية إ عةدى عيدار
مقذوف واحد وأنه من عيار . 7.62
ولم يتوصل إلى تحديد عيار با ى المقذوفا النارية التدى أصداب الماندى عةيده األول
ولعددم ضدبط أد سدال مدن األسددةحة المنسدوب إحرارهدا لةطداعن وبدا ى المتهمددين
فدنها لم تعرض عةى خبراو األسةحة والذخا ر لبيدان نوعهدا ومددد صدالحية كدل منهدا
لالستعمال من عدمه وهدو هدرط رم ل داندة بالحيدارة أو اإلحدرار ل سدةحة الناريدة
بأنواعها  .وعةى ذل يكون ضاو الحكم د ام عةى أ وال الهدهود وادام التحريدا
وهم ليسوا من الخبراو الانيين ولم يقم أحد منهم بمنداظرة وفحدص أد طعدة سدال
من األسةحة المقول رعما بأن كال من المتهمين كان يحمةها واستعمةها .
و ضى الحكم المطعون فيه باإلدانة عن إحرار كل طعة سدال وذخيرتده مد أن
ط السال لم تضبط أو ذخيرتها ولم ياحص أد سال لتحديدد نوعده وعيداره ومدا
إذا كان صالحا لالستعمال من عدمده واسدتعمل فعدال مدن عدمده فدى تو يد متدرامن
م تو ي

الوا عة فدنه يسدتحيل واألمدر كدذل التعويدل عةدى أ دوال الهدهود مدن آحداد
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الندداس فددى توصدديف كددل طعددة سددال
بالاعل فى تو ي

ناهي د بالصددالحية لالسددتعمال واسددتعمالها

مترامن فذل يحتاج فضال عن الخبرة الانيدة التدى يحورهدا أد مدن

هددؤ و الهددهود يحتدداج إلددى مندداظرة ومعاينددة وفحددص و يمكددن التعويددل فددى هددذا
الهدددأن عةدددى أ دددوال آحددداد النددداس مدددن الهدددهود الدددذين لدددم يعددداينوا األسدددةحة والمخادددى
مواصااتها فى داخةها ويتدأبى التعدرف عةيهدا إ لةخبدراو المختصدين وبعدد المعايندة
والاحص .
وبددذل يكددون الحكددم المطعددون فيدده ددد أ ددام ضدداوه باإلدانددة عددن اريمددة إحددرار
سال خرطوش وإحرار سال آلى دون ما دليل معددود سدواو بالنسدبة لةخرطدوش
أو ا لى ودون ما استيثاق من أن المنسوب إحراره لكل متهم بمن فيهم الطداعن كدان
صددالحا لالسددتعمال وهددو هددرط رم لةتاددريم ناهي د بأندده ددد اسددتعمل بالاعددل وفددى
تو ي

مرامن لةوا عة وهو هرط رم ستقامة اإلسناد عن القتدل والهدروع فيده مد

خةو الحكم من إثبدا ا تاداق السداب الدذد تدنهض عةيده المسد ولية التضدامنية األمدر
الذد يعيب الحكم بالقصور وفساد ا ستد ل والتعسف فى ا ستنتاج .
* أحكام محكمة النقض سالاة البيان فى فساد ا ستد ل والتعسف فى ا ستنتاج .

و يقد فدى ذلد القدول بدأن العقوبدة المقضدى بهدا ضدد الطداعن وهدى السدان
المؤبد مبررة لاريمة القتل العمد م سب اإلصرار والترصدد والتدى ديدن عنهدا كدذل
ـد ألنده يندارع فددى صدورة الوا عدة برمتهددا  ،ومدن المقدرر فدى هددذا الصددد أنده
لتطبي نظرية العقوبة المبررة متى ام

تة المنارعة .

ومن المقرر فى هذا الصدد أنده
ام

محددل

محدل لتطبيد نظريدة العقوبدة المبدررة متدى

تة المنارعة وألن المحكمة عامة الطاعنين بقسط من الرأفدة فدى نطداق المدادة

 17عقوبددا ومددن ثددم فدددن ذل د مددا يرهددـ لةنددرول بالعقوبددة المقضددى بهددا عددن الحددد
المحكوم به والذد د يصل إلى الحبس مده

تقل عن ستة أههر ـ وهدو مدا تتحقد بده

مصةحة الطاعنين وإتخاذه سببا ً لنقض الحكم المطعون فيه واإلعادة 0
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* نقدددددض  1986/11/30ـ س  37ـ ر دددددم  188ـ ص  985ـ طعدددددن
55/3603ق
* نقض  1969/10/20ـ س  20ـ ر م  223ـ ص 1133
* نقض  1965/3/2ـ س  16ـ ر م  44ـ ص 206

ومتددى كددان مددا تقدددم اسددتبان أن الحكددم ددد عابدده القصددور وفسدداد اإلسددتد ل
والتعسف فى اإلستنتاج فضال عما سةف بيانه من بطالنده و صدور تسدبيبه ومخالاتده
لةقانون وفساد إستد له وإخالله بح الدفاع بما يستواب نقضه واإلحالة .
*

*

*

وعنَطلبَوقفَالتنفيذَ
ـــــــــَ
َ

فدنه لما كان ا ستمرار فى تنايذ الحكم المطعون فيده ضدد الطداعن مدن هدأنه أن
أضرارا اسيمة
يرتب له
ً

يمكن مداركتها بما يح له طةب و ف تنايدذه مؤ تدا ريثمدا

ياصل فى هذا الطعن .
فلهذهَالأســــــــبابَ
ــــــَ
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يةتمس الطاعن من محكمة النقض األمدر بو دف تنايدذ الحكدم المطعدون فيده مؤ تدا
ريثما ياصل فى هذا الطعن  ،وضم الماردا

لةرومها لبح أسباب الطعن .

والحكمََ:
َأولا :

بقبول الطعن هكال .

َثانيا  :وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واإلحالة .
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََالمحـــــامىََ/رجـــــائىَ
عطيةََ
َ
جلبَملدراتَوحشيشَـَإحرازَملدراتَبغيرَقصدىَ
الإتجارَأوَالتعاطىَأوَالاستعمالَالشلصاََ.
ـــــــَ
نقضَرقمََ86/10708
ــــــــَ
عنَالجنايةَرقمََ2014َ/َ25964النزرةَـَ
(ََ2014َ/َ7081كلىَ)َ
ـــــــــَ
ََََََ قصورَفىَالتسبيبَوتهافتَوفسادَفىَالاسـتدلال َـَعـواباَالتفتـيشَ
فىَالدائرةَالجمركيةَـَالدفعَبعـدمَجديـةَالتحريـاتَجـوررى َـَبطلـانَالضـباَ
والتفتيشَـَعدمَجوازَالاستنادَإلىَالعملَالتعسفىَالمشـوبَبالبطلـانَولـاَ
لمحضرَوأقوالَمجريهَـَعدمَجوازَالتعويـلَعلـىَالقـبضَالباطـلَومـاَيترتـبَ
عليه َـَالـدلائلَالواجبـةَعلـىَحالـةَالتلـبط َـَنطـاقَسـلطةَمـأمورَالضـبطيةَ
الجمركيةَـَبطلانَتفتيشَالضاباَالذىَمنَغيرَموظفىَالجماركَـَوجوبَأنَ
يــتمَالتفتــيشَتحــتَالإشــرالَالمباشــرَلمــأمورَالضــبطيةَالجمركيــة َـَبطلــانَ
تفتيشَالضاباَالـذىَمـنَغيـرَمـوظفىَالجمـارك َـَوجـوبَأنَيـتمَالتفتـيشَ
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تحـتَالإشــرالَالمباشــرَلمــأمورَالضــبطيةَالجمركيـةَالملــتص َـَقصــورَفــىَ
التســبيبَوخطــأَفــىَتطبيــقَالقــانون َـَعــواباَتفتــيشَالــأنثىَذاتيــا َـَإطــارَ
صلاحيةَمأمورىَالضباَالقضائىَـَلاَيجوزَالتعويلَعلىَدليلَغيرَمعروضَ
جـوررىَإيـراداَورداَيصـمَ
ـَتحقيقَالأدلةَواجبَالمحكمةَـَالسكوتَعنَدفـاعَ
أ
الحكــمَبالقصــورَالمبطــل َـَوجــوبَالإلمــامَبكافــةَعناصــرَالــدعوى َـَالقصــورَ
والتعسـفَفــىَالاســتنتاجَوفســادَالاســتدلال َـَالقصــدَالجنــائىَلــاَيفتــرض َـَ
قصورَفىَالتسبيبَبعدمَالتصدىَلاختلالَأوزانَالحرزََ.
َ
َ
َ

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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محكمةَالنقضَ
الدائرةَالجنائيةَ
مذكــــــرةَ
َ
بأســـــــبابَالطعنَبالنقضَ
َ
المقدمَمن  ............... :الطاعنة

محكوم ضدها ـ طاعنة

وموطنها المختار مكتب األستاذ  /محمد رادا ى عطيده ـ وهدهرته رادا ى
عطيه ـ المحامى بالنقض  26هارع هريف باها ـ القاهرة .
عــــــــــــدَ :
فىَالحكم

النيـابــة العـامـة
 :الصدادر مدن محكمدة انايدا القداهرة باةسدة  2015/12/9فدى
القضددية ر ددم  2014/25964انايددا النرهددة 2014/7081
كةدى ا والقاضددى حضددوريا بمعا بدة  ........الطاعنددة ا بالسددان
المهدد لمدة خمس عهر سنة وتحريمها ما ة ألدف انيده عمدا أسدند
إليها ومصادرة المخدر المضبوط .
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الوقائـــعَ
أحال د النيابددة العامددة الطاعنددة  .........الطاعنددة ا لةمحاكمددة بوصددف أنهددا فددى
 2014/12/7بدا رة سم النرهة ـ محافظة القاهرة :
1ـ اةب

مخددرا حهديشا بحيدر تدرخيص كتدابى مدن الاهدة اإلداريدة
اوهرا
ً
ً

المختصة.
2ـدد أحدددرر بحيددر صددددد ا تادددارد أو التعدداطى أو ا سدددتعمال الهخصدددى
مخدرا حهيشا فى يير األحوال المصر بها انونًا .
اوهرا
ً
ً
األمر المعا ب عةيه بدالمواد  1/42 ، 1/38 ، 1/33 ، 2 ، 1مدن القدانون ر دم
 182لسنة  1960المعدل بالقانون ر م  122لسنة . 1989
وباةسدة  2015/12/9بعددد أن اسدتبعد المحكمددة تهمددة اةدب اددوهر مخدددر
الحهيش بحير ترخيص ـ بمعا بة المتهمدة الطاعندة بالسدان المهددد لمددة خمسدة عهدر
سنة وتحريمها ما ة ألف انيه عما أسند إليها ومصادرة المخدر المضبوط .
ولما كان الحكم الصادر معيبًا باطالً فقد طعن عةيده المحكدوم ضددها بطريد
الددنقض بهخصددها مددن سددان النسدداو بالقندداطر الخيريددة بتدداري  2016/1/12و يددد
طعنها تح ر م  2016/ 10تتاب ر م .16
ََََََونوردَفيماَيلىَأسبابَالطعنَبالنقضََََ:
َ
أســـــــــبابَالطعـــنَ
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َ

السببَالأولََََ:القصـورَفىَالتسبيبَوالتهافتَََ
ََََََََََََََََوالفسادَفىَالاستدلالَ
ذل أن محكمة الموضوع حصدة

وا عدة الددعود التدى ضد بدداندة الطاعندة

عنهددا بقولهددا مانصدده إندده بتدداري  2014/12/7ورد إلددى الرا ددد /إبددراهيم صددالـ
عددرب إبددراهيم بددددارة البح د الانددا ى بدداإلدارة العامددة لهددرطة ميندداو القدداهرة الاددود
معةومدددة مدددن أحدددد مصدددادره السدددريين ماادهدددا إحدددرار المتهمدددة  .........الطاعندددة ا
ر دديس طددا م الضدديافة بهددركة مصددر لةطيددران كميددة مددن المددواد المخدددرة وذل د حددال
وصددولها لةددبالد عةددى طددا رة مصددر لةطيددران رحةددة ر ددم  848القادمددة مددن كاربالنكددا
مسددتحةة فددى ذلدد طبيعددة عمةهددا ووظياتهددا كر يسددة لطددا م الضدديافة عةددى مددتن تةدد
الطا رة ،ولما تأكد من صحة تة المعةومة من خالل تحرياتده ومصدادره السدرية التدى
يث د بهددا ددام بتقددديم إخباريددة سددرية لةسددةطا الامركيددة بالمطددار تخدداذ اإلاددراوا
الامركية المتبعة حيالها وعقب وصدول المتهمدة المدذكورة عةدى الطدا رة المهدار إليهدا
مساو ذل اليوم تقدم إلنهاو إاراواتها الامركية  ،وتدم سدؤالها عمدا إذا كاند تحدور
أهياو تستح عنهدا رسدو ًما امركيدة أو ثمدة ممنوعدا أاابد بدالناى  ،وأثنداو تاتديش
حقا بهددا بمعرفددة ر دديس القسددم المخددتص بتاتدديش أطقددم الطددا را تح د إهددراف أحمددد
عةى السيد عةى مدير عام امر مطار القداهرة الددولى تالحدظ لده أن المتهمدة ترتددد
بالطو كحةى الةون عةيه عالمة مصر لةطيران ويوادد انتاداه بمالبسدها  ،وتبددو عةيهدا
عالما

ا رتبدا والقةد ومحاولتهدا التحدر وا بتعداد مدن مكدان التاتديش فاهدتبه فدى

وادود هدىو أسددال مالبسدها وتددم إسدتدعاو الهددرطية مايسدة كمددال عبدد الحنددى أبدو ريددد
بددددارة تددأمين الركدداب بدداإلدارة العامددة لهددرطة ميندداو القدداهرة الاددود لتاتدديش المتهمددة
المددذكورة ذاتيددا  ،حيدد
الامار وعثر

ددام باصددطحابها إلددى إحدددد الحددرف المحةقددة التابعدددة إلدارة

بحورتها عةدى أربعدة عهدر لاافدة مسدتطيةة الهدكل تحدود مدادة بنيدة
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الةددون تهددبه اددوهر الحهدديش مةاوفددة بالص د هددااف ثمانيددة منهددا عثددر عةيهددا أسددال
مددايوه كورسدديه ترتديدده المتهمددة أسددال مالبسددها وس د لاافددا داخددل هددراب كولددون
ترتديدده أسددال بنطالهددا  ،وبموااهددة المتهمددة المددذكورة بالمضددبوطا بمعرفددة الرا ددد/
إبراهيم صالـ عرب إبراهيم أ ر

له بهدرا ها مدن دولدة المحدرب أثنداو رحةتهدا هندا

بمبةددغ  2500دو ر أمريكددى  ،وأثب د تقريددر المعمددل الكيمدداود أندده باحددص العينددا
المأخوذة بمعرفة النيابدة العامدة مدن الةاافدا المضدبوطة تبدين أنهدا أربعدة عهدر طعدة
مددن مددادة سددمراو الةددون محددرم كددل منهددا بالصدد هددااف الةددون تددرن ا ًمددا بددالكيس
 281.67ارام ثب

أنها لمادة الحهيش المخدرة  ،وكدان ذلد بحيدر صدد ا تادار أو

ا سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتعمال الهخصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى .
انتهى ا
وتساند

المحكمة فى ضا ها وفى تصوير الوا عدة عةدى النحدو السدالف البيدان

إلددى األدلددة المسددتمدة مددن هددهادة كد إّل مددن الرا ددد إبددراهيم صددالـ عددرب إبددراهيم بددددارة
البح

الانا ى واإلدارة العامة لهرطة مينداو القداهرة الادود وأحمدد عةدى السديد عةدى

مددير عدام امدر مطدار القداهرة الددولى والهددرطية مايسدة كمدال عبدد الحندى أبدو ريددد
بددارة تأمين الركاب باإلدارة العامة لهرطة ميناو القاهرة الاود ومدا ثبد مدن تقريدر
المعمل الكيماود بمصةحة الطب الهرعى .
وتمس د الدددفاع فددى مرافعتدده أمددام محكمددة الموضددوع كمددا هددو ثاب د بمحضددر
اةسة المحاكمة  ،ببطالن القبض عةى المتهمة وتاتيهها إلنعدام المبررا التدى تسدوت
هذه اإلاراوا والماسدة بحريتهدا الهخصدية  ،ولدم تأخدذ المحكمدة بهدذا الددفاع اسدتنادًا
إلددى أن المددواد مددن  26إلددى  30مددن القددانون ر ددم  66لسددنة  1963بدصدددار ددانون
الامار تنص عةى أن  :الهارع منـ موظاى الامار الدذين أسدبح عةديهم القدوانين
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صاة الضبط القضا ى وأثناو يدامهم بتأديدة وظدا اهم حد تاتديش األمداكن واألهدخاص
والبضا ووسا ل النقل داخل الدا رة الامركية أو فدى حددود نطداق الر ابدة الامركيدة
 ،إذا ام د لددديهم دواف د اله د فددى البضددا أو األمتعددة ومظنددة التهريددب لةمواددودين
داخل تة المناط بدالنظر إلدى طبيعدة التهريدب الامركدى  ،وصدةته المباهدرة لصدالـ
الخراندددة العامدددة ومواردهدددا  ،ومددددد ا حتدددرام الواادددب لةقيدددود المنظمدددة لالسدددتيراد
والتصددددير دون التقيدددد بدددداراوا القدددبض والتاتددديش المنصدددوص عةيهدددا فدددى دددانون
اإلاراوا

الانا ية بدل يكادى أن يكدون لددد الموظدف المندوط بالمرا بدة والتاتديش فدى

تة المناط حال تنم عن هبهة التهرب الامركى .
ومددن هددذا يتبددين ـ ممددا أورده الحكددم ـ أن حد مددأمورد الامددار فددى تاتدديش
األهخاص واألمتعة داخل الدا رة الامركية ليس طةيقًا مدن كدل يدد  ،و يادرد عةدى
هددود وريبددة هددؤ و المددأمورين  ،بددل اسددتةرم المهددرع ضددرورة أن تت دوافر الهددبها
الادية عةى توافر التهريب الامركى عةى نحو يعا ب عةيه القانون.
وواضدـ أن المظداهر والدد ل التدى أد إلدى تدوافر مظندة التهريدب الامركددى
فى الطاعنة أثناو واودها بالدا رة الامركيدة لدم يكدن لهدا مبررهدا أو مدا يسدوت إادراو
تاتيهها داخل تة الدا رة  ،إذ كان يتعين بل ا هتباه فى أمرها أن تقوم الاهدة القا مدة
بالتحرد عنهدا بمواصدةة التحريدا

الادادة التدى تكهدف عدن سدمعة المتهمدة المدذكورة

وهى تعمل ر يس سدم الضديافة بهدركة مصدر لةطيدران  ،وهدو أمدر يدتم بسدهولة تامدة
مددن خدددالل أاهدددرة الر ابددة المدددرودة بأحدددد وسدددا ل ا تصددا
الوصول إلى المعةوما

والتدددى تمكنهدددا مدددن

الد يقة والكافية عدن المتهمدة سدالاة الدذكر وسدوابقها ومصددر

حصددولها عةددى المخدددر  ،ومدددد عةمهددا بدده وبكنهدده وعمددا إذا كددان هنددا مددن ينتظرهددا
خارج المنطقة الامركية لتسةيمه ما معها من مخدر بل فراره وهروبه.
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بمعندى أن كافدة المعةومدا التدى توصدة إليهدا تحريدا الرا دد إبدراهيم صدالـ
عرب ـ لم تكن كافية حتى لمادرد الهدبهة أو مظندة ارتكداب المتهمدة لاريمدة التهريدب
الامركى  ،كما أن تحركاتها داخل تةد المنطقدة ومدا ترتديده مدن مالبدس لدم تكدن دالدة
عةددى أد هددبهة يمكددن أن تطددوف بأذهددان ماتهددى الامددار المواددودين بتة د المنطقددة
والدا رة الامركية  ،وبذل تكون التحريا

المهار إليها والمظداهر التدى تمد رؤيتهدا

يير مبررة أو مسوية إلاراو تاتيش المتهمة ذاتيا م تاهيل مصدر معةومدا الرا دد
إبراهيم صالـ عرب إبراهيم وإسنادها إلى مصادر ماهولة .
ومؤدد ما تقدم أن المحكمة أسرف فى تقديرها وورنهدا لهدهادة الرا دد إبدراهيم
صالـ عرب وأطةق

لده السدةطة فدى إسدبات وصدف الاديدة عةدى تحرياتده والتدى هدى

المصدر الصحيـ إلاراوا

تاتيش الركاب داخل المناط الامركية .

وتبسط محكمدة الموضدوع ر ابتهدا عةدى تةد المبدررا واألسدباب التدى تسدوت
تاتيش المتواادين بالددا رة الامركيدة ذاتيدا  ،وألنده وإن ادار لمدأمور الضدبط اإلدارد
أن يتخذ من اانبه كافة الوسا ل لتقصى الارا م وكهداها وتعقدب مرتكبيهدا  ،إ أنده
ياور له أن يتخذ من هدذا ا ختصداص وسديةة لمخالادة القدانون والتعددد عةدى أحكامده
والتمددرد عةددى هددروطه  ،وبالتددالى فةدديس لهددؤ و المددأمورين أن يتددوارو وراو سددةطتهم
لالعتداو عةى محارم القانون وانتهدا حريدة وحرمدا المتوااددين بالددا رة الامركيدة
دون ما سبب ادد يبرر هذا ا نتها .
هذا وترا ب محكمة النقض السةطة التقديرية التى تتمت بهدا محكمدة الموضدوع
فى هأن تقدير مددد اديدة المعةومدا التدى تصدل إلدى ادام التحريدا  ،والتدى تتخدذ
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دررا إلاددراو القددبض والتاتدديش  ،وتسددتةرم المحكمددة العةيددا أن تكددون هددذه المبددررا
مبد ً
عةى دراة من الادية والكااية بحي تسوت القبض والتاتديش وهدى إادراوا
تصالها بالحريا

خطيدرة

العامة لةمواطنين والتى كاةها لهم الدسدتور والقدانون  ،األمدر الدذد

يصدم اسدتد ل المحكمدة فدى هدذا الهدأن بالقصدور  ،و يبدر حكمهدا مدن هدذا العددوار
مارد القول بأن ما وصل لعةدم الضدابط المدذكور مدن معةومدا كاند

صدحيحة بددليل

أن تاتيش المتهمة أسار عدن ضدبط كميدة مدن المخددر الحهديش بحورتهدا  ،ألن العبدرة
فى صحة اإلاراو هى بمقدماته

بنتا اه  ،ولهذا

ياور ا سدتد ل بضدبط المخددر

م المتهمة وفى حورتهدا ـ فرضًدا ـ عةدى صدحة المعةومدا السدابقة عةدى تةد األدلدة
والتى وصة إلى أسماع الرا د  /إبراهيم صالـ عرب إبراهيم من مصادر ماهولة.
وتددواتر ضدداو محكمددة الددنقض عةددى أن العبددرة فددى اإلاددراو هددو بمقدماتدده
بنتا اده  ،وأنده
التحريا

ياددور اإلسدتد ل بالعمددل الالحد و بالضدبط الالحد لةقدول باديددة

 ،ذل أنه إذا لم ترصد التحريا الوا الساب الوااب رصده  ،ـ فددن ذلد

يؤكد عدم اديتها ومن ث ّم بطالن أد إذن أو إاراو يتم اتخاذه بنا ًو عةيها 0
* نقض  1968/3/18ـ س  19ـ ر م  62ـ ص 334
* نقض  1987/11/11ـ س  38ـ ر م  173ـ ص 943
* نقض  1978/4/3ـ س  29ـ ر م  66ـ ص 350

وقضــتَمحكمــةَالــنقض « بتأييددد حكددم محكمددة الموضددوع بعدددم اديددة
التحريددا لخةوهددا مددن بيددان محددل إ امددة المددتهم وعمةدده الددذد يمارسدده م د أندده تدداار
أخهددداب ويباهدددر نهددداطه فدددى محدددل مدددرخص بددده ولددده بطا دددة ضدددريبية  ،نقدددض
 1978/4/3ـ س  29ـ ر م  66ـ ص  350ا  ،و ض بصحة ما ذهب إليه محكمدة
الموضوع التى أبطة إذن التاتيش تأسيسا ً عةى عدم ادية التحريا لما تبينتده مدن أن
الضابط الذد إستصدره لو كان د اد فى تحريه عدن المدتهم لعدرف حقيقدة اسدمه  ،ـ
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كما ض

بذل أيضا عةى سند من أن الضابط لو كان د اد فدى تحريده لتوصدل إلدى

عنوان المتهم وسكنه  ،أما و دد اهةده وخدال محضدره مدن اإلهدارة إلدى عمةده وتحديدد
سنه لقصوره فى التحرد مما يبطل األمدر الدذد إستصددره ويهددر الددليل الدذد كهدف
عنه تنايذه »
* نقض  1977/12/4ـ س  28ـ ر م 206ـ ص 1088
* نقض  1985/4/9ـ س  36ـ ر م  95ـ ص 555
* نقض  1978/4/3ـ س  29ـ ر م  66ـ ص 350
* نقض  1977/11/6ـ س  28ـ ر م  190ـ ص  914ـ طعن  47/640ق
* نقض  77/12/4ـ س  28ـ ر م  206ـ ص 1008
* نقض  78/4/3ـ س  29ـ ر م  66ـ ص 350
* نقض  78/11/26ـ س  29ـ ر م  170ـ ص830
* نقض  1977/11/6ـ س  28ـ ر م  190ـ ص 214
* نقض  1968/3/18ـ س  19ـ ر م  61ـ ص 331



واستقرَقضاءَالنقضَعلىَأنَََ:

« الدددف بددبطالن اإلاددراو لعدددم اديددة التحريددا

التددى بنددى عةيهددا اددوهرد ،

ويتعددين عةددى المحكمددة أن تعددرض لهددذا الدددف وتقددول كةمتهددا فيدده بأسددباب سددا حة و
يصدةـ إلطراحدده العبددارة القاصدرة التددى

يسددتطاع معهددا الو دوف عةددى مسددويا مددا

ضى به الحكم فى هذا الهأن إذ لم تبد المحكمدة رأيهدا فدى عناصدر التحريدا السدابقة
عةى اإلذن بالتاتيش أو تقل كةمتها فى كاايتها لتسدويغ إصدداره مدن سدةطة التحقيد مد
أنها أ ام

ضاوها باإلدانة عةى الددليل المسدتمد ممدا أسدار عنده تنايدذ هدذا اإلذن ومدن

ثم يكون الحكم معيبا ً بالقصور والاساد فى اإلستد ل بما يستواب نقضه » 0
*

نقض  1980/2/4ـ س  31ـ ر م  37ـ ص 182

* نقض  1978/4/3ـ س  29ـ ر م  66ـ ص  350ـ طعن  47/ 1660ق
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وبطالن اإلاراو بالضدبط أوالتاتديش أو بدأد عمدل مدن أعمدال التحقيد  ،يبطدل
بالتالى كافة األدلدة المترتبدة عةدى اإلادراو مدا دامد وثيقدة الصدةة بده مدا كاند لتوادد
لو ه .
* نقض  77/12/4ـ س  28ـ ر م  206ـ ص 1008
* نقض  78/4/3ـ س  29ـ ر م  66ـ ص 350
* نقض  78/11/26ـ س  29ـ ر م  170ـ ص 830
* نقض  1977/11/6ـ س  28ـ ر م  190ـ ص 914
* نقض  1968/3/18ـ س  19ـ ر م  61ـ ص 331

فددبطالن لإلت ر ل لددبطالن مددابنى عةيدده اعدددة إت لون ر عامدده بمقتضددى ددانون
لإلت ل لى الانا ية وأحكام محكمة النقض 0ـ فالمدادة  331 /أ0ج تدنص عةدى أن  :ـ
« البطالن يترتب عةى عدم مراعاة أحكام القدانون المتعةقدة بدأد إتر ل ادوهرد 0
ول رأ المدادة 336 /أ0ج عةدى أنده  :ـ إذل تقددرر بطدالن إتر ل فدنده يتنداول اميد
ا ثار التى تترتب عةيه مباهره  ،ولرم إعم حف متى أمكن ذل » 0



وقضتََمحكمةَالنقضَمراراَبأنََََ:
أَ
« القاعدة أن ما بنى عةى باطل فهو باطل »
* نقض  1973 /4 /9ـ س  24ـ ر م  105ـ ص 506
* نقض  73 / 4 / 29ـ س  24ـ ر م 116ـ ص 568

« وتطبيقددا

ـ هددذه القاعدددة عديدددة

تق د تح د

حصددر فددى ضدداو محكمددة

الدنقض  ،فحكمد مددرارا ً بدأن رم القددبض والتاتديش البدداطةين اهددار كددل مدا يترتددب
عةيهما » 0
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* نقض  66/3 /7ـ س  17ـ ر م 50ـ ص 255
* نقض  61/11/28ـ س12ـ ر م  193ـ ص 938
* نقض  60/5/30ـ س  11ـ ر م  96ـ ص 505



وقضتَمحكمةَالنقضَبأنه :
ياددور ا سددتناد فددى إدانددة المددتهم إلددى ضددبط المددادة المخدددرة معدده نتياددة

«

لةتاتيش الذد ام به وكيل النيابة ألن هذا الدليل متارع عن القبض الدذد و د بداطال
ولم يكن ليواد لو هذا اإلاراو الباطل وألن ما بنى عةى الباطل فهو باطل »
* نقض  1958/10 /21ـ س  9ـ ر م  206ـ ص 839



وقضتَمحكمةَالنقض :
« ما دامد

عةدى الددليل المسدتمد مدن محضدر تاتديش

إداندة المدتهم دد أ يمد

باطل  ،وعةى ا عتراف المنسوب اليه فى هذا المحضر الذد أنكدره فيمدا بعدد  ،فدنهدا
تكون صحيحة عتماد الحكم عةى محضر إاراوا

باطةة »

* نقض  1950/11/ 28ـ س  2ـ ر م  97ـ ص 255

كمددا

تسددم هددهادة مددن ددام بهددذا العمددل التعسدداى المهددوب ب دالبطالن ألندده إن

يههد بصحة اإلاراو الباطل الذد ام به عةى نحو مخالف لةقانون ومثةه

تقبدل منده

ههادة و يسم له ول 0
* نقض1990/1/3ـ س 41ـ ر م  4ـ ص  41ـ طعن  59/15033ق



تقولَمحكمةَالنقضَفىَحكمَمنَعيونَأحكامها :

« 1ـ من المقرر أن بطالن القبض لعدم مهروعيته ينبنى عةيه عددم التعويدل
فدددى اإلداندددة عةدددى أد دليدددل يكدددون مترتبدددا عةيددده  ،أو مسدددتمدا منددده ـ
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وتقرير الصةة بين القدبض الباطدل وبدين الددليل الدذد تسدتند اليده سدةطة
ا تهام أيا كان نوعه من المسا ل الموضوعية التدى ياصدل فيهدا اضدى
الموضددوع بحيددر معقددب مددا دام التدددليل عةيه دا سددا حا ومقبددو  ،ولمددا
كان إبطدال القدبض عةدى المطعدون ضدده رمده بالضدرورة إهددار كدل
دليل انكهف نتياة القبض الباطل وعدم ا عتداد به فى إدانته  ،ومن ثدم
فددال ياددور ا سددتناد الددى واددود فتددا دون الددورن مددن مخدددر الحهدديش
بايب صدديره الدذد أرسدةه وكيدل النيابدة الدى التحةيدل ألن هدذا اإلادراو
والدددليل المسددتمد مندده متاددرع عددن القددبض الددذد و د بدداطال ولددم يكددن
ليواد لو إاراو القبض الباطل 0
 2ـ القاعدددة فددى القددانون أن مددابنى عةددى الباطددل فهددو باطددل  ،ولمددا كددان
ادود من تصريـ الحكم ببطالن الدليل المستمد من العثدور عةدى فتدا
لمخدددر الحهدديش بايددب صددديرد المطعددون ضددده بعددد إبطددال مطةدد
القبض عةيه والتقريدر بدبطالن مدا تداله متصدال بده ومترتبدا عةيده  ،ألن
ما هو رم با تضاو العقةى والمنطقدى

يحتداج إلدى بيدان  ،لمدا كدان

مددا تقدددم  ،وكددان مددا أورده الحكددم سددا حا ويسددتقيم بدده ضدداؤه  ،ومددن ثددم
تنحسر عنه دعود القصور فى التسبيب 0
 3ـ

مددن المقددرر أندده
يضيرها ا فت ا

يضددير العدال دة إفددال ماددرم مددن العقدداب بقدددر مددا
عةى حريا

الناس والقبض عةيهم بدون واده حد »

0
* نقض  1973/4/9ـ س  24ـ ر م  105ـ ص 506
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 قضتَمحكمةَالنقضَبأن :
« القبض الباطل يصدـ لةمحداكم اإلعتمداد عةيده و عةدى ا ثدار التدى تترتدب
عةيه  ،ـ بل و عةى ههادة من أاروه  ،ـ ألن مثل هذه الهدهادة تتضدمن إخبدارا مدنهم
عن أمر إرتكبوه مخالف لةقانون  ،ـ وهو أمر يعد فى ذاته اريمة »
*

نقض  1990/1/3ـ س 41ـ ر م  4ـ ص  41طعن 59 / 15033

« من المقرر أنه
ا فت ا

عةى حريا

يضير العدالة إفدال

مادرم مدن العقداب بقددر مدا يضديرها

الناس والقبض عةيهم بدون واه ح

».

* نقض  1973/4/9ـ س  24ـ ر م  105ـ ص 506
* نقض  1958/10/21ـ س  9ـ ر م 209ـ ص 839

« ومددن المقددرر فددى هددذا الصدددد أن القددبض متددى و د بدداطالً يددؤدد إلددى بطددالن
اإلعتراف واإلستاواب  ،طالما أن كال منهما أثر مترتب عةى اإلاراو الباطل » 0
* نقض  1962/11/27ـ س 13ـ ر م  191ـ ص 785
و د حرص القانون وحرص القضاو عةدى حمايدة الحقيقدة مدن أد ترييدف يددخل
عةيهدا  ،فاددر أحكدام القضدداو عةدى أن رم إهدددار اإلادراو لبطالندده  ،إهددار وعدددم
ا عتداد بههادة مدن دام بده أو هدار فيده  ،ألن الضدمانة تنهدار حدين يبطدل اإلادراو
من ناحية ما اعتراه ويبدرأ مدن الدبطالن بهدهادة مدن دام بده  ..فدذل
الهددارع ويتنددره عندده القضدداو  ..فحددين يبطددل اإلاددراو

تهداتر يتندره عدن

يسددتطي مددن أاددراه أن يرف د

عنه هذا البطالن بدعاود ولية يسدو ها  ،أو يةتدف حدول الدبطالن بهدهادة يبدديها عدن
مضمون هذا اإلاراو الباطل سواو سطر فى محضر أو أبدي أمام المحقد أو أمدام
المحكمة .

97

 وقضتَمحكمةَالنقضَمرارَاأ :
« بعدم اوار اإلعتداد بههادة من ام أو هدار فدى ا ادراوا الباطةدة « وبدأن
» من ام أو هار فى ا اراوا

الباطةة

تقبل منه الههادة عةيها » .

* نقض  1968/2/5ــ س  19ــ ر م  23ــ ص 124
* نقض  1977/12/4ــ س  28ــ ر م  106ــ ص 1008

 كماَقضتَبأنه :
« لمددا كددان بطددالن التاتدديش مقتضدداه انونددا عدددم التعويددل فددى الحكددم باإلدانددة
عةددى أد دليددل يكددون مسددتمدا مندده  ،وبالتددالى فددال يعتددد بهددهادة مددن ددام بهددذا ا اددراو
الباطل » .
* نقض  1984/4/18ــ س  35ــ ر م  97ــ ص 428

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأن :
« القددبض الباطددل

يصددـ لةمحدداكم ا عتمدداد عةيدده و عةددى ا ثددار التددى

تترتددب عةيدده  ،بددل و عةددى هددهادة مددن أاددروه  ،ـ ألن مثددل هددذه الهددهادة تتضددمن
إخبارا ً منهم عةى أمر إرتكبوه مخالف لةقانون  ،ـ وهو أمر يعد فى ذاته اريمة » .
* نقض  1990/1/3ـ س  41ـ ر دم  4ـ ص  41ـ طعدن 59 /15033
ق

وخالصة ما تقددم أن المهدرع فدى دانون الامدار لدم يطةد لمدأمورد الضدبط
القضا ى السةطة المطةقدة فدى تاتديش أو طةدب تاتديش المتوااددين بالددا رة الامركيدة ،
بددل اسددتةرم أن تكددون هنددا هددبها

صددا مددن
ويددة ضددد مددن يددراد تاتيهدده  ،وذل د حر ً

الهددارع عةددى مراعدداة الحريددا العامددة التددى حماهددا الدسددتور والقددانون  ،فدددذا أسدداو
مددأمور الضددبط اسددتعمال سددةطته  ،وادعددى أن هنددا هددبها
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ويددة ضددد المتهمددة تبددرر

تاتيهها دون بيان لهذه الهبها

 ،ودون أن تكون بالقدر الدالرم لوصداها بأنهدا هدبها

وية  ،فدن تقديره لتة الهبها ومدد كاايتهدا لتسدويغ القدبض وتاتديش الطاعندة ذاتيدا
يكون معيبًا مهدوبًا بالتعسدف  ،وإذا ا تنعد المحكمدة بهدذه الهدبها القاصدرة  ،وريدم
ما هابها من عوار فدن حكمها يكون معيبًا كذل بالقصور الذد ينسحب إلى بدا ى أدلدة
الدددعود بمددا فيهددا ضددبط المخدددر ذاتدده  ،وعدددم بددول هددهادة كددل مددن هددار فددى هددذه
اإلاراوا

المعيبة بما فى ذل اإلعتراف المعرو لةمتهمة فى أعقاب تاتيهدها المهدوب

بالبطالن .
وإذ خددالف الحكددم المطعددون فيدده هددذا النظددر فدندده يكددون معيبًددا بالقصددور فددى
التسبيب والاساد فى ا ستد ل بما يستواب نقضه واإلحالة .
ويندى عدن البيدان  ،وهدو ثابد بداألوراق  ،أن ضدابط الهدرطة إبدراهيم صدالـ
عرب إبراهيم  ،لم يستكمل ما أورد باتخاذه من تحريا  ،فةدم يعدرض تحرياتده عةدى
تحدر اد ّدد
النيابة ليستصدر منها إذنًا بالقبض والتاتيش  ،وإنما دف بها مباهرة وبحيدر إ ّ
 ،إلى رمال ه راال الامار  ،وبذل يكون اعتماد المأمور الامركدى عةدى مدا يددعى
مناظرته ا م عةى هبهة مبتورة

د دل عةيهدا  ،ألن تحريدا الضدابط نا صدة كمدا

لم يستكمل اإلاراو الوااب فيهدا  ،ويكدون مدا يددعى مدأمور الامدر مهداهدته هدو «
المناط » فى تقدير يام الهبهة والد ل الكافية لتاتيش الطاعنة تاتي ً
ها هخصيا ذاتيا .
ولم يذكر أحمد عةى السيد عةى  ،مدير عام امر القاهرة  ،الدذد عدول الحكدم
عةى هدهادته ـ لدم يدذكر بمحضدره سدببًا هدتباهه فدى الطداعن واتخداذ دراره بتاتيهدها
ذاتيا ـ إ أنه يواد « انتااه » بمعطف أطقم الطا را الذد ترتديه  ،وأنه حدال البددو
فى تاتيهها الذد استدعى له حقًا الهرطية مايسدة كمدال عبدد الحندى أبدو ريدد ـ حدظ
عةيها عالما

ا رتبا والقة .
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وعن تبرير التاتيش بأن المعطف الذد كان ترتديده الطاعندة كدان منتاخدا  ،فدنده
ادعاو واضـ ا فتعدال واإلصدطناع  ،ويبدين اصدطناعه مدن ذا ادعداو الضدبطية بدأن
ما عثر عةيه مد الطاعندة كدان بعضده مضدحوطا تحد الكورسديه ا وهدو « مهدد »
ينتاى معه أن تظهر هذه الكمية الض يةة مدن تحتده ومدن تحد مادتده المهددودة ـ عةدى
مظهر المعطف من الخارج  ،وذل ينطب أكثدر عةدى مدا يدل إنده كدان أسدال الكولدون
المرتدد فى أحد السا ين  ،ذل أن المعطف يستحيل أن يظهر انتاا ًخدا لسدبب مدا عسداه
يكون د ألص بالساق أو السا ين  ،فيما يبين منه بوضو أن الرعم بانتاداه المعطدف
هو رعم كاذب يل لتبرير ما

مبرر له .

ويحضدرنا فددى هددذا المقدام تدددليالً عةددى ذلد ـ مددا ضد بده محكمددة الددنقض فددى
حكمها الصادر باةسة  2فبراير  2007فى الطعن  15766لسنة  76ق من أن :
« طرق الضابط بيده عةى اسدم السديارة وسدماعه لصدو يددل عةدى وادود اسدم
آخر بين صاج السيارة ـ

يتوافر به حالة التةبس »

* نقددض  2007/2/2فددى الطعددن  76 / 15766ق ومهدددار إليدده فددى حاهدددية  4ص
 908بكتاب األستاذ الدكتور أحمد فتحى سدرور ـ الوسديط فدى اإلادراوا الانا يدة ـ
الكتاب األول ـ ط  2014ـ ر م  655ـ ص  908حاهية . 4 /

والقاعدددة العامددة فيمددا يةددرم عمو ًمددا لةتاتدديش ـ بحددض النظددر مؤ تًددا عددن التاتدديش
بالدا رة الامركية ـ إنه يةرم لكى يقد التاتديش صدحي ًحا انونًدا  ،أن تكدون هندا د دل
كافية عةى اتهام هخص بارتكداب اريمدة مدن الادرا م التدى يادور فيهدا القدبض  ،وأن
تقدددير هددذه الددد ل وإن كددان منو ً
طددا بمددأمور الضددبط ـ إ أن ذل د يخض د إلهددراف
سدةطة التحقيد والمحكمدة  ،فضدالً عدن أن يكددون األمدر بالضدبط دد صددر مدن النيابددة
المختصة .
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* نقض  1968/10/14ـ س  19ـ ر م  165ـ ص835

وبددريم ا سددتثناوا التددى اددر عةيهددا أحكددام محكمددة الددنقض بهددأن التاتدديش
بالدا رة الامركية  ،إ أنه من المتا عةيه فى هذه األحكام ـ أنده يةدرم أن تتدوافر لددد
الموظف المنوط بالمرا بة والتاتيش بالمنطقة الامركية هبهة التهريب الامركدى ـ فدى
الحدود المعرف بها فى القانون ـ حتى يثب

له ح الكهف عنها .

ضدددا فدددى هدددذه األحكدددام أنددده إن كدددان لمدددأمور الضدددبطية
ومدددن المتاددد عةيددده أي ً
الامركية أن يقدر الهبهة والد ل التدى تايدر التاتديش الهخصدى الدذاتى  ،إ أن ذلد
يخض إلهراف سةطة التحقي ثم محكمة الموضوع .
* نقض  1973/2/5ـ س  24ـ ر م  30ـ ص130
* نقض  1968/6/3ـ س  19ـ ر م  125ـ ص 627
* نقض  1974/2/18ـ س  25ـ ر م  34ـ ص 151
* نقض  1974/4/7ـ س  25ـ ر م  28ـ ص378



وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأن :
« مددؤدد النصددوص التددى استعرضددتها ا ماتمعددة أن ح د عمددال الامددار

وحراسه فى الكهف والتاتيش فى حدود دا درة المرا بدة الامركيدة أمدر يقدره القدانون ـ
إ أن هددذا الح د فددى خصددوص تاتدديش األهددخاص لدديس مطةقًددا بددل ياددب أن يمارسدده
المخدداطبون بدده فددى نطدداق مددا يصددادفه مددن حددا

تددنم عددن هددبهة تددوافر التهريددب

الامركى فيها ـ فى الحدود المعرف بها انونًا » .
* نقض  1961/2/6ـ س  12ـ ر م  28ـ ص. 181

وار

أحكام محكمة النقض عةى تعريف مظنة اله فى تدوافر حالدة تدنم عدن

هبهة التهريب بأنها حالة ذهنية تقوم بناس المنوط بهم تنايذ القدوانين الامركيدة  ،ومدن
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ثدم فددن تقدددير هدذه الحالددة الذهنيدة وتقدددير رادل الضدبطية الامركيددة لهدا ـ ليسد

حقًددا

مطةقًا له  ،يمارسه بال توافر ما ينم عن هذه الهبهة  ،ولدذل أخضدعته محكمدة الدنقض
إلهراف سةطة التحقي ومحكمة الموضوع  ،وعةى ذل ار أحكدام محكمدة الدنقض
باطراد واضـ .
* نقض  1968/6/3ـ س  19ـ ر م  125ـ ص  627ـ سالف الذكر
* نقض  1961/6/2ـ س  12ـ ر م  28ـ ص  181ـ سالف الذكر
* بماهوم المخالاة نقض  1990/12/13ـ س  41ـ ر م  155ـ ص1100

واددير بالددذكر أندده واضددـ بماهددوم المخالادة مددن حكددم محكمددة الددنقض الصددادر
باةسة  1973/10/14س  24ر م  173ص  833ا ـ واضـ أن ضدوابط تاتديش
الهددخص ذاتيددا تختةددف وتريددد عددن الضددوابط التددى تحكددم التاتدديش الحقا ددب واألمتعددة
والسيارا

وذل واضـ تماما من عبارة محكمدة الدنقض التدى نصد عةدى أنده «

ادود لةطداعن مدن إثدارة بطدالن القدبض عةيده مدا دام التاتديش الدذد أسدار عدن ضدبط
المخدر لم يق عةى هخصه بل و تنايذًا لقانون الامار عةى سديارته التدى كاند
ترال فى الدا رة الامركية وياهم بماهوم المخالادة مدن عبدارة حكدم الدنقض أن تاتديش
األهخاص ذاتيًا له ضوابط وهروط تختةف عدن تاتديش الحقا دب واألمتعدة والسديارا
.
واتاق د أحكددام لمحكمددة الددنقض عةددى أن لمددأمورد الضددبطية الامركيددة القيددام
بدداراو التاتدديش داخددل الددا رة الامركيددة ـ لالهدتباه الددذد وامدده حالدة ذهنيددة تقددوم
بناس المنوط بهم تنايدذ القدوانين الامركيدة يضد معهدا فدى العقدل القدول بقيدام مظندة
التهريددب عنددد هددخص مواددود فددى حدددود دا ددرة المرا بددة الامركيددة إ أن هددذه
األحكددام اتاق د عةددى أن تقدددير ذل د وإن كددان منو ً
طددا بالقددا م عةددى التاتدديش إ أندده
يارد تح إهراف سةطة التحقي ومحكمة الموضوع .
* نقض  1973/2/5ـ س  24ـ ر م  30ـ ص130
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* نقض  1968/6/3ـ س  19ـ ر م  125ـ ص 627
* نقض  1974/2/18ـ س  25ـ ر م  34ـ ص 151
* نقض  1974/4/7ـ س  25ـ ر م  28ـ ص378
* الوسدديط فددى اإلاددراوا

الانا يددة ـ د .أحمددد فتحددى سددرور ـ الكتدداب األول ـ ط

 2014ـ ر م  655ـ ص907 / 906

ويلاحظَفىَحكمَمحكمةَالنقضَالصادرَبجلسةَ : 1985/4/3ــ



أنه م مدا ررتده أحكدام محكمدة الدنقض مدن سدةطا لرادال الامدار  ،إ أن
الحكددم فددى عنايتدده ببيددان الحدددود والضددوابط حتددى
تعساية  ،نبه إلى أنه « :
ا فت ا
الحريا

عةى حريا

تتحددول هددذه السددةطة إلددى سددةطة

يضير العدالة إفال مارم من العقاب بقدر مدا يضديرها

الناس والقبض عةديهم بحيدر واده حد  ،و دد كادل الدسدتور هدذه

باعتبارها أ دس الحقوق الطبيعية ل نسان بما نص عةيه فدى المدادة  41منده

مددن أن « الحريددة الهخصددية ح د طبيعددى وهددى مصددونة
التةبس

تمددس  ،وفيمددا عدددا حالددة

ياور القبض عةى أحد أو تاتيهه أو حبسه أو تقييدد حريتده بدأد يدد أو منعده

مدن التنقددل إ بدأمر تسددتةرمه ضدرورة التحقيد وصديانة أمددن الماتمد  ،ويصدددر هددذا
األمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وفقا ألحكام القانون » .
 وأعالَالحكمَأنه  « :من المقرر أن ما تاريه سدةطا الامدار مدن معايندة
البضا وأمتعة المسافرين هو ندوع مدن التاتديش اإلدارد الدذد يخدرج عدن نطداق
التاتديش بمعندداه الصدحيـ الددذد عنداه الهددارع فدى المددادة  41سدالاة البيددان  ،وكددان
انون الامار الصادر بالقانون ر م  66لسنة  1963دد صدر حد إادراو هدذا
النوع الخاص من التاتيش عةى مدوظاى الامدار  ،فددن ماداد ذلد أن يبقدى سدا ر
مأمورد الضبط القضا ى فيما يارونه من بض وتاتيش داخدل الددا رة الامركيدة
 ،خاضدددعين ل حكدددام العامدددة المقدددررة فدددى هدددذا الهدددأن فدددى الدسدددتور و دددانون
اإلاراوا

الانا ية » .
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*  1985/4/3ـ س  36ـ ر م  88ـ ص 524

 وقضتَمحكمةَالنقضَأيضا :
« بأنه يستود فى هذا التحريم عةى يير راال الامار  ،أن يتصددد لةتاتديش
أحددد العددامةين فيدده إذا لددم يقددم بدداإلاراو تحدد اإلهددراف المباهددر لمددأمور الضددبطية
الامركية المختص » .
* أحكام محكمة النقض سالاة البيان ص 15

 وفىَذاتَرذاَالمبدأَ
قضتَمحكمةَالنقضَبأنه :
« إذا أارد التاتيش ضابط من يير موظاى الامار فدنه يير اا ر »
* نقض  2007/2/2ـ الطعن ر م  76/15766ق  .ومهدار إليده فدى الوسديط فدى
اإلادراوا الانا يدة ـ الددكتور أحمدد فتحددى سدرور ـ الكتداب األول ـ ط  2014ـ
ر م 655ا ـ ص  908ـ حاهية 4ا

هددذا م د مالحظددة مددا ورد بصددورة الوا عددة التددى أوردتهددا المحكمددة فددى بيانهددا
ألسباب ا هتباه فى أمدر الطاعندة بقولهدا إن المتهمدة كاند ترتددد بدالطو كحةدى عةيده
عالمة مصر لةطيران وأنه يواد انتااه بمالبسها بما يدل عةى أنها كان تخادى أهدياو
ممنوعة تحتها  ،وذل دون أن تتأكد سةطة التحقي من وادود مثدل هدذا ا نتاداه الدذد
يثير الهبهة ويقود مظنة إخااو أهياو ممنوعة تح مالبسها  ،األمر الدذد كدان يتعدين
معدده عةددى سددةطة التحقي د أن تاددرد تاربددة وا عيددة لمدددد صددحة هددذا التصددوير دون
التعددرض لرؤيددة عوراتهددا  ،عةددى أن يوض د فددى ا عتبددار حاددم المخدددر المضددبوط
والمقسددم إلددى  14لاافددة مورعددة تحد « كورسدديه ضددايط » يخاددى أد انتادداه يظهددر
عةى المعطف  ،و « كولون » حول الساق
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يظهر بدوره خارج المعطف  ،وهدو مدا

يسددتحيل معدده ظهددور هددذا ا نتادداه المةا د لةنظددر كمددا أورد الدددفاع فددى دفاعدده باةسددة
المحاكمة .
وإذ أمسددك

سددةطة التحقيدد عددن إاددراو المعاينددة والتاربددة  ،فقددد كددان عةددى

محكمة الموضوع أن تتدار هذا القصدور بدالتحقي ا بتددا ى باعتبارهدا سدةطة الحكدم
 ،ولها بل عةيها أن تستكمل اإلاراوا التى كان عةى المحق القيام بهدا  ،وذلد حتدى
تتحق بناسها وبناو عةى رؤيتهدا الهخصدية مدن صدحة تدوافر المظداهر والدد ل التدى
تدددل عةددى مظنددة الهددبها القويددة فددى أن الطاعنددة مرتكبددة لاريمددة التهددرب الامركددى
أثناو واودها بالدا رة الامركية .
وإذ فاتها ذلد  ،فددن حكمهدا محدل هدذا الطعدن يكدون معيبًدا بالقصدور والتهافد
وفساد ا ستد ل وااب النقض واإلحالة .

السببَالثانىََََ:قصورَآخرَفىَالتسبيبََ
ََََََََََََََََََََََََََوخطأَفىَتطبيقَالقانونَ
ورد بمدونا أسباب الحكم المطعون فيه أنه عةى أثدر مدا لدوحظ عةدى الطاعندة
مددن إنتادداه مالبسددها وعالمددا القةدد التددى ظهددر عةددى واههددا  ،ددد تددم إسددتدعاو
الهرطية مايسة كمال عبد الحنى أبو ريد بددارة تأمين الركداب بداإلدارة العامدة لهدرطة
ميناو القاهرة الادود لتاتديش المتهمدة ذاتيدا  ،وأن الهدرطية المدذكورة اصدطحبتها إلدى
إحدد الحرف المحةقة التابعة إلدارة الامار  ،وبتاتيهها عثر بحورتهدا عةدى أربعدة
عهددر لاافددة مسددتطيةة الهددكل تحددود مددادة بنيددة الةددون تهددبه اددوهر الحهدديش مةاوفددة
بالص هااف أسال مايوه كورسيها ترتديه المتهمة أسال مالبسها .
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ومن المقدرر فدى هدذا الصددد أنده يتعدين أن يكدون مدن ينتددب إلادراو التاتديش
من مأمورد الضبط القضا ى  ،وثاب بالمادة  23 /من انون اإلادراوا الانا يدة
الاقرة ب  2 /ا  ،أن «باحثا » الهرطة العدامةين بمصدةحة األمدن العدام هدن وحددهن
الالتددى يعتبددرن مددن مددأمورد الضددبط القضددا ى  ،بمعنددى أن الهددرطية مايسددة أبوريددد
ليس د مددن هددؤ و المددأمورين  ،بددل يةددرم أن تكددون مددن باحثددا الهددرطة ،
هرطية من مرووسدى باحثدا

ماددرد

الهدرطة  ،وبدذل يكدون إادراو التاتديش دد تدم ممدن

ياددور لهددا إاددراوه  ،طالمددا أندده تددم بمعرفددة إحدددد الهددرطيا ولدديس إحدددد باحثددا
الهرطة .
و محل لةقول بأن الحكم تصور أنهدا باحثدة هدرطية  ،فقدد أورد الحكدم اسدمها
وأهار إليها فى خمسة مواض من مددونا أسدبابه  ،أورد فيهدا اميعًدا أنهدا محدض «
هرطية » فقط  ،فدذكر فدى تحصديةه لةوا عدة ص  2ا « الهدرطية مايسدة …، » ..
وذكدددددر

ص  3ا « الهدددددرطية مايسدددددة … ، » .وذكدددددر

ص  4ا مدددددرتين «

الهددرطية مايسددة … ، » .وأهددار إليهددا ص  6ا تح د مسددمى « الهدداهدة الثالثددة »
ولم يذكر إنها باحثة ـ ولم يتاطن الحكم إلى أنه

يكاى أن يورد رادل الامدار بأنده

أرسل فى استدعاو « باحثة »  ،إنما العبدرة بمدن اسدتدعي فعدال  ،وهدل هدى هدرطية
أم باحثة  ،ومايسة كمال عبد الحنى أبو ريد ليس باحثة وإنما هرطية  ،وهى ذاتهدا لدم
تددع أنهددا « باحثددة »  ،وذكددر فددى صدددر أ والهددا أمددام النيابددة ص  « 26/16أعمددل
هرطية باألمانة العامة بميناو القاهرة الاود » .
األمددر الددذد يبددين مندده أن الحكددم لددم يددتاطن أصددال لواددوب أن تكددون القا مددة
بالتاتيش « باحثة »
هرطية » وليس

مارد « هرطية »  ،ولذل لم يستو اه أن المدذكورة مادرد «

« باحثة »  ،وأنها من ثم ليس من مدأمورد الضدبطية القضدا ية ،
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وأسةسدده ذلد إلددى الخطددأ فددى تطبي د القددانون باعتبارهددا مددن مددأمورد الضددبطية وهددى
ليس كذل .
وحاصدل ذلد أن الحكددم المطعددون فيدده ددد أ ددام ضدداوه باإلدانددة دون أن يددتاطن
إلى أن التى ام
ود ض

بتاتيش الطاعنة ليس من مأمورد الضبطية القضا ية .
محكمة النقض  ،فيما تقدم بيانده  ،بأنده «

يادور لمدأمور الضدبط

القضددا ى أن يقددوم بددالتاتيش الامركددى مددا لددم يكددن مددن راددال الامددار وفددى حدددود
اختصاصدده » نقددض  1985/4/3سددالف البيددان ا  ،وأندده « ييددر اددا ر أن ياددرد
التاتيش ضابط من يير مدوظاى الامدار » نقدض  2007/2/2ـ طعدن /15766
 76ق سالف الذكر ا .
و ددد اهددترط محكمددة الددنقض فدديمن يسددتعين بدده موظددف الامددار مددن ييددر
الضبطية القضا ية  ،أن يقوم بالعمل تح إهرافه .
* نقض  1973/2/5ـ س  24ـ ر م 30ـ ص 130
* نقض  1978/10/29ـ س  29ـ ر م  148ـ ص 738

 وعنَصلاحياتَمأمورىَالضباَالقضائى
ََََََقضتَمحكمةَالنقضَ:
« بين القانون مأمورد الضبط القضا ى فى المادة  23إاراوا
الحصر وهو

انا يدة عةدى سدبيل

يهدمل مرووسديهم كرادال البدوليس والمخبدرين مدنهم  ،فهدم

يعددون

مددن مددأمورد الضددبط القضددا ى و يضدداى عةدديهم يددامهم بعمددل رؤسددا هم سددةطة لددم
يسدبحها عةديهم القدانون  .وكددل مدا لهدم وفقدا لةمددادة  24إادراوا

انا يدة هدو الحصددول

عةدى اميد اإليضداحا وإاددراو المعاينددة الالرمدة لتحقيد الو ددا الانا يدة التددى تبةددغ
إليهم واتخاذ الوسدا ل التحاظيدة الالرمدة لةمحافظدة عةدى أدلدة الاريمدة ولديس مدن ذلد
القدددبض والتاتددديش  ،وإذن فدحضدددار مدددتهم إلدددى مركدددر البدددوليس
النوبتاى القبض عةيه و تاتيهه »
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يخدددول لةاددداويش

* نقض  1956/4/24ـ س  7ـ ر م  184ـ ص 659

وينددى عددن البيددان أن مايسددة كمددال عبددد الحنددى أبددو ريددد ،التددى ام د واناددرد
بتاتددديش الطاعندددة  ،ليسددد مدددن مدددوظاى الامدددار  ،وليسددد مدددن مدددأمورد الضدددبط
القضدا ى  ،والثابد بدذا مدددونا

الحكدم المطعددون فيده أن الهددرطية مايسدة مارسد

مهمتها فى تاتيش الطاعنة فى يرفة محةقة بالدا رة الامركية بعيدًا عدن ر ابدة ومدرأد
ماتهدى الامدار المختصددين وحددهم بددالتاتيش بالددا رة الامركيدة  ،ممددا يترتدب عةيدده
بطدالن ذلد اإلادراو التددى امد بدده الهددرطية المدذكورة عةددى نحدو يخددالف القددانون ،
ألنه إذا اار لةمختصدين بدالتاتيش أن يكةدف ييدره بدداراوه  ،فدنده يتعدين أن يقدوم هدذا
الحير سواو كان راالً أو أنثى تح بصر ومرأد من المختصدين أصدالً بدداراو ذلد
التاتدديش  ،وبدددذل يكددون التاتددديش الدددذد اناددرد الهدددرطية المددذكورة بدارا ددده عةدددى
المتهمة ـ داخل يرفة محةقة

يراها أحد من مأمورد الامار المختصدين بدالتاتيش

ـ د و باطالً وتبطل كافة األدلة المترتبة عةيه والتى لم تكن لتظهر لو ه .
و محددل لةقددول بددأن تاتدديش الطاعنددة وهددى سدديدة عةددى مددرأد مددن مددأمورد
الامار بالدا رة الامركية يعد باطالً لما ينطود عةيه هذا القول مدن ضدرورة اطدالع
ومعاينة عوراتها  ،ألن هذه المرا بة يمكن أن تدتم بمعرفدة أنثدى مدن مدوظاى الامدار
 ،كمددا وأندده يمك دن أن تددتم مددن مددأمور الامددار بددتحاظ هددديد يحددول دون أن يسددتطيل
بصددره إلددى عددورا الطاعنددة  ،كمددا كددان يتعددين أن يكددون مددن بددين فري د الماتهددين
العامةين بمصةحة الامدار إحددد السديدا لتتدولى تاتديش المتهمدة وأمثالهدا مدن بندا
انسددها حتددى يسددتقيم التوفي د بددين يددام أنثددى بددالتاتيش وبددين مددا أوابدده القددانون مددن
ضددرورة حصددول التاتدديش تحد إهددراف ور ابددة األصدديل المخددتص أص دالً بدده وعةددى
مرأد ومسم منه حتى يستقيم مراد الهارع من ضدمان هدذا اإلادراو وسدالمة نتياتده
وصحة الدليل المستمد الذد عساه يسار عنه .
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ود ض

محكمة النقض بما يتا وهذا النظر  ،إذ ضد بأنده يتعدين إهدراف

الضدابط المدأذون لدده بدالتاتيش عةدى مددا يقدوم بدده أحدد معاونيده  ،طالمددا تدوافر ر ابتدده
بالقدر الذد يستقيم به مراد الهدارع مدن ضدمان هدذا اإلادراو وسدالمة نتياتده وصدحة
الدليل الذد يسار عنه .
* نقض  1972/4/9ـ س  23ـ ر م  120ـ ص 548
* نقض  1978/10/29ـ س  29ـ ر م  148ـ ص  738سالف الذكر

يضاف إلى ما تقدم أنه كان ينبحى عةدى سدةطة التحقيد أن تنتددب أحدد األطبداو
لتو يد الكهدف الطبددى عةدى الطاعندة لبيددان مدا إذا كدان باسددمها أثدر لالصد الهددااف
الدذد تدم اسدتعماله فدى تسدتيف أو تثبيد هدذه الةاافدا باسدم الطاعندة ـ فرضًدا  ،وفدى
المواضد التددى كددان عةيهدا ليحددول دون اناصدداله عددن الاسدم وسددقوطه  ،وحتددى تنتاددى
هبهة أواحتمال أن تكون تةد الةادا ف مدن المخددر دد دسد عةيهدا مدن الهدرطية التدى
انتدب

لتاتيهها فى يرفة محةقة بعيدًا عن مرا بدة وإهدراف مدأمور الامدر المخدتص

وحده بالقيام بهذا اإلاراو .
وكان عةى محكمة الموضوع أن تتدار هدذا القصدور فدى التحقيد ا بتددا ى
سدا عةدى
ولو دون طةب من الدفاع  ،ألن اعتماد القاضى الاندا ى فدى ضدا ه يقدوم أسا ً
التحقيقا

التى تاريهدا المحكمدة فدى الاةسدة والتدى تسدم فدى خاللهدا الهدهود وتحقد

فيها األدلة سواو لناى التهمة عن المتهم أو إثباتها ضدده  ،وألن القاضدى الاندا ى يقدوم
بدور إياابى بَناو وخالق ألنه يستهدف بةوت الحقيقة لكى يةقى المدذنب ادراوه ويظادر
البددردو ببراوتدده  ،هددذا إلددى مددا هددو مقددرر مددن أن تحقي د األدلددة فددى المددواد الانا يددة
هددو وااددب المحكمددة فددى المقددام األول و ياددور بحددال أن يكددون رهددن مهددي ة المددتهم
ودفاعه .
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 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه :
ياور لةمحكمة أن تبددد رأيدا فدى دليدل لدم يعدرض عةيهدا  ،وهدى إذ فعةد

»
فدنها د سبق

إلى الحكم عةى دليل لم تطة عةيه ولم تمحصه مد مدا يمكدن أن يكدون

له من أثر فى عقيدتها لو أنها اطةع

عةيه «

* نقض  1995/9/21ـ س  46ـ ر م  146ـ ص  954ـ طعدن 63 /17642
ق
* نقض  1984/4/10ـ س 35ـ ر م  88ـ ص 404
* نقض  1984/5/8ـ س  35ـ ر م  108ـ ص 491

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَفىَالعديدَمنَأحكامهاَبأن :
« تحقي األدلة فدى المدواد الانا يدة هدو واادب المحكمدة فدى المقدام األول وواادب
عةى المحكمة تحقي الددليل مدادام تحقيقده ممكندا وبحدض النظدر عدن مسدة المدتهم فدى
هدأن هددذا الدددليل ألن تحقيد أدلددة اإلدانددة فدى المددواد الانا يددة

يصددـ أن يكددون رهددن

مهي ة المتهم أو المداف عنه »
* نقض  1986/10/9ـ س  37ـ ر م  138ـ ص 728
* نقض  1981/12/30ـ س 32ـ ر م  289ـ ص 1220
* نقض  78/4/24ـ س29ـ ر م  84ـ ص 442
* نقض  72/2/21ـ س  23ـ ر م  53ـ ص 214
* نقض  84/11/25ـ س 35ـ ر م  185ـ ص 821
* نقض  83/5/11ـ س 34ـ ر م  124ـ ص 621
* نقض  45/11/5ـ ماموعة القواعد القانونية ـ ج  7ـ ر م  2ـ ص 2
* نقض  46/3/25ـ ماموعة القواعد القانونية ـ ج  7ـ ر م  120ـ ص 113
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 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأن :
« األصل فى األحكام الانا ية أن تبنى عةى التحقي الهاود الدذد تاريده المحكمدة
بالاةسة وتسم فيه فى موااهة المتهم ههادا الههود ما دام سماعهم ممكنا »
* نقض  82/11/11ـ س  33ـ ر م  179ـ ص 870
* نقض 78/1/30ـ س  29ـ ر م  21ـ ص 120
* نقض  73/3/26ـ س  24ـ ر م  86ـ ص 412
* نقض  73/4/1ـ س  24ـ ر م  93ـ ص 456
* نقض  1991/12/3ـ س 42ـ ر م  177ـ ص1277

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأن :
« األصل فى المحاكما

الانا ية أنها إنما تبنى عةى التحقيقا التدى تاريهدا

المحكمددة فددى الاةسددة وحُسررم فددى خاللهددا الهددهود مددا دام سددماعهم ممكن دا ً ـ وذل د فددى
موااهة الخصوم وعةيها أن تعاون الدفاع فدى أداو مأموريتده وأن تدأمر بالبحد عدن
الهاهد وإحضداره ولدو بدالقوة ألداو الهدهادة مدا دام دد لادأ إليهدا فدى ذلد ونسدب إلدى
الهدداهد تعمددد تهربدده أو تهريبدده حتددى

يدددلى بهددهادته فددى ماةددس القضدداو ومددا دامد

المحكمدة ددد تبيند أحقيددة الددفاع فددى تمسدكه بواددوب منا هدته وأندده لدم يكددن فدى طةبدده
مراويا ً أو اصدا ً تعطيل السير فدى الددعود فددذا صدر فدى ذلد كدان حكمهدا معيبدا ً
إلخاللها بح الدفاع » .
* نقض  1985/12/12ـ س  36ـ ر م  204ـ ص  1106ـ طعن 55 /1916ق
* نقض  1938/3/28ـ ماموعة عمر ـ اـ 4ـ ر م 186ـ ص176ـ طعن 8 /295ق
* نقض  1985/10/2ـ س  36ـ ر م  141ـ ص  801ـ طعن 55 / 1605ق

 وقضتَكذلدَبأن :
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« طةب الدفاع فى ختام مرافعته البدراوة أصدةيا ً واحتياطيدا سدماع هداهد إثبدا
أو إاراو تحقي معَي ْن يعتبر طةبا ً اارما ً تةترم المحكمة بداابته متى كان لم تنتده إلدى
البراوة »
* نقض  1982/5/11ـ س  33ـ ر م  119ـ ص  591ـ طعن 52 / 1656ق

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأن :
« التحقيقا

األولية

تصةـ أساسا ً تبندى عةيهدا األحكدام  ،بدل الواادب دا مدا ً أن

يؤسس الحكم عةى التحقي الذد تاريه المحكمة بناسها فى الاةسة »
* نقض  1933/1/10ـ ماموعة القواعد القانونية عمرا ـ اـ 4ـ ر م  35ـ ص 32

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأن :
« سددماع الهدداهد

يتعة د بمددا أبددداه فددى التحقيقددا بمددا يطدداب أو يخددالف ييددره

مددن الهددهود بددل بمددا يبديدده فددى اةسددة المحاكمددة ويس د الدددفاع منا هددته إظهددارا لوادده
الحقيقة »
*

نقض  1973/6/3ـ س 24ـ ر م  144ـ ص 696

* نقض  69/10/13ـ س  20ـ ر م  210ـ ص 1069

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه :
«

يقد فدى واادب المحكمدة القيدام بدالتحقي الواادب عةيهدا  ،أن يسدك الددفاع

عدددن طةبددده  ،و الددد  :إن الددددفاع الدددذد صدددد بددده تكدددذيب أ دددوال الهددداهد

يسدددوت

اإلعراض عنه بقالة ا طم نان إلى ما ههد به الهاهد المذكور لما يمثةه هدذا الدرد مدن
مصدادرة لةددفاع بدل أن ينحسدم أمدره بتحقيد

تاريده المحكمدة و يقدد فدى هددذا أن

يسددك الدددفاع عددن طةددب إاددراو هددذا التحقي د مددادام أن دفاعدده ينطددود عةددى المطالبددة
بدارا ه »
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* نقض  81/12/30ـ س  32ـ ر م  219ـ ص 1220

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه :
« إذا كان الدفاع د صد به تكذيب هاهد اإلثبا ومن هأنه لو صـ أن يتحيدر بده
واه الرأد فى الدعود فقد كان لراما عةى المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقده بتحقيد
تاريه بةويا إلى ياية األمر فيه أو تدرد عةيده بمدا يدحضده إن هدى رأ إطراحده أمدا
و د أمسك

عن تحقيقه وكان مدا أوردتده ردا عةيده بقالدة ا طم ندان إلدى أ دوال الهداهد

يير سا غ لما ينطود عةيه من مصادرة الدفاع بل أن ينحسدم أمدره فددن حكمهدا يكدون
معيبا » .
* نقض  1990/5/10ـ س  41ـ ر م  124ـ ص 714

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه :
« لما كان الدفاع الدذد أبدداه الطداعن يتاده إلدى نادى الاعدل المكدون لةاريمدة وإلدى
إثبا

استحالة حصدول الوا عدة كمدا رواهدا هدهود اإلثبدا

فدنده يكدون دفاعدا اوهريدا

لتعةقه بتحقي الدليل فى الدعود إلظهار واه الح فيه  000ممدا كدان يقتضدى مدن
المحكمددة وهددى توااهدده أن تتخددذ مددن الوسددا ل لتحقيقدده وتمحيصدده بةويددا لحايددة األمددر
فيه »
* نقض  11سبتمبر سنة  88طعن  58 / 2156ق

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:
« عةى المحكمدة أن تعداون الددفاع فدى أداو مأموريتده وأن تدأمر بالبحد عدن
الهاهد وإحضاره ولو بالقوة ألداو الههادة ما دام الدفاع د لاأ إليها »
* نقض  1938/3/28ـ ماموعة القواعدد القانونيدة ـ محمدود عمردـ ادـ  4ـ ر دم 186ـد
ص176
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 وقضتَبأنه :
« يتعين عةى المحكمة أن تورد فى حكمها مايدل عةى أنهدا وااهد عناصدر
الدعود وألم
التات د

بها عةى واه ياصـ عدن أنهدا فطند إليهدا ووارند بينهدا ـ فددذا هدى

كةيددة عددن التعددرض لدددفاع الطدداعن ومو ادده مددن التهمددة التددى واه د إليدده بمددا

يكهف عن أنها د أطرحد

هدذا الددفاع وهدى عةدى بيندة مدن أمدره فددن حكمهدا يكدون

اصر البيان مستوابا نقضه »
* نقض  1984/3/25ـ س  35ـ ر م  72ـ ص  338ـ طعن  53/ 6492ق

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه :
« إذا كانددد المحكمدددة دددد حابددد ناسدددها عدددن اإللمدددام بعناصدددر دفددداع المدددتهم
الاوهرية ولم تدخةها فى تقديرها عند ورنهدا وا تصدر فدى تقدديرها عةدى ادرو منهدا
فحسب  ،فدنها تكون د بتر األدلة المطروحة عةيها و ام بمسخها فدأدد ذلد إلدى
عدم إلمامها إلمامدا صدحيحا بحقيقدة األسداس الدذد امد عةيده تةد األدلدة مد أنهدا لدو
تبينتدده عةددى وا عدده لكددان مددن المحتمددل أن يتحيددر وادده رأيهددا فددى الدددعود ولهددذا كددان
حكمها معيبا بالقصور أدد به إلى فساد فى ا ستد ل فضال عن اإلخدالل بحد الددفاع
بما يعيبه ويواب نقضه »0
* نقض  1974/11/ 25ـ س  25ـ ر م 165ـ ص  765ـ طعن  44 / 891ق
َ

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه :
» إذا كددان األصددل أن المحكمددة

تةتددرم بمتابعددة المددتهم فددى مندداحى دفاعدده

المختةاددة  ،إ ّ أندده يتعددين عةيهددا أن تددورد فددى حكمهددا مددا يدددل عةددى أنهددا وااه د
عناصر الدعود وألم

بها عةى واه ياصـ عن أنها فطن إليها ووارند بينهدا

 .فدددذا هددى التات د كةيددة عددن التعددرض لدددفاع الطدداعن ومو ادده مددن التهمددة التددى

114

واه

إليه بما يكهف عن أن المحكمدة دد أطرحد هدذا الددفاع وهدى عةدى بيندة

من أمره  ،فدن حكمها يكون اصر البيان مستوابا نقضه « .
*

نقض  1978/4/24ـ س  29ـ ر م 84ـ ص 442

*

نقض  1968/1/22ـ س 19ـ ر م 17ـ ص 94

 كماَقضتَبأنه :
« ياددب عةددى المحكمددة أن تضددمن حكمهددا مددا يدددل عةددى أنهددا وااه د عناصددر
الدعود وألم بها إلماما ً هامالً يهيئ لها الارصة لةتمحديص الهدامل والكدافى ـ الدذد
يدل عةى أنها ام بواابها وبما ينبحى عةيها من إلترام بتحقيد البحد لةتعدرف عةدى
واه الحقيقة  ،وإ ّ كان حكمها معيبا ً لقصوره متعين النقض »
* نقض  1982/12/14ـ س  33ـ ر دم  207ـ ص 1000ـ طعدن ر دم 52/ 6047
ق سالف البيان
* نقض  1982/1/3ـ س  33ـ ر م  1ـ ص 11ـ طعن  51/ 2365ق سالف البيان

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه :
« لدد ن كددان األصددل أن المحكمددة

تةتددرم بمتابعددة المددتهم فددى مندداحى دفاعدده

المختةاة ـ إ أنه يتعين عةيها أن تورد فى حكمها مدا يددل عةدى أنهدا وااهد عناصدر
الدعود وألم

بها عةى واه ياصـ أنها فطن إليها ووارند بينهدا ـ أمدا و دد التاتد

كةيدة عددن التعددرض لدددفاع الطدداعن وأسددقطته امةدة ولددم تددورده عةددى نحددو يكهددف أنهددا
اطةع

عةيه وأ سطته حقه فأن حكمها يكون اصرا ً » 0
* نقض  1985/10/10ـ س  36ـ ر م  149ـ ص 840ـ طعن  55 / 1725ق

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه :
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« ولد ن كددان األصددل أن المحكمددة

تةتددرم بمتابعددة المددتهم فددى مندداحى دفاعدده

المختةاة لةرد عةى كل هبهه يثيرها عةى استقالل ـ إ أنده يتعدين عةيهدا أن تدورد فدى
حكمها ما يدل عةى أنها وااه عناصر الدعود وأدلتها وألم بها عةدى واده ياصدـ
عن أنها فطن إليها ووارن بينهمدا عدن بصدر وبصديرة  ،وأنهدا اذا التاتد عدن دفداع
المددتهم كةيددة وأسددقطته امةددة ولددم تددورده عةددى نحددو يكهددف عددن أنهددا أطةعدد عةيدده
وأ سطته حقه فدن حكمها يكون اصـــرا مستوابا نقضه » 0
* نقض  1985/10 /10ـ س  36ـ ر م  149ـ ص 840
* نقض  1981/12 /3ـ س  32ـ ر م  181ـ ص 1033
* نقض  1981/ 3 /25ـ س  32ـ ر م  47ـ ص 275
* نقض  1979/11 /5ـ س  30ـ ر م  167ـ ص 789
* نقض  1979/ 3 /29ـ س  30ـ ر م  82ـ ص 369
* نقض  1979/ 3 /26ـ س  30ـ ر م  81ـ ص 394
* نقض  1978/ 4 /24ـ س  29ـ ر م  84ـ ص 442
* نقض  1968/1/22ـ س 19ـ ر م  17ـ ص 94

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأن :
« سدددكو الحكدددم عدددن دفددداع ادددوهرد إيدددرادًا لددده وردا عةيددده ـ يصدددمه
بالقصور المبطل بما يواب نقضه »
* نقض  1973/2/11ـ س  24ـ ر م  32ـ ص 151

 وقضتَبأن :
« اضى الموضوع مةرم بالرد إياابًا أو سةبًا عةى ما يقدمه له الخصدوم
من الطةبدا

الاوهريدة وإياالده هدذه الطةبدا

حكمه »
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وعددم رده عةيهدا موادب لدبطالن

* نقض  1932/10/31ـ مج القواعد القانونية ـ محمود عمر ـ ج 2ـ ر م  379ـ
ص 610

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَفىَالعديدَمنَأحكامهاَبأن :
« تحقي األدلة فدى المدواد الانا يدة هدو واادب المحكمدة فدى المقدام األول وواادب
عةى المحكمة تحقي الددليل مدادام تحقيقده ممكندا وبحدض النظدر عدن مسدة المدتهم فدى
هدأن هددذا الدددليل ألن تحقيد أدلددة اإلدانددة فدى المددواد الانا يددة

يصددـ أن يكددون رهددن

مهي ة المتهم أو المداف عنه »
* نقض  1986/10/9ـ س  37ـ ر م  138ـ ص 728
* نقض  1981/12/30ـ س 32ـ ر م  289ـ ص 1220
* نقض  78/4/24ـ س29ـ ر م  84ـ ص 442
* نقض  72/2/21ـ س  23ـ ر م  53ـ ص 214
* نقض  84/11/25ـ س 35ـ ر م  185ـ ص 821
* نقض  83/5/11ـ س 34ـ ر م  124ـ ص 621
* نقض  45/11/5ـ ماموعة القواعد القانونية ـ ج  7ـ ر م  2ـ ص 2
* نقض  46/3/25ـ ماموعة القواعد القانونية ـ ج  7ـ ر م  120ـ ص 113

و ددد كددان ذل د واابًددا ألن اعتمدداد القضدداو الانددا ى عةددى مبدددأ ا تندداع القاضددى
يارض عةيه ضرورة معايهته لعناصر الوا عة المطروحة عةيه لةاصدل فيهدا وأدلتهدا ،
معايهة تامة عقةية وناسية  ،و يكتاى فدى ذلد باألدلدة التدى رصددتها سدةطة التحقيد
ا بتدا ى بأوراق التحقي الصةبة الاامدة والتى

تنبض بالحياة .

وألن المحكمددة عةيهددا أن تعمددل عةددى إتسدداع نطدداق التحقيدد ألن التحقيدد الضددي
يسدداعد عةددى كهددف الحقيقددة  ،بيددد أن المحكمددة لددم تاددر أد تحقي د عةددى اإلطددالق ،
ىمم ر مبدددأ الهدداوية مخالاددة تامددة بعدددم سددماع أد هدداهد  ،م د أن المددادة  289أ .ج
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تنصرف إلى الهاهد الذد يتعذر سماعه و تقوض مبدأ الهاوية كةه بدباحدة العدروف
عن سماع امي الههود وعدم إاراو أد تحقي  .ثم حصر المحكمة اسدتد لها فيمدا
أبداه ضابط مباحد

مطدار القداهرة الادود والمختصدين العدامةين بالمنطقدة الامركيدة

من ماتهى تة اإلدارة وحدهم الذين تحددوهم الريبدا الهخصدية واألطمداع الخاصدة
 ،وما يحصةون عةيه من مكافآ
ضبط الممنوعا

سخية فى حا

التاتيش المثمرة والتدى تكهدف عدن

ومحاولدة تهريبهدا دون سدداد الرسدوم الامركيدة المقدررة عةيهدا كمدا

هددو معةددوم لةكافددة  ،وحتددى يسددتطي ضدداة الدددعود تكددوين عقيدددتهم فددى هددأن و ا عهددا
وأدلتها عةى نحو مباهر ألن هذا ا تناع يكون سديدًا وصا بًا  ،بد ً مدن ا تنداع ييدر
المباهددر المسددتمد ممددا رصددده هددؤ و الهددهود بمحاضددر التحقي د ا بتدددا ى بعي ددًا عددن
سةطة القضاو .
 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأن :
« يتعددين عةددى المحكمددة عنددد الاصددل فددى الدددعود أن تكددون ددد ألم د بكافددة
عناصرها وأدلتها ودفاع المدتهم ومدا يقددم لتأييدده وذلد عةدى نحدو يبدين منده أنهدا حدين
استعرض

تة األدلة كان

د ألمد

بهدا إلمامدا هدامال يهيدئ لهدا الارصدة لتمحيصدها

التمحيص الهامل الكافى الذد يدل عةى أنها ام بواابها فى تحقيد البحد لةتعدرف
عةى واه الحقيقة ـ فدذا خالا المحكمة هذا النظر كان حكمها معيبدا متعدين الدنقض »
.
* نقض  1982/12/14ـ س  33ـ ر م  207ـ ص  1000ـ طعن ر م / 6047
 52ق
* نقض  1982/1/3ـ س  33ـ ر م  1ـ ص  11ـ طعن ر م  51 / 2365ق
* نقض  1984/3/25ـ س  35ـ ر م  72ـ ص  338ـ طعن  53 / 6492ق
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 وقضتَمحكمةَالنقضَبأن :
« الحكم فى الدعود دون اإللمام بكافة عناصرها يعيب المحاكمة » .
* نقض  1972/6/12ـ س  23ـ ر م  204ـ ص 910ـ الطعن  42/440ق

وإذ خددالف الحكددم المطعددون فيدده هددذا كةدده ممددا تقدددم بياندده  ،فدندده يكددون معيبًددا
لقصوره فضال عن الخطأ فى تطبي القانون  ،واابًا نقضه واإلحالة .
َََََََََََالسببَالثالثََََ:القصورَفىَالتسبيبََ،والتعسفََ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََفىَالإستنتاجََ،وفسادَالاستدلالَََ.
تمس دفاع الطاعنة كما هو ثاب
المضبوطا
كاند

بمحضر اةسة المحاكمة ـ بعددم عةمهدا بكنده

وأنها لمخدر محظور حيارته أو إحراره بالمخالاة ألحكام القدانون  ،ولمدا

اريمدة إحدرار وحيدارة ذلد المخددر دون تدرخيص مدن الادرا م العمديدة  ،فدنده

يتعين أن يكون ثبوته فعةيَا

افتراضا أو ظنيّا .

و يمكن بحال القط بقيام العةم والقصدد الاندا ى لمادرد ضدبط المخددر  ،ألن
ذل مااده إنهاو رينة انونية مؤداها إفتراض توافر القصد الاندا ى مدن مادرد تدوافر
الحيارة المادية ل هياو  ،وهذه القرينة

أصدل لهدا فدى القدانون  ،بدل مرفوضدة كدذل

من خالل أحكام المحكمة الدستورية العةيا التى تدواتر عةدى عددم دسدتورية نصدوص
القوانين التى تاترض توافر رينة العةم  ،من مارد ضدبط األهدياو المحظدور حيارتهدا
فى حورة الاانى  ،ولم تأخذ محكمة الموضوع بهذا الدفاع واطرحتده اانبًدا بقولهدا إنده
من المقرر أن تقصى العةم بحقيقة الاوهر المخدر هو من هد ون محكمدة الموضدوع ،
وأن ما تتذرع به المتهمة وردده محاموها عن تخةف العةم هو رعم
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يسانده دليل .

وتسداند الحكددم المطعددون فيده إلددى أن دفد دفدداع الطاعندة بانتادداو العةددم والقصددد
الانددا ى ـ رعددم

يسددانده دليددل  ،هددو ةددب لعددبو اإلثبددا  ،فعددبو إثبددا القصددد

الاندا ى يقد عةددى عدات سدةطة ا تهددام  ،وهدو واادب المحكمددة  ،ولديس مطةوبدا لناددى
العةم والقصد الاندا ى أن يقددم المدتهم دلديال مسداندًا  ،بدل العكدس هدو الصدحيـ  ،حالدة
كون القصد الانا ى
وض

ياترض  ،و ياور افتراضه .

محكمة النقض فى العديد من أحكامها بأن القصدد الاندا ى

ياتدرض ،

كمددا ض د المحكمددة الدسددتورية العةيددا بعدددم دسددتورية إفتراضدده  ،ـ فقال د محكمددة
النقض  :ـ « األصدل أن القصدد الاندا ى مدن أركدان الاريمدة فيادب أن يكدون ثبوتده
فعةيا ً »

نقض  1970/4/13ـ س  21ـ ر م  140ـ ص  586ا  ،ـ و ض بأنده  :ـ

« القصد الانا ى فدى اريمدة إحدرار المخددر

يتدوافر بمادرد تحقد الحيدارة الماديدة

بددل ياددب أن يقددوم الدددليل عةددى عةددم الاددانى بددأن مددا يحددرره مددن الاددواهر المخدددرة
المحظدور إحرارهددا انوندا  .ا سددتناد إلدى ماددرد ضددبط المخددر مد المدتهم فيدده إنهدداو
لقرينددة انونيددة مبناهددا إفتددراض العةددم بددالاوهر المخدددر مددن وا د حيارتدده وهددو مددا
يمكن إ راره انونا ً ما دام القصدد الاندا ى مدن أركدان الاريمدة ويادب أن يكدون ثبوتده
فعةيا ً

إفتراضيا ً » نقض  1972/10/15ـ س  23ـ ر دم  236ـ ص  1058ا  ،ـ

و ضد بأندده  :ـ « األصددل أن القصددد الاندا ى مددن أركددان الاريمددة فياددب أن يكددون
ثبوته فعةيا ً »  .نقض  1994/11/15ـ س  45ـ ر دم 157ـ ص  1001الطعدن ر دم
 27354لسنة  59ق ـ الموسوعة الهامةة ألحكام النقض ـ الهربينى ـ ج  5ـ أحكدام
 1994ر ددم القاعدددة  52 /ـ ص  441ا  ،و ض د بأندده  :ـ « القصددد الانددا ى فددى
اريمة إحرار المخددر

يتدوافر بمادرد تحقد الحيدارة الماديدة  ،ـ بدل يادب أن يقدوم

الدليل عةى عةم الاانى بأن ما يحرره من المواد المخددرة المحظدور إحرارهدا انوندا ً .
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والقددول بحيددر ذل د معندداه إنهدداو رينددة انونيددة مبناهددا إفتددراض العةددم وهددو مددا يمكددن
إ راره انونا ـ فياب أن يكون ثبو القصدد الاندا ى فعةيدا ً

إفتراضديا ً » نقدض

 1993/2/1ـ الطعدن ر دم  2352لسددنة  61ق ـ الموسدوعة الهددامةة ألحكدام الدنقض ـ
الهربينى ـ ج  4ـ اعدة ر م  10/ـ ص  45ا  ،ـ و ض بدأن  :ـ « الددف بعددم العةدم
يواددب عةددى المحكمددة أن تددورد فددى حكمهددا مددا يثب د تددوافره فعةي دا ً
القول بحير ذل فيه إنهاو لقرينة انونية
و هو ما

افتراضدديا وأن

سند لها من القانون ـ مبناهدا افتدراض العةدم

يمكن إ دراره انوندا ً مدا دام القصدد الاندا ى مدن أركدان الاريمدة ويادب أن

يكون ثبوته فعةيّا

افتراضيّا » 0
* نقض  1994/11/15ـ س  45ـ ر م  157ـ ص 1001
* نقض  1991/2/19ـ س  42ـ ر م  51ـ ص 379
* نقض  1962/10/29ـ س  13ـ ر م  167ـ ص 677
* نقض  1967/5/22ـ س  18ـ ر م  136ـ ص 699
* نقض  1993/2/1ـ س  44ـ ر م  17ـ ص 160

بل و ض

المحكمة الدستورية بعدم دستورية القرا ن القانونية التدى افترضد

العةم فى النصوص التهريعية ذاتها  ،ـ فقض بعدم دسدتورية مدا ورد بالمدادة 121 /
من انون الامار

من « افتراض عةم » الحا ر لبضا أانبية بتهريبهدا إذا لدم يقددم

المسددتندا الدالددة عةددى سددداد الضددريبة الامركيددة  ،وأن األصددل أن تتحق د المحكمددة
بناسها وعةى ضوو تقديرها ل دلة مدن عةدم المدتهم بحقيقدة األمدر فدى هدأن كدل وا عدة
تقوم عةيها الاريمة وأن يكون هدذا العةدم يقيندا ً فعةيّدا

ظنيّدا أو إفتراضديّا

المحكمدة

الدستورية العةيا ـ اةسة  ، 1992/2/2الددعود ر دم  13لسدنة  12ق دسدتورية عةيدا ـ
منهددور بالاريدددة الرسددمية ـ العدددد  8/ـ فددى  1992/2/20ا ـ كمددا ض د المحكمددة
الدسددتورية العةيددا بعدددم دسددتورية مددا نص د عةيدده الاقددرة  1 /مددن المددادة  82 /مددن
القددانون  1977/49فددى هددأن تددأاير وبي د األمدداكن فيمددا تضددمنته مددن إفتددراض عةددم
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المؤار بالعقد الساب الصادر لةمكدان مدن نا بده أو مدن أحدد هدركا ه أو ندا بيهم  ،وأنده
من ث ّم

ياور لةعقاب

انون اإلياارا

عن كتابة أكثر من عقدد ا بمقتضدى المدادتين  84 ، 82مدن

 « 1977/49افتراض عةدم » المدؤار بالعقدد السداب المحدرر مدن

ييره من خالل رينة انونيدة ينهد ها المهدرع إعتسدافا ً  ،ـ وأنده يتعدين أن يكدون العةدم
«عةمدا ً فعةي دا ً يقينيّددا ،

ظنيّددا و افتراض ديّا »

المحكمددة الدسددتورية العةيددا ـ اةسددة

 1998/1/3ـ فددى الدددعود ر ددم  29 /لسددنة  18ق دسددتورية عةيددا ا 0ـ د كمددا ض د
المحكمدة الدسددتورية العةيددا ـ اةسدة  1995/5/20فددى الدددعود ر ددم  31 /لسددنة  16ق
دستورية عةيا  ،ض بعدم دستورية نص الاقرة  2 /من البند  1 /مدن المدادة  2 /مدن
ددانون م د الحددش و التدددليس ر ددم  48لسددنة  1991فيمددا تضددمنته مددن إفتددراض العةددم
بالحش أو الاساد إذا كان المخالف من المهدتحةين بالتادارة أو الباعدة الادا ةين  ،و ذلد
عةى سند أنه يتعين أن يكون العةدم عةمدا ً فعةيّدا يقينيّدا ،

ظنيّدا و افتراضديّا  0حكدم

المحكمددة الدسددتورية العةيددا ـ اةسددة  1995/5/20ـ فددى الدددعود  16/31ق دسددتورية
عةيا ا .
وفددا الحكدددم فددى اسدددتد له المعتسدددف عةددى يدددام العةددم والقصدددد الاندددا ى أن
أوصاف مواض المخدر المرعومة ـ

تستند إ ّ إلى محض دول هدرطية ليسد مدن

راال الضبط القضا ى  ،وليس من موظاى الامر  ،وانارد وحدها بدالتاتيش بدال
إهددراف مددن المخددتص بددالتاتيش  ،ريددم انعدددام صدداتها القانونيددة  ،م د انعدددام وسددا ل
التعددرف عةددى صددحة مددا تصدداه وتدعيدده  ،سدديما وهددى هددرطية تددرتبط بددالو و لرا ددد
الهدرطة إبددراهيم صدالـ عددرب إبدراهيم الددذد أ ددام هدذه الدددعود  ،وهدو بددددارة البحد
الانا ى باإلدارة العامة لهرطة ميناو القاهرة الاود  ،وتدين له بالو و .
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وما اعتساته المحكمة من افتراض العةدم ـ يقةدب عدبو اإلثبدا  ،وينطدود بدال
مراو عةى تعسف فى ا ستنتاج وفساد فى ا ستد ل .
 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه :
« من الالرم فى أصول ا ستد ل أن يكون الدليل الدذد يعدول عةيده الحكدم مؤديدا
إلى ما رتبه عةيده مدن نتدا ج مدن ييدر تعسدف فدى اإلسدتنتاج و تندافر فدى حكدم العقدل
والمنط ـ وأن األحكام الانا ية ياب أن تبنى بالارم واليقين عةى الوا د الدذد يثبتده
الدليل المعتبر و تؤسس بدالظن وا حتمدال عةدى الادروض واإلعتبدارا المادردة »
.
* نقض  1977/1/24ـ س  28ـ ر م  28ـ ص  132ـ طعن  46/1087ق
* نقض  1985/10/17ـ س  36ـ ر م  158ـ ص  878ـ طعن 55/615ق
* نقض  1985/6/13ـ س 36ـ ر م  138ـ ص 782

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأن :
« الحكم يكون مهدوبا بالاسداد فدى ا سدتد ل إذا انطدو أسدبابه عةدى عيدب يمدس
سالمة ا ستنباط ويتحق ذل إذا استند

المحكمة فى ا تناعها إلدى أدلدة ييدر صدالحة

مدن الناحيدة الموضدوعية لال تندداع بهدا أو فدى حالدة عدددم الةدروم المنطقدى لةنتيادة التددى
انته

إليها بناو عةى العناصر التى ثبت

لديها »

* نقض مدنى  1993/2/21ـ س  44ـ ر م  112ـ ص 677
* نقض انا ى  1982/11/4ـ س  33ـ ر م 174ـ ص  847ـ طعن  52/4223ق
* نقض مدنى  1981/6/25ـ س  32ـ ع 2/ـ ر م  352ـ ص 1944طعن 44/ 705ق



وقضتَمحكمةَالنقضَبأن :
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« أسباب الحكم تعتبر مهوبة بالاساد فى ا ستد ل إذا انطدو عةدى عيدب يمدس
سالمة ا ستنباط ويتحق ذل

إذا استند المحكمة فى ا تناعها إلى أدلة ييدر صدالحة

مدن الناحيدة الموضدوعية لال تندداع بهدا أو فدى حالدة عدددم الةدروم المنطقدى لةنتيادة التددى
انته

إليها المحكمة بناو عةى تة العناصر التى ثبت لديها »
* نقض  1981 /6/28ـ طعن  44 / 2275ق
* نقدددض مددددنى  1993/2/21ـ س  44ـ ر دددم  112ـ ص  677ـ طعدددن
 62/3343ق

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَ:
« من الالرم فى أصول ا ستد ل أن يكون الدليل الدذد يعدول عةيده الحكدم مؤديدا
إلى ما رتبه عةيده مدن نتدا ج مدن ييدر تعسدف فدى ا سدتنتاج و تندافر فدى حكدم العقدل
والمنط ـ وأن األحكام الانا ية ياب أن تبنى بالارم واليقين عةى الوا د الدذد يثبتده
الدليل المعتبر و تؤسس بالظن وا حتمال عةى الاروض واإلعتبارا

الماردة »

* نقض  1991/2/28ـ س  42ـ ر م  62ـ ص 437
* نقض  1977/1/24ـ س  28ـ ر م  28ـ ص  132ـ طعن  46/1087ق
* نقض  1985/10/17ـ س  36ـ ر م  158ـ ص  878ـ طعن 55/615ق

 وقضتَكذلدَبأنه :
« من الالرم في أصول ا ستد ل أن يكون الدليل الدذد يعدول عةيده الحكدم مؤديدا
إلى ما رتبه عةيده مدن نتدا ج مدن ييدر تعسدف فدي ا سدتنتاج و تندافر فدي حكدم العقدل
والمنط » .
* ل

 1991/2/28ـ س  42ـ ر م  62ـ ص  437سممف لمذك .

* ل
* ل
* ل

 1985/6/13ـ س  36ـ ر م  138ـ ص  782ـ لة ً 55/6335
 1985/10/17ـ س  36ـ ر م  158ـ ص  878سممف لمذك .
 1985/5/27ـ س 36ـ ر م  158ـ ص 778
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* ل
* ل

 1982/11/4ـ س  33ـ ر م  174ـ ص  847ـ لة ً 52/4233
 1977/1/24ـ س  28ـ ر م  28ـ ص  132سممف لمذك .

 رذاََ،وقدَقضتَمحكمةَالنقض :
« بددأن محكمددة الددنقض تنبسددط ر ابتهددا عةددى صددحة اسددتد ل المحكمددة لصددواب
اسدتنباطها ل دلددة المطروحددة عةيهدا  ،فدددذا كاند

ددد اعتمدد عةددى دليددل

ياددور أن

يؤسس ضاوها عةيه فدن حكمها يكون باطال بتنا ده عةدى أسداس فاسدد  ،إذ يتعدين أن
تكددون كافددة األدلددة التددى أ دديم عةيهددا ضدداو الحكددم و ددد سددةم مددن عددوار الاسدداد فددي
ا ستد ل أو التعسف في ا سـتنتاج  ،وهو مدا لدم يسدةم منده الحكدم الطعدين ولهدذا كدان
معيبا وااب النقـض واإلعادة » .
 1983/2/23ـ س  34ـ ىن  53ـ ص  274ـ لة ً 52 / 6453
* ل
 1985/6/13ـ س  36ـ ىن  138ـ ص  782سممف لمذك .
* ل

معيدارا ذاتيّدا فدى اعتسدافها اسدتحالة الاهدل بكندده
وواضدـ أن المحكمدة اتخدذ
ً
المخدددرا

 ،فمددا يسددتحيل لدددد هددخص ددد

يسددتحيل لدددد ييددره  ،و ددد

تعددرف

األنثى ما يعرفه ويدريه الرادال  ،و دد ح ُ ْىرف بمدا دد ح ُ ْىرف بده النسداو  ،أمدا المواضد
المرعومدة مدن الهددرطية مايسدة  ،فدنهددا تاتقدد المهددروعية لدبطالن صدداتها وبطدالن مددا
أارته وبطالن ما أبدته .
و هددد أن دفددداع الطاعدددة طدددود عةدددى عناصدددر اوهريدددة تختةدددف بددداختالف
المعددارف والثقافددة والعددادا  ،األمددر الددذد أ حم د المحكمددة ناسددها فيدده واتخددذ فددى
دارا ذاتيّددا
اسددتد لها معيد ً

يصددـ ا سددتد ل بدده  ،األمددر الددذد يعيددب الحكددم فضدالً عددن

صوره باساد استد له وتعسف استنتااه بما يستواب نقضه واإلحالة .
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السببَالرابعََََ:قصورَآخرَفىَالتسبيبََ

تمس دفاع الطاعنة كما هو ثاب بمحضدر اةسدة المحاكمدة بدأن هندا اختالفًدا
ظاهرا بين ورن المضبوطا
ً

 ،حيد تدأراـ ورنهدا بدين كيةدو ادرام ومدا تين وتسدعة

وأربعين اراما فور الضبط  ،وبدين كيةدو ادرام ومدا تين وثالثدة وخمسدين ارا ًمدا عندد
ورنهددا بتحقيقدددا النيابددة العامدددة يدددوم  2014/12/8السدداعة  1.30مسددداو  ،كمدددا أن
الثابددد بمحضدددر تحةيدددل المضدددبوطا المحدددرر بمعرفدددة سدددم المعامدددل الكيماويدددة أن
المظددروف الددوارد مددن النيابددة العامددة كددان يحتددود عةددى عدددد أربعددة عهددر طعددة بنيددة
الةون تهبه اوهر الحهيش المخدر مر مين مدن واحدد إلدى أربعدة عهدر  ،وأن الدورن
بددددارة المعامددل لةمضددبوطا بددالكيس بةددغ  281.60ارا ًمددا  ،وأن التحةيددل أثبد أنهددا
لمددادة سددمراو هددى لمخدددر الحهدديش المدددرج بالادددول األول مددن ددانون المخدددرا ،
وبددذل يكددون و ددد ثبد

بيقددين أن اختالفًددا هامددا واوهريددا يواددد بددين ورن الحددرر مددن

المضددبوطا الددواردة مددن سددةطة التحقيدد إلددى المعامددل الكيماويددة بالطددب الهددرعى
لتحةيةددده  ،وبدددين مدددا تدددم تحةيةددده بالاعدددل بادددارق كبيدددر بدددين الدددورنين فدددى المدددرحةتين
المذكورتين  ،األمر الذد يددل عةدى أن مدا تدم تحةيةده لدم يكدن هدو مدا تدم ضدبطه  ،وأن
هنا ثمة تالعبًا حد فى المضبوطا

وبالتالى فال يمكن إسناد حيارتها لةطاعنة .

كبيدرا – األمدر
وهذا الدفاع يظاهره الوا د ويسدانده  ،إذ بةدغ فدارق الدورن حددًا
ً
الذد كان يقتضى من المحكمة أن تاطن لهدذا الددفاع وتقسدطه حقده بتحقيد تاريده فدى
هذا الهأن فتقضى من خالله حقيقة األمر فيده باعتبدار أن األمدر فدى هدذا الددفاع يتعةد
باسم الاريمدة المسدندة لةطاعندة والدذد تددور معده وادودًا وعدد ًما ـ ويتعدين اسدتظهار
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واه الح فى هذا الدفاع الاوهرد والذد يترتب عةيه لو صـ نادى الاريمدة المسدندة
لةطاعنة  ،كما أن الوا يظاهره ويسدانده ألن الادارق بدين الدورنين مةحدوظ وواضدـ ،
و يمكددن اسددتاالؤه بددل و كهددف الحقيقددة إ بعددد إاددراو تحقي د كددان يتعددين عةددى
المحكمة القيام به ولو دون طةب صريـ من الدفاع .
ولم تأخذ محكمدة الموضدوع بهدذا الددفاع  ،وذكدر فدى حكمهدا أن الادارق بدين
األوران ض د يل و يتادداور أربعددة ارامددا يب درره سددتعمال مددوارين ييددر حساسددة
عند الورن  ،وهذا ا ستد ل معيب و ه ألن الاارق كبير وظاهر و يمكدن وصداه
بأنه ض يل ويير اوهرد  ،وكان يتعين عةدى المحكمدة إادراو هدذا التحقيد ولدو دون
طةب صريـ من الدفاع  ،ألن طةب إارا ده ماهدوم د لدة مدن الددف بداختالف األوران
 ،إذ

ياهم منه إ هذا المعنى و يستدل منده إ تةد الد لدة  ،وألن هدذا هدو واادب

المحكمة الانا يدة فدى المقدام األول و يادور بحدال أن يكدون رهدن مهدي ة الددفاع كمدا
سب البيان .
وألن هدددذا الددددفاع ادددوهرد ويمكدددن تحقيقددده وظددداهر التعةددد بالددددعود و رم
لةاصل فيها  ،وكان عةى سةطة التحقي أن تقوم به بل إحالدة الددعود إلدى المحكمدة ،
وعةددى األخيددرة أن تتدددار هددذا القصددور باعتبارهددا سددةطة الحكددم  ،وهددى الارصدددة
األخيددرة المتاحددة أمددام الطاعنددة لتحقي د دفاعهددا و ياددور بحددال ية د بابهددا فددى وادده
طار ه .
كما أن اختالف ورن المخدر عةى هذا النحو الكبير السدالف البيدان ـ ينبدئ عدن
الحمددوض واإلبهددام ويرهددـ لةقددول بددأن عبثًددا و د فددى حددرر المضددبوطا  ،ممددا كددان
يتعددين عةددى المحكمددة أن تسددتاةى وادده الح د فددى هددذا الدددفاع حتددى تددتمكن مددن أداو
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وظياتهددا فددى الموارنددة بددين عناصددر الدددعود لتسددتقر عةددى الحقيقددة التددى يسددعى إليهددا
القاضدددى الاندددا ى ااهددددًا لبةويهدددا  ،وألن أدلدددة الددددعود المطروحدددة عةدددى محكمدددة
الموضوع عناصر إثبدا

تحتمدل الاددل والمنا هدة خاصدةً إذا مدا أحداط بهدا الحمدوض

واإلبهام  ،ولةمحكمة بل عةيها أن تحق ما يحتاج إلى تحقيد منهدا ثدم تأخدذ بنتياتده أو
تأخذ حسبما تراه .
 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأن :
« الخالف فى ورن المضبوطا بين ما أثب فى محضر التحقيد ومدا ورد فدى
تقرير التحةيدل  ،وكدذل احتمدال اخدتالط مضدبوطا القضدية مد مضدبوطا

ضدايا

أخرد  .يقتضى إاراو تحقي فى هأنه ستاالو حقيقة األمر »
* نقض  1966/3/21ـ س  17ـ ر م  67ـ ص 339

وألن هددذا التحقيدد الددذد كددان يتعددين عةددى المحكمددة إاددراوه ددد يكهددف هددذا
الحموض الذد ثار حوله حرر المخددر ومحتوياتده خدتالف ورنده فدى مراحدل تداولده
المختةاددة ويثيددر اله د فددى مصددير وحقيقددة المضددبوطا  ،وهددذا اله د وحددده يكاددى
طرا الهبهة المسندة لةطاعنة ولةقضاو ببراوتها  ،ألن حكدم اإلداندة
األدلة القاطعة والاارمة والتى

يقدام إ عةدى

يتطرق إليها أدنى احتمال أو ه .

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأن :
« سدددكو الحكدددم عدددن دفددداع ادددوهرد إيدددرادًا لددده وردا عةيددده ـ يصدددمه
بالقصور المبطل بما يواب نقضه »
* نقض  1973/2/11ـ س  24ـ ر م  32ـ ص 151
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 وقضتَبأنَ:
« اضى الموضوع مةرم بالرد إياابًا أو سةبًا عةى ما يقدمه له الخصدوم
من الطةبدا

الاوهريدة وإياالده هدذه الطةبدا

وعددم رده عةيهدا موادب لدبطالن

حكمه »
* نقض  1932/10/31ـ مج القواعد القانونية ـ محمود عمردـ ج 2ـ ر دم  379ـ
ص 610

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَفىَالعديدَمنَأحكامهاَبأن :
« تحقي األدلة فدى المدواد الانا يدة هدو واادب المحكمدة فدى المقدام األول وواادب
عةى المحكمة تحقي الددليل مدادام تحقيقده ممكندا وبحدض النظدر عدن مسدة المدتهم فدى
هدأن هددذا الدددليل ألن تحقيد أدلددة اإلدانددة فدى المددواد الانا يددة

يصددـ أن يكددون رهددن

مهي ة المتهم أو المداف عنه »
* نقض  1986/10/9ـ س  37ـ ر م  138ـ ص 728
* نقض  1981/12/30ـ س 32ـ ر م  289ـ ص 1220
* نقض  78/4/24ـ س29ـ ر م  84ـ ص 442
* نقض  72/2/21ـ س  23ـ ر م  53ـ ص 214
* نقض  84/11/25ـ س 35ـ ر م  185ـ ص 821
* نقض  83/5/11ـ س 34ـ ر م  124ـ ص 621
* نقض  45/11/5ـ ماموعة القواعد القانونية ـ ج  7ـ ر م  2ـ ص 2
* نقض  46/3/25ـ ماموعة القواعد القانونية ـ ج  7ـ ر م  120ـ ص 113

وإذ لددم تاددر المحكمددة ذلد التحقي د وخددال حكمهددا مددن رد سددا غ إلطراحدده فدددن
حكمها يكون فوق صوره مخالً بح الدفاع بما يستواب نقضه واإلحالة .
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السببَاللامطََََ:قصورَآخرَفىَالتسبيبَ
تساند الحكم المطعون فيه عةى الدليل المستمد من هدهادة الرا دد إبدراهيم صدالـ
عرب إبراهيم بدددارة البحد
وحصددة

الاندا ى بداإلدارة العامدة لهدرطة مينداو القداهرة الادود ،

هددهادته بمددا يايددد أندده بتدداري  2014/2/7ورد إليدده مددن أحددد مصددادره

السددرية معةومددة ماادهددا إحددرار المتهمددة لميدداو سددعد مختددار عيسددى ر دديس سددم طددا م
الضدديافة بهدددركة مصددر لةطيدددران رحةدددة ر ددم 1848ا القادمدددة مددن الددددار البيضددداو
كارابالنكداا مسدتحةة فددى ذلد طبيعددة وظياتهدا كدر يس لطددا م الضديافة عةددى مدتن تةد
الطا رة تحور كمية من المواد المخدرة  ،ولما تأكد من صحة تة المعةومدة مدن خدالل
تحرياته ومصادره السرية الموثوق بهدا دام بتقدديم إخباريدة سدرية لةسدةطا الامركيدة
تخاذ اإلاراوا
حيددد

الامركية المتبعة حيالهدا  ،وبندا ًو عةدى تةد اإلخباريدة تدم تاتيهدها ،

ضدددبط بحورتهدددا كميدددة مدددن مدددواد مخددددرة بمعرفدددة الامدددار وبمنا هدددته لهدددا

وموااهتها بالمضبوطا

أر

له بدحرارها  ،حي

ام بهرا ها مدن دولدة المحدرب

بمبةغ  2500دو ًرا أمريكيًا.
وذهددب الدددفاع عددن الطاعنددة بدفاعدده أن تة د التحريددا التددى أوردهددا الضددابط
المدذكور لدم تكددن ادادة بدل كاند

سدطحية وكاذبدة حيد

خةد مدن بيددان سدمعتها ومدددة

خددمتها بهدركة مصدر لةطيددران  ،والادراوا التدى عسداها تكددون دد و عد عةيهددا إن
واددد  ،وعددن مصدددر حصددولها عةددى المخدددر والاهددة التددى تتسددةمه منهددا  ،كمددا لددم
تتوصددل التحريددا المرعومددة عددن ا سددتعالم عددن نهدداط الطاعنددة مددن مكتددب مكافحددة
المخدرا

 ،وهذا المكتب يخدتص بامد المعةومدا عدن ادرا م المخددرا ومرتكبهدا

ولديدده اإلمكانيددا الضددخمة التددى تمكندده مددن التحددرد الددد ي عددن هددذا النهدداط المددؤثم
والمتعة به  ،و يمكن أن يخاى عن المكتب المذكور نهداط الطاعندة ـ المددعى بده ـ
إذا كان فعالً ممن يحورون المواد المخدرة عةى نحو مخالف لةقانون .
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ولددم تأخددذ محكمددة الموضددوع بهددذا الدددفاع الاددوهرد والددذد يظدداهره الوا دد
ويسددانده واكتا د بقولهددا إن تقدددير التحريددا موكددول لسددةطة التحقي د تح د إهددراف
محكمة الموضوع  ،وأنه إذا كان المحكمة د ا تنع بادية التحريا كمدا هدو الحدال
فى الدعود المطروحة فال معقب عةيها فيما ارتأته لتعةقه بالموضوع .
وبذل تكون المحكمة د حاب
اطمأن

وأنه

إلى التحريا

ناسدها عدن نظدر الددف والاصدل فيده بقالدة إنهدا

معقب عةيها .

وهدذا اسدتد ل ييدر سدديد و هد  ،ألن اسدتعمال المحكمدة لسدةطتها التقديريدة
تحكمه ضوابط و واعد

لتصادرها بل لتضبط حركتها وتدنظم مسديرتها وتحدول دون

تحولها إلى سةطة متسةطة تطديـ بالحريدا العامدة وحرمدة الممتةكدا الخاصدة والتدى
صانها الدستور والقانون  ،ولهدذا كدان يتعدين عةيهدا أن تقدول كةمتهدا فيمدا أثداره الددفاع
فددى هددأن صددور تةدد التحريددا  ،وألن التقدددير الصددا ب والسددديد يتعددين أن يكددون
مسبو ًا بعناصر ادادة تحمدل النتيادة التدى انتهد إليهدا المحكمدة  ،فددذا كاند عناصدر
هذا التقدير يير سا حة أو يير كافية كان تقدير المحكمة بد أن يكدون معيبًدا لقصدوره
 ،بمعنى أنه إذا كان

تة التحريا

ماهةة ومبتورة فددن اسدتعمالها لسدةطتها و بدد أن

يكون مهوبًا بالقصور المبطل .
ولدددم تدددورد المحكمدددة العناصدددر التدددى اطمأنددد منهدددا إلدددى اديدددة التحريدددا ،
وصدادر عةدى واابهددا ريدم اوهريددة الددفاع  ،بددأن ا طم ندان باديددة التحريدا مددن
مطةقاتها بال معقدب عةيهدا  ،وكدان األاددد مدن اسدتعراض سدةطة المحكمدة النظدر فدى
الدف وبيان عناصر التحريا التى حد بالمحكمة إلى ا طم ندان إليهدا  ،بدل وعولد
عةيهدا كددليل أساسدى عةدى ثبددو التهمدة  ،وبدريم أنهدا منسددوبة إلدى مصددر سدرد لددم
ياصـ عنه الضابط ولم يتـ لةمحكمة سماعه .
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وترا ب محكمة النقض اسدتعمال محداكم الموضدوع لتةد السدةطة التقديريدة مدن
خددالل األسددباب التددى تسددو ها ردًا عةددى الدددف بمددا هدداب ا سددتد ل بهددا مددن صددور
وتسددتةرم بددداوة أن تاصددـ المحكمددة عددن عناصددر التحريددا والددد ل التددى وثق د بهددا
إليها  ،فدذا كان

واطمأن

تةد المقددما و دد هدابها التاهيدل أو التعمديم ولدم تتضدمن

كذل الرد عةى مدا ورد بددفاع المدتهم مدن عناصدر تندال منهدا فددن ذلد ممدا ينبدئ عدن
أنهدا لدم تاطدن لحقيقدة دفدداع الطاعندة فدى هدذا الصدددد  ،ولدم تمحصده التمحديص الددد ي
والكافى الذد يمكنها من الاصل فى الدف المذكور عن بصر كامل وبصيرة هامةة .
 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأن :
« سدددكو الحكدددم عدددن دفددداع ادددوهرد إيدددرادًا لددده وردا عةيددده ـ يصدددمه
بالقصور المبطل بما يواب نقضه »
* نقض  1973/2/11ـ س  24ـ ر م  32ـ ص 151

 وقضتَبأن :
« اضى الموضوع مةرم بالرد إياابًا أو سةبًا عةى ما يقدمه له الخصدوم
من الطةبدا

الاوهريدة وإياالده هدذه الطةبدا

وعددم رده عةيهدا موادب لدبطالن

حكمه »
* نقض  1932/10/31ـ مج القواعدد القانونيدة ـ محمدود عمدر ـ ج 2ـ ر دم  379ـ
ص 610

وينددى عددن البيددان أن أ ددوال الضددابط إبددراهيم صددالـ عددرب ـ ليس د

هددهادة ،

وإنمددا هددى مسددتمدة مددن تحرياتدده السددرية ماهةددة المصدددر  ،وتة د التحريددا وحدددها
مادامد ماهةددة المصدددر

تصددةـ بددذاتها دلدديال عةددى ثبددو التهمددة  ،ومددن المسددتحيل

عةى المحكمة التعرف عةى مدد اديتها وصحتها ومطابقتها لةحقيقة .
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ألنهدا ماهةدة المصددر و تعددو بددذل أن تكد ّون رأيدا لصداحبها يحتمدل الصدددق
والكددذب  ،والصددحة والددبطالن  ،بينمددا

يكددون ا تندداع المحكمددة إ ّ بندداو عةددى مصدددر

معةدوم يمكددن مددن خددالل منا هددته التعددرف عةدى مدددد صددحة أ والدده واسددتخالص وادده
الح فى ههادته .
وبناو عةى ذل فدن تحريا

الضابط المذكور ماهةة المصددر

تكدون ماددرد رأد لاامعهددا  ،والقاضددى الانددا ى

تعددو عدن أن

يدددخل فددى اطم ناندده وعقيدتدده رأيًددا

آخددر لسددواه األمددر الددذد يعيددب الحكددم بالقصددور فضدالً عددن الاسدداد فددى ا سددتد ل ألن
المحكمة تساند

فدى حكمهدا إلدى دليدل لديس طعدى أو ادارم بدل هدو فدى حقيقتده رأد

يحتمل الصدق والكذب ويتأراـ بين الحقيقة وما ينايها وينتقضها .
 وقدَاستقرَقضاءَمحكمةَالنقضَعلىَأنَالتحرياتَ
لاَتصلحَبذاتهاَدليلاَعلىَثبوتَالتهمةَََ.
فتقولَمحكمةَالنقضَبأكثرَمنَحكمَمنَعيونَأحكامها  :ـ
« لمددا كددان مددن المقددرر أن األحكددام ياددب أن تبنددى عةددى األدلددة التددى يقتند منهددا
القاضى بددانة المتهم أو ببراوته صادرا ً فدى ذلد عدن عقيددة يحصدةها هدو ممدا ياريده
من التحقي مستقالّ فى تحصيل هذه العقيدة بناسه

يهاركه فيها ييدره و يصدـ فدى

القدانون أن يدددخل فدى تكددوين عقيدتده بصددحة الوا عدة التددى أ دام ضدداوه عةيهدا أو بعدددم
صحتها حكما لسواه  ،وأنه وإن كان األصل أن لةمحكمة أن تعدول فدى تكدوين عقيددتها
عةى التحريا
بسداط البحد
ثبو

باعتبارها معررة لما سا ته مدن أدلدة طالمدا أنهدا كاند مطروحدة عةدى
إ أنهدا

تصددةـ وحددها ألن تكددون ريندة معينددة أو دلديالً أساسديّا عةددى

التهمة  .ولما كان الثاب أن ضابط المباحد

لدم يبدين لةمحكمدة مصددر تحرياتده

لمعرفة ما إذا كان من هأنها أن تدؤدد إلدى صدحة مدا أنتهدى إليده فأنهدا بهدذه المثابدة
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الصدحة والدبطالن والصدددق

تعددو أن تكدون مادرد رأد لصداحبها تخضد إلحتمدا

والكددذب إلددى أن يعددرف مصدددره ويتحدددد كنهدده ويتحقدد القاضددى مندده بناسدده حتددى
يستطي أن يبسط ر ابته عةى الدليل ويقددر يمتده مدن حيد

صدحته أو فسداده وإنتااده

فى الدعود أو عدم إنتااه وإذ كاند المحكمدة دد اعةد أسداس إ تناعهدا رأد محدرر
محضر التحريا

فدن حكمها يكون د بنى عةدى عقيددة حصدةها الهداهد مدن تحريده

عةى عقيدة استقة

المحكمة بتحصيةها بناسها فدن ذل مما يعيب الحكدم المطعدون فيده

بمددا يتعددين معدده نقضدده واإلحالددة بحيددر حااددة إلددى بح د بددا ى مددا يثيددره الطدداعن فددى
طعنه » .
* نقض  1983/3/17ـ س  34ـ ر م  79ـ ص 392
* نقض  1968/3/18ـ س  19ـ ر م  62ـ ص 334
* نقض  1990/3/22ـ س  41ـ ر م  92ـ ص 546

و د تواتر ضاو محكمة النقض عةى أن القاضى الانا ى

يتقيدد بدرأد سدواه ،

و حتى بحكم اضى انا ى آخر  ،احترامدا وتحقيقدا ً لواابده فدى الحكدم عةدى حقيقدة
الوا الاعةى عةدى مقتضدى العقيددة التدى تتكدون لديده هدو مهمدا تنا ضد

مد رأد أو

صدادرا فدى ضدا ه عدن عقيددة يحصدةها هدو مسدتقالً فدى
حكدم سدواه  .فهدو يقضدى
ً
تحصيةها بناسه

يهاركه فيها ييره ومهما تنا ض

م أد حكم آخر لسواه0

* نقض  1982/5/9ـ س  33ـ ر م  163ـ ص 561
* نقض  1984/4/10ـ س  35ـ ر م  88ـ ص 404
* نقض 1984/5/8ـ س  35ـ ر م  108ـ ص 491
* نقض 1962/10/23ـ س  13ـ ر م  166ـ ص 672
* نقض 1961/11/7ـ س  12ـ ر م  177ـ ص 888
* نقض  1966/3/7ـ س  17ـ ر م  45ـ ص 233
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* نقض  1983/3/17ـ س  34ـ ر م  79ـ ص 392
* نقض  1968/3/18ـ س  19ـ ر م  62ـ ص 334
* نقض  1990/3/22ـ س  41ـ ر م 92ـ ص
546

ومن المقرر أن الدليل فى المواد الانا ية الذد تتساند إليده المحكمدة فدى حكمهدا
باإلدانة يتعين أن يكون اارمدا ً و اطعًدا

يتطدرق إليده أدندى هد أو احتمدال أو ظدن ،

و يقد فى ذل القول بأن المحكمة تساند فى حكمها إلى دليل آخدر لمدا بدين األدلدة
فى المواد الانا ية من تساند يتعذر معه التعرف عةى مدد أثر الدليل الااسد فدى عقيددة
المحكمة .

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأن :
« األدلة فدى المدواد الانا يدة متسداندة  ،ـ يكمدل بعضدها بعضدا  ،ويهدد بعضدها
يمكن التعرف عةى مقدار األثر الدذد كدان ل سدتد ل الااسدد عةدى

بعضا  ،ـ بحي

عقيدة المحكمة  ،ـ وماذا كان سوف يكون رأيها إذا تنبهد إلدى فسداد مدا إعتقدتده خطدأ
عةى خالف الثاب

وعةى خالف الحقيقة »

* نقض  1986/1/22ـ س  37ـ ر م  25ـ ص 114
* نقض  1990/7/7ـ س 41ـ ر م  140ـ ص 806
* نقض  1985/3/28ـ س 36ـ ر م  83ـ ص 500
* نقض  1986/10/9ـ س  37ـ ر م  138ـ ص 728
* نقض  1983/2/23ـ س 34ـ ر م  53ـ ص 274
* نقض  1984/1/15ـ س 35ـ ر م  8ـ ص 50
* نقض  1969 /10/27ـ س  20ـ ر م  229ـ ص 1157
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* نقض  1985/5/16ـ س  36ـ ر م  120ـ ص 677
* نقض  1979/5/6ـ س 30ـ ر م  144ـ ص 534
* نقض 1982/11/4ـ س 33ـ ر م  174ـ ص 847

وإذ خدالف الحكدم المطعدون فيده هدذا النظددر  ،فدنده يكدون معيبًدا لقصدوره واابًددا
نقضه طالما اتخذ

المحكمدة مدن تةد التحريدا دلديالً ضدد الطاعندة و ضد باإلداندة

بناو عةيها .

وعنَطلبَوقفَالتنفيذَ
فدنه لما كان ا ستمرار فى تنايذ الحكم المطعون فيه ضدد الطاعندة مدن هدأنه أن
أضرارا اسيمة
يرتب لها
ً

يمكدن مدداركتها  ،بمدا يحد لهدا طةدب و دف تنايدذه مؤ تدا

ريثما ياصل فى هذا الطعن .
فلهذهَالأسبابَ
تةتمس الطاعنة من محكمة النقض األمر بو دف تنايدذ الحكدم المطعدون فيده مؤ تدا
ريثما ياصل فى هذا الطعن .
والحكمََأولا  :بقبول الطعن هكالً .
ََََََََََثانيا  :وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واإلحالة .
المحامىََ/رجائىَعطيةََ
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َ

قتلَعمدَمقترنَبجنايةَإحرازَوحيازةَبندقيةَآليةَوذخائرراَ
الشروعَفىَقتلَآخرََ.
ـــــــَ
فىَالنقضَرقمََ86َ/َ10627قَ
ـــــــَ
ََََََََََََََََََعنَالجنايتينَالمضمومتينَرقمىَ
َ2012َ/َ4232السلامَثانَ(ََ2012َ/َ6279كلىَ
شرقَالقاررةَ)َ
ورقمََ2014َ/َ2109السلامَثانَ(ََ2014َ/َ936
كلىَشرقَالقاررةَ)َ
ــــــــَ
َََََالقصــورَفــىَالتســبيبَوالإخلــالَبحــقَالــدفاعَوفســادَالإســتدلالَ
والتعسفَفىَالإستنتاجَـَالقصورَفىَالتسبيبَوالإخلالَبحقَالـدفاع َـَ
القصــورَفــىَالتســبيب َـَالبطلــانَوالقصــورََ,والإخلــالَبحــقَالــدفاعَ
والتعسفَفـىَالاسـتنتاجَوفسـادَالإسـتدلال َـَشـروطَالـاقتران َـَحجيـةَ
الأمرَالضمنىَبألاَوجهَلإقامةَالدعوى َـَالتنـاقض َـَالقصـورَوالتهافـتَ
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وفسادَالإستدلالَـَالحـديثَعـنَالأفعـالَالماديـةَلـاَيكفـىَلإثبـاتَنيـةَ
القتلَـَالقصدَالجنائىَاللاصَفـىَالقتـلَومـاَيسـتلزمه َـَالقصـورَفـىَ
التســـبيبََ,وفســـادَالاســـتدلالََ,والتعســـفَفـــىَالاســـتنتاج َـَحـــدودَ
وعواباَالسلطةَالتقديريةَلمحكمةَالموعوعَـَعددَجوازَنقضَقرينـةَ
البراءةَبالإفتراضَـَالقصورَفىَالتسبيبَوفسادَالإستدلالَـَاللطأَفىَ
الإســنادَوملالفــةَالثابــتَبالــأوراق َـَتســاندَالأدلــة َـَالقصــورَالمعيــبَ
والإخلــالَبحــقَالــدفاعَوفســادَالاســتدلالَبعــدمَبيــانَأســبابَعــدولَ
المحكمةَعنَقرارراَبـالتحقيقَوسـماعَشـهود َـَالقصـورَوالإخلـالَبحـقَ
الدفاعَوفسادَالإستدلالَبعدمَالتعـرضَللـدفاعَالمكتـوبَإيـراداَأوَردا َـَ
أ
القصورَوالتناقضَوالتهاترَوالتعسفَفىَالإسـتنتاج َـَالقصـورَواللطـأَ
فىَتطبيقَالقانونَََ.
َ
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محكمةَالنقض
الدائرةَالجنائية
مذكــــــرةَ
بأســـــــبابَالطعنَبالنقضَ
المقدمَمن  .......... :الطاعن ا

محكوم ضده ـ طاعن
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وموطنه المختار مكتب األستاذ  /محمدد رادا ى عطيده ـ وهدهرته رادا ى
عطيه ـ المحامى بالنقض  26هارع هريف باها ـ القاهرة .
َ
عــــــــــــد :

النيـابــة العـامـة

فىَالحكم

 :الصادر من محكمة انايا القداهرة باةسدة  2015/12/14فدى
القضدددددية ر ددددددم  2012/4232انايدددددا السددددددالم ثدددددان ر ددددددم
 2012/6279كةى هرق القداهرةا المضدموم إليهدا الددعود ر دم
 2014/2109انايددا السددالم ثددان  2014/936كةددى هددرق
القاهرةا ليصدر فيهما حكم واحد .
والمحكددوم فيهددا حضددوريا بمعا بددة  .......الطدداعن بالسددان المهدددد
لمدة عهر سنوا عما أسند إليه  ،وبمعا بدة  ........المدتهم ، 1/
 ........المددتهم  2/ـ ييابيددا ـ بالسددان المؤبددد عمددا أسددند إليهمددا
والمصاريف الانا ية .
الوقائـــعَ

 أحال النيابة العامة فى  2014 /3/16كالً من المتهمين :
1ـ  .............المتهم 1 /
2ـ  .............المتهم 2 /
3ـ  ............الطاعن ا
إلى المحاكمة أمام محكمة انايا القاهرة فى الددعو  2012/4232انايدا
السالم ثان ـ ونسب

إليهم فى أمر اإلحالة :ــ

أنهم بتاري : 2012/7/ 30
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تةدوا الماندى عةيده محمددود محمدد عبدد الدرحيم عمددًا  .بدأن أطةد عةيدده
عيارا ناريا ـ أثنداو تواادد بدا ى المتهمدين
المتهم األول  .........الطاعن ا
ً
المتهمدددين الثدددانى والثالددد ا عةدددى مسدددر الاريمدددة مستعرضدددين القدددوة
باستخدام العنف مكدرين األمن والسكينة ومعرضدين حيداة الحيدر وممتةكداتهم
لةخطر ـ اصدين من ذل

تةه فأود

بحياته .

وا ترندد هددذه الانايددة بانايددة أخددرد أنهددم بددذا الرمددان والمكددان ،
أحرروا وحاروا بحير ترخيص بند ية آلية وذخا رها .
وطةب

النيابة عقابهم بمواد ا تهام الواردة بأمر اإلحالة .

وتضدددمن دددرار النيابدددة بددددذا التددداري

نسددد صدددورة مددددن األوراق

تخصص عن وا عة التعددد عةدى الماندى عةيده  /كدريم محمدد أحمدد موسدى
المثارة باألوراق ويتم التصرف فيها استقال ً .
 وبعددد عددامين أحالد النيابددة  ،ذا المتهمددين الثالثددة لةمحاكمددة بالانايددة المنسددوخة
التددددى أخددددذ ر ددددم 2014 / 2109السددددالم ـ أنهددددم بددددذا المكددددان والتدددداري
 : 2012/7/30ــ
هرعوا فى تل المانى عةيه  /كريم محمد محمدد أحمدد موسدى ـ بدأن
دداموا بدددطالق العديددد مددن األعيددرة الناريددة صددوبه إ أندده ددد خدداب أثددر
اريمتهم لسبب
وطةب

دخل إلرادتهم فيه وهو تداركه بالعالج .

النيابة معا بتهم بمواد ا تهام الواردة بأمر اإلحالة .
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وباةسددة  2015/6/8فددى كددل مددن الدددعويين أمددر المحكمددة طبقددا لةثاب د
بمحضددرد اةسدداتها ـ بضددم القضددية المنسددوخة الر يمددة  2014/2109إلددى القضددية
 2012/4232ـ انايا

السالم ثان ـ ليصدر فيهما حكم واحد .

وباةسددة  2015/12/14حكم د المحكمددة حضددوريّا بالنسددبة لةمددتهم الثال د
 .........بمعا بته بالسدان المهددد لمددة عهدر سدنوا وييابيًدا بالنسدبة لةمتهمدين األول
والثانى بالسان المؤبد عما نسب إليهم .
ولما كان الحكم الصادر ضدد المدتهم الثالد  ................معيبًدا بداطالً  ،فقدد
طعن عةيه بوكيل بطري النقض يبديـ لده هدذا الطعدن بدالنقض مرفد أصدل التوكيدلا
وذل بتاري  2016/ 2 / 10و يد طعنه تح ر م

تتاب .

ََََََونوردَفيماَيلىَأسبابَالطعنَبالنقضََََ:
َ
أســـــــــبابَالطعـــنَ
السببَالأولََ:القصـورَفىَالتسبيبَوالإخلالَبحقَالدفاعََ،
َََََََََََََوفسادَالاستدلالَوالتعسفَفىَالإستنتاجَ.
حصة

محكمة الموضوع وا عة الددعود التدى ضد

بدداندة المتهمدين عنهدا

ومددنهم الطدداعن ـ بقولهددا « إندده بتدداري  2012/7/3وهددو أحددد أيددام هددهر رمضددان
المبدار و عد مهداارة بددالعنبر ر دم 9ا خضددار سدوق العبددور بالنهضدة دا ددرة سددم
دار السالم بين ك إّل من أحمد نور خةياة  ،وسعيد نور خةياة كطدرف أول ـ وبدين .....
المددتهم  2/وهددهرته  .......ـ بسددبب المهدداحنا والمهددادا بددين السددا قين والحمددالين
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المواددودين داخددل السددوق  ،وفددى عصددر ذا اليددوم تدددخل المددتهم الثددانى  .........فددى
المهاارة فتعدد عةيه أحمد نور خةياة بالضرب بتوايه يده موا ًها لكمدة ويدة لواهده
أحدث

كدمة بواهه  ،األمر الذد أثار حايظتده ومد

ةبده بالكيدد والريبدة فدى ا نتقدام

فةاددددأ إلددددى هددددقيقه المددددتهم األول  .........وابددددن هددددقيقتهما المددددتهم الثالدددد ..........
الطدداعن ا وأخبرهمددا بمددا حددد لدده مددن إعتددداو وعبأهمددا ناس ديّا لالنتقددام ورد ذل د
العدوان  ،وكان أن الطرف األول أحمد نور خةياةا وبرفقته آخرون إلى محدل المدتهم
األول لادددض الندددراع وحدددل المهدددكةة والتصدددالـ  ،إ ّ أن األخيدددر رفدددض وتوعدددددهم
فانصرفوا عا دين إلدى محةهدم داخدل السدوق وبعددها دام المتهمدون الثالثدة المدذكورون
بحد ذويهددم وأ دداربهم وهدديعتهم ل عتددداو عةددى الطددرف األول واإلنتقددام مندده  ،فعقدددوا
العرم وبيتوا النية عةى القتل والعدوان بعدد أن تدألف مهداربهم العةيةدة عةدى ذلد  ،و دد
راوتهم أناسهم األمارة بالسدوو أن يتعداونوا عةدى ا ثدم والعددوان بدد مدن أن يتعداونوا
عةدد ى البددر والتقددود فددى ذلدد الهددهر الاضدديل والددذد تصدداد فيدده الهددياطين بدددالعقود
واأليالل  ،يير أن هديطانهم كدان مطةد السدرا يصدول ويادول ويددف بدين انبداتهم
ليسرد ضالله وييه فى ناوسهم مارد الدم فدى العدروق  ،فداتاقوا فيمدا بيدنهم ـ ومد
ا خددرين الماهددولين مددن أ دداربهم وهدديعتهم عةددى النيددل مددن الطددرف األول وا عتددداو
عةيه والخالص منه بقةته ورتبوا أمرهم فيما بيدنهم ودبدروا وخططدوا لهدذا المهدروع
اإلارامدى وأعدددوا العدددة واهدروا أناسددهم باألسددةحة الناريدة والددذخا ر وحمددل المددتهم
األول بند ية آلية بينما حار الثانى طبناة وحمدل المدتهم الثالد الطداعن بند يدة آليدة
وعنددددما حدددان موعدددد أذان المحدددرب والصدددا م ياطدددر أو يصدددةى تواددده المتهمدددون
وبددرفقتهم آخددرين مددن المددوالين لهددم إلددى العنبددر ر ددم  9ا خضددار بالسددوق وفددور
بةددويهم مكاندده بدددأوا فددى إطددالق وابددل مددن األعيددرة الناريددة فددى كافددة أرادداو المكددان
وعةى األرض وفدى الهدواو ويادط وتنددا

المحدل فدالذ أفدراد الطدرف األول بدالارار

من الباب الخةاى لةمحدل بينمدا إسدتمر المتهمدون فدى إطدالق األعيدرة الناريدة بحدرارة
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هديدة وبطريقة أثدار

الدذعر وروعد

ا مندين وعرضد

حيداتهم لةخطدر فقدد أرادوا

إهدددعالها حربدددا ومادددررة بالسدددوق وأرادوا ألعيدددرتهم الناريدددة أن تقتدددل مدددن تقتدددل وأن
تصيب من تصيب بعد أن نرع الرحمة والهداقة مدن ةدوبهم وامدت

أناسدهم بالكيدد

والريبة المحمومة والمةتاعة فى ا نتقام والعدوان وفدى تةد األثنداو كدان المدتهم األول
 ........يصيـ بدأعةى صدو

مهدددًا ومتوعددًا و دال بدأعةى صدوته أحندا هنمهديهم مدن

السددوق وهنةبسددهم طددر فخددرج إليدده المانددى عةيدده محمددود محمددد عبددد الددرحمن وهددو
هاب فى مقتبل العمر ـ السن  21سنة ـ وفى ريعان هبابه ليعاتبه عةدى وعيدده وتهديدده
والسباب الصادر منه فو ع

مهادة بينهما وتبادل السباب فما كان مدن المدتهم الثدانى

 ..........إ أن طةب من هقيقه المتهم األول إطالق الندار عةيده و تةده فصدوب المدتهم
دارا ناريًددا فددى
األول سددالحه النددارد إلددى مكددان اتددل باسددم المانددى عةيدده فددأطة عيد ً
ر بته اصدين من ذل
والتى أود

تةه فأحدثوا به اإلصدابة الموصدوفة بتقريدر الصداة التهدريحية

بحياته .

و د ا ترن

بهذه الاناية اناية أخرد هى أنهدم عدن ذا الرمدان والمكدان سدالاى

البيان ـ هرعوا فى تل كريم محمد أحمد موسى ـ وهو طال لم يبةدغ الثالثدة عهدرة مدن
دارا ناريًددا اصدددين مددن ذل د
عمددره ؟!!! ا ـ بددأن أطةقددوا عةيدده عيد ً
اإلصددابة المبينددة بددالتقرير الطبددى المرف د

تةدده فأحدددثوا بدده

ـ وخدداب أثددر هددذه الاريمددة لسددبب

دخددل

إلرادتهم فيه هو مداركة المانى عةيه بالعالج .
و ياو
المحكمة لو ا

البصير أن اسم المتهم الثال

ـ الطاعن  ،يا ب ييابًا تاما عدن تحصديل

الدعود  ،فضال عما فى تحصيةها من فساد سيرد فى موضعه .
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واددير بالدذكر أن هدذا التصدوير  ،الدذد راد بده النيابدة  ،واعتنقده الحكدم
بعبدارا إنهدا ية بالييددة مسدتقاة مددن الكتددب الدينيددة ـ مد كامددل ا حتدرام لهددا بداهددة ـ
عال ددة لهددذا التصددوير بحقيقددة الو ددا  ،و معددين و مأخددذ لهددذه العبددارا

ولكددن

اإلنها ية الباليية الحماسية باألوراق .
بددل الثاب د بدداألوراق أن لةوا عددة صددورة أخددرد تخددالف تة د الصددورة التددى
بها سةطة اإلتهام وأفريتها المحكمة وبتريد إنها ى باليدى حماسدى فدى أسدبابها

أخذ

بال مأخذ  ،وهى أن مهاارة نهب ـ كما أورد الحكم ذاته ـ بين الطدرفين المتهداارين
وهما أسرة أحمد نور خةيادة محمدد وعبدده سدماره عبدد العريدر مصدطاى عةدى الددين ،
وأنه حد

تبادل إطالق النار بين أفراد ماهولين بطريقة عهوا ية فأصديب مدن ادراو

القصف النارد العهوا ى ك إّل من محمدود محمدد عبدد الدرحمن بدصدابة أود بحياتده ،
كما أصيب الطادل كدريم محمدد موسدى بدصدابة ييدر مقصدودة وهدهد بدذل والدده ذاتده
وأمكن تداركها بالعالج .
ومددن ذل د يبددين أندده
لةو ددا ،

معددين بتاتددا بدداألوراق يسدداند مددا اعتسداه تحصدديل المحكمددة

ويثبدد أو حتددى يايددد أن المتهمددين ومددنهم الطدداعن ددد أتدديـ لهددم الو دد

والارصددة و د المهدداارة متالحقددة الاصددول والمهدداهد  ،ألن يستخةصددوا أناسددهم مددن
المهاارة التى سةم بها الحكم ذاته  ،ناهي بأن ياتمعوا و يتهداوروا ويتبداحثوا ليتاقدوا
وتنعقددد إراداتهددم وتتحددد عةددى ارتكدداب صددورة الاريمددة « المختةقددة» لخت نررم الددواردة
بمدونا

الحكدم  ،ناهيد بدالربط المعتسدف الدذد

مأخدذ لده أيضدا و معدين باريمدة

البةطاددة المنصددوص عةيهددا فددى المددادة  375مكددرر أا عقوبددا

 ،وا سترسددال مددن

هددذا ا عتسدداف الددذد لددو سددوير منطقدده عتسددف وصددف البةطاددة لكددل مهدداارة ،
وليضيف الحكم إلى ذل ـ اختال ا بال مأخذ أو دليل نسبة إحرار سال بنوعه إلدى كدل
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متهم من المتهمين  ،م أن أ وال خصومهم فى المهداارة لدم تسدتقر عةدى رأد بدل دد
تهاتر

تنا ضًا يتأبى عةى التوفي بحي لدم يعدد يعدرف مدا إذا كدان هدذا أو

وتنا ض

ذا يحمل أو

يحمل ن ن سال ًحا  ،وما هو نوعه اد إن كان بل واداو أ دوال

اام التحريا

 ،وههادة امي الهدهود أمدام المحكمدة ـ لمفنر نايًدا تا ّمدا

فى التحقيقا

مهاركة المتهم الثال

 /الطاعن فى أحدا المهاارة  ،بل ومنها ما نادى وادوده عةدى

اإلطالق عةى مسر المهاارة !
و د ثب

ثبوتا مؤكدا  ،مما دار بتحقيقا المحكمدة ذاتهدا  ،وأوضدحه الددفاع ،

أن لةوا عة صورة تختةدف كدل ا خدتالف  ،وسداق الددفاع العديدد مدن األدلدة التدى تؤيدد
هددذه الحقيقددة  ،وتقط د بصددحة دفاعدده سددواو بمرافعتدده الهدداوية بالاةسددة أو بمذكرتدده
المقدمة لةمحكمة  ،والمثب تقديمها بمحضر الاةسة لتكدون ادروا

يتادرأ منده  .و دد

تضمن هذه المذكرة ما يةى :
« أامعد

اميد األ دوال التددى سددمع  ،والدبالت والتحريددا التدى دددمها النقيددب

أحمد عبد الحميد محمد عادل الضب ـ
عةدى أن الوا عدة مهداارة هدار

بحيدر ترتيدب سداب  ،وتالحقد أحدداثها بعددد

العصدددر إلدددى أذان المحددددرب السددداعة 50ر 6ا يدددوم  2012/7/30الموافدددد 11
رمضان سنة 1433هـ .
وعةى ذل  ،فدن المنسوب إلى أطراف المهاارة  ،أفعدال تةقا يدة لحظيدة لدم
يسدبقها اتاداق وترتيددب سداب  ،ممددا مقتضداه أنده
يسْأل أحد إ عةى ما يثب

محددل لةمسد ولية التضددامنية  ،وأ

أنه محدثه هخصيا  ،بمعنى أنه الذد ارتكب فعةده المدادد

وأفضى به إلى نتياة .
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َوالواعحَالظاررَالجلى :
[]1

أنه د ارد تستيف الدعويين  ،فى ييداب المتهمدين الثالثدة بدأمرد اإلحالدة ،

وتح

انا الطرف ا خر فدى المهداارة و ا ددهم أحمدد ندور خةيادة محمدد  ،فادرض

ورااله التصوير المحةوط الذد أراده  ،ومن أسف إنساق إليه وتبناه النقيدب أحمدد عبدد
الحميد عادل الضب .
وم د ذل د  ،فدددن التسددتيف الددذد اددرد فددى ييدداب المتهمددين  ،هددابه العددوار
والتهاف
ذا

 ،ونضـ بكذبه وبعده عدن الوا د  .ومدن الحريدب أن يهدهد عةدى هدذا الكدذب

تحريا

فتضمن

الضابط الذد تبنى تصوير الاري ا خر والذد إفتعدل وبددأ المهداارة ،

تحرياته عةى عالتهاما يكذب التصوير المطرو منهم .

 العناصرَالرئيسيةَفىَالتحرياتَعلىَعلاتهاَ
وأقوالَجامعهاَالنقيبَأحمدَالضبع ـ
وتضمنتَرذهَالعناصرَالرئيسية :ـ
 .1الوا عة مهاارة  .طرف أول

 ...............المتهم  2/ا نا
 ...............المتهم  1/ا ن ا

و تواد أد أهارة لةمتهم الثال
طرف ثان أحمد ندور خةيادة
ا
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 ......الطاعن ا
هداهد  1/بالقا مدة !!!

سعيد نور خةياة

 .2األحدددا

هقي األول ا

البدداد بالتعدددد أحمددد نددور خةياددة هدداهد 1/بالقا مددة!!! ا ـ

حي
تعدد عةدى  ........المدتهم  2 /وضدربه ـ بآلده ـ
عةى واهه .
[ هدددذا وثابددد
مستندا

بدددالتقرير الطبدددي الرسدددمي وبدددا ى

الحافظة المؤرخدة  2014/12/15عدن

راا ى عبد العرير مصطاى ـ أن المدذكور أدخدل
لمستهداى معهدد ناصددر ـ الطدوار

ـ فدى السدداعة

 6.40م يدددوم  11 2012/7/30رمضدددان ا ـ
وأحيددل إلددى سددم الاراحددة  ،وأن إصددابته كدمددة
وار

طعى بالابهة مدن الناحيدة اليسدرد  ،وتدم

عمدددل يدددرر اراحيدددة  ،وتوصدددى بدددالخروج مددد
المتابعة بالعيادة الخاراية ]
وهددددذا دليددددل رسددددمى ووا عددددى دددداط بددددأن
 ............متهم  2/لدم يحضدر و دا المهداارة
التددى تتابعدد بعددد التعدددد عةيدده وإصددابته حيدد
ذهددب تدددوا إلدددى مستهددداى معهدددد ناصدددر إلسدددعافه
وعالاه .
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 .3وأضاف النقيب أحمد الضدب أنده مد اإلفطدار  ،حدد إطدالق العديدد مدن
األعيرة النارية ـ
ويالحظ أنه لةمرة الثانية لدم يدذكر المدتهم 3/
 .......الطدداعن ا ـ كمددا يالحددظ أن المدددتهم 2/
 ..............كددددددان بمستهدددددداى معهددددددد ناصددددددر
ل سعاف والعالج فى تو ي

أذان المحرب .

وأضدددداف النقيددددب الضددددب أندددده نددددتج عددددن
األعيددرة الناريددة التددى لددم يحدددد مسددارها ا وفدداة
محمود محمد عبد الدرحيم  ،وإصدابة كدريم محمدد
بدنص تعبيدره ،
محمد ـ الةذين تصدادف واودهمدا
ّ
مما يايد أن إصابتهما لم تكن مقصودة بذاتها .
 .4الهدداار بدددأ بالسددب والهددتم وأندده كددان حقددا بددين  ........المددتهم  1/ا
وأحمد نور خةياة

هاهد  1/بالقا مة !! ا

 .5وأهار إلى أهترا ماهولين لم يحددهم ولم يعرفهم !
 .6لم تتوصل تحرياته إلى من كان يحمل سال ًحا من عدمه .
وفى الو

الذد أهار فيه إلى أن  ........المتهم  2/ا مرخص لده

بحمل طبناة أورد بأن البند ية ا لية المنسوب حمةهدا إلدى سدمارة المدتهم
 1 /ا لم تتوصل تحرياته إلى مصدرها .
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 .7لددم تتوصددل تحرياتدده إلددى أن صددد المتهمددين كددان إرهدداق رو المانددى
عةيهما .
 .8المانى عةيهما ـ لم يكن لهما أد عال ة أصالً بالمهاارة التى اندلع

.

[ وهذا يؤكد أن إصابتها عهدوا ية ييدر مقصدودة وييدر معدروف
مصدرها لةهيوع ولهيوع اإلطالق ]
 .9لم يكن هنا تصويب لةسال تااه المانى عةيهما .
 .10لم تتوصل تحرياته إلى محد إصابة كريم محمد محمدد الماندى عةيده
فى الدعود المضمومة ا .
 .11أفداد

تحرياتده أن محدد إصدابة المتدوفى محمدود محمدد عبدد الدرحيم ـ

هددو «  »...........المددتهم األول ولددم يددتهم أيددا مددن المتهمددين الثددانى أو
الثالد
الثال
.12

الطدداعن ا بدصددابته عةمددا بأندده لددم يددذكر أصددال واددود المددتهم
من األساس !

توصة تحرياته إلى « عدم صد » اإلصابة أو القتل .

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

[َ]2والمقطوعَبهَمنَواقعَماَتقدم :
ََََََأولا  :أن النقيب الضب لم يذكر بتاتا المتهم الثال

 ...........الطاعن ا

ولم ينسب إليه أد فعل
ولم يثب

توااده فى إطالق النار
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َََََثانيـا  :أن المدتهم  .......... 2 /ـ كدان بمستهدداى معهدد ناصددر يتةقدى اإلسددعاف
والحرر الاراحيدة والعدالج ـ فدى ذا تو يد إطدالق النيدران وإصدابة
المانى عةيهما ومن ثم يستحيل ما ينسبه أمر اإلحالة إليه .

وكشفَتحقيقَالمحكمةَالموقرةَ
عنَصحيحَوواقعَالأدلةَ
ورىَكلهاَتنفىَأىَمسارمةَأصليةَأوَتبعيةَفىَحقَالمتهمينَ
وفىَحقَالمتهمَالثالثََ/الطاعنَـَعلىَالتحديدَ
(َأولاَ)

تحقي المحكمة المو رة باةسة 2014/10/4
وفيه سمع الهاهد األول والهاهد السادس والهاهد
الثال

والهاهد الثانى ـ من ههود اإلثبا

ص  4ـ  10من م حاضر الاةسا

ا

أولاَ :الهاهد األول أحمد نور خةياة محمد ص  4ـ  6محاضر الاةسا ا
وههد نصا بما يةى :
 كان فيه مهاارة وعةى حسب ما سمعنا  ..بيقولوا ...
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 واحد ا

له طةقة أد يير مقصودة ا وتوفى ـ وهدو حايدد الحداج

عبد الرحيم أبو ستة ..
 الحاد

بين العصر والمحرب أثناو أذان المحرب

 أنا كن فى محةى أد أنه لم يهاهد اإلطالق واإلصابا

ا

 أنا طبيعتى فى حالى وهدا المهداارة مدن المحدل بتداعى مد أنده
طرف وضرب  ........ا
اـ ـ أنا ها

س ـ ما الذد هاهدته ؟

ضرب نار وناس كتير

س ـ هل هاهد األسةحة التى كان يتم إطالق النار منها ؟
اـ ـ أنا كن فى محةى وكان ضرب النار بَره وماهاتش األسةحة .
س ـ ذكر

........

بالتحقيقا

اـ ـ عةى حسب ما سمع
س ـ ممن سمع ؟
ى مهاارة وكان فيه ناس كتير والناس مةمومة كتير
اـ ـ ه ّ
س ـ هددل و ا د عةددى كيايددة إصددابة المانددى عةيدده محمددود محمددد عبددد
الرحيم التى أود بحياته ؟
ادددـ ـ معدددرفش إراد اضدددرب وأندددا سدددمع أنددده اددداو لددده طةقدددة فدددى
المهاارة وما

.

ثانياََ:الشاردَالسادسَعبدَالرحيمَأبوَستةَأحمدََ
َََََََََََََََََََََََََََََوروَجدَالمرحومَالمجنىَعليهَالأولََ
َ

ثابتَصََ6بمحاىرَالجلسات .
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حضر األستاذ أسامة يحيى بدر المحامى بتوكيل عن الهاهد 6 /
ويدعى عبد الرحيم أبو ستة أحمد و ررأنه يحضر عنه وأن كل ما ااو عةى
لسانه فى البالت ـ ما هو إ أ وال سمعية وأنه لم يهاهد الوا عة ـ وأنه لم
يستطي الحضور لمرضه .
و دم ههادة موثقة بههادته ـ أهر

عةيها

المحكمة بالنظر واإلرفاق .

و دددد ا ترنددد هدددذه الهدددهادة المبدددداة أمدددام المحكمدددة والموثقدددة بدددد رار موثددد ،
بددد رارا موثقددة أخددرد صددادرة عددن محمددد عبددد الددرحيم والددد المانددى عةيدده األول
المذكور  ،وكذا إ رار موث من هاهد الوا عة عةى سيد عةدى سديد والمرفقدة بالحافظدة
ر م  3 /والتى تضمنتها مذكرة دفاع الطاعن إلى المحكمة .

وعةى ذل تكون كافة األ وال بما فيها أ دوال ادد ووالدد الماندى عةيده األول
أامعد عةددى أن المدتهم األول لدديس هددو القاتدل وعةددى أن المدتهم الثالد

الطدداعن ا

والمتهم الثانى ـ لدم يكوندا بمكدان الوا عدة وأن هندا ماهدولين وتدداخةوا فدى الو دا
وإطالق النيران .
َثالثاَََ:

الشاردَالثالثََ.مجدىَعبدَالباقىَموساَ

ََََََََََََََََََََََََََََََََََوروَابنَعمةَالمجنىَعليهَالأولََ.
(َصََ6ـََ8محاىرالجلساتَ)َ
وشهدَنصاَبماَيلى :
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دد

ـ

الخنا ة كان

كبيرة وتدخة

الناس الةى فى السوق

ـ

بعد أذان المحرب مباهرة سمعنا ضرب نار .

ـ

عقبدال مددا رحد أهددوف إيده ألن المحددل بعيدد هددوية لقيد « صدددام »
الةى هو المانى عةيه محمود عبدد الدرحيم وا د ومصداب بطةد ندارد
فى التر وة عند الر بة  .أد أنه لم يهاهد إصابته ا
فى الطري إلى المستهاى .

ـ

المانى عةيه ما

ـدد

مدددا هددداناش مددين الةدددى ضدددربه  .ولمدددا سددألنا دددالوا عةدددى نددداس كانددد
بتضرب  .وكانوا الوا سمارة وأو د خضر .

ـ
سـ

سبب المهاارة الصبيان الهيالين .
ددرر بالتحقيقددا أن د هدداهد  ......المددتهم  1 /و ......المددتهم 2/
وهم يحمةون األسةحة النارية ويطةقون النار لحظة خروج محمدود عبدد
الرحيم من المحل و

اـ ـ أيوه فعال أنا ة
األحدا

المهاارة وكان معهما ثال ؟

كده بناو عةى ما سمعته  ،وبعدد كدده لمدا عددنا عرفندا

ومعرفنداش الةدى ضدرب ألن الضدرب كدان كثيدر ومدا هداتش

مين بعينه بيضرب .
س ـ ما صةت بأطراف المهاارة ؟
اـ ـ محمددود عبددد الددرحيم المانددى عةيدده ابددن خددالى ـ والطددرف الثددانى مددن
محافظة القةيوبية وليس لى صةة بهم إذن فههادته هذه موثوق بها ا
ـ

لم يكن محمود عبد الرحيم طرفا فى المهاارة إذن فدصابته عهوا ية ا

س ـ ذكددر بالتحقيقددا أن المانددى عةيدده خدددرج مددن محةدده وكددان يعاتدددب
المتهمين عةى إطالق األعيرة النارية .
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اـ ـ ده إلةددى سددمعناه سدداعة الحادثددة ـ وأنددا محةددى بعيددد هددوية عددن مو دد
المهاارة تقريبا  800متر أد رابة كيةو متر ا
س ـ هل هاهد

المتهم الماثل  .........الطاعن ا و

اـ ـ أنا أعرفه ـ وأنا ما هاتوش ساعة و وع الحاد
وبددذل
الثال

المهاارة ؟

.

ط د هددذا الهدداهد وبهددهادته أمددام المحكمددة أندده لددم يهدداهد المددتهم

 /الطاعن بمكان المهاارة ساعة و وع الحاد .

رابعاََََ:الشاردَالثانىََََ:أحمدَرمضانَأحمدَزيدانََ.
ص  8ـ  10محاضر الاةسا ا
وههد نصا بما يةى :
ـد

ضدرب ندار فرحد لقيد الماندى عةيدده

كند بدأفطر وسددمع

محمددددود عبددددد الددددرحيم متعددددور وبيقولددددوا  ......المددددتهم 1/
و .......المددددتهم  2/الةددددى ضددددربوا .

أد أندددده لددددم يهدددداهد

إصابته ا
سـ

متى وأين حد ذل ؟

اـ ـ

فى أذان المحرب يوم إثنين وكان تقريبا  11رمضان .

سـ

ما المسافة بين مكان توااد ومكان المهاارة ؟

اـ ـ

حوالى  300ثالثما ة متر ـ والسوق بقسم العنابر .

سـ

ذكر

بالتحقيقا

أن هاهد  ........المتهم  1/ومعده آلدى و

 ......المتهم  2/ومعده مسددس ومعهدم ثالد يطةقدون األعيدرة
النارية و

المهاارة ؟
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اـ ـ

ده إلةى سمعته من الناس وأنا مدا هداتش حاادة مدن المهداارة
ما الحالة التى هاهد عةيها المانى عةيه محمدود

سـ

عبد الرحيم و
اـ ـ

ما ذكر

؟

أنددا هدداته وا دد تحدد الرصدديف وسددايـ دمدده والندداس كاندد
حواليه .
أد أنه لم يهاهد إصابته ا

سـ

هل هاهد المتهم الماثل المتهم  3/ا و

الحداد ؟ ادـ ـ أل

 .بس أنا أعرفه ألنه معةم فى السوق .
وبذل
الحاد

ط هذاالهاهد بدوره بأنده لدم يهداهد المدتهم الثالد  /الطداعن ـ و د
.
تحقيقاتَالمحكمةَ
بجلسةََ2014/12/15

خامساََََ:الشاردَاللامطََ.محمدَمحمدَأحمدَموسا .
وهو والد المانى عةيه الطال كريم محمد محمدد أحمدد
موسى
ص  11ـ  13محاضر الاةسا ا
َََََََََََََََوشهدَنصاَبماَيلى :
ـ عند أذان المحرب ساعة الاطار لقيندا ضدرب ندار بطريقدة عهدوا ية
بتاع سب أو ثمانية أفراد بيضربوا نار وأصيب ناةى كريم .
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ـ

لمدددا نرلددد عرفددد مدددن النددداس بالسدددوق إن  ........المدددتهم 2/
ضربوه بانرير والةى أخدوه لةمستهاى الطاعن والمتهم . 1/

س ـ هل هاهد

األهخاص الذين يحمةون األسةحة النارية ؟

اـ ـ

ناس معرفهاش .

سـ

بمدداذا تاسدددر مدددا ررتددده مدددن بدددل بدددأن المدددتهم  1/و .....
 .....الطدداعن المددتهم 3/ا وهددهرته حمدداد هددم

المددتهم 2/

من كانوا بالمهاارة وإطالق األعيرة النارية ؟
اـ ـ

أل ما هاتهمش وموهى هم الةى ضربوا .

سـ

وبما تاسر ما ررته من بل ؟

اـ ـ

الضددابط ددال إتهمددوا  .....المددتهم 2/عةهددان هددوه الةددى معدداه
المهكةة .

سـ

بماذا تاسر ما رره ابن كريم من أنده هداهد المتهمدين ومدن
بينهم  ...........الطاعن ا كان معهم أسةحة نارية ؟

اـ ـ

ابنددى كددان أول مددرة ينددرل السددوق ومددا يعددرفش حددد وسددم
الكالم ده من الناس الةى فى السوق .
مرة ثانية .......

سـ

أيضا رر

اـ ـ

أنا ة كده بناو عةى الةى سمعته فى السوق
وأنا سمع الكالم ده من الناس .

سـ

ذكددر بأ وال د بالتحقيقددا أن د لددم تهدداهد إصددابة المانددى
عةيه ؟

اـ ـ
سـ

أل ما هاتش .
ذكر

بالتحقيقا

أن إصابة ناة كريم ييدر مقصدودة وأن

أحدًا من المتهمين أو ييرهم لم يقصد إصابته .
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اـ ـ

أيوة ة

كده ألن إحنا لم نكن طرفًا فى المهاارة .

وبذل تكون ههادة هذا الهاهد د خة بدورها من نسدبة أد فعدل أو مسداهمة
من المتهم الثال

 /الطاعن .

وما أسار عنه تحقيقا

المحكمة يقط باألسس الثابتة ا تية :

األساس األول  .أن وا عة الدعود مهاارة لحظية تةقا ية
وفضال عن كونها د بدأ بعدوان الطدرف رعامدة الهداهد
األول  .أحمد نور خةياة .
د من طرفى المهاارة .
فدنه لم يسبقها إتااق بين أفراد أ إ ّ
األمر الذد تنتاى معه المس ولية التضامنية .
ومددن المقددرر فقهددا و ضدداو أن التضددامن

ياتددرض  ،واألصددل فددى المس د ولية

الانا ية أ يسأل المرو إ عن أفعالده الهخصدية المؤثمدة وحددها و يسدأل عدن فعدل
ارتكبه ييره طالما

يواد اتااق بينهما عةى ارتكاب الاريمة .

ولم يورد الحكم المطعون فيه أد معين أو مأخدذ عتسدافه مدا أورده بأسدبابه ص
 2من حصول اتااق ساب بين المتهمين  ،بأن اتاقدوا فديم بيدنهم ومد آخدرين ماهدولين
من أ اربهم وهيعتهم عةى النيل من الطرف األول وا عتداو عةيده  ،ورتبدوا وخططدوا
لهدذا المهددروع اإلارامددى  .فةددم يددذكر الحكددم متددى وأيددن ااتمعددوا والمهدداارة محتدمددة
ومتتابعدددة المهددداهد  ،و متدددى وأيدددن وكيدددف رتبدددوا  ،و متدددى وأيدددن وكيدددف تال دددوا
وخططوا  ،وبد

عباراته محض كالم فى كالم !!!
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ذل د أن ا تادداق وا عددة ماديددة  ،و يعنددى افتراضددها اإللتاددا عددن أنهددا « وا عددة
مادية »  ،و ع

فى مكان ما ورمان ما  ،بينمدا

يدورد تتداب مهداهد المهداارة بدأن

أحدًا استطاع أن يستخةص ناسه منها  ،وأن يعقد م هذه الرمدرة التدى ذكدر الحكدم بدال
معددين ـ أنهددا ضددم األ ددارب واألهددياع ااتماعددا يتبدداحثون فيدده ويتنا هددون لتسددتقر
إراداتهم وتتحد  ،وأن يرتبوا ويخططوا كما ال الحكم لعتسمفم بال دليل و مأخذ !!!
ومن المقرر الماهوم  ،أنه فى المهاارا

د يواد توافد ـ إن ْ وادد ـ ولكدن

يواددد ويسددتحيل أن يواددد اتادداق سدداب لددم تسددمـ بدده الظددروف  ،ألن المهدداارا
بطبيعتها لحظية طار دة  ،وفدارق فدى الوا د والقدانون بدين ا تاداق ومحدض التوافد ،
وأثر وأحكام كل منهما فى القانون.
 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه :
« مددن المقددرر أن اإلتادداق يتطةددب تقابددل اإلرادا تقددابالً صددريحا ً عةددى أركددان
الوا عة الانا ية التى تكدون محدالً لده  ،ـ وهدو ييدر التوافد الدذد هدو تدوارد خدواطر
الاناة عةى ارتكاب فعل معدين ينتويده كدل واحدد مدنهم فدى ناسده مسدتقالً عدن ا خدرين
دون أن يكددون بيددنهم اتادداق سدداب

ولددو كددان كددل مددنهم عةددى حددده ددد أصددر عةددى مددا

تددوارد الخددواطر عةيدده  ،وهددو مددا

يسددتواب مسدداولة سددا ر مددن اتاقددوا عةددى فعددل

ارتكبه بعضهم إ ّ فى األحوال المبينة فى القانون عةدى سدبيل الحصدر ـ كالهدأن فيمدا
نص

عةيه المادة  243 /من انون العقوبا

ـ أمدا فدى ييدر تةد األحدوال فدنده يادب

لمعا بدددددددددة المدددددددددتهم عدددددددددن فعدددددددددل ارتكبددددددددده ييدددددددددره أن يكدددددددددون فددددددددداعالً فيددددددددده
أو هريكا بالمعنى المحدد فى القانون » 0
* نقض  1979/3/ 19ـ س  30ـ ر م  76ـ ص 369
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 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه :
« من المقرر أنده متدى دان الحكدم المتهمدين فدى اريمدة ا هدترا فدى الاعدل
بطريقى ا تااق والمسداعدة فددن عةيده أن يسدتظهر عناصدر هدذا اإلهدترا وطريقتده ،
وأن يبين األدلدة الدالدة عةدى ذلد

بياندا يوضدحها ويكهدف عدن يامهدا وذلد مدن وا د

الدددعود وظروفهدددا  ،فددددذا كدددان مدددا أورده الحكددم وإن كدددان يددددل عةدددى التوافددد بدددين
المتهمين

يايد اإلتااق كطري من طرق اإلهدترا ألنده يكادى لقيامده مادرد تدوارد

الخواطر بل يهترط فى ذل أن تتحدد النيدة عةدى ارتكداب الاعدل المتاد عةيده  ،األمدر
الذد لم يدلل الحكم عةى توافره بل نااه فى صدراحة كمدا لدم يثبد فدى حد الطداعنين
تدوافر ا هددترا بدأد طريد آخدر حدددده القددانون  ،وكدان ماددرد التوافد

يرتددب فددى

صددحيـ القددانون تضددامنا بددين المتهمددين فددى المس د ولية الانا يددة بددل ياعددل كددال مددنهم
مس و عن نتياة فعةه الذد ارتكبه  ،وكان الحكم مدن اهدة أخدرد لدم يثبد فدى حد
المتهمين أنهم ساهموا فى تل امي المانى عةيهم ـ فدنه بدذل يكدون مهدوبا ً بالقصدور
مما يستواب نقضه » 0
* نقض  1964/10/26ـ س  15ـ ر م  122ـ ص 619

و يستقيم أن ينسب إلى أحد المتهمين أنه هري لمتهم آخر فدى إصدابته لةماندى
عةيه التى أحدث

العاهــــة أو الوفاة  ،ـ فا هترا الانا ى يستةرم ثبو ا تاداق وهدو

ييدر التوافد  ،ـ فاإلتاداق يتطةددب تقابدل اإلرادا تقددابالً صدريحا عةددى اركدان الوا عددة
الانا ية  ،وطبيعة المهاارا

الةحظية الطار ة تأبى ذل  ،ـ كمدا وأن اإلهتــــــدـرا

ياتددرض  ،ـ وإنمددا ياددب أن يثبد ثبوتددا مؤكدددا ً وامدده مددا نصد عةيدده المددادة 40 /
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عقوبا

التى تهترط لتحق اإلهترا ـ ثبدو ا تاداق أو التحدريض أو المسداعدة  ،ـ

وأن تق د الاريمددة بنددا ًو عةددى ذل د  ،ـ وأن يثب د فددى ح د الهددري أندده تدددخل تدددخالً
مقصودا ً يتااوب صداه م فعةه ألن ا هترا

يتحق إ ّ إذا ثبد أن الهدري

صدد

ا هترا فى الاريمة وهو عالم بها اصد إحداثها والمساهمة فى ارتكابها 0
* نقض  1947/10/7ـ فى الطعن  17 / 1833ق
* نقض  1956/6/26ـ س  7ـ ر م  250ـ ص 910
* نقض  1979/3/19ـ س 30ـ ر م  76ـ ص 369
* نقض  1950 / 5/30ـ س  1ـ ر م  230ـ ص 709
* نقض  1955/1/11ـ س  6ـ ر م  144ـ ص 439
* نقض  1969/1/13ـ س 20ـ ر م  24ـ ص 108
* نقض  1955 /12 /26ـ س 6ـ ر م  450ـ ص1531

وإثبا ا هترا ليس يو ً يةح األبرياو بحير ضوابط  ،وليس راما ً
بالحيب والظن والتهويم بال أصول و ضوابط  ،و يمكن أن يكون محض
افتراض بال دليل وبال مأخذ وبال معين وبال استد ل ثاب

صحيـ .

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه :
« لمدددا كدددان الحكدددم دددد دان الطددداعن باريمدددة ا هدددترا

بطريددد ا تاددداق

والمساعدة  ،فقدد كدان عةيده أن يسدتظهر عناصدر هدذا األهدترا وطريقتده وان يبدين
ا دلة الدالة عةى ذل بياندا يوضدحها ويكهدف عدن يامهدا  ،وذلد مدن وا د الددعود
وظروفها  ،بيدد ان مدا أورده الحكدم مدن مادرد تدر الطداعن مكاندا خاليدا فدى أصدول
إيصا

التوريد وإارا ه إضدافة بخدط يدده بعدد التوريدد 0

يايدد فدى ذاتده ا تاداق

كطري من طرق ا هترا  ،إذ يهترط فدى ذلد أن تتحدد النيدة عةدى ارتكداب الاعدل
المتا عةيده  ،وهدو مدا لدم يددلل الحكدم عةدى تدوافره  ،كمدا لدم يثبد فدى حد الطداعن
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تددوافر ا هددترا بددأد طريدد اخددر حدددده القددانون  0لمددا كددان مددا تقدددم فددان الحكددم
المطعون فيه يكون اصرا صورا يعيبه بما يستواب نقضه »0
* نقض  1983/6/15ـ س  34ـ ر م  153ـ ص 778

 وقضتََكذلدَبأنه :
« من المقرر أن الحكم متى كان د ضى بددانة المتهم فى اريمة ا هدترا فدى
الاريمة بطريقى ا تااق والمساعدة فدن عةيده أن يسدتظهر عناصدر هدذا ا هدترا ون
يبين األدلة الدالة عةى ذل بيانا ً يوضحها ويكهف عن يامهدا وذلد مدن وا د الددعود
وظروفها وإ ّ كان اصر البيان 0
* نقض 1964/10/26ـ س 15ـ ر م  122ـ ص 619ـ طعن ر م  34/ 480ق

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأن :
« ادددوار إثبدددا ا هدددترا بدددالقرا ن  ،ـ هدددرطه ورود القريندددة عةدددى وا عدددة
التحريض أو اإلتااق فى ذاته م صدحة ا سدتنتاج وسدالمته  ،ـ و الد فدى واحدد مدن
عيون أحكامها أن  :ـ
« مناط اوار إثبا

ا هترا بطري ا سدتنتاج اسدتنادا إلدى درا ن أن تكدون

القرا ن منصبة عةى وا عة التحريض أو ا تااق فى ذاته وأن يكدون إسدتخالص الحكدم
لةدليل المستمد منها سا حا

يتاافى م المنط أو القانون ـ فددذا كاند األسدباب التدى

اعتمد عةيها الحكم فى إداندة المدتهم والعناصدرالتى أسدتخةص منهدا وادود ا هدترا
تؤدد الى ما انتهى اليده فعند دذ يكدون لمحكمدة الدنقض بمدا لهدا مدن حد الر ابدة عةدى
صددحة تطبي د القددانون أن تتدددخل وتصددحـ هددذا ا سددتخالص بمددا يتا د م د المنط د
والقانون »
* نقض  1960/5/17ـ س  11ـ ر م  90ـ ص 467
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ومددن المتا د عةيدده فقهددا و ضددا ًو أندده إذا انتا د رابطددة المسدداهمة الانا يددة بددين
المتهمين فدنه تتعدد ارا مهم  ،فال يسدأل المدتهم عمدا أحدثده أو إرتكبده ييدره  ،ـ و
يسأل إ ّ عن ضرب بسيط باعتباره القدر المتيقن فى حقه » 0
* د  0محمدود نايدب حسددنى  .القسدم الخداص  .ط  1986ـ ر دم  650 /ـ ص / 483
484
* د 0محمود مصطاى  .القسم الخداص  .ط  8ـ  1984ـ ر دم  237 /ـ ص / 259
260

وثاب

أن أ وال امي الههود د خة

فى الوا عة إلى المتهم الثال

خةدوا تامدا مدن إسدناد إد فعدل أو مسداهمة
ً

 /الطاعن .

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنه :
« متى كان الحكم د أثب أن المانى عةيده دد أصديب فدى رأسده إصدابة نهدأ
عنهددا عاهددة مسددتديمة كمددا أصدديب بدصددابا أخددرد فددى الصدددر واألضددالع والسدداعد
العضد األيمدن والظهدر واطمأند

المحكمدة إلدى ثبدو اتهدام المتهمدين مد آخدرين فدى

إحدددا تة د اإلصددابا وانته د إلددى أندده
أحد

اإلصابة التى نهأ

يواددد بالو ددا الثابتددة مددا يدددل عةددى مددن

عنها العاهة وأخذ

من أال ذلد المتهمدين بالقددر المتديقن

فى حقهما وهدو الضدرب المنصدوص عةيده فدى المدادة  1/242عقوبدا فدنده يكدون دد
أصاب صحيـ القانون » ـد وبأنده « إذا كدان يوادد بالو دا الثابتدة بدالحكم مدا يددل
عةى من أحد اإلصابة التى نهأ عنها العاهة  ،ـ فددن إداندة واحدد بعينده بدحدداثها
تكون صحيحة مادام يواد بين المتهمين بالضرب اتااق عةيه  ،بدل المتعدين هدو أخدذ
كل متهم بالقدر المتديقن فدى حقده مدن الضدرب ومعا بتده بالمدادة  242/فقدرة أولدى مدن
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انون العقوبا

 ،ـ وبأنه « م عدم يام سب اإلصدرار بدين المتهمدين أو يدام اإلتاداق

بينهما يصـ أن يسأل كل منهما إ عةى األفعال التى ارتكبها » 0
* نقض  1972/4/3ـ س  23ـ ر م  115ـ ص 526
* نقض  1946/2/4ـ مج القواعد القانونية ـ عمر ـ اـ  7ـ ر م  74 /ـ ص 70
* نقض  1950/11/20ـ س 2ـ ر م  79ـ ص 202
* نقض  1952/5/20ـ س  3ـ ر م  363ـ ص 973
* نقض

 1972/1/17ـ س  23ـ ر م  25ـ ص 63

الطاعن ا وبد رار مادرد التحريدا

ومتى كان ما تقدم  ،وكان المتهم الثال

ذاته  ،وبههادة امي الههود أمام المحكمة  ،لم يكن عةى مسر الوا عة  ،ولدم يصددر
عنه أد فعل مؤثم  ،أو حرض أحدًا عةى ارتكابه .
با

اةيا أنه

عال ة لةمتهم الثال

الطاعن ا بو ا ا تهام .

ومتددى كان د هددذه الحقيقددة ثابتددة عةددى لسددان امي د الهددهود بتحقي د المحكمددة
النهددا ى  ،ولددم ينسددب أحددد مددنهم عةددى اإلطددالق
النيابة إلى المتهم الثال
مددؤثم  ،فدددذا كددان ذلد

بتحقيقددا المحكمددة و بتحقيقددا

الطاعن ا أنده كدان متدداخال فدى الو دا أو ارتكدب أد فعدل
وكددان دفدداع المددتهم الثالد

الطدداعن ا ددد تمسد بهددذا كةدده ،

متسدداندا إلددى نددص مددا ورد بهددهادة الهددهود أمددام المحكمددة وبالتحقيقددا وبدداإل رارا
الموثقدددة  ،إ أن الحكدددم المطعدددون فيددده عدددد عدددن تحصددديل هدددذا الددددفاع الادددوهرد ،
وأطرحه دون أن يحصةه أو يحصل مذكرة دفاع الطاعن  ،وأها عنه عةى ييدر مدا
سند و أصل و مأخذ و معين و أساس  ،دون أن يرد عةيه بما يطرحده  ،األمدر
الدذد يعيدب الحكددم بالقصدور وبدداإلخالل بحد الددفاع  ،فضددال عمدا أدد إليدده ذلد مددن
فساد ا ستد ل والتعسف فى ا ستنتاج .

164

و د تمس الطداعن بأنده لدم يسداهم فدى الوا عدة  ،و ددم حدوافظ مسدتندا ومدذكرة
هامةة بدفاعه  ،لم تحصةها المحكمة
فطن

إيرادًا و ردا  ،ولم تعدرض لهدا بمدا يايدد أنهدا

إلى ما فيها من دفاع اوهرد .
ورد المحكمددة عةددى هددذا الدددفاع الاددوهرد لةطدداعن  ،بمددا

يصددةـ ردا  ،بددل

وينطددود عةددى صددور فدداحش  ،وعةددى تخةددى المحكمددة عددن واابهددا فددى تحقيد دفدداع
المددتهم بةويددا إلددى يايددة األمددر فيدده  ،بينمددا اعتسددا المحكمددة القددول بأنهددا «
عةى إنكار المتهم الثال » « بوصف أن ذل اإلنكار

تعددول

يعددو أن يكدون سدود ضدربًا

كذا !!! ا من ضروب الدفاع أراد به التهدكي فدى األدلدة وليدة كاند أو فنيدة ليددرأ
عن ناسه محبة المس ولية !! » .
ولددم تبددين المحكمددة فددى هددذه العبددارة المعيبددة القاصددرة والمعتسدداة  ،مددا هددى هددذه
األدلددة القوليددة التددى ينكرهددا المددتهم الثال د

الطدداعن ا  ،بينمددا كددل األدلددة القوليددة فددى

صالحه عةى ما سةف بيانه  ،ولم تبين مدا هدى هدذه األدلدة الانيدة التدى يسدعى الطداعن
لةتخةص منها أو التهكي فيها  ،بينما

يواد دليل فندى واحدد ينسدب إلدى الطداعن مدا

دانه الحكم به  ،بل إن الحكم دانه بدحرار سال « آلدى » لدم يهدهد بده أحدد  ،ولدم يدتم
صددا فنيددا معدددودًا يثب د أندده مددن نددوع
ضددبطه  ،ومددن ثددم لددم تددتم معاينتدده وفحصدده فح ً
األسةحة النارية ا لية المههخنة !!!
وبا إد فى عبارة الحكم أنها محدض « رص » لكدالم  ،بكدالم فدى كدالم ،

ينتمدى

إلدددى تسدددبيب األحكدددام  ،و ينتمدددى إلدددى واعدددد وأسددداليب ا سدددتد ل  ،بمظندددة أن «
الكةمددا » ـ د أد كةمددا

ـ تحددل محددل ا سددتد ل وا سددتنباط  ،وتندددرج فددى مبدداد
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تسبيب األحكام  .ولم تتاضل هذه العبارا اإلنهدانية المحضدة التدى اعتسدف أن دفداع
المتهم محض إنكار ـ لم تتاضدل ببيدان مدا هدو وصدف وتكييدف هدهادا الهدهود التدى
خة

تماما من نسبة أد مساهمة انا ية له  ،بل وأفاد بأنده لدم يهدار فدى الوا عدة ،

و ما هو وصف وتكييف ما أبداه هاهد اإلثبدا

ادام التحريدا مدن نادى المسداهمة

الانا ية عن الطاعن .
 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنَ:
« سدددكو الحكدددم عدددن دفددداع ادددوهرد إيدددرادًا لددده وردا عةيددده ـ يصدددمه
بالقصور المبطل بما يواب نقضه »
* نقض  1973/2/11ـ س  24ـ ر م  32ـ ص 151

 وقضتَبأن :
« اضى الموضوع مةرم بالرد إياابًا أو سةبًا عةى ما يقدمه له الخصدوم
من الطةبدا

الاوهريدة وإياالده هدذه الطةبدا

وعددم رده عةيهدا موادب لدبطالن

حكمه »
* نقض  1932/10/31ـ مج القواعد القانونية ـ محمود عمر ـ ج 2ـ ر م  379ـ
ص 610

ومن المقرر أن األحكدام الانا يدة يادب أن تبندى عةدى الادرم واليقدين مدن الوا د
الدددذد يثبتددده الددددليل المعتبدددر  ،و تؤسدددس عةدددى الظدددن واإلحتمدددال مدددن الادددروض
وا عتبارا

الماردة واألدلة ا حتمالية 0
* نقض  1985/10/17ـ س  36ـ ر م  158ـ ص 878
* نقض  1977/1/24ـ س  28ـ ر م  28ـ ص 132
* نقض  1977/2/6س 28ـ ر م  39ـ ص 180
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* نقض  1973/1/29ـ س  24ـ ر م  27ـ ص 114
* نقض  1972/11/12ـ س  23ـ ر م  268ـ ص 1184
* نقض  1968/1/29ـ س  19ـ ر م  22ـ ص 120
* نقض  1973/12/2ـ س  24ـ ر م  228ـ ص 1112

 وقضتَمحكمةَالنقض :
« بأن المحكمة

تبنى حكمهدا إ عةدى الو دا الثابتدة فدى الددعود  ،ولديس لهدا

أن تقيم ضاوها عةى أمور

سند لها مدن األوراق المطروحدة عةيهدا  0وأن األحكدام

ياب أن تبنى عةى أسس صحيحة من أوراق الدعود فددذا اسدتند الحكدم الدى روايدة أو
وا عة

أصل لها فى التحقيقا

فدنه يكون معيبا بتنا ه عةى أساس فاسد » 0

* نقض  1984/1/15ـ س  35ـ ر م  8ـ ص 50
* نقض  1982/3/23ـ س  33ـ ر م  80ـ ص 397
* نقض  1975/2/24ـ س  26ـ ر م  42ـ ص 188
* نقض  1979/2/12ـ س  30ـ ر م  48ـ ص 240
* نقض  1972/1/13ـ س  23ـ ر م  5ـ ص 17

من أال ذل يتعدين أن تقدوم األحكدام عةدى الوا د الاعةدى  ،وذلد يسدتةرم اإللمدام
بكافة عناصدر الددعود بيدد أن الثابد الواضدـ أن المحكمدة لدم تحدط بوا د الددعود
وعناصرها بما يؤهةها لةاصل فيها عن بصر كامل وبصيرة هامةة .

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأن :
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« يتعددين عةددى المحكمددة عنددد الاصددل فددى الدددعود أن تكددون ددد ألم د بكافددة
عناصرها وأدلتها ودفاع المدتهم ومدا يقددم لتأييدده وذلد عةدى نحدو يبدين منده أنهدا حدين
استعرض

تة األدلة كان

د ألمد

بهدا إلمامدا هدامال يهيدئ لهدا الارصدة لتمحيصدها

التمحيص الهامل الكافى الذد يدل عةى أنها ام بواابها فى تحقيد البحد لةتعدرف
عةى واه الحقيقة ـ فدذا خالا المحكمة هذا النظر كان حكمها معيبا متعين النقض »
* نقض  1982/12/14ـ س  33ـ ر م  207ـ ص  1000ـ طعن ر م 52 / 6047
ق
* نقض  1982/1/3ـ س  33ـ ر م  1ـ ص  11ـ طعن ر م  51 / 2365ق
* نقض  1984/3/25ـ س  35ـ ر م  72ـ ص  338ـ طعن  53 / 6492ق

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأن :
« الحكم فى الدعود دون اإللمام بكافة عناصرها يعيب المحاكمة » .
* نقض  1972/6/12ـ س  23ـ ر م  204ـ ص 910ـ الطعن  42/440ق

و د نام عن هذا ا فتراض  ،وعدم اإللمام بعناصر الددعود  ،وإطدالق القدول بدال
مأخذ و دليل  ،أن هاب الحكم التعسف فى ا ستنتاج  ،وفساد ا ستد ل .
 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه :
« من الالرم فى أصول ا ستد ل أن يكون الدليل الدذد يعدول عةيده الحكدم مؤديدا
إلى ما رتبه عةيده مدن نتدا ج مدن ييدر تعسدف فدى ا سدتنتاج و تندافر فدى حكدم العقدل
والمنط ـ وأن األحكام الانا ية ياب أن تبنى بالارم واليقين عةى الوا د الدذد يثبتده
الدليل المعتبر و تؤسس بالظن وا حتمال عةى الاروض وا عتبارا
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الماردة »

* نقض  1977/1/24ـ س  28ـ ر م  28ـ ص  132ـ طعن  46/1087ق
* نقض  1985/10/17ـ س  36ـ ر م  158ـ ص  878ـ طعن 55/615ق
* نقض  1985/6/13ـ س 36ـ ر م  138ـ ص 782

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأن :
« الحكم يكون مهدوبا بالاسداد فدى ا سدتد ل إذا انطدو أسدبابه عةدى عيدب يمدس
سالمة ا ستنباط ويتحق ذل إذا استند

المحكمة فى ا تناعها إلدى أدلدة ييدر صدالحة

مدن الناحيدة الموضدوعية لال تندداع بهدا أو فدى حالدة عدددم الةدروم المنطقدى لةنتيادة التددى
انته

إليها بناو عةى العناصر التى ثبت

لديها »

* نقض مدنى  1993/2/21ـ س  44ـ ر م  112ـ ص 677
* نقددددض انددددا ى  1982/11/4ـ س  33ـ ر ددددم 174ـدددد ص  847ـ طعددددن
 52/4223ق
* نقددض مددددنى  1981/6/25ـ س  32ـ ع 2/ـ ر دددم  352ـ ص 1944طعدددن
44/ 705ق

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأن :
« أسباب الحكم تعتبر مهوبة بالاساد فى ا ستد ل إذا انطدو عةدى عيدب يمدس
سالمة ا ستنباط ويتحق ذل

إذا استند المحكمة فى ا تناعها إلى أدلة ييدر صدالحة

مدن الناحيدة الموضدوعية لال تندداع بهدا أو فدى حالدة عدددم الةدروم المنطقدى لةنتيادة التددى
انته

إليها المحكمة بناو عةى تة العناصر التى ثبت لديها »
* نقض  1981 /6/28ـ طعن  44 / 2275ق
* نقدددض مددددنى  1993/2/21ـ س  44ـ ر دددم  112ـ ص  677ـ طعدددن
 62/3343ق

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَ:
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« من الالرم فى أصول ا ستد ل أن يكون الدليل الدذد يعدول عةيده الحكدم مؤديدا
إلى ما رتبه عةيده مدن نتدا ج مدن ييدر تعسدف فدى ا سدتنتاج و تندافر فدى حكدم العقدل
والمنط ـ وأن األحكام الانا ية ياب أن تبنى بالارم واليقين عةى الوا د الدذد يثبتده
الدليل المعتبر و تؤسس بالظن وا حتمال عةى الاروض وا عتبارا

الماردة »

* نقض  1991/2/28ـ س  42ـ ر م  62ـ ص 437
* نقض  1977/1/24ـ س  28ـ ر م  28ـ ص  132ـ طعن  46/1087ق
* نقض  1985/10/17ـ س  36ـ ر م  158ـ ص  878ـ طعن 55/615ق

 وقضتَكذلدَبأن :
« من الالرم في اصول ا ستد ل أن يكون الدليل الدذد يعدول عةيده الحكدم مؤديدا
إلى ما رتبه عةيده مدن نتدا ج مدن ييدر تعسدف فدي ا سدتنتاج و تندافر فدي حكدم العقدل
والمنط » .
*
*
*
*
*

ل
ل
ل
ل
ل

* ل

 1991/2/28ـ س  42ـ ر م  62ـ ص  437سممف لمذك .
 1985/6/13ـ س  36ـ ر م  138ـ ص  782ـ لة ً 55/6335
 1985/10/17ـ س  36ـ ر م  158ـ ص  878سممف لمذك .
 1985/5/27ـ س 36ـ ر م  158ـ ص 778
 1982/11/4ـ س  33ـ ر م  174ـ ص  847ـ لة ً 52/4233
 1977/1/24ـ س  28ـ ر م  28ـ ص  132سممف لمذك .

 رذاََ،وقدَقضتَمحكمةَالنقضَََ:
« بددأن محكمددة الددنقض تنبسددط ر ابتهددا عةددى صددحة اسددتد ل المحكمددة لصددواب
اسدتنباطها ل دلددة المطروحددة عةيهدا  ،فدددذا كاند

ددد اعتمدد عةددى دليددل

ياددور أن

يؤسس ضاوها عةيه فدن حكمها يكون باطال بتنا ده عةدى أسداس فاسدد  ،إذ يتعدين أن
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تكددون كافددة األدلددة التددى أ دديم عةيهددا ضدداو الحكددم و ددد سددةم

مددن عددوار الاسدداد فددي

ا ستد ل أو التعسف في ا سـتنتاج  ،وهو مدا لدم يسدةم منده الحكدم الطعدين ولهدذا كدان
معيبا وااب النقـض واإلعادة » .
* ل
* ل

 1983/2/23ـ س  34ـ ىن  53ـ ص  274ـ لة ً 52 / 6453
 1985/6/13ـ س  36ـ ىن  138ـ ص  782سممف لمذك .

متى كان ما تقدم  ،استبان أن الحكم المطعون فيه عابه القصدور  ،واإلخدالل بحد
الدفاع  ،وفساد ا ستد ل والتعسف فى ا ستنتاج بما بستواب نقضه .

السببَالثانىََ:القصورَفىَالتسبيبََ،والإخلالَبحقَالدفاعََ.
أوضـ الطداعن فدى دفاعده الهداود وفدى مذكرتده المقدمدة لمحكمدة الموضدوع ،
أندده م د تمسددكه بأندده لددم يكددن عةددى مسددر الوا عددة  ،ولددم يباهددر أد فعددل مددن أفعددال
المساهمة الانا ية األصةية أو التبعية  ،فدنه يتمس عةى سبيل ا فتراض الاددلى بقيدام
حالة الدفاع الهرعى لمن عسداه ادد كدان عةدى مسدر الوا عدة وصددر عنده أد فعدل
مما يتدرج تعيينًا فى الدفاع عن الناس ـ آية ذلد فيمدا أبدداه الددفاع أن الثابد المقطدوع
سا َل ذل النقيب أحمد الضدب فدى تحرياتده وأ والده أن بدايدة المهداارة كاند
به و َ
باعتداو من أحمد نور خةياة الهاهد األول ا وفريقه ـ عةدى  ............المدتهم 2 /
ا ـ بآلة وثاب بالتقرير الطبى طى الحافظة المقدمة لةمحكمة أنه فضال عدن إصدابة
المذكور الكدمية فدنه واد مصابا بار

طعى بالابهة مدن الناحيدة اليسدرد إ تضدى

إاراو يرر اراحية .
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وهددذا الوا دد الثابدد

يعنددى يددام حالددة مددن حددا

الدددفاع الهددرعى سددواو

لةاارد ا عتداو عةيه أو لةحير ألن الدفاع الهرعى يمتدد لحمايدة الحيدر مدن ا عتدداو
يير المهروع الاارد عةيه .
 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأن :
« التهاار إذا كان مبادأة بعدوان من أحد وردا لده مدن ا خدر تصددق
فى حقه حالة الدفاع الهرعى عن الناس »
* نقض  1978/12/28ـ س  29ـ ر م  202ـ ص 976

ذل أن المهاارة ليس

صورة واحدة تبدأ مدن طدرفين فدى اميد األحدوال

 ،ـ و ياور افتراض ذل حال كدون العبدره بدالوا الاعةدى الدذد عةدى المحكمدة
أن تبحثه بةويا إلى ياية األمر فيده لتتعدرف وتحددد مدن الدذد بددأ با عتدداو ومدن
بالتددالى كددان فددى مو ددف الدددفاع الهددرعى

ـ و ددد ضد محكمددة الددنقض بددأن «

التهاار إذا كان مبدادأة بعددوان وردا لده مدن ا خدر تصددق فدى حقده حالدة الددفاع
الهددرعى عددن الددناس » نقددض  1978/12/28ـ س  29ـ ر ددم  202ـ ص
 976ا وفددى حكددم آخددر تقددول محكمددة الددنقض  :مددن المقددرر أن التهدداار بددين
فريقين إما أن يكون اعتداو مدن كةيهمدا لديس فيده مدداف حيد تنتادى مظندة الددفاع
الهددرعى عددن الددناس ـ وإمددا أن يكددون مبددادأة بعدددوان فري د ورد لدده مددن الاري د
ا خر فتصدق فى حقه حالة الدفاع الهدرعى عدن الدناس

نقدض  198/5/12ـ

س  39ـ ر م  105ـ ص  707ا بل و ض محكمة النقض بأنده « لمدا كدان
الحكددم ددد اسددتخةص مددن وا عددة الدددعود أن ده حدددث مهدداارة طعددن فيهددا المددتهم
المانددى عةيدده  ،ممددا يرهددـ لقيددام حالددة الدددفاع الهددرعى  ،فدندده كددان يتعددين عةددى
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المحكمة أن تعرض لهذه الحالة وتقول كةمتهدا فيهدا  ،حتدى ولدو لدم يددف الطداعن
بقيامها »
* نقض  1984/11/14ـ س 35ـ ر م  170ـ ص 767
 كماَحكمتَأيضَاأ :
« ح د ال ددفاع الهددرعى عددن الددناس ددد هددرع لددرد أد اعتددداو عةددى ناددس
أو عةى ناس ييره »

المداف

* نقض  1974/2/18ـ س  25ـ ر م  37ـ ص 164
* نقض  1966/3/27ـ س  17ـ ر م  231ـ ص 1214
* نقض  1956/3/27ـ س  7ـ ر م  130ـ ص 451

 وقدَحكمتَمحكمةَالنقضَفىَالعديدَمنَأحكامهاَبأنه :
«

يهترط لقيام حالة الدفاع الهرعى أن يستمر الماندى عةيده فدى ا عتدداو

عةى المتهم أو أن يحصل بالاعل اعتداو عةى الناس » ـد وأن تقددير ظدروف الددفاع
الهددرعى ومقتضددياته أمددر اعتبددارد  ،ـ و يةددرم أن يكددون الاعددل المتخددوف مندده
خطرا ً حقيقيا ً فى ذاته بل يكاى أن يبدو كدذل فدى اعتقداد المدتهم وتصدوره  ،وتقددير
ذل يتاه واهة هخصية تراعى فيه الظروف الد يقة التى أحاطد بالمدداف ممدا
يصـ معه محاسبته عةى مقتضى التاكير الهاد البعيد عن تة المالبسا

».

* نقض  1968/6/24ـ س  19ـ ر م  152ـ ص 765
* نقض  1983/1/4ـ س  34ـ ر م  7ـ ص 59



كماَحكمتَأيضَاأ :
« تعذر معرفة من الذد بدأ بالعدوان بسدبب انكدار المدتهم التهمدة
أن يبنى عةيه حكما القول بأنه

يصدـ

بد أن يكون هو المعتدد و يبدرر وحدده األخدذ
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بأ وال فري المانى عةيه ألنٌ العبدرة فدى المدواد الانا يدة هدى بالحقدا
با حتما

الصدرف

والاروض الماردة » .

* نقض  1949/4/4ـ ماموعة القواعد القانونيدة ـ ج  7ـ ر دم  861ـ
ص 824

 كماَحكمتَأيضَاأ :
« ا عتداو مهما كان

دراته يبرر الدفاع الهرعى  ،والدرد عةدى الددف بحالدة

الدددفاع الهددرعى بددأن ا عتددداو بسدديط وبددأن المتهمددين كددان فددى وسددعهما ا بتعدداد عددن
ا عتداو الذد بدأ عةيهما ـ يير كاف ويعيب الحكم بما يستواب نقضه »
* نقدض  1949/4/4ـ ماموعددة القواعددد القانونيدة ـ ج  7ـ ر ددم  858ـ
ص 821

ومتى كان ما تقدم  ،فدنه يدخل فى دا رة اإلباحة ما عساه ينسب ـ اد ـ لهدذا أو
ذا  ،ألنه ا م عةى حالة دفاع هرعى

ه فى يامها .

وإذ مقتضددى ذل د يتا د م د أحكددام القددانون التددى تددواتر عةيهددا أحكددام محكمددة
النقض  ،ويمثل دفاعا اوهريا لةطاعن يسانده الوا د ويؤيدده  ،إ أن الحكدم لدم يوااده
هذا الدفاع الاوهرد ولم يرد عةيه بما يطرحه عةدى سدند سدا غ فدى الوا د والقدانون ،
وإنما استسةم لعبارا

إنها ية بالييدة

تمد لوا عدة الددعود بصدةة و يهدهد عةيهدا

دليددل أو تددورد بهددا رينددة  ،فدندده بددذل تكددون المحكمددة و ددد تخة د عددن واابهددا فددى
موااهة هذا الدف الاوهرد والرد عةيه إن هاو إطراحه  ،أو تسدعى لتحقيقده إذا لدم
تطم ن إليده بةويدا إلدى يايدة األمدر فيده  ،األمدر الدذد يكهدف عدن أن المحكمدة تخةد
عدن واابهدا فددى تحقيد هدذا الدددفاع الادوهرد وإ سدداطه حقده  ،وذلد يهددكل فدى ذاتدده

174

إخددال بح د الدددفاع  ،فضددال عمددا أسددةس إليدده مددن فسدداد فددى ا سددتد ل وتعسددف فددى
ا ستنتاج  ،األمر الذد يعيبه بما يستواب نقضه .
وادددير بالددذكر اندده متددى تددوافر

حالددة الدددفاع الهددرعى فددى اانددب الطدداعن

بالنسبة لاريمة القتل العمد المنوه إليده بعدد اسدتبعاد ا تاداق كمدا سدةف البيدان وكدذل
بعد اسدتبعاد اريمدة البةطادة والمنصدوص عةيهدا فدى المدادة  375مكدرر أ ا إذ
محل لقيامها م ثبو

حالة الدفاع لدد الطاعن عقالً ومنطقًا.

فدندده يترتددب حتمددا عةددى حالددة الدددفاع الهددرعى عدددم مسدداولته عددن الاريمددة
المعتساة بال سند و معين عدن إحدراره لسدال آلدى وذخيرتده إذ

يتصدور أن يكدون

فعددل الطدداعن األصددةى ـددـ وهددو القتددل العمددد ـددـ مهددروعًا اسددتعما ً لحقدده فددى الدددفاع
الهرعى فى الو

الذد يكون فعةه الناهىو عن ممارسته هذا الح واسدتعماله مؤث ًمدا

وييددر مهدددروع ولهدددذا فدندده مدددن المنطقدددى أن تنسددحب المهدددروعية عةدددى اإلحدددرار
المعتسف بال دليل عن إحرار السال وسيرد بيان ذل فى موض

ح ـ وإ تعطدل

ح الدفاع الهرعى عن تحقيد الحايدة مدن مهدروعيته وهدو أمدر تأبداه العدالدة وتتدأذد
منه أهد اإليذاو فضالً عما أسةاناه وعما سيرد من أن الطداعن لدم يسداهم فدى الوا عدة
ولم يكن يحمل سالحا من أد نوع عةى اإلطالق .
األمر الذد تتحقد معده مصدةحة الطداعن فدى التمسد بهدذا الواده مدن أسدباب
الطعن واتخاذه سببًا لطةب نقض الحكم المطعدون فيده واإلحالدة لدتحكم محكمدة اإلعدادة
ببراوته عن امي التهم المسندة إليه بأمر اإلحالة.
* أحكام محكمة النقض سالاة البيان فى واوب اإللمام بكافة عناصر الدعود  ،وبددفاع
المتهم فيها  ،واإلخالل بح الدفاع وفساد ا ستد ل والتعسف فى ا ستنتاج

ومتى كان ما تقدم استبان أن الحكم د عابه ما يستواب نقضه .

175

السببَالثالثََ:القصورَفىَالتسبيبََ.
ثاب

بمحاضر الاةسدا

 ،وبالمرافعدة الهداوية وبمدذكرة دفداع الطداعن المقدمدة

لةمحكمة والتى طةب إلحا ها بمحضر الاةسدة واعتبارهدا ادروا

يتادرأ منده ـ ثابد

أنه تمس بما أامع عةيه هدهادة الهدهود الدذين اسدتمع إلديهم المحكمدة فدى تحقيقهدا
النها ى وكما هو ثاب بمحاضر اةساتها ـ التى أامع
.1

عةى الحقا

ا تية :

أن كدل مددا يددل عةدى لسددان الددبعض فدى المحاضددر األوليددة ،

ظددل و

أصل له من الحقيقة .
.2

يواددد أد هدداهد رؤيددة لكيايددة إصددابة أد مددن المانددى عةيهمددا األول
والثانى .

.3

اهددتر فددى المه داارة وإطددالق األعيددرة ماهولددون لددم يددتم تحديدددهم أو
التعرف عةيهم .

.4

التقد تحريددا وأ ددوال النقيددب أحمددد الضدب  ،مد هددهادة هددهود اإلثبددا
وأامعد عةدى عدددم تحديدد مدن كددان يحمدل ويطةد سددالحا  ،فضدال عددن
واود ماهولين يير معروفين .

.5

أن إصددابة كددل مددن المانددى عةيهمددا الةددذين تصددادف واودهمددا  ،لددم تكددن
مقصودة وأورد بذل النقيب أحمدد الضدب  ،وأ در بده ادد الماندى عةيده
األول  ،ووالد المانى عةيه الثانى  ،عةى نحو ما سةف .

.6

أن الذين تريدوا وادعوا با ستد

والتحقي ا بتددا ى ـ لدم يحضدروا

الوا عة  ،ولم يهاهدوا هي ا من أحداثها .
.7

لم تتوصل التحريا

إلى من كان يحمل سال ًحا من عدمه .
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.8

لددم تتوصددل التحريددا إلددى مصدددر البند يددة ا ليددة المنسددوب حمةهددا إلددى
المتهم األول سمارة عبد العرير مصطاى وليس الطاعن ا .

.9

يواد صد إرهاق لةرو  ،و كان هنا تصدويب لةسدال فدى اتاداة
المانى عةيهما .

 .10عال ددة لةمانددى عةيهمددا بالمهدداارة ممددا يؤكددد أن إصددابتهما عهددوا ية ييددر
مقصودة ـ فضال عن كونها ماهولة المصدر .
 .11اتا النقيب احمد الضب  ،والطال كريم  ،ووالدده محمدد محمدد أحمدد موسدى
 ،فى أنه يير معروف مصدر ومحد إصابة الطال كريم .
 .12المقطوع أن النقيدب الضدب لدم يدذكر بتاتدا أن المدتهم الثالد  / .......الطداعن
كان بمسر الوا عة  ،أو ارتكب أد فعل أثناوها .
 .13ثب

ثبوتا طعيدا أن المدتهم  ....... 2/انتقدل فدور ا عتدداو عةيده لةمستهداى ،
وانه كان يتةقى العالج بمستهاى معهد ناصر أثناو تبادل إطالق النار .

 .14ما أثبته وكيل الهاهد السادس  /عبد الرحيم أبو ستة  ،وهو ادد الماندى عةيده
األول ـ نيابة عنه  ،وما تضمنه إ راره الموث المقددم مدن وكيةده  ،إ درار
ضددا ى صددريـ ببددراوة المتهمددين الثالثددة مددن التسددبب فددى إصددابة ووفدداة
حايدة المانى عةيه األول .
 .15أ در وهدهد أيضددا وبدد رار موثد  ،محمددد عبدد الدرحيم أبددو سدتة والدد المانددى
عةيه األول  ،بذا ما أ ر به اده  ،من أن سمارة عبدد العريدر مصدطاى
لم يقتل ناةده  ،وبدأن كدال مدن  .......المدتهم  2/و .......الطداعن ا ،
لم يكونا متواادين بمكان الوا عة  ،وأنه

يعرف من الذد أصابه ـ

وبذا هذا المضمون  ،ههد وبد رار موث هاهد الوا عة عةى سيد عةى السيد .
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وإذ يبددين ممددا تقدددم أن المددتهم الثال د
اإلطالق و صاحب التحريا

الطدداعن ا لددم ينسددب إليدده أحددد عةددى

أنه ارتكب أد فعدل عةدى مسدر الوا عدة أو سداهم

فيها تحريضدا أو اتاا دا أو مسداعدة بدا

اةيدا أنده

معدين و مأخدذ و سدند ينسدبه

الحكم المطعون فيه إليه .
ولما كان

البدراوة هدى األصدل  ،مدا لدم تثبد اإلداندة بددليل أو بأدلدة صدحيحة ،

وكان

امي األدلة التى استقصتها المحكمدة المدو رة وسدمعتها بتحقيقهدا النهدا ى  ،دد

طع

ببراوة صاحة الطاعن .
ولما كان المبدأ هو هخصية المس ولية  ،و يسدأل المدتهم عدن فعدل ييدره مدا لدم

يكن مساه ًما فيه  ،وعةى ذل تواتر

أحكام محكمة النقض .

 قضت محكمة النقض فى العديد من أحكامها هنأب ََ :
» مدن المبداد األساسدية فدى العةدم الاندا ى أ ً تدرر واررة ور أخدرد ـد
فالارا م

تأخذ باريرتهدا ييدر اانيهدا ـد والعقوبدا

المبدأ أن اإلارام

هخصدية محضدة ـد وحكدم هدذا

يتحمل اإلستنابه فى المحاكمة ـد وان العقداب

يتحمدل اإلسدتنابه

فى التنايذ «  ،ـ وأن الخطأ الهخصى هو أسـاس المس ــوليــة  ،ـد فدال يسدأل اإلنسدان
إ ً عن خط ه الهخصى ؟ «
* نقض  1972/5/14ماموعة المكتب الانى ـ س  23ـ ر م  156ـ ص 696

* نقض 1969/6/30ـ ماموعة المكتب الانى ـ س 20ـ ر م  194ـ ص 993
* نقض  1931/3/5ـ مج القواعد القانونية ـ عمر ـ ج  2ـ ر م  196ـ ص 255
* نقض 1930/11/20ـ مج القواعد القانونية ـ عمر ـ ج 2ـ ر م 104ـ ص 106
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ولمددا كان د المسدداولة الانا يددة
عةى ا حتما

تبنددى عةددى الظنددون و عةددى ا فتددراض و

الماردة .

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأن :
» األحكام الانا ية ياب أن تبنى عةى الارم واليقين مدن الوا د الدذد يثبتده الددليل
المعتبددر  ،و تؤسددس عةددى الظددن وا حتمددال مددن الاددروض وا عتبددارا المادددردة
واألدلة ا حتمالية « 0
* نقض  1977/1/24ـ س  28ـ ر م  28ـ ص 132
* نقض  1977/2/6س 28ـ ر م  39ـ ص 180
* نقض  1973/1/29ـ س  24ـ ر م  27ـ ص 114
* نقض  1972/11/12ـ س  23ـ ر م  268ـ ص 1184
* نقض  1968/1/29ـ س  19ـ ر م  22ـ ص 120
* نقض  1973/12/2ـ س  24ـ ر م  228ـ ص 1112
 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأن :
» المحكمة

تبنى حكمها ا عةى الو ا الثابتة فى الددعود  ،ولديس لهدا أن تقديم

ضاوها عةى أمور

سند لها من األوراق المطروحدة عةيهدا «  0وأن األحكدام يادب

أن تبنى عةى أسس صحيحة من أوراق الدعود فدذا استند الحكدم إلدى روايدة أو وا عدة
أصل لها فى التحقيقا

فدنه يكون معيبا ً إلبتنا ه عةى أساس فاسد « 0

* نقض  1985/5/16ـ س  36ـ ر م  120ـ ص 677
* نقض  1984/1/15ـ س  35ـ ر م  8ـ ص 50
* نقض  1982/3/23ـ س  33ـ ر م  80ـ ص 397
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* نقض  1975/2/24ـ س  26ـ ر م  42ـ ص 188
* نقض  1979/2/12ـ س  30ـ ر م  48ـ ص 240
* نقض  1972/1/3ـ س  23ـ ر م  5ـ ص 17

ومددن المقددرر فددى هددذا الصدددد أن المس د ولية الانا يددة

تقددام إ عةددى األدلددة

القاطعدددة الاارمدددة التدددى يثبتهدددا الددددليل الم ْعتبدددر و تؤسدددس بدددالظن واإلحتمدددال عةدددى
الاروض واإلحتما

واإلعتبارا

الماردة 0

* نقض  1977/1/24السنة  28ر دم  28ص  132ـ طعدن  1087لسدنة 46
ق
* نقض  1985/10/17السنة  36ر م  158ص  878طعدن  615سدنة 55
ق

ومن المقرر لذل أن الهارع الاندا ى

يعتدرف بقدرا ن الخطدأ  ،وخطتده فدى

ذل د مختةاددة عددن خطددة الهددارع المدددنى  ،وتسددتند خطددة الهددارع الانددا ى الددى مبدددأ
هخصية المس ولية الانا ية  .وتطبيقا لذل ،

ياترض خطأ من ارتكب فعدالً  0بدل

يتعدين اثبدا ذلد الخطددأ  ،والمكةدف باإلثبدا هددو سدةطة ا تهدام  ،فددان لدم يثبد
المتهم تعين عةى القاضى أن يبر ه ،دون أن يكةاه باثبا
* هر العقوبا

أنه لم يأ

خطددأ

خطأ .

ـ القسم الخاص ـ لةدكتور محمود نايب حسنى ـ ط  1986ـ ص 414

* نقض 1931/4/23ـ مج القواعد القانونية ـ عمر ـ ج  2ـ ر م  248ـ ص 300
* نقض  1969/6/30ـ س  20ـ ر م  194ـ ص 993

وإذ لم يحصل الحكم هذه الحقا
عندياتدده

الثابتة أمامده  ،وأ دام لةوا عدة تصدويرا مدن

يتا د م د أدلددة الدددعود والثاب د فيهددا  ،وكددان عدددم تحصدديل الحكددم لهددذه
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الهدهادا البيندا الواضدحا يعتبدر بتدرا ييدر مسدمو بده أل دوال الهدهود ول دلدة ،
ويسةسه و د أسةس تااهةه والقعود عن تحصيةه إلدى اعتسداف صدورة لةوا عدة

سدند

لهددا و معددين و مأخددذ بدداألوراق  ،بددل وتنددا ض صددريـ مددا أامع د عةيدده هددهادا
اميد الهددهود الدذين اسددتمع إلديهم المحكمددة فددى تحقيقهدا النهددا ى  ،فددن هددذا المنحددى
فضال عما هابه من صور ـ د هابه أيضا إخدالل اسديم بحقدوق الددفاع  ،فضدال عدن
فساد ا ستد ل والتعسف فى ا ستنتاج .
ومؤدد ما تقدم أن الحكدم المطعدون فيده لدم يةدم بأدلدة الددعود ولدم يدتاطن لحقيقدة
ههادة الههود فيها األمدر الدذد حدال بينده وبدين أن يقضدى فدى الددعود عدن بصديرة
هامةة .
 أحكددام محكمددة الددنقض سددالاة البيددان فددى واددوب اإللمددام بعناصددر الدددعود ،
وفى فساد ا ستد ل والتعسف فى ا ستنتاج .
وإذا كددان الثاب د أن أدلددة الدددعود اميعهددا .

تسدداند مددا اعتسدداه الحكددم فددى ح د

الطاعن فدن مؤداه الواضدـ أن اسدتد له دد هدابه الاسداد فدى ا سدتنتاج  ،ممدا ياعةده
ن ن م بالنقض .

ََالسببَالرابعََ:البطلانَوالقصورََ،والإخلالَبحقَالدفاعَ
ََوالتعسفَفىَالاستنتاجََ،وفسادَالاستدلالَ
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واضـ فى أمدر اإلحالدة الصدادر  2012/3/16الدر يم  2012 / 4232انايدا
السالم ثان  ،أنه تضمن تهمتين 1 :ا القتل العمد 2ا إحدرار وحيدارة سدال

بند يدة

آلية ا بدون ترخيص  ،ولم يتضمن ظرف ا تران إ بين القتل العمدد وإحدرار وحيدارة
السال  ،ولم يتضمن ا ترانًا بدين القتدل العمدد وبدين التعددد عةدى  /كدريم محمدد محمدد
احمددد موسددى  ،هددذا وبددذا تدداري

ددرار اإلحالددة فددى مددارس  ، 2012أمددر النيابددة

العامددة بنس د صددورة مددن األوراق تخصددص عددن وا عددة التعدددد عةددى  /كددريم محمددد
محمد أحمد موسى لةتصرف فيها عةى استقالل .
وإذ ارتأ
وصا

النيابة العامة التصرف فى  2014/5/19فى النسخة المنسدوخة  ،فقدد

التعدد المهدار إليده بقرارهدا فدى مدارس  2012ـ بأنده هدروع فدى تدل كدريم

محمدددددد محمدددددد أحمدددددد موسدددددى  ،وأحالددددد ذا المتهمدددددين الثالثدددددة لةمحاكمدددددة فدددددى
 2014/5/19بأمر إحالة الر يم  2014 / 2109انايا السالم ثان  .ولدم يتضدمن
أمر اإلحالة هذا إ تهمة الهروع فى القتل  ،دون أد ا تران .
هذا وباةسة  2015/6/8فى كدل مدن الددعويين سدالاتى البيدان  ،أمدر المحكمدة
المطعون فى حكمها طبقا لةثابد
 2014 / 2109انايا

بمحضدرد اةسداتها ـ بضدم الددعود المنسدوخة ر دم

السالم ثان  ،إلى الددعود  2012 / 4232انايدا السدالم

ثان  ،ليصدر فيهما حكم واحد .
إ أن المحكمة ترك

أمرد اإلحالة بالدعويين المنضمتين بقرارها ليصددر فيهمدا

حكددم واحددد  ،وتحدددث عددن « اتهددام آخددر » لددم ياددر بدده ددرار ا تهددام فددى أد مددن
الددددعويين  ،فالددددعود األصدددةية  2012 / 4232انايدددا السدددالم ثدددان / 6279 ،
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 2012كةددى هددرق ا لددم يتضددمن أمددر اإلحالددة فيهددا تح د عنددوان ا تددران سددود «
ا تددران واحددد »  ،هددو ا تددران القتددل العمددد بدددحرار وحيددارة « بند يددة آليددة » بحيددر
تددددددددددرخيص  ،واددددددددددرد أمددددددددددر اإلحالددددددددددة عةددددددددددى أن هددددددددددذا هددددددددددو ظددددددددددرف
« ا تران »  ،و ا تران سواه !
أمددا الدددعود المنسددوخة  2014 / 2109انايددا

السددالم ثددان 2014 / 936

كةددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى
هرق ا  ،فدن رار ا تهام فيها خال تماما من أد ظرف ا تران .
وعةددى ذلددد يكدددون « ا تددران » الوحيدددد الموادددود بقددرارد ا تهدددام بالددددعويين
المضددمومتين  ،هددو « ا تددران » تهمددة القتددل موضددوع الدددعود ، 2012 / 4232
بتهمة إحرار وحيارة سال بدون ترخيص  .و يواد بقرارد ا تهدام أد حددي عدن
ا تران القتل بهروع فى تل .
بيد أن الحكم المطعون فيه  ،تر ذلد ليتحدد عدن « ا تدران » وهمدى لدم ترفد
به الدعويان  ،ولم يتضمنه أد أمر إحالة من األمرين الصدادرين فيهمدا  ،والعايدب أن
هذا هو ما أورده الحكم المطعون فيه صددر مدوناتده  ،فقدد خدال مدن أد إهدارة إلدى أن
ا تهددام تضددمن ا تددران القتددل العمددد بحيددارة وإحددرار سددال  .لكددن الحكددم عدداد ليدددين
المتهمددين الثالثددة ومددنهم الطدداعن  ،بظددرف مهدددد لددم ترف د بدده الدددعويان  ،بددأن دانهددم
ثالثتهم بظرف مهدد مضاف هو ا تران « القتدل » المقتدرن « بالهدروع فدى القتدل »
 ،وهو ا تران لم يار به رارا ا تهام واإلحالة  ،ثدم ليددين المتهمدين الثالثدة بمدن فديهم
الطاعن باناية القتل المقترن باناية الهروع فى القتل .
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وحاصددل ذل د أن المحكمددة دان د المتهمددين الثالثددة بمددن فدديهم الطدداعن بتهمددة أو
بظدددرف مهددددد

وادددود لهدددا أو لددده بددداألوراق و بدددأمرد اإلحالدددة فدددى الددددعويين

المنضمتين  ،وهما فى الوا دعود واحدة تم نسد صدورة منهدا أ يمد عنهدا لددعود
الثانية المنسوخة عن الهروع فى القتل  ،بيدد أن المحكمدة داند المتهمدين الثالثدة بمدن
فيهم الطاعن بقتدل مقتدرن بهدروع فدى تدل  ،بينمدا األوراق خاليدة مدن هدذا ا تدران ،
وخ دال أمددر اإلحالددة مددن هددذا ا تددران بددين القتددل والهددروع فددى القتددل الددذد توهمتدده
المحكمددة  ،ولددم تددتاطن المحكمددة كةيدده إلددى ذل د الخطددأ الددذد و ع د فيدده  ،بتصددورها
صورة لظرف ا تران المهدد

واود لها بامرد اإلحالة  ،ولدو التاتد لدذل لقامد

ـ عةى األ ل ـ بالتنبيه إلدى إضدافة ظدرف ا تدران المهددد لةقتدل بالهدروع فدى القتدل ،
ولكنها لم تنبه ألنها هى أصالً لم تدتاطن  ،وتصدور أنهدا تددين المتهمدين الثالثدة بمدن
فدديهم الطدداعن بظددرف مهدددد ددا م ومواددود بددأمر اإلحالددة  ،فهددف ذلدد فضددال عددن
القصور والبطالن  ،عن أن فكرة المحكمة عن الوا عة والددعود مختةدة اخدتال ً هدا الً
بحي

يمكن أن يعرف عةى أد أساس ض المحكمة فى الدعود !!!
وما تردد فيه الحكم يهوبه بالبطالن  ،وبداإلخالل بحد الددفاع  ،وبالقصدور

المخددل فددى فهددم وتحصدديل وا د الدددعود وفددى التسددبيب  ،فضددال عددن فسدداد ا سددتد ل
والتعسف فى ا ستنتاج بددانة المتهمين بمن فيهم الطاعن بتهمدة لدم ترفد عةديهم  ،هدى
القتل العمدد المقترن بهروع فى تل .
و يار الحكم فى هدذا الخطدأ الاداحش  ،أن تكدون الددعود الثانيدة ـ المنسدوخة
مددن األولددى ـ ددد تضددمن اتها ًمددا بالهددروع فددى القتددل  ،فتعدددد ا تهامددا وارد بحيددر
ا تران  ،و ياترض ا تران ما لم ترفد بده الددعود  ،ثدم تقدوم أسدبابه المعروفدة فدى
القانون  ،والتى يختةدف فيهدا ا تدران عدن محدض التعددد  ،وخالصدة القدول  ،أن هدذه
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الصددورة « صددادمة »  ،تكهددف عددن أن الحكددم خددال مددن مقوماتدده القانونيددة المتعددارف
عةيها .
فمن المقرر المتعارف عةيه أن « ا تدران » لديس محدض التعددد  ،وأنده يهدترط
لقيامدة « اسدتقالل الاريمدة المقترندة عدن انايدة القتدل وتميرهدا عنهدا و يدام المصداحبة
الرمنية بينهما بأن تكون الانايتان دد ارتكبتدا فدى و د واحدد أو فدى فتدرة صديرة مدن
الرمن » .
* نقض  1980/12/4ـ س 31ـ ر م  205ـ ص 1065
* نقض  1966/10/11ـ س  17ـ ر م  174ـ ص939
* نقض  1966/5/31ـ س  17ـ ر م  132ـ ص 715
* نقض  1961/1/28ـ س  12ـ ر م  192ـ ص 931

والثاب د أن مةددف الانايددة الثانيددة  ، 2014 / 2109منسددوه كمددا هددو مددن مةددف
الاناية األولى  ، 2012 / 4232وأن وا عة المهاارة فيهما وا عدة واحددة  ،انطةقد
وطاه

فيها األعيرة النارية من الاريقين  ،بحيد

يمكدن تميدر إصدابة بأنهدا متميدرة

مسدتقةة مدن إصددابة أخدرد  ،ولددذل خدال أمددر اإلحالدة األساسددى فدى القضددية / 4232
 2014من ظرف ا تران القتل العمدد فيها بدصدابة الصدبى كدريم محمدد محمدد أحمدد
موسددى  ،سددواو أخددذ بوصددف الانايددة أم بوصددف الانحددة  .وعةددى ذل د فةددم يقتصددر
خطأ الحكم المطعون فيه عةى إدانة المتهمين الثالثة بمن فيهم الطاعن ـ بظدرف مهددد
واددود لدده  ،ولددم ترفدد بدده الدددعود  ،وإنمددا ألن ظددروف الوا عددة

ترهددـ لقيددام

ا تران بما عرفه به القانون واهترطته أحكام لمحكمة النقض عةى ما تقدم بيانه .
وبددذل يكددون الحكددم المطعددون فيدده  ،ددد هددمةه الددبطالن والقصددور والتعسددف فددى
ا سددتنتاج وفسدداد ا سددتد ل مددن كافددة نواحيدده  ،وفددى الصدددارة منهددا أندده دان بصددورة
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لال تران لةقتل العمد بالهروع فيه ـ

واود لها بداألوراق  ،و بدأمرد اإلحالدة  ،ولدم

يورد لها بيانا و أسبابا .
يضدداف إلددى ذلد أن ظددرف ا تددران القتددل العمددد بالهددروع فددى القتددل  ،ددد اسددتبعد
بدأمر نهدا ى بددأ واده

امدة الدددعود الانا يدة عنده  ،بصدددور أمدر اإلحالددة / 4232

 2014فى  2012/3/16خاليا منه  ،وبمرور ثالثة أهدهر دون إلحا ده أو تعديةده مدن
النا ب العام وفقًا لةسةطا

المقررة لسيادته بالمادة  211 /أ. .

وادير بالذكر أن استبعاد النيابدة العامدة لظدرف ا تدران المهددد بدين القتدل العمدد
والهروع فيه  ،فى الددعود  2012 / 4232انايدا السدالم ثدان ـ لدم يكدن اسدتبعادًا
عهوا يًا أو بال تاطدن  ،بدل كدان اسدتبعادًا مقصدودًا متاطنًدا إليده  ،ذلد أن درار النيابدة
العامدة باإلحالدة عددن القتدل العمدد وإحددرار وحيدارة السددال  ،دد ا تدرن بدده رارهدا فددى
البند « ثانيا » بنس صورة من األوراق عن وا عة التعدد عةى الماندى عةيده  /كدريم
محمد محمد أحمد موسى المثارة باألوراق ويتم التصرف فيها استقال ً .
ومؤدد هذا أن رار استبعاد « ا تران » بين اريمة القتدل العمدد  ،وبدين وا عدة
التعدد عةى  /كريم محمد محمد أحمد موسى  ،إنمدا صددر عدن تاطدن والتادا  ،وأنده
أمرا بدأ واده
يتضمن منذ صدور أمر اإلحالة  2012 / 4232فى  2014/3/16ـ ً
باستبعاد ظرف ا تران بين اريمدة القتدل العمدد واريمدة التعددد عةدى  /كدريم محمدد
محمد أحمد موسى  ،وأنه بمرور ثالثة أههر عةى صدور أمر اإلحالدة  ،صدار هدذا «
ا ستبعاد » محصنًا ونها يًا  ،باوا مدة الثالثة أهدهر التدى أادار فيهدا المدادة 211
أ.

لةنا ب العام إلحاو أو تعديل القرار  ،فددذا مضد المددة دون تعدديل  ،صدار هدذا
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القرار باستبعاد هذا ا تران نها يا له وة األمر المقضى و يادور المسداس بده بحدال
من األحوال .
ومن المقرر أنه يستود فى األمر بأ واه  ،أن يكدون صدريحا بالكتابدة  ،أو
أن يكددون ضددمنيا يسددتااد مددن أد إاددراو آخددر يدددل عةيدده كالقيددد اإلدارد مددثال  ،أو
استبعاد هخص أو تهمة من دا رة ا تهام ــ وعةى ذل تواتر

أحكام النقض 0

* نقض  1992/7/9ـ س  43ـ ر م  92ـ ص 615
* نقض  1985/12/30ـ س  36ـ ر م  221ـ ص 1188
* نقض  1979/6/21ــ س  30ــ ر م  151ـ ص 712
* نقض  1976/1/26ــ س  27ــ ر م  24ــ ص 113
* نقض  1972/11/19ــ س  23ــ ر م  272ــ ص 1207
* نقض 1971/4/5ــ س  22ــ ج  2ـ ر م  85ــ ص 345
* نقض  1964/2/3ـ س  15ــ ر م  20ـ ص 97

وا ألمر بأ واه إل امة الدعود الانا ية  ،له ما لةحكم من وة إنهاو الدعود
الانا ية ـ طالما هو ا م ولم يةغ ـ وله حايته التى تمن العودة إلى الدعود الانا ية
 ،ــ طالما أن هذا األمر ا م ولم يةغ من السةطة المختصة خالل الاترة التى أاار فيها
القانون إلحاوه  ،والتى

ياور ألد سةطة إلحاوه بعد فواتها .

 وفىَذلدَتقولَمحكمةَالنقضَفىَالعديدَمنَأحكامها :
« لما كان األمر الصادر من سةطة التحقي بعدم واود واه إل امة الدعود
الانا ية له حايته التى تمن العودة إلى الدعود الانا ية مادام ا ما لم يةغ  ،فال
ياور م بقا ه ا ما إ امة الدعود عن ذا

الوا عة التى صدر األمر فيها ألن له

فى نطاق حايته المؤ تة ما ل حكام من وة األمر المقضى ولو لم يعةن لةخصوم ــ
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وانه لما كان الدف بعدم بول الدعود لسب صدور أمر بعدم واود واه إل امة
الدعود الانا ية اوهريا ً  ،فأنه ياب عةى المحكمة أن تمحصه بةويا إلى ياية األمر
فيه أو ترد عةيه بما يدفعه  ،وانه ياب أن تعرض المحكمة لهذا الدف الاوهرد
إيرادا وردا » .
* نقض  1996/1/16ـ س  47ـ ر م  10ـ ص 83
* نقض  1992/7/9ـ س  43ـ ر م  92ـ ص 615
* نقض  1990/3/29ـ س  41ـ ر م  93ـ ص 551
* نقض  1985/12/30ـ س  36ـ ر م  221ـ ص 1188
* نقض  1984/12/4ـ س  35ـ ر م  192ـ ص 863
* نقض  1981/4/8ــ س  32ــ ر م  62ــ ص 346
* نقض  1980/11/5ــ س  31ــ ر م  186ــ ص 960
* نقض  1980/10/29ــ س  31ــ ر م  180ــ ص 925
* نقض  1978/5/15ــ س  29ــ ر م  96ــ ص 520
* نقض  1947/3/4ــ مج القواعد القانونية ـ عمر ــ ج 7ــ ر م  315ــ ص 305
* نقض  1946/3/28ــ مج القواعد القانونية ـ عمر ــ ج 7ــ ر م  117ــ ص 111

 وتنصَالمادةََ211/أ.جَعلىَانه :
« لةنا ب العام أن يةحى األمر المذكور

األمر بأ واه ا فى مدة ثالثة أههر

التالية لصدوره ما لم يكن د صدر رار من محكمة الانايا

أو من محكمة الانـ

المستأناة منعقدة فى يرفة المهورة بحسب األحوال برفض الطعن المرفوع فى هذا
األمر ».
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فالسةطة المقررة  ،ـ هى لةنا ب العام  ،ـ وهى محدودة بثالثة أههر فقط وبحد
أ صى من تاري صدور األمر  ،ـ ثم هى سةطة تنحسر ويير اا رة إذا كان د حكم
برفض الطعن عةى هذا األمر سواو من محكمة الانايا
المستأناة منعقدة فى يرفة مهورة  ،فاى هذه الحالة

أم من محكمة الانـ

ياور لةنا ب العام ناسه إلحاو

األمر ألنه د تحصن برفض الطعن عةيه 0
* نقض  1987/3/31ـ س  38ـ ر م  85ـ ص 517

فمن المقرر انونا  ،وعةيه نص
فى إلحاو األمر بأ واه  ،أيا كان

المادة  211/أ0ج  ،أن سةطة النا ب العام

مسمياته  ،مقيدة بثالثة أههر بعدها يكون األمر

بأ واه نها يا ً وتكون حايته و وته فى إنهاو الدعود الانا ية حاية و وة دا مة ،
فقد نص

المادة  211/أ0ج عةى انه  « :لةنا ب العام أن يةحى األمر المذكور فى

مدة الثالثة أههر التالية لصدوره ما لم يكن د صدر رار من محكمة الانايا

أو

محكمة الانـ المستأناة فى يرفة المهورة بحسب األحوال برفض الطعن المرفوع
فى هذا األمر » ـ فاى هذه الحالة األخيرة يمتن عةى النا ب العام إلحاو األمر حتى
فى خالل الثالثة اههر .
 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنه :
« ياب عةى المحكمة إذا ما دف أمامها بعدم اوار رف الدعود العمومية لمضى
أكثر من ثالثة اههر عةى تاري

األمر الصادر من النيابة العمومية بحاظ الهكود

أن ترد عةى هذا الدف  ،فدذا هى أدان

المتهم دون أن تتحد

عنه وترد عةيه فأن

حكمها يكون اصرا صورا ً يعيبه بما يستواب نقضه » 0
* نقض  1946/4/25ــ مج القواعد القانونية ـ عمر ــ ج  7ــ ر م  142ــ ص 126
* نقض  1984/12/4ــ س  35ــ ر م 192ــ ص 863
* نقض  1987/3/31ـ س  38ـ ر م  85ـ ص517
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وينى عن البيان ـ وعةى ما سةف ذكره ـ أن هذه الحاية وهذه القوة ل مر
القا م بأ واه إل امة الدعود الانا ية  ،ــ تثب

لكل أمر تصدره النيابة بعد تحقي

وتضمنه عدم السير فى الدعود ولو وصاته بأنه أمر حاظ  ،فالعبرة فى ذل كما
تقول محكمة النقض فى العديد من أحكامها هى بحقيقة الوا

بما تذكره النيابة

عنه .
* نقض  1996/1/16ـ س  47ـ ر م  10ـ ص 83
* نقض  1984 /12/4ــ س  35ــ ر م  192ــ ص 863
* نقض  1982/1/24ــ س  33ــ ر م  14ــ ص 80
* نقض  1973 /11/26ــ س  24ــ ر م  222ــ ص 1079
* نقض  1972/5/7ــ س  23ــ ر م  147ــ ص 652
* نقض  1967/5/26ــ س  18ــ ر م  140ـ ص 712
* با ى أحكام النقض سالاة الذكر

 فقضتَمحكمةَالنقضَبأنَََ:
« األمر الصادر بعدم واود واه إل امة الدعود الانا ية له حايته التى تمن
من العودة إلى الدعود الانا ية ما دام ا ما ً لم ي ْ
ةغ  .له فى نطاق حايته المؤ تة ما
ل حكام من وة األمر المقضى ـ و يحير من ذل عدم إعالن المدعى بالح المدنى
به »0
* نقض  1980 /11/5ــ س  31ــ ر م  186ــ ص 960
* نقض  1959/6/8ـ س  10ـ ر م  140ـ ص 649
* نقض  1956/4/10ـ س  7ـ ر م  156ـ ص 535
* د  0محمود مصطاى ــ اإلاراوا

ط  11ــ  1976ــ ص 318

* د  0سرور فى الوسيط فى اإلاراوا ــ  1980ــ ج  2ـ ص 166
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 وفىَحكمهاَََ1992/7/9ـَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه :
 1ـ

لما كان األمر الصادر من سةطة التحقي بعدم واود واه إل امة الدعود
الانا ية له حايته التى تمن من العودة إلى الدعود الانا ية ما دام ا ما ً لم
يةغ  ،فال ياور م بقا ه ا ما ً إ امة الدعود عن ذا

الوا عة التى صدر فيها

ألن له فى نطاق حايته المؤ تة ما ل حكام من وة األمر المقضى 0
 2ـ

من المقرر أن األصل أن األمر بعدم واود واه ياب أن يكون صريحا ً ،
مدونا ً بالكتابة  ،إ ً أنه د يستااد إستنتااا ً من تصرف أو إاراو آخر إذا كان
هذا التصرف أو اإلاراو يترتب عةيه حتما ً ـ وبطري الةروم العقةى ـ ذل
األمر 0

 3ـ

لما كان من المقرر أن األمر بأ ً واه إل امة الدعود الصادر من النيابة
العامة بوصاها إحدد سةطا

التحقي بعد أن تارد التحقي بناسها أو يقوم

به أحد راال الضبط القضا ى بنا ًو عةى إنتداب منها عةى ما تقضى به المادة
 209من انون اإلاراوا
وكان

الانا ية هو وحده الذد يمن من رف الدعود ،

النيابة العامة ـ فى الدعود المطروحة ـ د أمر

بحاظ المحضر

إداريا ً بعد إاراو تحقي فيه بمعرفة أحد مأمورد الضبط القضا ى بنا ًو عةى
إنتداب منها ثم إخالو سبيل المتهم بضمان مالى فدن هذا التصرف ينطود
حتما ً عةى أمر ضمنى بعدم واود واه إل امة الدعود الانا ية بَل الطاعن
يحول دون إ امة الدعود الانا ية عةيه فيما بعد ما دام هذا األمر ما رال ا ما ً
لم يةغ  .لما كان ذل  .فدن الحكم المطعون فيه إذ ضى برفض الدف بعدم
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بول الدعود الانا ية بَل الطاعن وبددانته يكون د خالف القانون وأخطأ فى
تطبيقه .
 4ـ

من المقرر أن الدعود المدنية التى ترف لةمحاكم الانا ية هى دعود تابعة
لةدعود الانا ية  .والقضاو بعدم بول الدعود الانا ية بالنسبة لوا عة ما
يستواب القضاو بعدم بول الدعود المدنية الناه ة عنها .
* نقض  1992/7/9ـ س  43ـ ر م  92ـ ص615
* نقض  1996/1/16ـ س  47ـ ر م  10ـ ص 83

 وفىَحكمهاَََ1985/12/30ـَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه  :ـ
 1ـ إن األمر الصادر من سةطة التحقي بعدم واود واه إل امة الدعود
الانا ية له حايته التى تمن من العودة إلى الدعود الانا ية ما دام ا ما ً لم
يةغ  ،فال ياور م بقا ه ا ما ً إ امة الدعود عن ذا

الوا عة التى صدر

فيها ألن له فى نطاق حايته المؤ تة ما ل حكام من وة األمر المقضى .
 2ـ األصل أن األمر بعدم واود واه ياب أن يكون صريحا ً  ،مدونا ً بالكتابة
 ،إ ً أنه د يستااد استنتا ًاا من تصرف أو إاراو آخر إذا كان هذا التصرف
أو اإلاراو يترتب عةيه حتما ً ـ وبطري الةروم العقةى ـ ذل األمر .

 3ـ لما كان

النيابة العامة  ،د أمر فى باد األمر بضبط وإحضار الطاعن

بعد إستاواب المتهمين ا خرين لما رره أحدهما من أنه كان يبي
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لةطاعن الذد يعةم بأنها مسرو ة  ،إ ً أنها عاد

المسرو ا
اإلتهام وأ ام

فقصر

الدعود الانا ية عةى المتهمين المذكورين وحدهما وأخة

سبيل الطاعن  ،فدن هذا التصرف ينطود حتما ً وبطري الةروم العقةى عةى
أمر ضمنى بعدم واود واه إل امة الدعود الانا ية بل الطاعن يحول دون
إدخاله بعد ذل متهما ً فى الدعود  .لما كان ذل  .فدن الحكم المطعون فيه
إذ ضى برفض الدف بعدم بول الدعود الانا ية بَل الطاعن وبددانته
يكون د خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
 4ـ من المقرر أن الدعود المدنية التى ترف لةمحاكم الانا ية هى دعود تابعة
لةدعود الانا ية أمامها  .والقضاو بعدم بول الدعود الانا ية بالنسبة
لوا عة ما يستواب القضاو بعدم بول الدعود المدنية الناه ة عنها .
* نقض  1985/12/30ـ س  36ـ ر م 221ـ ص1188

كما ض

محكمة النقض بأن الدف بعدم اوار نظر الدعود يةتقى فى النتياة

م القضاو بعدم بول الدعود  ،وأن ال دف بعدم القبول هو من بيل الدف بعدم
اوار نظر الدعود لسابقة الاصل فيها نها يا  ،ومن بيل الدف بقوة الهىو المحكوم
فيه ـ وهو دف يتعة بالنظام العام .
* نقض  1980/11/5ــ س  31ــ  186ــ 960
* نقض  1981/4/8ــ س 32ــ  62ــ 346
* نقض  1931/4/23ــ ماموعة القواعد القانونية ـ عمر ــ ج  2ــ  251ــ 303
* نقض  1944/5/1ــ ماموعة القواعد القانونية ــ عمر ـ ج  6ــ  344ــ 1486
* نقض  1980/10/29ــ س  31ــ  180ــ 925
* نقض  1984 /12/4ــ س  35ــ 192ـ 863
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* نقض  1981/11/26ــ س  32ـ 172ــ 981
* نقض  1985/1/27ــ س  36ـ  21ــ 159
* د  0محمود مصطاى ــ المرا الساب ص 318

ومتى كان ما تقدم  ،استبان أن الحكم د هدابه الدبطالن والقصدور المعيدب فدى
فهدم وتحصديل وا د الددعود  ،وفدى التسدبيب  ،واإلخدالل بحد الددفاع بدداندة الطداعن
باتهام أو بظرف مهدد

واود له ولم ترفد بده الددعود  ،وييدر ادا ر مسداولته عنده

بعد أن استبعدته النيابة بأمر نها ى بأ واه

امة الددعود الانا يدة عنده  ،وصديرورة

هددذا ألمددر نها يددا بمددرور ثالثددة أهددهر دون إلحدداو أو تعددديل  ،فضددال عددن أن الحكددم ددد
أضاف ا تران بين القتل والهروع بال أسباب !!
وفضالً عن أن المحكمة

تمة

إضافة هذا الظرف المهدد القا م عةى

ا تران القتل العمد بهروع فى تل  ،إ أن المحكمة أضافته فى حكمها دون أن تنبه
المتهم  /الطاعن ودفاعه إلى هذه اإلضافة التى أارتها من عندياتها  ،ليتناول هذا
الظرف المهدد المضاف فى دفاعه  ،وفااأته به فى حكمها  ،مما هكل من راوية
أخرد ـ فضالً عن البطالن ـ إخال ً اسي ًما بح الدفاع .
و د خة
أضاف

محاضر الاةسا

 ،وخة

مدونا

الحكم  ،مما يايد أن المحكمة

هذا الظرف المهدد  ،وما تستوابه هذه اإلضافة من لروم إحاطة المتهم

ودفاعه ومنحه أاالً إلعداد دفاعه عةى هذا األساس إذا طةب ذل .
ف من المتا عةيه  ،وبه ارد ضاو محكمة النقض  ،أنه إذ عدل
التهمة أو أضاف

المحكمة

ظرفًا مهددًا أو أد عناصر اديدة  ،تعين عةيها أن تنبه المتهم

ودفاعه وأن تمنحه أاالً لتحضير دفاعه إذا ما طةب ذل  ،وإ كان حكمها د بنى
عةى إاراو باطل فضالً عما فيه من إخالل بح الدفاع .
* نقض  1976/10/4ـ س 27ـ ر م  158ـ ص701
* نقض  1971/12/26ـ س 22ـ ر م  194ـ ص808
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 وقضتَمحكمةَالنقضَبأن :
« تحيير المحكمة التهمة المسندة لةطاعنين من اإلضرار العمدد بأموال الاهة
التى يعمةون بها ـ إلى التسبب بخط هم فى إلحاق ضرر اسيم بأموالها ـ تعديل لةتهمة
ناسها يواب لا نظر الدفاع إليه ـ مخالاة ذل إخالل بح الدفاع »
*

نقض  1989/2/15ـ س 40ـ ر م  40ـ ص240

*

أحكام محكمة النقض سالاة البيان فى اإلخالل بح

الدفاع  ،وفساد

ا ستد ل  ،والتعسف فى ا ستنتاج .

و د ترتب عةى عود المحكمة عن إضافة الظرف المهدد والتنبيه إليه
بالاةسة  ،أن بقي

مدونا

الحكم المطعون فيه عةى حالها  ،تحمل التهاتر والتنا ض

بين أاراو الحكم األساسية  ،فقد أورد الحكم ا تهام المنسوب لةمتهمين الثالثة ومنهم
الطاعن فى صدر مدوناته خاليًا من « ظرف إ تران القتل العمد بالهروع فى القتل »
 ،ثم انتهى إلى إدانتهم بهذا الظرف دون أن يارد تعديالً فى التهمة أو يضيف إليها
هذا الظرف الذد اصطنعه ودان به  ،فبقى اإلتهام عةى حاله بالحكم خاليًا من هذا
الظرف  ،بينما تهاتر وتنا ض معه با ى الحكم بأن دان المتهمين الثالثة بمن فيهم
الطاعن بهذا الظرف المهدد الذد خال منه أمر اإلحالة ولم تضاه المحكمة إليه عةى
ما هو ثاب

بمدوناته حكمها وبمحاضر اةساتها  .فو

بذل

تنا ض بين أاراو

الحكم األساسية .
 وقدَاستقرَقضاءَالنقضَعلىَأن :
« الحكم يكون معيبا ً إذا كان ما أوردتده المحكمدة بأسدبابه دد ورد عةدى صدورة
يندا ض بعضده الدبعض ا خدر وفيده مددن التعدارض مدا يصدمه بعددم التادانس وينطددود
فوق ذل عةى يمدوض وإبهدام وتهداتر ينبدئ عدن اخدتالل فكرتده عدن عناصدر الوا عدة
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التى استخةص منها اإلدانة مما

يمكن معه اسدتخالص مقوماتده سدواو مدا تعةد منهدا

بوا عة الدعود أو بالتطبي القانونى ويعار بالتالى محكمة النقض عدن إعمدال ر ابتهدا
عةددى الوادده الصددحيـ ضددطراب العناصددر التددى أوردهددا الحكددم وعدددم اسددتقرارها
ا ستقرار الذد ياعةها فى حكم الو ا الثابتة  ،ممدا يسدتحيل معده أن يعدرف عةدى أد
أساس كون

محكمة الموضوع عقيدتها وحكم فى الدعود » .
* نقض  1985/6/11ـ س  36ـ ر م 136ـ ص769
* نقض  1982/11/4ـ س  33ـ ر م 174ـ ص 847ـ طعن  52/4223ق
* نقض  1977/1/9ـ س  28ـ ر م 9ـ ص 44ـ طعن  46/940ق

و يار الحكم فى هذه العيوب  ،أن تكون العقوبة المقضى عةى الطاعن ـ
وبا ى المتهمين الحا بين ـ مبررة فى القانون  ،بقالة إنها تدخل فى عقوبة القتل العمد
بال ا تران  ،ذل أن المتهم الطاعن ـ ينارع فى صورة الوا عة برمتها كما هو واضـ
بدفاعه الهاود والمكتوب أمام المحكمة  ،وكما هو ثاب
ومن المقرر فى ضاو محكمة النقض أنه

بمذكرة أسباب الطعن هذه ،

يصـ الةاوو إلى نظرية المبررة إذا كان

المحكوم عةيه ينارع ـ كما هو حاصل ـ فى صورة الوا عة برمتها .
* نقض  1986/11/30ـ س  37ـ ر م  188ـ ص 985
* نقض  1969/10/20ـ س  20ـ ر م  223ـ ص 1133
* نقض  1965/3/2ـ س  16ـ ر م  44ـ ص 206

ومتى كان ما تقدم  ،استبان أن الحكم المطعون فيه د هابه من القصور
والتهاف

 ،ومن اإلخالل بح

الدفاع  ،فضال عن فساد ا ستد ل والتعسف فى

ا ستنتاج ـ ما يستواب نقضه .
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السببَاللامطََ:القصورَوالتهافتََ،وفسادَالإستدلالََ.

حمدددل الحكدددم المطعدددون فيددده ظدددرف ا تدددران المهددددد المضددداف عدددن القتدددل
والهروع فيه  ،عةى اإلدانة التى افترضها افتراضًا فى تهمة الهروع فدى تدل الصدبى
كددريم محمددد محمددد أحمددد موسددى دون أن يعددرض لهددا فددى أسددبابه  ،اكتادداو بالمس د ولية
التضامنية التى افترضها بدورها بحير دليل  ،عةى أن هذا ا فتراض د فاتده فيمدا فاتده
واوب إثبا

القصد الاندا ى فدى القتدل عدن اريمدة الهدروع فيده  ،مثةمدا يادب إثبدا

القصد الانا ى فى القتل العمد .
بيد أن الحكم المطعون فيه  ،لم يعرض بتاتًدا لاريمدة الهدروع فدى القتدل  ،و
لما يستوابه ا تران من إثبدا أنهدا اريمدة « مسدتقةة »  ،كمدا سدةف البيدان راوعًدا
إلى أحكام محكمة النقض  ،ثم لم يتعرض بتاتًا إلثبا القصد الانا ى فيهدا مد وادوب
إثباته  ،وبريم خصوصية حالة الصبى كريم محمد محمدد أحمدد موسدى  ،الدذد أامد
الامي عةى أنده لدم يكدن ظرفًدا فدى الخصدومة و فدى المهداارة  ،وأن إصدابته كاند
عهوا ية عاوية يير مقصودة  ،فضالً عن كونها يير منسوبة إلى هدخص بذاتده  ،بدل
و يمكن حمةها عةدى « المسد ولية التضدامنية » التدى ا ترضدها الحكدم بدال مأخدذ و
دليل  ،ألن الصبى المدذكور « خدارج » المهداحنة والمهداارة أصدالً  ،و يمكدن مدن
ثم أن يكون محالً لالتااق الذد افترضه الحكم افتراضًا .
وهذه « الخصوصية » واضحة كاة الصدبـ فدى هدهادا الهدهود بمدن فديهم
الصبى ناسه ووالده محمد محمدد أحمدد موسدى  ،سدواو بالتحقيقدا أو أمدام المحكمدة ،
فقددد هددهد النقيددب أحمددد عبددد الحميددد محمددد الضددب بتحرياتدده وأ والدده مددن ص4/48ا
بتحقيقدا النيابددة  ،أن كددريم محمددد محمددد أحمدد موسددى ادداو إصددابته « مصددادفة »
حي د تصددادف واددوده ولددم تكددن إصددابته مقصددودة  ،وهددهد بأندده لددم تكددن لدده عال ددة
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بالمهاارة وأن إصابته عهوا ية ويير مقصودة ويير معروف مصددرها  ،ولدم يدذكر
المتهم الثال

 /الطاعن ضمن الذين تواادوا عةى مسر الوا عة .

وهددهد األب محمددد محمددد أحمددد موسددى بالتحقيقددا مددن ص20/6ا ـ أنهمددا
وولده كريم لم يكونا فى المهاارة  ،وأضاف أن إطدالق األعيدرة الناريدة كدان بطريقدة
عهددوا ية فأصدداب أحدددها ناةدده كددريم فددى ذراعدده  ،و ددال بوضددو « لددم يكددن صدددهم
إصابة ابنى كريم » .
وسد ل الصددبى كددريم محمددد محمددد أحمددد موسددى  ،فددأورد بددد ًوا مددن ص/41
56ا بتحقيقددا النيابددة  ،أندده

يعددرف مددن الددذد أصددابه ولددم يددتهم أحدددًا بدصددابته ،

وأورد أن الخنا ة كان أصالً بين أحمد نور خةيادة وهدياله الحمدالا وربدون وتددخل
فيهددا نصددر عددرور عةهددان يصددةـ بيددنهم  ،وأن الضددرب كددان بهددكل عهددوا ى وكددان
مقصود بالضرب ك إّل من أحمد وسعيد ندور خةيادة ـ وأكدد أنده

يعدرف مدن المتسدبب

من المتهاارين فى إصابته العهوا ية .
وس ل األب محمد محمد أحمد موسدى باةسدة  2014/12/15أمدام المحكمدة
من ص 11محاضر اةساتهاا  ،فأورد بأن ضرب النار كان « بطريقدة عهدوا ية »
سددا ييددر معددروفين  ،وأكددد مددا ذكددره
 ،وأندده لددم يهدداهد الضدداربين  ،وكددان هنددا أنا ً
بالتحقيقا

ص 13محضر اةسة المحكمةا مدن أن إصدابة ناةده كدريم كاند

« ييدر

مقصودة » وأنه لم يقصد إصابته أحد من المتهمين أو ييرهم .
وهذه الههادا الثالثة اطعة فى أن الصبى « كريم » كدان خدارج المهداارة
ولددم يكددن طرفًددا فيهددا  ،ومددن ثددم مددن المحددال أن يهددمةه ا تادداق الددذد افترضدده الحكددم
ليعتسف يام المس ولية التضامنية عةى يير أساس .

198

وأهمل الحكم تحصديل ذلد  ،ولدم تهدف مدوناتده عدن ا لتادا إليده  ،و ضدى
باإلدانة دون أن يةم بعناصر الدعود فيما يتعة بدصابة الصبى المذكور .
 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنَََََ:
« يتعددين عةددى المحكمددة عنددد الاصددل فددى الدددعود أن تكددون ددد ألم د بكافددة
عناصرها وأدلتها ودفاع المدتهم ومدا يقددم لتأييدده وذلد عةدى نحدو يبدين منده أنهدا حدين
استعرض

تة األدلة كان

د ألمد

بهدا إلمامدا هدامال يهيدئ لهدا الارصدة لتمحيصدها

التمحيص الهامل الكافى الذد يدل عةى أنها ام بواابها فى تحقيد البحد لةتعدرف
عةى واه الحقيقة ـ فدذا خالا المحكمة هذا النظر كان حكمها معيبا متعين النقض »
* نقض  1982/12/14ـ س  33ـ ر م  207ـ ص  1000ـ طعن ر م  52/6047ق
* نقض  1982/1/3ـ س  33ـ ر م  1ـ ص  11ـ طعن ر م  51 / 2365ق
* نقض  1984/3/25ـ س  35ـ ر م  72ـ ص  338ـ طعن  53 / 6492ق

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنََََ:
« الحكم فى الدعود دون اإللمام بكافة عناصرها يعيب المحاكمة » .
* نقدددض  1972/6/12ـ س  23ـ ر دددم  204ـ ص 910ـ الطعدددن
 42/440ق

و صارد إصابة الصبى كريم محمد محمد أحمد موسى  ،فدى حد مدن عسداه
تسبب فى إصابته  ،أنها إصابة خطأ يير مقصودة  ،فبذل

رر الصبى ناسده  ،و درر

والددده محمددد محمددد أحمددد موسددى  ،و ددرر اددام التحريددا الضددابط أحمددد الضددب ،
وخالصته أن الصبى كدريم كدان مدارا بالصددفة  ،ولديس طرفًدا فدى المهداارة  ،ولديس
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عةى خالف م أحد المهاركين فيها  ،وأامعوا ثالثتهم عةى أن إصابته ييدر مقصدودة
 ،وناوا اميعهم أد نية لقتةه أو مارد إيذا ه بدصابة فى ساعده .
فدذا كان هذا هو الثاب الواضـ البين أمام المحكمة  ،وكدان مدن المعدروف أن
اريمة القتل العمدد تتمير فوق تعمد اإلصابة  ،بتدوافر نيدة إرهداق الدرو  ،وكدان مدا
أام عةيه الثالثدة ينادى األمدرين معًدا  ،ينادى نيدة اإلصدابة أصدالً  ،وينادى نيدة إرهداق
الددرو  .فدددذا كددان ذل د  ،وكددان القصددد الانددا ى فددى اددرا م القتددل العمـددـد مددن أركددان
الاـددـريمة  ،وياددب أن يكـــددـون ثبوتدده فعةيًددا ،
تواتر

ظنيًددا و افتراضدديًا  ،وعةددى ذلددد

أحكام المحاكم وأحكام محكمة النقض .
ومتى كان ذل  ،ولم يصف الحكم المطعون فيده سدود أفعدال مهداارة هدا عة

يير منسوب كل منها إلى هخص بعينه وذاتده  ،فددن حاصدل ذلد أن الحكدم المطعدون
فيه لم يثب

القصد الانا ى فى ح أحد فيما يتعة بدصابة الصدبى كدريم محمدد محمدد

موسى الحير مقصودة من أحد فى ذراعه  ،ويكون الحكم إذ دان المتهمدين الثالثدة بمدن
فيهم الطاعن باريمة الهروع فى تل الصبى المدذكور  ،إنمدا يكدون دد عابده القصدور
المعيدددب فدددى التسدددبيب والبيدددان  ،فضدددالً عدددن التعسدددف فدددى ا سدددتنتاج  ،والاسددداد فدددى
اديرا بالنقض .
ا ستد ل  ،بما ياعةه
ً
عةى أن الحكم المطعون فيده لدم يقتصدر عةدى هدذا العيدب المخدل  ،وإنمدا اتخدذ
مدن اإلدانددة الخاط ددة بالهددروع فدى تددل  ،تك ددة أو ذريعددة إلداندة المتهمددين الثالثددة بمددن
فديهم الطداعن بانايدة تددل عمدد مقتدرن بانايددة هدروع فدى تدل  ،بددأن اتخدذ مدن هددذا «
الهروع » فى اناية  ،ظرفًا مهددا ينهض به ا تران مد القتدل العمدد  ،فعداب الحكدم
عيب مركب .
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إ إن هددذا العيددب المركددب  ،لددم يتو ددف عنددد هددذا الحددد وإنمددا و د الحكددم فددى
عيدب أكثددر اسددامة  ،بددأن دان المتهمددين الثالثدة ومددنهم الطدداعن « بانايددة تددل مقترنددة
باناية هروع فى تل » بينما هذا ا تدران « وهمدى » لديس إ فدى ذهدن المحكمدة ،
فخةد مندده الو ددا  ،وخددال مندده أمددرا اإلحالددة  ،حي د ا تصددر األمددر األول عةددى تددل
مقترن بدحرار وحيارة سال  ،وخال مدن ا تدران بدين القتدل والهدروع  ،وهدو مدا خدال
منه أيضًا أمر اإلحالة الثانى  ،األمر الذد فحواه أن الحكم المطعون فيده دان المتهمدين
واود له ولم ترف به الدعود !!!

الثالثة بمن فيهم الطاعن بظرف مهدد

ولم يرد بالحكم المطعون فيده إ وصدف لةمهداارة بعامدة  ،وهدى مهداارة
تهمل الصبى كريم ألنه لم يكن طرفًا فيها  ،ومن ثم فددن ترديدد الحكدم ل فعدال الماديدة
لةمهاارة

ينهض دليالً عةى إثبا القصد الانا ى فى القتل العمد  ،و فدى الهدروع

الذد لم يتحد عنه الحكم بتاتًا .
 وقدَتواترَقضاءَمحكمةَالنقضَعلىَأن :
« ماددرد الحدددي عددن الاعددل المددادد الددذد ارفدده الطدداعن ،
إلثبا
ذلد

القصد الخاص فى القتل  ،والمتمثل فدى نيدة إرهداق الدرو  ،وأنده

يكاددى بذاتدده
يحندى فدى

ددول الحكددم أن الاددانى أطة د النددار صددوب المانددى عةيدده اصدددا تةدده  ،فاألفعددال

الماديدة

تنبدئ بدذاتها و تايدد حتمدا تدوافر نيدة إرهداق الدرو  ،فهدى القصدد الخداص

المطةوب استظهاره بديراد األدلة التى رأ
الطاعن ارتكاب الاعل المادد ،

المحكمة أنها تدل عةيه  ،وأن مادرد صدد

يكاى بذاته لثبو نيدة القتدل مدادام الحكدم لدم يكهدف

عن يام هذه النية بناس الطاعن » .
* نقض  2002/2/2ـ س  53ـ ر م  30ـ ص 176
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* نقض  1980/5/26ـ س  31ـ ر م  131ـ ص 676
* نقض  1978/6/12ـ س  29ـ ر م  115ـ ص 598
* نقض  1977/1/10ـ س  28ـ ر م  12ـ ص 57
* نقض  1965/3/2ـ س  16ـ ر م  44ـ ص 206
* نقض  1965/1/4ـ س  16ـ ر م  5ـ ص 16
* نقض  1964/11/16ـ س  15ـ ر م  133ـ ص 675

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه :
« إذا كان ما أورده الحكم المطعون فيه واستدل به عةى ثبدو نيدة القتدل فدى
حد الطدداعنين

يكهددف عددن يددام هددذه النيددة  ،إذ هددو

يعدددو أن يكددون سددردًا لةاعددل

المدددادد فدددى الاريمدددة  ،ذلددد أن توايددده عددددة طعندددا بسدددكين إلدددى الماندددى عةددديهم
وإصابتهم فى مواضد اتةدة

يايدد حت ًمدا أن صدد الطداعنين دد اداور مادرد اإليدذاو

والتعددد وأنهمدا كانددا ينتويدان إرهدداق رو الماندى عةدديهم  ،مدا دام الحكددم لدم يكهددف
عن يام هدذه النيدة بينهمدا وهدو مدا

يحندى عنده مدا الده الحكدم مدن أن الطداعن األول

كان يضرب المانى عةيهم اصددًا دتةهم  ،إذ أن صدد إرهداق الدرو إنمدا هدو القصدد
الخاص المطةوب استظهاره بدديراد األدلدة  ،والمظداهر الخارايدة التدى رأ المحكمدة
أنه تدل عةيه  ،ومن ثدم فددن الحكدم يكدون معيبًدا بالقصدور فدى التسدبيب ممدا يسدتواب
نقضه » .
* نقض  1987/11/23ـ الطعن  57 / 3168ق

 واستقرَقضاءَالنقضَعلىَأن :
« مادرد اسددتعمال المددتهم لسددال نددارد اتددل بطبيعتدده وإصددابة المانددى عةيدده فددى
مقتل وعةى مسافة ريبة وتعدد إصاباته القاتةة
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يكاى بذاته إلثبا نية القتدل فدى حقده

و يحنى عدن ذلد مدا الده الحكدم مدن أنده صدد تدل الماندى عةيده ألن صدد إرهداق
الرو هو القصد الخاص المراد استظهاره وثبو

توافره » 0

* نقض  1982/11/ 16ـ س  33ـ ر م  183ـ ص  887ـ طعن  52 / 2271ق
* نقض  1972/11/12ـ س  23ـ ر م  266ـ ص  1174ـ طعن  42 / 933ق
* نقض  1977/1/16ـ س  28ـ ر م  19ـ ص 87
* نقض  1956/10/16ـ س  7ـ ر م  285ـ ص 1042



وقضتَمحكمةَالنقضَبأن :
« مارد إسدتعمال سدال ندارد وإلحداق إصدابا

متعدددة بمواضد خطدره مدن

اسم الماندى عةيده يايدد حتمدا أن المدتهم صدد إرهداق روحده  ،و يكادى ا سدتد ل
بهذه الصورة فى إثبا
*



يام هذا القصد »
نقض  1958/1/21ـ س  9ـ ر م  20ـ ص 79

وقضتَمحكمةَالنقضَبأن :
« يتمير القصد الانا ى فى اريمة القتدل العمدد والهدروع فيده ا عدن القصدد

الانا ى العام فى سا ر ارا م التعدد عةى الناس بعنصر خداص هدو أن يقصدد الادانى
من ارتكاب الاعدل إرهداق رو الماندى عةيده ـ ولمدا كدان هدذا العنصدر بطبيعتده أمدرا ً
داخةيددا فددى ناددس الاددانى فدندده ياددب لصددحة الحكددم بددانددة مددتهم فددى هددذه الاريمددة أو
بالهروع فيها أن تعنى المحكمة بالتحد
إستخةصد

عنه إستقال ً وأن تورد األدلة التدى تكدون دد

منهددا أن الاددانى حددين إرتكددب الاعددل المددادد المسددند إليدده كددان فددى الوا د

يقصد إرهداق رو الماندى عةيده إذ كدان ذلد ـ وكدان الحكدم المطعدون فيده دد اسدتدل
عةى توافر نية القتل لدد الطاعن من إطال ه عيارا ً ناريدا مدن بند يدة وهدى سدال
بطبيعتدده اصدددا ً إصددابة أد مددن أفددراد عا ةددة المانددى عةيهددا وهددو

اتدل

يايددد سددود ماددرد

تعمد الطاعن ارتكاب الاعل المادد من إستعمال سال من هأنه إحدا القتدل وإطدالق
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عيار نارد منه عةى المانى عةيها وإحددا إصدابتها

يكادى بذاتده لثبدو نيدة القتدل

»
* نقض  1974/2/24ـ س  25ـ ر م  39ـ ص 180

 وقضتَكذلدَبأنه :
« من المقرر أن اريمدة القتدل العمدد والهدروع فيده ا تتميدر عدن ييرهدا مدن
اددرا م التعدددد عةددى الددناس بعنصددر خدداص هددو أن يقصددد الاددانى مددن ارتكابدده الاعددل
الانا ى إرهاق رو المانى عةيه  ،وهذا العنصر ذو طاب خاص يختةدف عدن القصدد
الانا ى العام الذد يتطةبه القانون فدى سدا ر الادرا م وهدو بطبيعتده أمدر يبطنده الادانى
ويضمره فى ناسه ويتعين عةى القاضى أن يعندى بالتحدد عنده اسدتقال ً واسدتظهاره
بديراد األدلة التى تددل عةيده وتكهدف عنده  0فددذا كدان مدا ذكدره الحكدم مقصدورا ً عةدى
اإلستد ل عةى هذه النية من حمل الطاعنين أسةحة نارية معمرة بقصدد إطال هدا عةدى
المانى عةيه وإصابة هذا األخير بعيارين فى رأسه أوديدا بحياتده ـ وهدو مدا يكاى فدى
استخالص نية القتل »
* نقض  1964/11/16ـ س 15ـ ر م  133ـ ص 675



كماَقضتَكذلدَبأن :
« تعمد إرهاق الدرو هدو العنصدر الدذد تتميدر بده انوندا انايدة القتدل العمدد

والهروع فيه ا عن ييرها من ارا م التعدد عةى الناس  .وهدذا العنصدر يختةدف عدن
القصد الانا ى العام الذد يتطةبه القانون فى الادرا م األخدرد  .لدذل كدان لرا ًمدا عةدى
المحكمة التى تقضى بددانة متهم فى اريمدة تدل عمدد أن تعندى فدى حكمهدا باسدتظهار
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نية القتل وتورد العناصر التى استخةصتها منها  0و يكادى فدى هدذا الصددد أن تكدون
اإلصددابة ادداو فددى مقتددل مددن المانددى عةيدده إذا كددان الحكددم لددم يبددين أن الاددانى تعمددد
إصابة المانى عةيه فى هذا المقتل  ،وأنه كان يقصد بذل إرهاق روحه »
* نقددض  1939/2/27ـ مددج القواعددد القانونيددة ج 4ـ عمددر ـ ر ددم  352ـ ص
476

وض

محكمة النقض فى العديد من أحكامها بدأن القصدد الاندا ى

ياتدرض

و ياور افتراضده  ،كمدا ضد المحكمدة الدسدتورية العةيدا بعددم دسدتورية افتراضده
وبعدددم دسددتورية القددرا ن القانونيددة التددى افترض د العةددم فددى النصددوص التهددريعية ،
مقررة أن العةم يادب أن يكدون فعةيّدا يقينيّدا ،

ظنيّدا و افتراضديّا  ،فقالد محكمدة

الددنقض فددى العديددد مددن أحكامهددا إن  :ـ « األصددل أن القصددد الانددا ى مددن أركدددان
الاريمة فياب أن يكون ثبوته فعةيّا

افتراضيّا »

* نقض  1994/11/15ـ س 45ـ ر م  157ـ ص 1001
* نقض  1993/2/1ــ س 44ـ ر م  17ـ ص 160
*
*
*
*

نقض  1991/2/19ـ س  42ـ ر م  51ـ ص 379
نقض  1972/10/15ـ س  23ـ ر م  236ـ ص 1058
نقض  1970/4/13ـ س  21ـ ر م  140ـ ص 586
نقض  1967/5/22ـ س  18ـ ر م  136ـ ص 699

* نقض  1962/10/29ـ س  13ـ ر م  167ـ ص 677
* الدسددتورية العةيددا  1992/2/2ـ فددى الدددعود  12 / 13ق دسددتورية
عةيا ـ الاريدة الرسمية العدد  8/ـ 1992/2/20
* الدستورية العةيا  1998/1/3ـ فى الدعود  18/29ق دستورية عةيا
* الدسددتورية العةيددا  1995/5/20ـ فددى الدددعود  16/31ق دسددتورية
عةيا
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ومتى كدان مدا تقددم  ،اسدتبان أن الحكدم المطعدون فيده معيدب بالقصدور المخدل
فى تحصيل وا عة إصابة الصبى كريم محمد محمد أحمدد موسدى  ،وفدى اإلداندة بهدا ،
فضالً عن صوره فى إثبا القصد الانا ى الدالرم لهدذه اإلداندة  ،كمدا أنده اعتمدد هدذه
اإلداندة المعتسداة بددال إثبدا  ،كعنصدر مهدددد لاريمدة القتدل العمددد  ،األمدر الدذد عابدده
بالقصور وفساد ا ستد ل والتعسف فى ا ستنتاج  ،بما يستواب نقضه .
وينى عن البيان  ،أنده

يادر الحكدم نظريدة العقوبدة المبدررة  ،حالدة كدون

الطاعن ينارع فى الوا عة برمتها .
* مدددا تقددددم مدددن أحكدددام محكمدددة الدددنقض فدددى القصدددور وفسددداد ا سدددتد ل
والتعسف فى ا ستنتاج .
ومتى كان ما تقددم فدنده

محدل لةادوو إلدى نظريدة العقوبدة المبدررة حالدة

كون الطاعن ينارع فى صورة الوا عة برمتها .
* نقددددض  1986/11/30ـ س  37ـ ر ددددم  188ـ ص  985ـ طعددددن
55/3603ق
* نقض  1969/10/20ـ س  20ـ ر م  223ـ ص 1133
* نقض  1965/3/2ـ س  16ـ ر م  44ـ ص 206

السببَالسادسََ:القصـورَفىَالتسبيبََ,وفسادَالاستدلالََ
َََََََََََوالتعسفَفىَالاستنتاجََ.
ضى الحكم المطعون فيه بددانة الطاعن عن اريمدة ممارسدته أعمدال العندف
والقوة ضدد الماندى عةيهمدا وآخدرين بقصدد تدرويعهم وتخدوياهم وإلحداق األذد البددنى
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مكدررا
والمعنود بهدم وإلقداو الرعدب فدى ناوسدهم المنصدوص عةيهدا فدى المدادة 375
ً
أا عقوبددا

صددا و يتحق د هددذا
ريددم أن هددذه الاريمددة تسددتةرم لقيامهددا ص ددًا خا ً

القصد إ إذا توافر لدد الاانى نيدة خاصدة باإلضدافة إلدى القصدد الاندا ى العدام الدذد
يتمثل فى انتوا ه الحصول من المانى عةيهم عةى نتا ج معينة هدى أنده يدؤدد عمدالً
يحددل لدده أن يؤديدده أو يسددتايب لريبددة المعتدددد فيمتن د عددن أداو عمددل مهددروع كةددف
بأدا ه ــ ولما كان الثابد

مدن الحقدا

التدى كهدف عنهدا التحقيد أن الطداعن لدم يسدهم

فددى ارتكدداب تة د األفعددال ييددر المهددروعة كمددا أندده لددم يتوااددد بمكددان الوا عددة و د
حدوثها ،كما أنه لم يستعمل ثمدة أسدةحة فدى تدل الماندى عةيده األول أو إصدابة الثدانى
فى ذراعه فدن كل ذل يقط بعدم توافر القصد الانا ى لديه بهقيه الخداص والعدام
فضالً عن عدم توافر األفعال المادية المكونة لةاريمة سالاة الذكر.
وإذ خددالف الحكددم المطعددون فيدده هددذا النظددر فدندده يكددون معيبًددا لقصددوره واابًددا
نقضه واإلحالة .
و محل لةقول فى هدذا الصددد بدأن محكمدة الموضدوع اسدتعمة

سدةطتها فدى

تقدددير و ددا الدددعود وتكددوين عقيدددتها فيهددا ألن اسددتعمالها لهددذه السددةطة مهددروط بددأن
يكون فى حدود الضوابط والقواعد التى تضبط حركتها وتنظم مسيرتها حتدى
إلى سةطة متسةطة تعصف بالحريا
ولما كان الثاب
الطاعن

تنقةدب

العامة واألمال الخاصة.

من و ا الددعود كمدا تنطد بهدا األوراق لةوهةدة األولدى أن

هأن لده باألفعدال التدى و عد مدن ييدره ،ولدم يتدداخل فدى و وعهدا بدل كدان

بعيدًا كةيًا عن مكدان الحداد

ومدن ثدم فدال محدل إلسدناد مهداركته فدى تةد الادرا م

وهى حقيقة تههد بها وعةيها امي ههادا

امي الههود بمن فيهم اام التحريا
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.

و ددد هددهد اميد هددهود اإلثبددا

سددواو بمحضددر بالاةسددة أثندداو المحاكمددة أو

ممدددن ددددموا إ دددرارا موثقدددة تايدددد اميعهدددا بدددأن معةومددداتهم السددداب اإلد و بهدددا
بالتحقيقدا ا بتدا يدة

تطدداب الحقيقدة وأنهددا كاند

سددماعية ونقدالً عمددا ترامدى إلددى

أسماعهم من امهور الحاضدرين لةهداار أو المهداركين فيده وكدانوا كثدرة وأنده دد
أطةقددد األعيدددرة الناريدددة مددددن بعدددض المتهددداارين بمددددا اسدددتحال تحديدددد مالمحهددددم
وهخصياتهم لضعف اإلضاوة وكثرة عددهم خاصة وأن اإلطالق كدان عهدوا يًا .وفدى
الهواو لمارد الريبدة فدى فدض الهداار وإبعداد المتهداارين عدن مكدان الوا عدة و دد
نمى لعةم هدؤ و الهدهود بعدد الوا عدة أن الماندى عةيهمدا أصديبا مصدادفة أثنداو إطدالق
األعيددرة العهددوا ية دون صددد إصددابة أد مددنهم ألنهددم لددم يكونددوا أطرافًددا فددى تةدد
المهاارة كما أام الامي عن أن الطاعن لدم يسدهم فدى الهداار ولدم يصدب أحد ًدا
مددن المتهدداارين  .وهددذه األ ددوال وكددذا اإل ددرارا

سددواو مددا تددم توثيقدده منهددا أو مددا تددم

اإلد و به بالاةسة تعد عدو ً عن األ وال األولى لةحقيقة وليس عدو ً عدن الحقيقدة
والوا .
ومدن المقدرر فدى هددذا الصددد أنده ياددب فدى سدبيل تحقيد العدالدة عةدى الوادده
األكمددل أن نمددنـ لدده الارصددة وياسددـ لدده الماددال ليقددرر الح د وأن يعدددل عددن أ والدده
األولى بالتحقيقا

حتى

يحة الباب فى واهه إذا مدا عداوده ضدميره لةرادوع لةحد

واإل الع عةى ما كان عةيه من باطل
* نقدددض  1945/1/15ـ ماموعدددة الربددد دددرن ـ طعدددن  1371لسدددنة ق ـ
ص784

ولددم تأخددذ محكمددة الموضددوع بامي د هددهادا الهددهود بتحقيقهددا النهددا ى و
بتة اإل رارا

ولم تحق عناصرها وأسبابها مد أن اعتمداد القاضدى الاندا ى فدى

ضددا ه عةددى مبدددأ ا تناعدده ياددرض عةيدده ضددرورة معايهددته لو ددا الدددعود وأدلتهددا
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المعايهة الناسية والعقةية دون ا عتماد فدى سدبيل كهدف الحقدا
المكتوبة بالتحقيقا

ا بتدا ية وهى صةبة واامدة

عةدى تةد المحاضدر

تنبض بالحياة.

وألن تكددوين عقيدددة القاضددى بندداو عةددى مددا سددطر بتةد المحاضددر األوليددة مددن
أ ددوال ينط دود و ه د عةددى محددامرة خطيددرة

يددؤمن معهددا احتمددال الرلددل لسددبب

ا تناع القاصدر والمبتسدر بدأ وال أمةتهدا عةدى الهدهود ريبداتهم الهخصدية وأطمداعهم
الخاصددة وألن المحاكمددة هددى الارصددة األخيددرة التددى رال د متاحددة أمددامهم لكهددف
الحقيقة و الهدايدة لةصدواب وألنده

يادور أن يحةد بداب المحكمدة فدى واده طدارق

ألن فى ذل ما تأذد منه العدالة أهد اإليذاو .
وإذ لددم تأخددذ المحكمددة باميد هددذه العناصددر المقبولددة عق دالً ومنطقًددا وأ ام د
ضا ها بددانة الطداعن بنداو عةدى أدلدة هدابها العدوار وعددم المعقوليدة مدن كدل ااندب
ولدم تقسددط الدددفاع حقدده وأ امد

حكمهددا عةددى فددروض واعتبدارا ماددردة

تتاد مد

طبيعة المهاارا التى تحد فى األسواق خاصة سوق العبور الذد يعدج بدالمترددين
عةيه مدن العمدالو لديالً
ونهدارا وفدى اميد األو دا
ً

فددن حكمهدا يكدون فدوق صدوره

و د فسد استد له وتعسف استنتااه بما يستواب نقضه واإلحالة.
و محددل فددى هددذا الصدددد لةقددول بددأن مددا أوردتدده المحكمددة مددن أدلددة الثبددو
يتضمن الرد عةى عناصر دفاع الطاعن الاوهرية سدالاة الدذكر ألن تةد األدلدة هدى
المنعى عةيها بمخالاة الحقيقدة ورماهدا الددفاع بالكدذب  ،ومدن ثدم فهدى
ردًا عةى ذل الدفاع

تصدةـ بدذاتها

ينطود عةيه هذا الرد من مصادره عةى المطةوب.
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هذا إ أنه لم يكن يضير المحكمة هىو لو أنها أفسح

صدرها لتحقيد دفداع

الطاعن واستظهار أسدباب عددول هدؤ و الهدهود عدن أ دوالهم بدالتحقي ا بتددا ى لعدل
فى هذا التحقي ما يحمةها عةى العدول عن ا تناعهدا بأدلدة تثبد لهدا عددم د تهدا إذ
ياور لةمحكمة أن تبدد رأيًا فى دليل لم يطر أمامها عةى بسداط البحد فدى حضدور
سدا
المتهم ودفاعه وف أصول المحاكما الانا ية وضدوابطها السدديدة والتدى تقدوم أسا ً
عةددى التحقيقددا التددى تاريهددا المحكمددة بالاةسددة وتسددم فددى خاللهددا الهددهود وتحق د
أثناوها األدلة سواو إلثبا

التهمة ضد المتهم أو نايهدا عنده كمدا كدان عةيهدا أن تنتقدل

بكامددل هي تهددا أو بندددب أحددد أعضددا ها لمعاينددة مكددان الوا عددة بحضددور المددتهم ودفاعدده
حتى تكون معايهتها لو ا الدعود وأحداثها ماثةة فى أذهدان ضداه الددعود بدد ً مدن
تخيل تة األحدا

فيبنى الحكدم عةدى أوهدام

سدند لهدا مدن الوا د

وكدل ذلد ممدا

يؤثر فى تقدير المحكمة وورنها ل دلة المطروحة عةيها.
ومن هدذا يتبدين أن محكمدة الموضدوع لدم تقدم بواابهدا المادروض عةيهدا حتدى
تسدير المحاكمددة وتحقد العدالددة عةددى الواده األكمددل  ،واعتسددا الاصدل فددى الدددعود
عةى يير سند صحيـ و مبررا مقبولدة وأخدذ بظداهر الكدالم األولدى الدذد يدل
فى يياب المتهمين ولم تتعم فى البحد عدن الحقيقدة التدى يسدعى القاضدى الاندا ى
لبةويها ااهدًا ـ وهى مهمة امة المصاعب وطريقهدا وعدر المسدال يحتداج إلدى الد دة
البالحددة والقدددرة عةددى اسددتظهار وادده الح د فددى الدددعود مددن خددالل أ ددوال متضدداربة
ومتنا ضة .
وهاو المهرع أن يخاف هذه األحمال الثقال عن عدات

ضداه الددعود والدذين

لددم يسددتط اهدددهم تحقي د تة د الحايددا النبيةددة والالرمددة إلسددتظهار الحقيقددة وإحقدداق
العددل فددنص

الهددارع الدسددتورد عةددى رينددة البددراوة ومؤداهددا أن اإلنسددان
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ولد مبرأ عن الدنس والخطي ة ومدا الاريمدة إ عدارض يعتدرض حياتده وتةد القريندة
اإللهية اطعة واارمة و يمكن دحضها إ إذا اسدتطاع
اطعة واارمة أخرد لها ذا

سدةطة ا تهدام ذلد بأدلدة

وة رينة البدراوة فددذا لدم تسدتطي تةد السدةطة إ امدة

تة األدلة تعدين العدودة إلدى ريندة البدراوة دون أن يكةدف المدرو بدثباتهدا ألن المدرو
يكةف بدثبا

ما هو ثاب

بأصةه .

وعن عدم اوار نقض أصل البدراوة بدا فتراض  ،وعددم ادوار إعاداو النيابدة مدن
الترامهددا بالتدددليل عةددى صددحة اتهامهددا  ،ال د المحكمددة الدسددتورية العةيددا فددى حكمهددا
الصادر  1998/1/3فى الدعود  18/29ق دستورية  :ـ
« إن افتراض براوة المتهم ،

يعددو أن يكدون استصدحابا لةاطدرة التدى ابدل

اإلنسان عةيها  ،وهرطا رما لةحرية المنظمة يكرس يمها األساسية التدى

يتصدور

أن تناصل الاماعة عنها  .وهو كذل وثي الصةة بدالح فدى الحيداة  ،وبددعا م العددل
التى تقوم عةى واعدها النظم المدنية والسياسية اميعهدا  ،ومدن ثدم كدان أصدل البدراوة
اددروا مددن خصددا ص النظددام ا تهددامى  Accusatorial systemرمددا لحمايددة
الحقددوق الر يسددية التددى كاةتهددا المددادة  67مددن الدسددتور لكددل مددتهم  ،مددرددة بهددا نددص
المادة 11ا من اإلعالن العالمى لحقدوق اإلنسدان  ،والاقدرة الثانيدة مـدـن المدادة 14ا
مددن العهـددـد الدددولى لةحقددوق المدنيددة والسياسددية  ،بمددا مددؤداه أن هددذه البددراوة

ياددور

تعةيقهددا عةددى هددرط يحددول دون إنادداذ محتواهددا  ،و تعطيةهددا مددن خددالل إتهددام يكددون
متهاويا  ،و نقضها سدواو بدعاداو النيابدة مدن الترامهدا بالتددليل عةدى صدحة اتهامهدا ،
أو عددن طري د تدددخةها هددى أو ييرهددا لةتددأثير دون ح د فددى مسددار الدددعود الانا يددة
ومحصةتها النها ية  .بل إن اإلخالل بهـا ـ وباعتبارها مبددأ بدديهيا ـ An precept
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 Axiomaticيعدد خطدأ
رار

يحتادر  A prejudicial Errorمسدتوابا نقدض كدل

يتواف معها » .
« وحي

إن أصل البراوة يعتبدر بدذل ادروا

يتادرأ مدن محاكمدة تدتم إنصدافا

باعتباره متساندا م عناصر أخرد تهكل مقوماتهدا  ،وتمثدل فدى ماموعهدا حددا ً أدندى
من الحقوق الالرمة إلدارتها  ،ويندرج تحتها أن يكون لكل مدن المدتهم وسدةطة ا تهدام
 ،الوسددا ل عينهددا التددى يتكافددأ بهددا مركريهمددـا سـددـواو فددـى ماـددـال دحددض التهمـددـة أو
إثباتهددا  ،وهددى بعددد حقددوق

ياددور الحرمددان منهددا أو تهميهددها سـددـواو تعة د األمـددـر

بهددخص يعتبددر متهمـــددـا أو مهددتبها فيدده  .و ددد أ رتهددا الهددرا اميعهددا ـ

لتظددل

المذنبين بحمايتها ـ وإنما لتدرأ بمقتضاها وطأة الادراو المقدرر لةاريمدة التدى خالطتهدا
هبهة ارتكابها بما يحدول دون القطد بو وعهدا ممدن أسدند إلديهم ا تهدام بدتيانهدا  ،إذ
يعتبر هذا ا تهام كافيا لهددم أصدل البدراوة  ،و مثبتدا لوا عدة تقدوم بهدا الاريمدة  ،و
حدا ال دون الدددليل عةيهدا  ،بددل يظدل هددذا األصدل ا مددا إلدى أن يددنقض مدن خددالل حكددم
ضا ى صار باتا بعد أن أحداط بالتهمدة عدن بصدر وبصديرة  ،وخةدص إلدى أن التددليل
عةى صحتها ـ بكل مكوناتها ـ كان نقيا متكامال » .
« وهو ما يعنى أن كل اريمدة يددعى ارتكابهدا ،

يادور إثباتهدا دون دليدل

اارم ينبسط عةى عناصرها اميعها  ،و ياور كذل افتراض ثبوتها ـ ولدو فدى أحدد
عناصددرها مددا كددان منهددا ماديددا أو معنويددا ـ مددن خددالل رينددة انونيددة ينه د ها المهددرع
اعتسافا  .ودون ذل

يكون أصــل البـــراوة إ وهما ».

 وأعافتَالمحكمةَالدستوريةَالعلياَفىَحكمهاَتقول  :ـ
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« وحي

إن افتراض البراوة يبدو أكثر ضدرورة فدى مادال حقدوق الددفاع

بالنظر إلى أن الوسا ل اإلارا ية التى تمةكها النيابدة العامدة فدى مادال إثباتهدا لةاريمدة
 ،تدعمها موارد ضخمة يقصر المتهم عنها  ،و يوارنها إ افتراض البدراوة لضدمان
أ يدان عن الاريمة مالم يكدن الددليل عةيهدا مبدروا مدن كـدـل هبهــدـة لهـدـا أساسهـدـا
 Dans La doute, On acquitteو يادور بالتددالى أن تاسددر النصددوص
العقابية  ،باعتبارها نافية ألصدل بدراوة المتهمدين بمخالاتهدا  ،و منهيدة لضدرورة أن
يكون الدليل عةى اإلخالل بها منتاا ومؤثرا  ،بل يكون لكل متهم ـ وارتكاندا إلدى هدذا
األصل ـ أن يظل « ابتداو » صامتا  ،وأن يايد « انتهــاو » مما يعتبدر هدكا معقدو
 DOUTE RAISONABLEمحيطا بالتهمة من اهة ثبوتها » .
* حكدم دسدتورية عةيدا  1998/1/3ـ الددعود 18/29ق دستوريةدـ الاريددة الرسميةدـ
العدد3/ـ . 1998/1/15
* أيضا حكم الدستورية العةيا  1990/3/16ـ فى الدعود  12/14ق دستورية .

وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر فدنه يكون معيبًا لقصدوره واادب الدنقض
واإلحالة.

السببَالسابعََ:قصورَأخرَفىَالتسبيبََ.
تحد

الحكم المطعون فيه عن القصد الاندا ى فدى اريمدة القتدل العمدد واثبد

توافره فى اانب المتهمين الثالثدة بمدن فديهم الطداعن ـ بقولده إن البدين مدن التحقيقدا
أن المتهمددين عقدددوا العددرم وبيتددوا النيددة لالنتقددام والقتددل واعدددوا لهددذا الحددرض أسددةحة
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ناريددة وييددر آليددة  ،وتواهددوا إلددى محددل الطددرف ا خددر لةنيددل مندده وا عتددداو عةيدده ،
وعندما برر إليهم المانى عةيه وعاتبهم عةى أفعالهم وأ والهم وما بدر مدنهم مدن وعيدد
وتهديددد  ،طةددب المددتهم الثددانى مددن هددقيقه المددتهم األول أن يصددوب سددال ًحا فددى اتااه ده
ددرا بتصدددويب سدددالحه الندددارد
ويقتةددده  ،وبالاعدددل دددام األول مدددن مسدددافة  15 / 10متد ً
البند ية ا ليةا وهو سال

اتل بطبيعته عةى مكان اتل من اسدم الماندى عةيده وهدو

صدددره وعنقدده اصددًا وبددا ى المتهمددين تةدده فحدددث بدده اإلصددابا الموصددوفة بتقريددر
الصدداة التهددريحية  ،والتددى أود بحياتدده وكددان العيددار المطةد عيددار  9 × 7.65مددم
مما تطم ن معه المحكمة إلى توافر القصد الاندا ى العدام وهدو العةدم بارتكداب عناصدر
الاريمة وإرادة إحدا النتياة كأثر لهذه األفعال التى تتساند وتنتج عةى ارتكابها .
و ياو

أن الحكم المطعون فيه أ حم المتهم الثال  /الطاعن  ،فدى وا عدة لدم

يسدداهم فيهددا البتددة و عال ددة لدده بهددا  ،ولدديس طرفددا فيهددا  ،ونسددبها الحكددم ذاتدده  ،إلددى
المتهمين األول والثانى  ،وإنما أخذ الطاعن أخدذ عريدر مقتددر تعدويال عةدى المسد ولية
التضامنية التى افترضها  ،وعةى ا تااق المرعدوم الدذد افترضده بدال دليدل و مأخدذ
و معين !

هددذا ومددا أوردتدده المحكمددة عددن القصدددالانا ى ـ

يصددةـ بيانًددا لنيددة القتددل

وإرهدداق الدددرو  ،وهددى أمدددر داخةدددى يضددمره الادددانى فدددى ناسدده و سدددبيل لكهددداها
وا ستد ل عةيها إ مدن خدالل الظدروف والمالبسدا المحيطدة بالوا عدة والتدى تقطد
بثبددو تة د النيددة فددى ناددس الاددانى فددى و د معاصددر ومت درامن م د األفعددال الماديددة
المكونة لةوا عة .

214

وما أوردته المحكمة فى حكمها عةى النحو المتقدم ـ

يعددو أن يكدون ترديددًا

ألفعدال ماديدة ينسدبها لةمتهمدين األول والثدانى دون الطداعن ا  ،وهدذه األفعدال مهمدا
تعدد

ولو كان بأسةحة ناريدة اتةدة بطبيعتهدا وتصدويب إحدداها إلدى مقتدل مدن اسدم

دأثرا بدصددابته ،
المانددى عةيدده وإصددابته ووفاتدده متد ً

تعدددو ماددرد ترديددد لتة د األفعددال

الماديددة المنسددوبة لةمتهمددين األول والثددانى دون الطدداعن ا  ،أمددا اريمددة القتددل العمددد
فتتمير عن سا ر الارا م الخاصدة با عتدداو عةدى الدناس بقصدد خداص صدورته القتدل
وهددو نيددة إرهدداق الدرو

 ،وعةددى المحكمددة أن تسددتظهره وتستخةصدده  ،وهددذه عمةيددة

ذهنيدة عقةيددة تستصدداى وتسددتخةص وتسددتظهر بحيددر اعتسدداف و افتددراض واددود نيددة
إرهدداق الددرو  ،فنيددة القتددل أمددر خاددى داخةددى

يسددتدل عةيهددا بددالحواس أو بترديددد

األفعال المادية  ،وإنما مدن خدالل استخالصدها مدن ظدروف الوا عدة ومالبسداتها  ،و دد
أورد

المحكمة األفعال المادية التى ام بها المتهمدان األول والثدانى دون الطداعن ا

وأ ددر

صددراحة أن هددذه األفعددال يتكددون بهددا القصددد العددام الددالرم تددوافره فددى اددرا م

ا عتداو عةى الناس وهو صد اإليذاو وإيالم الاسم .
ولكنها صر

فى بيان القصد الخاص الذد تنارد به اريمة القتدل العمدد عدن

ييرها من ارا م اإلعتدداو عةدى الدناس  ،وإذ أياةد المحكمدة الحددي عدن تةد النيدة
واسددتقرارها فددى ناددوس الاندداة بأسددباب مسددتقةة  ،واكتا د بالحدددي عددن القصددد العددام
وحده  ،فدن حكمها يكون معيبًا بالقصور بما يستواب نقضه .
وعةى ذل فال مأخدذ و معدين لةوصدف والترديدد الدذد اعتنقده الحكدم ومدن ثدم
ااو

أسبابه عارية تما ًما من إثبا

وعارية تما ًما من إثبا

ا تااق وعارية تما ًما مدن إثبدا القصدد الاندا ى

اإل تران .
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وليس ياو

أن ا تااق « وا عة مادية » تتال دى فيهدا اإلرادا المتعدددة وتتحدد

عةى ارتكاب الاريمة محل هذا ا تاداق الدذد أنتاتده وا عدة ماديدة حددث فدى و د مدا
فددى دنيددا الخيددا

وفددى رمددان مددا وفددى دنيددا الماديددا

فدددذا كددان

وا فتراضددا

ياددور ا سددتد ل عةيهددا بددالقرا ن فةددذل هددروط وضددعتها محكمددة الددنقض و ددد سددب
بيانها و محل إلعادة تكرارها سيما لواضعيها الذين تواتر ضاؤهم عةيها .
أما القصد الانا ى فال يعدو استرسال الحكدم المطعدون فيده فيمدا يعتقدد أنده إثبدا
لةقصد الانا ى ـ

يعدو أن يكون محض ترديد ألفعدال ماديدة

الانا ى فضال عن أنها تردد وصاًا

تصدةـ إلثبدا القصدد

مأخذ صحيـ له باألوراق !

 وقدَتواترَقضاءَمحكمةَالنقضَعلىَأن :
« ماددرد الحدددي عددن الاعددل المددادد الددذد ارفدده الطدداعن ،
إلثبا
ذلد

القصد الخاص فى القتل  ،والمتمثل فدى نيدة إرهداق الدرو  ،وأنده

يكاددى بذاتدده
يحندى فدى

ددول الحكددم أن الاددانى أطة د النددار صددوب المانددى عةيدده اصدددا تةدده  ،فاألفعددال

الماديدة

تنبدئ بدذاتها و تايدد حتمدا تدوافر نيدة إرهداق الدرو  ،فهدى القصدد الخداص

المطةوب استظهاره بديراد األدلة التى رأ
الطاعن ارتكاب الاعل المادد ،

المحكمة أنها تدل عةيه  ،وأن مادرد صدد

يكاى بذاته لثبو نيدة القتدل مدادام الحكدم لدم يكهدف

عن يام هذه النية بناس الطاعن » .
* نقض  2002/2/2ـ س  53ـ ر م  30ـ ص 176
* نقض  1980/5/26ـ س  31ـ ر م  131ـ ص 676
* نقض  1978/6/12ـ س  29ـ ر م  115ـ ص 598
* نقض  1977/1/10ـ س  28ـ ر م  12ـ ص 57
* نقض  1965/3/2ـ س  16ـ ر م  44ـ ص 206
* نقض  1965/1/4ـ س  16ـ ر م  5ـ ص 16
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* نقض  1964/11/16ـ س  15ـ ر م  133ـ ص 675



وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:
« إذا كان ما أورده الحكم المطعون فيه واستدل به عةى ثبدو نيدة القتدل فدى

حد الطدداعنين

يكهددف عددن يددام هددذه النيددة  ،إذ هددو

يعدددو أن يكددون سددردًا لةاعددل

المدددادد فدددى الاريمدددة  ،ذلددد أن توايددده عددددة طعندددا بسدددكين إلدددى الماندددى عةددديهم
وإصابتهم فى مواضد اتةدة

يايدد حت ًمدا أن صدد الطداعنين دد اداور مادرد اإليدذاو

والتعددد وأنهمدا كانددا ينتويدان إرهدداق رو الماندى عةدديهم  ،مدا دام الحكددم لدم يكهددف
عن يام هدذه النيدة بينهمدا وهدو مدا

يحندى عنده مدا الده الحكدم مدن أن الطداعن األول

كان يضرب المانى عةيهم اصددًا دتةهم  ،إذ أن صدد إرهداق الدرو إنمدا هدو القصدد
الخاص المطةوب استظهاره بدديراد األدلدة  ،والمظداهر الخارايدة التدى رأ المحكمدة
أنه تدل عةيه  ،ومن ثدم فددن الحكدم يكدون معيبًدا بالقصدور فدى التسدبيب ممدا يسدتواب
نقضه » .
* نقض  1987/11/23ـ الطعن  57 / 3168ق

 واستقرَقضاءَالنقضَعلىَأن :
« مادرد اسدتعمال المدتهم لسددال ندارد اتدل بطبيعتده وإصددابة الماندى عةيده فددى
مقتدل وعةدى مسدافة ريبدة وتعدددد إصداباته القاتةدة

يكادى بذاتدده إلثبدا نيدة القتدل فددى

حقدده و يحنددى عددن ذل د مددا الدده الحكددم مددن أندده صددد تددل المانددى عةيدده ألن صددد
إرهاق الرو هو القصد الخاص المراد استظهاره وثبو

توافره » 0

* نقض  1982/11/ 16ـ س  33ـ ر م  183ـ ص  887ـ طعن  52 / 2271ق
* نقض  1972/11/12ـ س  23ـ ر م  266ـ ص  1174ـ طعن  42 / 933ق
* نقض  1977/1/16ـ س  28ـ ر م  19ـ ص 87
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* نقض  1956/10/16ـ س  7ـ ر م  285ـ ص 1042



وقضتَمحكمةَالنقضَبأن :
« مارد اسدتعمال سدال ندارد وإلحداق إصدابا

اسم المانى عةيه

يايد حتما أن المدتهم صدد إرهداق روحده  ،و يكادى ا سدتد ل

بهذه الصورة فى إثبا
*



متعدددة بمواضد خطدره مدن

يام هذا القصد »
نقض  1958/1/21ـ س  9ـ ر م  20ـ ص 79

وقضتَكذلدَبأنه :
« لما كان الحكم المطعون فيه تحد عدن نيدة القتدل فدى ولده  « :إن نيدة

القتددل ثابتددة فددى حد المددتهم األول مددن تعمددده إطددالق عدددة أعيددرة عةددى المانددى عةيدده
وإصابته بدحدداها فدى مقتدل  .األمدر الدذد يقطد فدى تدوافر نيدة هدذا المدتهم فدى إرهداق
رو المانى عةيه »  0لما كدان ذلد  ،وكاند

انايدة القتدل تتميدر انوندا عدن ييرهدا

من ارا م التعدد عةى الناس بعنصر خاص هو أن يقصدد الادانى مدن ارتكابده الاعدل
الانا ى إرهاق رو المانى عةيه وهدذا العنصدر ذو طداب خداص يختةدف عدن القصدد
الانا ى العام الذد يتطةبه القانون فى سا ر الارا م  0لما كدان مدا أورده الحكدم

يايدد

سددود الحدددي عددن الاعددل المددادد الددذد ارفدده الطدداعن ذل د أن إطددالق النددار صددوب
المانى عةيه

يايد حتما أن الاانى إنتود إرهداق روحده حتمدال أن

تتاداور نيتده

فى هذه الحالة مادرد اإلرهداب أو التعددد  ،كمدا أن إصدابة الماندى عةيده فدى مقتدل
يكاى بذاته لثبو نيدة القتدل فدى حد الطداعن إذا لدم يكهدف الحكدم عدن يدام هدذه النيدة
بناسه ألن تة اإلصابة د تتحق دون أن تتوافر نية القتل العمد »0
* نقض  1980/5/26ـ س  31ـ ر م  131ـ ص 676



وقضتَمحكمةَالنقضَبأنََََ:
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« تميدر القتدل العمدد والهددروع فيده  .بنيدة خاصدة  .هددى صدد إرهداق الددرو 0
واددوب اسددتظهار الحكددم لدده وإيرادهددا مددا يدددل عةددى تددوافره  0الحدددي عددن األفعددال
المادية  0ينبئ بذاته عن توافره .
صعود المتهم بالسيارة عةى أفرير الطري ومداهمة الماندى عةيده ومعداودة
ذل .

تنبئ بذاتها عةى توافر صد إرهاق الرو

» 0

* نقض  1978/6/12ـ س  29ـ ر م  115ـ ص 598



وقضتَمحكمةَالنقضَبأن :
« يتمير القصد الانا ى فى اريمة القتدل العمدد عدن القصدد الاندا ى العدام فدى

سددا ر اددرا م التعدددد عةددى الددناس بعنصددر خدداص هددو أن يقصددد الاددانى مددن ارتكدداب
الاعل إرهاق رو المانى عةيه ـ ولما كان هذا العنصر بطبيعته أمرا ً داخةيدا فدى نادس
الاددانى فدندده ياددب لصددحة الحكددم بددانددة مددتهم فددى هددذه الاريمددة أو بالهددروع فيهددا أن
تعنى المحكمة بالتحد

عنه استقال وأن تورد األدلة التدى تكدون دد استخصدة منهدا

أن الاانى حين ارتكدب الاعدل المدادد المسدند إليده كدان فدى الوا د يقصدد إرهداق رو
المانى عةيه إذ كان ذل ـ وكان الحكدم المطعدون فيده دد اسدتدل عةدى تدوافر نيدة القتدل
لدددد الطدداعن مددن إطال دده عيددارا ً ناريددا مددن بند يددة وهددى سددال
إصددابة أد مددن أفددراد عا ةددة المانددى عةيهددا وهددو

اتددل بطبيعتدده اصدددا ً

يايددد سددود ماددرد تعمددد الطدداعن

ارتكاب الاعل المادد من إستعمال سال مدن هدأنه إحددا القتدل وإطدالق عيدار ندارد
منه عةى المانى عةيها وإحدا إصابتها
*

يكاى بذاته لثبو نية القتل »

نقض  1974/2/24ـ س  25ـ ر م  39ـ ص 180

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه :
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« لما كان ما استدل به الحكم المطعون فيه عةى تدوافر نيدة القتدل لددد الطداعن
من حضدوره إلدى مكدان الحداد
المانى عةيه فى مقتل ـ
استعمال سدال
لثبو

حدامالً سدالحا ً مدن هدأنه إحددا القتدل وإطال ده عةدى

يايد سدود مادرد تعمدد الطداعن ارتكداب الاعدل المدادد مدن

اتدل بطبيعتده وإصدابة الماندى عةيده فدى مقتدل وهدو مدا

يكادى بذاتده

نية القتل » 0
* نقض  1965/3/2ـ س  16ـ ر م  44ـ ص 206

 كماَقضتَبأن :
« مارد إثبا

الحكم تعمد الاانى إتيان الاعل المادد الذد أدد إلى الوفداة ـ

وهدو الصدع بالتيدار الكهربدا ى ـ عددم كاايتده تددليالً عةدى تدوافر صدد إرهداق الدرو
لديه »
* نقض  1974/4/21ـ س  25ـ ر م  89ـ ص 419

 كماَقضتَبأنَََََ:
« ولمددا كددان إطددالق العيددار النددارد صددوب المانددى عةيدده يايددد حتمدا ً أن الاددانى
إنتود إرهاق روحه  ،وكاند اإلصدابة فدى مقتدل يصدـ أن يسدتنتج منهدا صدد القتدل
إ ّ إذا ثب

أن الاانى صدوب العيدار إلدى الماندى عةيده متعمددا ً إصدابته فدى الموضد

الذد يعد مقتالً من اسمه وهو ما لم يدلل عةيه الحكم  ،فدنه يكون معيبدا ً بالقصدور فدى
البيان »
* نقض  1964/12/21ـ س  15ـ ر م  165ـ ص 840

 كماَقضتَبأنََ:
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« ما ذكره الحكم من أن

نية القتل ثابتة فى ح المتهمدين مدن الحقدد الدذد مد

ةوبهم ومدن اسدتعمال أسدةحة ناريدة اتةدة ا

يدوفر وحددة الددليل عةدى ثبوتهدا  ،ولدو

كان المقذوف د أطة عن صد »
*

نقض  1962/1/9ـ س  13ـ ر م  9ـ ص 35

 وقضتَكذلدَبأن :
« ارا م القتل والهروع فيه تتمير انوندا ً بنيدة خاصدة هدى انتدواو القتدل وإرهداق
الرو 0

يكاى بذاته استعمال سال

اتل بطبيعته وتعدد الضربا لثبدو نيدة القتدل

»
* نقض  1958/11/17ـ س  9ـ ر م 227ـ ص 930

 وقضتَكذلدَبأنهَََ:
« من المقرر أن اريمة القتل العمد تتمير عن ييرهدا مدن ادرا م التعددد عةدى
الدناس بعنصددر خدداص هددو أن يقصددد الاددانى مددن ارتكابدده الاعددل الانددا ى إرهدداق رو
المانى عةيه  ،وهذا العنصر ذو طداب خداص يختةدف عدن القصدد الاندا ى العدام الدذد
يتطةبه القانون فى سا ر الارا م وهدو بطبيعتده أمدر يبطنده الادانى ويضدمره فدى ناسده
ويتعين عةى القاضى أن يعنى بالتحد

عنه اسدتقال ً واسدتظهاره بدديراد األدلدة التدى

تدل عةيه وتكهف عنه  0فدذا كان ما ذكره الحكدم مقصدورا ً عةدى ا سدتد ل عةدى هدذه
النيددة مددن حمددل الطدداعنين أسددةحة ناريددة معمددرة بقصددد إطال هددا عةددى المانددى عةيدده
وإصابة هذا األخير بعيارين فى رأسه أوديا بحياته ـ وهدو مدا

يكادى فدى اسدتخالص

نية القتل »
* نقض  1964/11/16ـ س 15ـ ر م  133ـ ص 675
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كماَقضتَكذلدَبأن :
« تعمد إرهاق الرو هو العنصر الذد تتميدر بده انوندا انايدة القتدل العمدد عدن

ييرهددا مددن اددرا م التعدددد عةددى الددناس  0وهددذا العنصددر يختةددف عددن القصددد الانددا ى
العام الذد يتطةبه القانون فى الارا م األخدرد  0لدذل كدان لرا ًمدا عةدى المحكمدة التدى
تقضددى بددانددة مددتهم فددى اريمددة تددل عمددد أن تعنددى فددى حكمهددا باسددتظهار نيددة القتددل
وتورد العناصر التى استخةصتها منها  0و يكادى فدى هدذا الصددد أن تكدون اإلصدابة
ادداو فددى مقتددل مددن المانددى عةيدده إذا كددان الحكددم لددم يبددين أن الاددانى تعمددد إص دابة
المانى عةيه فى هذا المقتل  ،وأنه كان يقصد بذل إرهاق روحه »
* نقض  1939/2/27ـ مج القواعد القانونية ج 4ـ عمر ـ ر م  352ـ ص 476

 وقضتَكذلدَبأنَََ:
« تصويب السال الندارد نحدو الماندى عةيده
إرهاق روحه  ،كما أن إصابة إنسان فى مقتل

يايدد حتمدا ً أن مطةقده انتدود

يصـ أن يستنتج منها نية القتل »

* نقض  1957/4/15ـ س  8ـ ر م  111ـ ص 411



كماَقضتَبأنهَََ:
« ل ن كان من ح محكمة الموضدوع أن تسدتخةص صدد القتدل وظدرف سدب

اإلصرار من و ا الدعود والظروف المحيطدة بهدا واألمدارا والمظداهر الخارايدة
التى يأتيها الادانى وتدنم عمدا يضدمره فدى ناسده  ،إ ّ أن ذلد مهدروط بدأن يكدون هدذا
ا ستخالص سدا حا  ،وأن يكدون دليةهدا فيمدا انتهد إليده ا مدا فدى أوراق الددعود »
0
* نقض  1974/12/15ـ س  25ـ ر م  185ـ ص 855
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كذلدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه :
« ما ذكدره الحكدم اسدتد

عةدى تدوافر نيدة القتدل مدن أن الطداعن ادثم فدوق

المانى عةيها أثناو نومها ولما حاول ا سدتحاثة أطبد عةدى عنقهدا ليكدتم ناسدها وظدل
كذل كاتما ناسها حتى فاض
الاعل المادد  ،وهو ما

روحهدا ـ

يايدد سدود مادرد صدد الطداعن ارتكداب

يكاى بذا لثبو نية القتل مادام الحكم لم يكهدف عدن يدام

هذه النية بناس الطاعن »
* نقض  1977/1/10ـ س  28ـ ر م  12ـ ص 57

ومامددل هددذا القضدداو أن ماددرد ترديددد األفعددال الماديددة

يكاددى إلثبددا القصددد

الانا ى .

 وقضتَمحكمةَالنقضَفىَحكمَحديثَلهاَبأنه :
« 1ـ مدن المقدرر أن انايدة القتدل العمدد تتميدر انوندا عدن ييرهدا مدن ادرا م التعددد
عةددى الددناس بعنصددر خدداص هددو أن يقصددد الاددانى مددن ارتكابدده الاعددل الانددا ى
إرهاق رو المانى عةيه وهذا العنصدر ذو طداب خداص ويختةدف عدن القصدد
الانا ى العام الذد يتطةبده القدانون فدى سدا ر الادرا م وهدو بطبيعتده أمدر يبطنده
الاانى ويضمره فى ناسه ومن ثم فدن الحكم الذد يقضى بددانة المتهم فدى هدذه
الانايددة ياددب أن يعنددى بالتحددد عددن هددذا الددركن اسددتقال واسددتظهاره بددديراد
األدلة التى تكدون المحكمدة دد استخةصد

منهدا أن الادانى حدين ارتكدب الاعدل

المدادد المسدند إليده كدان فدى الوا د يقصدد إرهداق رو الماندى عةيده وحتدى
تصةـ تة األدلة أساسا تبندى عةيده النتيادة التدى يتطةدب القدانون تحقيقهدا يادب
أن يبينها الحكم بيانا واضحا ويراعها إلى أصولها فى أوراق الدعود .
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 2ـ من المقرر فى تاسدير المدادة  231مدن دانون العقوبدا أن سدب اإلصدرار هدو
ظددرف مهدددد عددام فددى اددرا م القتددل والاددر والضددرب يتحق د بدعددداد وسدديةة
الاريمددة ورسددم خطددة تنايددذها بعيدددا عددن ثددورة ا ناعددال ممددا يقتضددى الهدددوو
والرويددة بددل ارتكابهددا  .فضددال عددن أندده حالددة ذهنيددة تقددوم بددناس الاددانى فددال
يسددتطي أحددد أن يهددهد بهددا مباهددرة بددل تسددتااد مددن و ددا خارايددة يستخةصددها
القاضى منها استخالصا ما دام موادب هدذه الو دا والظدروف

يتندافر عقدال

م هذا ا سدتنتاج  .وكدان الترصدد هدو تدربص الادانى لةماندى عةيده فتدرة مدن
الرمن طال

أو صر

فى مكان يتو

دومه إليه ليتوصل بذل إلدى ماااأتده

با عتددداو عةيدده دون أن يددؤثر فددى ذل د أن يكددون الترصددد بحيددر اسددتخااو  .لمددا
كدان ذلد
الحدي

وكددان مددا أورده الحكددم بيانددا لنيدة القتددل

يايددد فددى ماموعدده سددود

عن األفعال الماديدة التدى ارفهدا الطاعندان والتدى

تنبدئ بدذاتها عةدى

توافر هذا القصد لديهما مما لم يكهف الحكم عن يدام هدذه النيدة بدناس الادانيين
 .لمددا كددان مددا تقدددم وكددان الحكددم لددم يسددتظهر القصددد الانددا ى الخدداص بددديراد
األدلددة والمظدداهر الخارايددة التددى تدددل عةيدده وتكهددف عندده فدندده يكددون مهددوبا
بالقصور بما يعيبه ـ وفضال عن ذل ـ فدن مدا أورده الحكدم فدى مقدام اسدتظهار
ظرفى سب اإلصرار والترصدد فيمدا تقددم وإن تدوافر لهمدا فدى ظداهر األمدر
مقوما

هذين الظرفين كما هما معرفان بهما فى القانون إ أن ما سدا ه الحكدم

فى هذا الهأن مدن عبدارا مرسدةة لديس فدى حقيقتده إ ترديددا لو دا الددعود
مما يعيب الحكم بما يستواب نقضه » .
* نقض  2004/3/6ـ س  55ـ ر م  29ـ ص 235

و ينددال فددى عددوار الحكددم لهددذا السددبب  ،أن تكددون المحكمددة ددد ذكددر فددى
أسباب حكمها أن المتهمين صدوا تل المانى عةيه  ،ألن تة النية وذلد القصدد همدا
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المراد إثباتهما والتدليل عةى توافرهما لدد المتهمين األمر الذد صدر المحكمدة فدى
بيانه .
و ينال مدن هدذا العدوار أن تكدون العقوبدة المقضدى بهدا ضدد الطداعن مبدرره
لبا ى الارا م األخرد التى ضى الحكدم بددانتده كدذل عنهدا  ،ألنده يندارع فدى صدورة
الوا عة بأكمةها  ،ومن المقرر أنه

محل لتطبيد نظريدة العقوبدة المبدررة متدى امد

بها المنارعة .
* نقض  1986/11/30ـ س  37ـ ر م  188ـ ص 985
* نقض  1969/10/20ـ س  20ـ ر م  223ـ ص 1133
* نقض  1965/3/2ـ س  16ـ ر م  44ـ ص 206

السببَالثامنََ:قصورَأخرَفىَالتسبيبَوفسادَآخرَفىَالاستدلالََ.
تسداند الحكدم المطعدون فيدده ضدمن مدا تسدداند ـ إلدى الدددليل المسدتمد مدن هددهادة
النقيب أحمد عبدد الحميدد الضدب ر ديس مباحد
مضمون ههادته بأنه حدث

سدم دار السدالم  ،وحصدة المحكمدة

مهادة ومهاارة بين أحمد نور خةيادة  .......المدتهم ، 2/

و ام األول باإلعتدداو عةدى الثدانى بقبضدة يدده فأصدابة فدى واهده وفدى موعدد اإلفطدار
ثدار المتهمددون وتواهددوا إلدى محددل الطددرف األول وأطةقددوا أعيدرة ناريددة  ،ونددتج عددن
إصددابة المانددى عةيدده محمددود محمددد عبددد الددرحمن بطةقددة أود بحياتدده  ،فض دالً عددن
إصابة الطال كريم أحمد موسدى بعيدار ندارد فدى ذراعده  ،وأضداف أن المدتهم الثالد
كدان متوااددًا فددى المهدداارة التددى حدددث و د ذلد وتدددخل لمصددةحة المددتهم الثددانى ،
وأضدداف المحكمددة عبددارة « وتدددخل لمصددةحة المددتهم الثددانى »  ،وأسددقط أاددرا ًو
اوهرية من أ وال ومحضر ذل الضبط تؤكد أن الطاعن لم يكن طرفدا فدى المهداارة
 ،ولم ينسب إليه ارتكاب فعل محدد  ،وأورد بأن تحرياته لدم تتوصدل إلدى مدا إذا كدان
المتهم الثال

الطاعن ا كان بحورته أسةحة نارية من عدمه .

225

فقد أورد النقيب  :أحمدد سديد عبدد الحميدد الضدب  ،بأسدماو طرفدى المهداارة ،
فدذكر  .......المدتهم  ، 2/وهدقيقه  .........المدتهم  ، 1/طدرف أول  ،ولدم يدذكر فدديهم
الطاعن  ،وذكر أن الطرف الثدانى  /أحمدد ندور خةيادة وهدقيقه سدعيد ندور خةيادة  .أمدا
واود الطاعن عةى مسر الوا عدة  ،فقدد ذكدر صدراحة ص  51 / 67بالتحقيقدا أن
ذل كان « حال حددو

صدا [ ص  ] 55 / 71بالتحقيقدا
الندراع األول »  ،و درر ن ً

أن تحرياته « لم تتوصل » إلى أن الطاعن كان يحمل سالحا ناريا من عدمه .
وكل ذل بترته المحكمة وأسقطته من تحصديةها  ،وأورد العبدارة التدى سدا تها
عةى يير نصدها  ،فأضداف إليهدا « عبدارة » لدم تدرد فدى أ دوال الهداهد المدذكور ممدا
ينطود عةى خطأ فى اإلسناد ومخالاة لةثاب

باألوراق .

أما ما أسقطته المحكمة وبترته  ،فهدو أادراو مهمدة واوهريدة بهدهادة الهداهد ،
يمثل بترها الا لفم بههادته عن فحواها  ،وتحويرها عةدى ييدر واههدا ومعناهدا الدذد
أدلى به الهاهد !
ومن المقرر المتواتر فى ضاو محكمة النقض أنه

ياور لةمحكمدة أن تتددخل

بالبتر أو بالتحريف فى رواية الهاهد  ،و أن تحير مدلولها ومعناها .
 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه :
«

ياددور لةمحكمددة أن تتدددخل فددى روايددة الهدداهد ذاتهددا وتأخددذها عةددى وادده

خداص يخدالف صدريـ عبارتهدا  0أو أن تقديم ضداوها عةدى فدروض تندا ض صددريـ
روايته  ،بل كل ما لها أن تأخذ بها إذا هى إطمأن
بها »0
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إليها أو أن تطرحها إن لدم تثد

* نقض  1979/6/21ـ س  30ـ ر م  152ـ ص 717
* نقض  1972/5/7ـ س  23ـ ر م  146ـ ص 649
* نقض  1963/4/30ـ س  14ـ ر م  76ـ ص 385

 كماَقضتَمحكمةَالنقضََبأنه :
« إذا كان

المحكمة عةى ماهو ظاهر من حكمها د فهم

ههادة الهداهد عةدى

يير ما يؤدد إليها محصةها الذد أثبتته فى الحكم وإستخةص منهدا مدا تدؤدد إليده
وإعتبرته دليالً عةى اإلدانة فهذا فساد فى اإلستد ل يستواب نقض الحكم »0
* نقض  1953 /4 /14ـ س  4ـ ر م  260ـ ص 720

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََ:
«

ياددور لةمحكمددة أن تتدددخل فددى روايددة الهدداهد ذاتهددا وتأخددذها عةددى وادده

خدداص يخددالف صددريـ عبارتهددا  ،أو تقدديم ضدداوها عةددى فددروض تنددا ض صددريـ
روايته  ،بل كدل مالهدا أن تأخدذ بهدا إذا هدى إطمأند

إليهدا أو تطرحهدا إن لدم تثد

بها  ،ولما كان الحكم د أ ام ضاوه بددانة الطاعن عةدى إفتدراض صددور حركدا
إرادية بدستدارة الماندى عةيده وهدو فدى منطقدة الدال هدعورية وهدو مدا سدند لده
من أ وال هاهدد اإلثبا

كما بسدطها الحكدم  ،فدنده يكدون دد تددخل فدى روايتهمدا

وأخذها عةى واه يخالف صريـ عبارتها وهو ما ياور له ويبقى التعدارض بعدد
ذل

ا ما بين الدليةين القولى والاندى لمدا يرفد  ،و يندال مدن ذلد

أن يكدون أحدد

الهاهدين د رر باةسة المحاكمة أن المانى عةيه كان د عمد إلى اإلسدتدارة سداعة
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إطددالق العيددار مددادام أن الحكددم لددم ياعددل سددنده فددى رف د التنددا ض هددذه األ ددوال بعددد
تمحيصها واإلطم نان إليها  0ومن ثم فدن الحكم يكون معيبا بما يواب نقضه »0
* نقض  1970/6/15ـ س  21ـ ر م  208ـ ص 880



وَإستقرَقضاءَالنقضَعلىَأنه :
« إذا كان من حد محكمدة الموضدوع أن تادر

بددبعض مندده دون بعددض  ،فدددن حددد ذل د ومناطدده أن

دول الهداهد أو المدتهم فتأخدذ
تمسددخه أو تبتددر فحددواه  ،فدددذا

فاتها ذل مما أدد إلى عددم إلمامهدا إلمامدا ً صدحيحا ً بحقيقدة األسداس الدذد امد عةيده
تة الههادة م أنها لو تبينته عةى وا عدة لكدان مدن المحتمدل أن يتحيدر واده رأيهدا فدى
الدعود  ،فدن الحكم يكون معيبا ً بقصدور بيانده أدد إلدى فسداد فدى إسدتد له بمدا يتعدين
معه نقضه »0
* نقض 1974/11/25ـ س  25ـ ر م  165ـ ص  765ـ طعن 44 / 891ق

كما أن ما أوردته المحكمة ينطود من ناحيدة أخدرد عةدى خطدأ فدى اإلسدناد
ومخالاددة لةثاب د بدداألوراق  ،بددأن أضدداف المحكمددة عبددارة مددن عندددياتها  ،أن الطدداعن
تدخل لمصةحة المتهم الثانى  ،وهى عبارة لم ترد عةى لسان الهداهد المدذكور  ،فضدال
عدن أن حديثدده إنصددرف بوضددو إلددى بدايددة الندراع األول  ،ولددم ينسددب إليدده هددي ا فددى
و ا المهاارة التى اندلع

.

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنَََ:
« األحكام الانا ية ياب أن تبنى عةدى أسدس صدحيحة مدن أوراق الددعود  ،فددذا
أ يم الحكم عةى سند أو ول
أساس فاسد ولو تساند

أصل لده بتةد األوراق كدان الحكدم بداطالً إلبتنا ده عةدى

المحكمة فى إستد لها عةدى أدلدة أخدرد ألنهدا متسداندة ومنهدا
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ماتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحي إذ بطدل أحددها تعدذر التعدرف عةدى أثدر ذلد فدى
تقدير المحكمة لسا ر األدلة األخرد » .
* نقض  1984/1/15ـ س  35ـ ر م  8ـ ص50
* نقض  1985/5/16ـ س  36ـ ر م  120ـ ص  677ـ طعن 54/2743ق
* نقض  1979 / 5 / 6ـ س  30ـ ر م  114ـ ص 534
* نقض  1986 / 1 / 22ـ س  37ـ ر م  25ـ ص 114
* نقض  1979 / 2 / 12ـ س  30ـ ر م  48ـ ص 240
* نقض  1990/7/7ـ س  41ـ ر م  140ـ ص  806ـ طعن 59/26681ق

ولما هو مقدرر بدأن األحكدام الانا يدة يادب أن تبندى عةدى أسدس صدحيحة مدن
أوراق الدعود فدذا أ يم الحكم عةى سند أو ول

أصدل لده بتةد األوراق كدان الحكدم

باطالً إلبتنا ه عةى أساس فاسد ولدو تسداند المحكمدة فدى إسدتد لها عةدى أدلدة أخدرد
ألنهددا متسدداندة ومنهددا ماتمعددة تتكددون عقيدددة المحكمددة بحيدد إذ بطددل أحدددها تعدددذر
التعرف عةى أثر ذل فى تقدير المحكمة لسا ر األدلة األخرد 0
* نقض  1984/1/15ـ س  35ـ  8ـ 50
* نقض  1985/5/16ـ س  36ـ  120ـ  677ـ طعن 54/2743ق
* نقددددض  1990/7/7ـ س  41ـ ر ددددم  140ـ ص  806ـ طعددددن
59/26681ق

ومتى كان ذل  ،وكان الحكم المطعون فيه د بنى استد له عةى تصدور خداطئ ،
با

اةيدا أن الحكدم دد عابده الاسداد فدى ا سدتد ل فضدال عدن التعسدف فدى ا سدتنتاج

والخطأ فى اإلسناد ومخالاة الثاب

باألوراق بما يواب نقضه .
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وهددذا الاددرو الددذد أسددقطته وبترتدده وحرفتدده المحكمددة فددى مضددمون هددهادة
الهاهد النقيب أحمد عبد الحميد الضب هام واوهرىمن ناحية أخرد  ،ألنده يددل كدذل
عةى أن تحريا

ذل الضابط لم تتوصدل إلدى أن الطداعن هدار فدى الهداار الناهدب

بين الطرفين المتنارعين أو يامه بدور إياابى فيه  ،وأن تحرياتده لدم تتوصدل إلدى أنده
كان يحمل سال ًحا من عدمه .
وكان عةى محكمة الموضوع أن تكون عةى بيندة مدن هدذه األادراو مدن أ دوال
ذلد الهدداهد حتددى تددر مضددمون هددهادته وفد مؤداهدا الصددحيـ وماهومهددا الواضددـ
الذد أراد التعبير عنه بدرادته .
ويعتبددر إسددقاط المحكمددة لهددذه األاددراو المهمددة والاوهريددة مددن أ ددوال الهدداهد
وبتدرا لهدهادته  ،إذ مدا كدان يمكدن أن يعدرف مددد تقدديرها لهدهادته
المذكور ـ مسد ًخا
ً
وورنها لو أن المحكمدة ألمد

ببدا ى الهدهادة ومدن بتدر أو تار دة  ،األمدر الدذد يعيدب

الحكم بالاساد فى ا ستد ل فضالً عن القصور فى التسبيب .
و يتعارض ذل م ما هدو مقدرر مدن أن لمحكمدة الموضدوع مطةد الحريدة
فى تار ة أ وال الهاهد وأن تأخذ بارو منها وتطر البا ى طالمدا أنده مدن الممكدن أن
يكون الهاهد صاد ًا فى بعض أ واله التى أخدذ بهدا المحكمدة ولدم يةتدرم بالحقيقدة فدى
الاانب ا خر منها  ،والذد أسدقطته المحكمدة ولدم تأخدذ بده  ،إ أن هدرط ذلد بداهدة
أ يترتددب عةددى تة د التار ددة مس د لمضددمون الهددهادة وبتددر لهددا  ،كمددا أندده يتعددين أن
يكون واض ًحا مدن الحكدم الدذد تمد فيده هدذه التار دة أن المحكمدة كاند مةمدة بكامدل
ههادة الهاهد دون تار ة  ،وإ كان حكمها معيبًا وباطالً ولو تساند فى حكمهدا إلدى
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أدلة أخرد ألنهدا فدى المدواد الانا يدة متسداندة  ،ومنهدا تتكدون عقيددتها بحيد إذا سدقط
احدها أو استبعد تعذر التعرف عةى أثر ذل فى تقديرها لسا ر األدلة األخرد .
 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأن :
« األدلة فدى المدواد الانا يدة متسداندة  ،ـ يكمدل بعضدها بعضدا  ،ويهدد بعضدها
يمكن التعدرف عةدى مقددار األثدر الدذد كدان ل سدتد ل الااسدد عةدى

بعضا  ،بحي

عقيدة المحكمة  ،ـ وماذا كان سوف يكون رأيها إذا تنبهد إلدى فسداد مدا إعتقدتده خطدأ
وعةى خالف الحقيقة »

عةى خالف الثاب

* نقض  1986/1/22ـ س  37ـ ر م  25ـ ص 114
* نقض  1990/7/7ـ س 41ـ ر م  140ـ ص 806
* نقض  1985/3/28ـ س 36ـ ر م  83ـ ص 500
* نقض  1986/10/9ـ س  37ـ ر م  138ـ ص 728
* نقض  1983/2/23ـ س 34ـ ر م  53ـ ص 274
* نقض  1984/1/15ـ س 35ـ ر م  8ـ ص 50
* نقض  1969 /10/27ـ س  20ـ ر م  229ـ ص 1157
* نقض  1985/5/16ـ س  36ـ ر م  120ـ ص 677
* نقض  1979/5/6ـ س 30ـ ر م  144ـ ص 534
* نقض 1982/11/4ـ س 33ـ ر م  174ـ ص 847

هذا م مالحظدة ان المحكمدة ضد فدى حكمهدا بدأن الطداعن أحدرر وآخدرين
بند يتين آليتدين ممدا

يادور التدرخيص بحيارتهمدا واحرارهمدا  ،األمدر الدذد سديؤدد

حت ًما إلى تحيير واهة نظرها فدى إدانتده عدن تةد الاريمدة لدو أنهدا أدركد
ر يس المباح

د ههد بالتحقيقدا

أن الهداهد

بدأن تحرياتده لدم تددل عةدى أن الطداعن كدان يحدرر

سال ًحا .
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األمددر الددذد تتحق د بدده مصددةحة أخددرد لةطدداعن فددى التمس د بهدذا الوادده مددن
أسباب الطعن واتخاذه وا ًها لطةب نقض الحكم واإلحالة .

السببَالتاسعََ:القصورَالمعيبََ،والإخلالَبحقَالدفاعََ
ََََََََََََََوفسادَالاستدلالََ
يضاف إلى ما أسةاناه بالسبب الساب عما هاب الحكدم فدى تحصديةه لهدهادة هداهد
اإلثبددا السدداب النقيددب  /أحمددد الضددب  ،ببترهددا وتحرياهددا إلددى ييددر مؤداهددا ومعناهددا
الواضـ .
فدن المحكمدة عرفد أصدالً عدن سدماعه  ،مد أنهدا أصددر

درارا إلسدتدعا ه

لمنا هددددته ضددددمن هددددهود اإلثبددددا الددددذين أمددددر باسددددتدعا هم  ،فقددددرر باةسدددددة
 2014/12/15ص  10محاضر الاةسا ا ـ إستدعاو ههود اإلثبدا لمنا هدتهم ،
وهددم الهدداهد الراب د  /عصددام صددالـ حمددادة  ،والهدداهد الخددامس  /محمددد محمددد أحمددد
موسددى  ،والهدداهد السددادس  /عبددد الددرحيم أبددو س دتة أحمددد  ،والهدداهد السدداب  /النقيددب
أحمد عبد الحميد محمد عادل الضب  ،وعاو إصددار رارهدا باةسدة 2014/12/5
باستدعا هم ـ عدا الهاهد الخامس الذد حضر وسم ـ لاةسدة  2015/2/10اسدتكما
لسددماع هددهود اإلثبددا ومنا هددتهم  .ص  13محاضددر الاةسددا ا  ،وأصددر عةددى
سماعهم فأصددر

رارهدا باةسدة  2015/2/10باسدتدعاو الهدهود الرابد والسدادس

والساب لاةسدة  2015/4/13لسدماعهم ومنا هدتهم  .ص  14محاضدر الاةسدا ا
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ددرارا ماددددا باةسددة 2015/6/8
 .ثددم باةسددة  ، 2015/4/14أصدددر المحكمددة
ً
لةقرار الساب  ،ولكنها أكد

األمر بوضو بالنسبة ستدعاو الهاهد السداب النقيدب /

أحمدددد عبدددد الحميدددد الضدددب

ص  15محاضدددر الاةسدددا ا  ،وباةسدددة 2015/6/8

أاة د لةقددرار السدداب

ص  15محاضددر الاةسددا ا  ،ثددم ثددم لاةسددة 2015/9/16

لحضددور المحددامى األصدديل ولةقددرار السدداب
المحكمة رر

ص  16محاضددر الاةسددا ا  ،ولكددن

باةسدة  2015/9/16سدماع المرافعدة  ،وعددل عدن رارهدا بسدماع

هددهادة هدداهد اإلثبددا الرابد  ،وعددن رارهددا بسددماع هددهادة هدداهد اإلثبددا السددادس ،
وعددن رارهددا بسددماع هددهادة هدداهد اإلثبددا السدداب النقيددب  /أحمددد عبددد الحميددد محمددد
عادل الضب الذد حضر الاةسة ص  17محاضدر الاةسدا ا ـ ولكدن المحكمدة لدم
تسدددددددددددددددددددددددددمعه و دددددددددددددددددددددددددرر

سدددددددددددددددددددددددددماع المرافعدددددددددددددددددددددددددة فدددددددددددددددددددددددددى

الدعود .
هذا وخة

مدونا الحكم المطعون فيه من أد بيدان وتسدبيب لعددولها عدن سدماع

ههادة ههود اإلثبا
الضب الذد بتر

الثالثة آنادى الدذكر بمدن فديهم هداهد اإلثبدا السداب النقيدب أحمدد
ههادته وحرفتها عن محتواها وعدن معناهدا الواضدـ  ،وكدان أولدى

بها أن تسم ههادته وتنا هه بد من هذا البتر والتحريف لتستوضـ منده مدا تريدد
فضال عن الهاهدين الراب والسادس محمد عبد الرحيم أبو ستة الدذد هدو ادد الماندى
عةيه األول والذد ناى من خالل وكيةده أمدام المحكمدة وبدد راره الموثد أد مسد ولية
لةمتهمين الثالثة بمن فيهم الطاعن ا بل و درر بداإل رار أن الطداعن لدم يكدن متوااددًا
عةددى مسددر الوا عددة  ،وكددان أحددرد بالمحكمددة أن تسددمعه بددد ً مددن اإلطاحددة بهددهادته
وبد راره الموث

فضال عن اإل درار الموثد الصدادر مدن ناةده ووالدد الماندى عةيده

األول  :محمد عبد الرحيم أبو ستة الذد أكدد بددوره فدى إ دراره الموثد أن الطداعن لدم
يكن عةى مسر الوا عة .
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ولكن المحكمة المطعون فى حكمها صدف وأهاح وعدل عن سماع هدهادة
هدؤ و الهددهود ل ثبددا
عدل

والددذين ددرر اسدتدعاوهم لسددماعهم ومنا هددتهم ومد أنهددا

هذا العدول إ أن حكمها خال تما ًما من بيان أسبابه .

 ومنَالمقررَفىَقضاءَمحكمةَالنقضَأنه :
« يتعدين عةددى المحكمددة أن تحدرص كددل الحددرص عةدى تنايددذ رارهددا بددداراو
التحقيد طالمددا أنهددا دددر أهميتدده وان الدددعود ييددر صددالحة لةاصددل فيهددا مددا لددم يددتم
تنايددذه  ،أو تضددمن حكمهددا األسددباب التددى دعتهددا إلددى العدددول عددن هددذا التحقي د الددذد
أمر

به  ،وإذ كان الثابد مدن مددونا الحكدم محدل هدذا الطعدن أنده اداو خاليًدا ممدا

يايد أسباب عدول المحكمة عدن إادراو ذلد التحقيد الدذد لدم تنادذه فددن حكمهدا يكدون
معيبًا وااب النقض» .
 وقدَتواترَقضاءَمحكمةَالنقضَعلىَأنهَ:
« متى كان

المحكمة د در

ادية طةب من طةبا الدفاع وإسدتااب لده فةديس

لهدا أن تعددل عنده إ لسددبب سدا غ يبدرر هدذا العدددول  ،وأنهدا إذا رأ

أن الاصدل فددى

الدعود يتطةب تحقيد دليدل بعينده أو عهدد إلدى خبيدر بتحقيقده  ،ـ فدنده يادب عةيهدا
تحقيقه  ،فدذا هى عدل عما درته و ررتده  ،ـ أو إسدتحن عدن الددليل أو عدن تحقيد
هذا الدليل  ،ـ واب عةيها أن تبين عةة ذل بأسباب سا حة »0
* نقض  1986/11/26ـ س  37ـ ر م  183ـ ص 969
* نقض  1973/2/11ـ س  24ـ ر م  39ـ ص 176
* نقض  1978/4/24ــ س 29ــ ر م  84ــ ص 442
* نقض  1984/11/25ــ س  35ـ ر م  185ــ ص 821
* نقض  1983/5/11ــ س 34ـ ر م 1/124ــ ص621
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* نقض  1980/3/17ـ س  31ـ ر م  76ـ ص 420
* نقض  1945/11/5ــ ماموعة القواعد القانونية عمرا ــ ج  7ـ ر م  2ـ ص 2
* نقض  1946/3/25ــ ماموعة القواعد القانونية عمــرا ج 7ــ ر م 120ــ ص113



وفىَحكمهاَبجلسةََ،َ1945/11/5ـََتقولَمحكمةَالنقض :
« تحقي األدلة ليس رهنا ً بمهي ة المتهمين  0فدذا كاند المحكمدة دد رأ أن

الاصل فى الدعود يتطةب تحقي دليل وعهدد إلدى الخبيدر المعدين فيهدا بتحقيقده فدنده
يكون واابدا ً عةيهدا أن تعمدل عةدى تحقيد هدذا الددليل أو تضدمن حكمهدا األسدباب التدى
دعتها إلى أن تعود فتقدرر عددم حاادة الددعود إلدى هدذا التحقيد ذاتده  ،وذلد

بحدض

النظر عن مسة المتهمين فى صدد هذا الددليل  0فددذا هدى إسدتحن عدن الددليل بحادة
أن المتهمين لم يصروا عةى تحقيقه دون أن تبين األسدباب التدى تددل عةدى أن الددعود
فى ذاتها أصبح يير ماتقرة إلى ذل  ،فدن حكمها يكون باطالً متعينا ً نقضه » 0
* نقض  1945/11/5ــ ماموعدة القواعدد القانونيدة عمدرا ـدـ ج  7ـ ر دم  2ـ
ص2

ومن المقرر أن القرار و د صار رار المحكمة بسدماع الهدهود فأنده
مددن سددماعهم أن يتنددارل الدددفاع اددد

يعايهدا

وهددو لددم يتنددارل ألن القددرار صددار رارهددا

ويتعين عةيها أن تتبناه وأن تبين سبب عدولها عنه إذا ارتأ

ذل .

ومتددى كددان مددا تقدددم اسددتبان أن الحكددم المطعددون فيدده هددابه الددبطالن والقصددور
واإلخالل بح الدفاع بما يستواب نقضه .
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السببَالعاشرََ:القصورَوالإخلالَبحقَالدفاعَ
ََََََََََََََََوفسادَالاستدلالَ
َ

ثاب

بالماردا

 ،أن دفاع الطاعن دم إضدافة لةمرافعدة الهداوية مدذكرة مكتوبدة

بدفاعه فى  24ور ة مكمةة لةدفاع الهاود  ،وثابد بمحضدر الاةسدة أن الددفاع طةدب
إلحددداق هدددذه المدددذكرة بمحضدددر الاةسدددة واعتبارهدددا ادددر ًوا
محاضر الاةسا

يتادددرأ منددده ص 17

ا  ،و دم أرب حوافظ مسدتندا بالحدة األهميدة  ،منهدا حافظدة تثبد

أن المتهم الثانى كان تح العالج بمستهاى معهد ناصر من اإلصابا التى لحقد بده
فى بداية النراع من الطرف ا خر  ،فى ذا التو ي والساعة واليوم الذد ادر فيده
المهاارة  ،األمر الذد يقط بعدم واوده فيها  ،وكدذب مدن ادعدى بدذل فدى محاضدر
ا سددتد ل  ،وحددوافظ أخددرد طددود بعضددها عةددى إ ددرارا موثقددة فضددال عددن حافظددة
دم

فى بداية اةسة المرافعة .
و د سةم الحكم فى مدوناتده بمدا دمده الددفاع  ،فدأورد ص  7ا مدن مدوناتده أن

عر عةى الحكم أن يقدول مدا هدو
دفاع الطاعن « دم عددا من حوافظ المستندا »  ،و َ
عددددها  ،م د أهميددة ذل د  ،وفيمددا عدددا حافظددة إصددابة وعددالج المددتهم الثددانى التددى لددم
يعرض لها بدأد رد  ،صدب اهتمامده عةدى حافظدة إنسدانية ددم إلثبدا مدرض والدد
الطاعن المحبوس احتياطا بال سند م إهارة إل رار وحيدد مدن اإل درارا المقدمدة ،
وعن المذكرة ال الحكم ص  7ما نصه  « :و دم الددفاع مدذكرة مطبوعدة مكتوبدة ا
فى أربعة وعهرين صاحة بدفوعه ودفاعه » .
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إ أن الحكم عد عدن تحصديل وبيدان هدذه المدذكرة ولدم يعدرض لهدا بداإليراد و
بدالرد ولددم يبدين مددا هدى الدددفوع التدى يسددةم بدأن المددذكرة اهدتمة عةيهددا و الدددفاع
الذد تضمنته .

وحاصددل ذلدد أن المحكمددة لددم تعددرض كةيددة لدددفاع الطدداعن المكتددوب سددواو
بمذكرة دفاعه التى طةب إلحا ها بمحضر الاةسدة واعتبارهدا ادر ًوا
بحوافظ المستندا

يتادرأ منده أو

المؤيدة لدفاعه والتى تناى التهمة فةدم يعدرض الحكدم لهدذه أو تةد

باإليراد أو الرد .

وهذا الدفاع المكتوب الذد إهتمة

عةيه المذكرة وحوافظ المسدتندا المؤيددة .

هو دفاع اوهرد ادد  ،يههد له الوا ويسانده  ،ـ ويترتدب عةيده ـ لدو صدـ ـ وهدو
صحيـ ـ تحيير واده الدرأد فدى الددعود  ،إ أن المحكمدة أهداح عنده إهداحةً تامدة
كما سةف البيان .
 وقدَ قضتَمحكمةَالنقضَفىَالعديدَمنَأحكامهاَبأنه :
« مددن المقددرر أن الدددفاع المكتددوب ـ مددذكرا كددان أو حددوافظ مسددتندا

ـ هددو

تتمددة لةدددفاع الهدداود  ،وتةتددرم المحكمددة بددأن تعددرض لدده إيددرا ًدا ور ًدا وإ كددان
حكمها معيبا ً بالقصور واإلخالل بح الدفاع »0
* نقض  1984/4/3ـ س  35ـ ر م  82ـ ص 378
* نقض  1978/6/11ـ س  29ـ ر م  110ـ ص 579
* نقض  1977/1/16ـ س  28ـ ر م  13ـ ص 63
* نقض  1976/1/26ـ س  27ـ ر م  24ـ ص 113
* نقض  1973/12/16ـ س  24ـ ر م  249ـ ص 1228
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* نقض  1969/12/8ـ س  20ـ ر م  281ـ ص 1378
* نقض  1973/12/30ـ س 24ـ ر م  260ـ ص  1280ـ طعن  43/753ق
* نقض  1991/1/19ـ س 42ـ ر م 24ـ ص  191ـ طعن  59/313ق

كددذل المسددتندا فهددى بدددورها اددرو

يتاددرأ مددن الدددفاع المكتددوب  ،بددل هددى

عماده وسنده وعموده الاقدرد  ،ـ ومد أن دفداع الطداعن كدان مؤيددا ً بالمسدتندا التدى
أحال اليهدا الددفاع وتمسد بهدا  ،ا أن الحكدم لدم يعدرض لهدا بتاتدا ً

ايدرادا ً و ردا ً ـدـ

وهذا صور واخالل اسيم بح الدفاع .
 وقدَحكمتَمحكمةَالنقضَبأنه :
« وإن كان الثاب
دم

من المستندا التى يعتمد عةيها الطاعن فى اثبا دفاعده دد

منه بعد حار القضية لةحكم ولم يكدن مرخصدا لده مدن المحكمدة فدى تقدديمها ،

فذل مما يسوت لةمحكمة ا لتاا عنها  ،ولكن اذا كان الطاعن د تمسد بهدذا الددفاع
أمام المحكمة وكان دفاعه اوهريا ً ترتب عةيه لوصدـ تحييدر واده الدرأد فدى الددعود
وكاند المحكمددة لددم تعددن بتحقي د هددذا الدددفاع أو تددرد عةيدده فددان حكمهددا يكددون اصددرا ً
صورا ً يعيبه بما يستواب نقضه »
* نقض  1952 /5 / 20ـ س  3ـ ر م  364ـ ص 977

 وحكمتَأيضاَبأنه :
« تمس الطاعن بد لة مستندا

مقدمه منده فدى نادى ركدن الخطدأ عنده يعدد

دفاعا ً هاما ً فى الدعود ومؤثرا فى مصديره واذا لدم تةد المحكمدة بدا ً إلدى هدذا الددفاع
فى ادوهره ولدم توااهده عةدى حقيقتده ولدم تاطدن الدى فحدواه ولدم تقسدطه حقده وتعندى
بتمحيصه بةويا ً الى ياية األمر فيده بدل سدكت عنده ايدرادا ً لده وردا ً عةيده ولدم تتحدد
عن تة المستندا

م ما يكون لها من د لدة فدى نادى عنصدر الخطدأ ولدو أنهدا عنيد

ببحثها لاار أن يتحير واه الرأد فى الدعود فان حكمها يكون معيبا ً بالقصور »0
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* نقض  1973 /2 /11ـ س  24ـ ر م  30ـ ص 146

 وحكمتَكذلدَبأن :
« الدفاع المثب

فى صاحا

حافظدة المسدتندا

المقدمدة لةمحكمدة ا سدتن نافية

بعدددم اسددتيااو الهددي محددل ا تهددام هددرا طه القانونيددة سددكو الحكددم عندده ايددرادا ً وردا ً
عةيه يصمه بالقصور المبطل لــه »0
* نقض  1973 /2 /11ـ س  24ـ ر م 32ـ ص 151

 تقولَمحكمةَالنقضَََ:
« لما كان ذل  ،وكان الحكم المطعون فيده دد إعتند أسدباب الحكدم المسدتأنف
الذد أيال اإلهدارة إلدى دفداع الطاعندة  ،ولدم يدورد مضدمون المسدتندا المقدمدة منهدا
إثباتا ً لهذا الدفاع بما يبين منه أن المحكمة وااه عناصدر الددعود وألمد بهدا عةدى
واه ياصـ عن أنها فطن إليها ووارن بينهدا وأنهدا أطرحد هدذا الددفاع وهدى عةدى
بينة من أمره وبعد أن ام

بما ينبحى عةيها من تد ي البحد لتعدرف واده الحقيقدة .

ـ األمر الذد يَص ْم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان ويعَار محكمدة الدنقض عدن
إعمال ر ابتها عةى الواه الصحيـ  ،ومن ثد ًم يتعدين نقضده واإلعدادة دون حاادة إلدى
بح با ى أواه الطعن »0
* نقض  1988/1/4ـ س  39ـ ر م  3ـ ص 66

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:
«وأنه ول ن كان األصل أن المحكمة

تةترم بمتابعة المدتهم فدى منداحى دفاعده

المختةاة إ ً أنه يتعين عةيها أن تدورد فدى حكمهدا مدا يددل عةدى أنهدا وااهد عناصدر
الدعود وألم

بها عةى نحو ياصـ مدن أنهدا فطند إليهدا ووارند بينهدا ـ وعةيهدا أن

تعددرض لدددفاع الطدداعن إيددرادا ً لدده وردا ً عةيدده مددا دام متص دالً بوا عددة الدددعود ومتعةق دا ً

239

بموضدددوعها وبتحقيددد الددددليل فيهدددا ـ فددددذا صدددر فدددى بحثددده وتمحيصددده وفحدددص
المسدتندا التدى إرتكددر عةيهدا بةويدا ً لحايددة األمدر فيدده وأسدقطته فدى امةتدده ولدم تددورده
عةى نحو يكهف عن أنها أحاط به وأ سطته حقه فدن حكمها يكدون مهدوبا ً بالقصدور
بما يبطةه »
* نقض  1985/6/6ـ س  36ـ ر م  134ـ ص  762ـ طعن  54/4683ق

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه :
تةتدددرم بمتابعدددة المددتهم فدددى منددداحى دفاعددده

«ولدد ن كدددان األصدددل أن المحكمددة

المختةاة لةرد عةى كل هبهه يثيرها عةدى اسدتقالل ـ إ أنده يتعدين عةيهدا أن تدورد فدى
حكمها مايدل عةى أنها وااه عناصر الدعود وأدلتها وألمد بهدا عةدى واده ياصدـ
عدن أنهدا فطند اليهدا ووارند بينهمدا عدن بصدر وبصديرة  ،وأنهدا اذا التاتد عددن
دفاع المتهم كةية وأسدقطته امةدة ولدم تدورده عةدى نحدو يكهدف عدن أنهدا أطةعد عةيده
وأ سطته حقه فان حكمها يكون اصـــرا »
* نقض  1985/10 /10ـ س  36ـ ر م  149ـ ص 840
* نقض  1985/6/6ـ س 36ـ ر م  134ـ ص 762
* نقض  1981/12 /3ـ س  32ـ ر م  181ـ ص 1033
* نقض  1981/ 3 /25ـ س  32ـ ر م  47ـ ص 275
* نقض  1979/11 /5ـ س  30ـ ر م  167ـ ص 789
* نقض  1979/ 3 /29ـ س  30ـ ر م  82ـ ص 369
* نقض  1979/ 3 /26ـ س  30ـ ر م  81ـ ص 394
* نقض  1978/ 4 /24ـ س  29ـ ر م  84ـ ص 442

ومتى كان ذل  ،استبان أن الحكم المطعون فيه هابه القصدور واإلخدالل بحد
الدفاع  ،بما أسةسه إلى فساد ا ستد ل  ،األمر الذد يستواب نقضه .
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السببَالحادىَعشرَََ:القصورَوالتهاترَوالتناقضََ.
َ
نسب أمر اإلحالة ر م  13 / 4232انايا

السالم ثان ـ نسدب لةمتهمدين الثالثدة

معًا ا أنهم أحرروا وحداروا « بند يدة آليدة » واحددة  ،حيد

خةد التهمدة مدن نسدبة

اإلحدددرار والحيدددارة لكدددل واحدددد مدددنهم بأنددده أحدددرر وحدددار بند يدددة  ،فصدددار التهمدددة
بصيايتها الواضحة  ،تنسب إلى الثالثة معًدا ا أنهدم أحدرروا وحداروا « بند يدة آليدة
» واحدة .

داترا وتنا ضًدا كبيددرين فددى هددأن
عةدى أن الحكددم المطعددون فيده تهدداتر وتنددا ض تهد ً
السال  ،وو هذا التهاتر والتنا ض بين أاراو الحكم الر يسية .
فددورد بتحصدديل المحكمددة لةو ددا بمدددونا

حكمهددا أن المددتهم األول كددان يحمددل

بند ية آلية  ،وأن المتهم الثانى كان يحمل طبناة  ،وأن الثال

كان يحمل بند ية آلية

ثم عاد الحكم ونا ض ذل وتهاتر معه فى تحصيةه لهدهادة الهدهود الدذين تسداند
إلديهم فدى ضددا ه  ،فاداو بتحصدديةه أل دوال هدداهد اإلثبدا الثددانى أن المتهمدين ثالثددتهم
كانوا يطةقون النار من أسةحة ناريدة آليدة  ،ولدم يدرد فيمدا حصدةه الحكدم مدن أ والده أن
أحد المتهمين كان يحمدل طبنادة  ،ثدم عداد الحكدم وحصدل مدن أ دوال الهداهد الخدامس
محمدد محمدد أحمدد موسدى أن المدتهم الثدانى كدان يحمدل « طبنادة »  ،ثدم عداد الحكدم
فأورد فى تحصيةه أل وال الهاهد الساب النقيب أحمد عبد الحميد الضب أنه لدم ينسدب
سال ًحا معينًا إلى أحد من المتهمين بل وثاب بأ والده بالتحقيقدا أنده أورد صدراحة
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بددأن تحرياتدده لددم تتوصددل إلددى أن الطدداعن كددان يحمددل سددالحا مددن عدمدده ا  ،ثددم أورد
الحكم فى تحصيةه أل وال الطال كريم محمد محمد أحمد موسى أنده أورد بدأن المدتهم
الثانى كان يحمل « طبناة »  ،وا خرين سال ًحا آليّا .
وعةى ذل يكون ما حصدةه الحكدم ذاتده مدن أ دوال الهدهود الدذين تسداند إلديهم دد
تهدداتر وتنددا ض بددين السددال ا لددى والطبناددة  ،وتددأراـ فددى ذلد تأرا ًحددا يستعصددى
عةى المواومة  ،بحي

يعرف منه عةى واه التحديد ما هو السال المنسدوب حمةده

تحديدًا ل متهم من المتهمين الثالثة بمن فيه الطاعن .
عةى أن الحكدم عداد وتهداتر وتندا ض مد مدا أورده بتحصديةه لةوا عدة ومدا أورده
فى تحصيةه لمن تساند إلى أ والهم من الهدهود عةدى مدا فيده مدن تندا ض  ،لينتهدى فدى
الختام إلى أن ينسب لةمتهمين ثالثتهم معًا بدأنهم معًدا ا دد أحدرروا وحداروا معًدا ا
سددالحين ندداريين مههددخيين بنددد يتين آليتددين  ،فنددا ض بددذل مددا ورد بالتهمددة مددن أن
البند ية المنسدوب إحدراره وحيارتهدا هدى « بند يدة آليدة » واحددة وليسد إثنتدين  ،ثدم
ندا ض مدا أبددداه فدى تحصديةه لةوا عددة مدن أن المدتهم الثددانى كدان يحمدل « طبناددة » ،
ولكنه عاد هنا وتهاتر م ذل بأن نسب إليه أنده مد المتهمدين األول والثالد أحدرروا
وحاروا بند يتين آليتين  ،مما يقوم بهدا التهداتر والتندا ض بدين أادراو الحكدم وتحصديل
المحكمة سواو لةوا عة أو لمن حصةتهم أ والهم من الههود  ،بحي لم يعد يعدرف هدل
المتهمددين الثالثددة بمددن فدديهم الطدداعن  ،أحددرروا وحدداروا معددا بنددد يتين آليتددين  ،أم أن
المددتهم الثددانى خددارج هددذا التوصدديف وأندده كددان يحمددل طبناددة

بند يددة  ،ولددم ياسددر

الحكم أو يبين كيف يحور الثالثة معًا عددًا أ ل من ط السدال  ،هدل أمسد بعضدهم
معا بند ية واحدة  ،فأمس بعضهم بالدبه  ،وأمس آخدر بالماسدورة  ،وأمسد ثالد
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برنداد إطددالق النددار  ،ولدم يوضددـ الحكددم مد هددذا التهدداتر والتندا ض ـ كيددف يمكددن أن
يستقيم التصور عةى هذا النحو .
ومددا فددرط مددن المحكمددة يدددل عةددى أن تصددورها لةوا عددة تصددور مختددل  ،وأن
فكرتها عن الو ا فكرة مضطربة مختةة بحيد
تقتن  ،وعةى أد أساس فصة

يعدرف بمداذا ا تنعد و بمداذا لدم

فى الدعود .

 وقدَإستقرَقضاءَالنقضَعلىَأنَََََ:
« الحكم يكون معيبا ً إذا كان ما أوردتده المحكمدة بأسدبابه دد ورد عةدى صدورة
يندا ض بعضده الدبعض ا خدر وفيده مددن التعدارض مدا يصدمه بعددم التادانس وينطددود
فوق ذل عةى يمدوض وإبهدام وتهداتر ينبدئ عدن إخدتالل فكرتده عدن عناصدر الوا عدة
التى إستخةص منها اإلدانة مما

يمكن معه إسدتخالص مقوماتده سدواو مدا تعةد منهدا

بوا عة الدعود أو بالتطبي القانونى ويعار بالتالى محكمة النقض عدن إعمدال ر ابتهدا
عةددى الوادده الصددحيـ إلضددطراب العناصددر التددى أوردهددا الحكددم وعدددم إسددتقرارها
اإلستقرار الذد ياعةها فى حكم الو ا الثابتة  ،ممدا يسدتحيل معده أن يعدرف عةدى أد
أساس كون

محكمة الموضوع عقيدتها وحكم فى الدعود » .
* نقض  1985/6/11ـ س  36ـ ر م 136ـ ص769
* نقض  1982/11/4ـ س  33ـ ر م 174ـ ص 847ـ طعدن 52/4223
ق
* نقض  1977/1/9ـ س  28ـ ر م 9ـ ص 44ـ طعن  46/940ق

َ
 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:
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« لمددا كان د مدددونا الحكددم المطعددون فيدده ددد تضددمن

صددورتين متعارضددتين

بالنسددبة لوا عددة هددهادة الطدداعن الثددانى عةددى اإل ددرار موضددوع الاريمددة وكددان أخددذه
بالصدورتين معًدا يددل عةدى اخدتالل فكرتده عدن عناصدر الوا عدة وعددم اسدتقرارها فدى
عقيدة المحكمة األستقرار الذد ياعةهدا فدى حكدم الو دا الثابتدة فضدال عمدا ينبدئ بده
من أن الوا عة لم تكن واضحة لدد المحكمة إلى الحد الذد يؤمن بده الخطدأ فدى تقددير
مس ولية الطاعن المذكور األمر الذد ياعل الحكم متخاذ ً متنا ضًدا بعضده مد بعدض
».
* نقض  1998/12/14ـ س 49ـ ر م  205ـ ص1445

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنه :
« متى كان الحكم المطعون فيه فدى تحصديةه لةوا عدة وهدهادة النقيدب  ....معداون
المباح

د أورد أن السال الذد ضبط فى حيارة المدتهم عبدارة عدن « مددف رهداش

ماركة بورسعيد » وعند إيراده األدلة التى صح لديه عةى ثبو الوا عدة نقدل الحكدم
عن تقرير المعمل الانا ى أن السدال المضدبوط عبدارة عدن بند يدة سدريعة الطةقدا
رهاش ا ماركة بورسعيد بماسورة « مههخنة »  .ولمدا كدان تضدارب الحكدم ـ عةدى
السياق المتقدم ـ فى تحديد نوع السال المضبوط ومدا إذا كدان مددفعا رهاهدا أم بند يدة
سريعة الطةقا

يددل عةدى اخدتالل فكرتده عدن عناصدر الوا عدة وعددم اسدتقرارها فدى

عقيدة المحكمة ا ستقرار الدذد ياعةهدا فدى حكدم الو دا الثابتدة فضدال عمدا ينبدئ بده
مدن ان الوا عددة لدم تكددن واضددحة لددد المحكمددة إلددى الحدد الددذد يددؤمن معده الخطددأ فددى
تحديد العقوبة األمر الذد ياعل الحكم معيبا بالتنا ض الذد لده الصددارة عةدى وادوه
الطعن المتعةقة بمخالاة القانون ـ وهو ما يتس له واه الطعدن ـ ويعادر هدذه المحكمدة
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عن أعمال ر ابتها عةدى تطبيد القدانون تطبيقدا صدحيحا عةدى وا عدة الددعود وإعدالن
كةمتها فى هأن ما تثيره النيابة العامة بواه الطعن » .
* نقض  1982/12/15ـ س  33ـ ر م  209ـ ص 1016

ومتى كدان ذلد  ،اسدتبان أن الحكدم دد هدابه مدن القصدور والتهداتر والتندا ض
ما يستواب نقضه .
السببَالثانىَعشرََ:القصورَوفسادَالاستدلالََ
ََََََََََََََََََََََََََوالتعسفَفىَالاستنتاجََ
َ
إضددافة لمددا أوردندداه فددى السددبب السدداب فدددن الثاب د أن المحكمددة دان د المتهمددين
الثالثة بأنهم أحرروا وحاروا معًا بند يتين آليتين وبحض النظر وهو

يحدض ـ عمدا

هاب هذا ا ستد ل من فساد أسةاناه فان الحكم المطعون فيه لم يبين ومدا كدان لده أن
يبددين مددا هددو سددنده فددى توصدديف السددال محددل الحيددارة أو اإلحددرار بأندده سددال آلددى
مههخن بند ية آلية ا .
ذلد أندده لددم تضددبط فددى الوا عددة أو بعدددها أد أسددةحة مددن أد نددوع وبالتددالى لددم يددتم
عرض األسةحة عةدى الخبدراو الانيدين لةبد فدى نوعهدا وعيارهدا وطبيعدة ماسدورتها
فضال عن صالحيتها لالستعمال وعةى ذل فان المحكمدة سدار وراو أ دوال هدهود
من الخصوم ليسدوا مدن الاندين القدادرين عةدى تمييدر عيدار ومواسدير األسدةحة فضدال
عن أن أ اويةهم

تستند إلى مناظرة أو فحص أو معاينة .

245

وعةى ذل فةم تركن المحكمة المطعون فى حكمها إلى أد دليدل فندى أو مدادد
ينسب إلى المتهم  /الطداعن حيدارة سدال مههدخن ـ بند يدة آليدة أو ذخدا ر خاصدة
بهذا السال .
ويكددون الحكددم بددذل

ددد افتددرض افتراضددا بحيددر دليددل أن الطدداعن كددان يحمددل

سال ًحا آليا مههخنًا ـ بند ية آلية وذخا ره وأن هذا السال كان صالحا لالستعمال
وينى عن البيان أن عيدار وندوع السدال وماسدورته وصدالحيته لالسدتعمال
يتأتى إ من وا معاينة فنية يقدوم بهدا الخبدراو المختصدون و تؤخدذ مدن أ دوال
الههود الذين يهاهدون ـ إن صدد وا ـ عةدى البعدد وليسدوا مدن الاندين ولدم تدتـ ألد
منهم فرصة معاينة السال وفحصه ليعرف تحديدًا نوعه وعياره وماسدورته وهدل هدو
مههخن أو يير مههخن فضال عن الصالحية لالستعمال .
هذا و د ضى الحكم المطعون فيه باإلداندة عدن إحدرار بندد يتين آليتدين مههدخنتين
وذخيرتهما م أنه لم تضبط أد بنادق آليدة أو ييرهدا أو ذخيرتهدا ولدم ياحدص مدن
ثدددم أد سدددال لتحديدددد نوعددده وعيددداره ومدددا إذا كدددان صدددالحا لالسدددتعمال مدددن عدمددده
واسددتعمل فعددال مددن عدمدده فددى تو ي د متددرامن م د تو ي د الوا عددة بينمددا يسددتحيل
واألمر كذل التعويل عةى أ وال ههود من آحاد النداس فدى توصديف كدل طعدة سدال
ناهي بالصالحية لالستعمال واستعمالها بالاعدل فدى تو يد متدرامن فدذل يحتداج
فضال عن الخبرة الانية التدى

يحورهدا أد مدن هدؤ و الهدهود يحتداج إلدى منداظرة

ومعاينة وفحص و يمكدن التعويدل فدى هدذا الهدأن عةدى أ دوال آحداد النداس ممدن لدم
يعاينوا أسةحة ويتأبى التعرف عةيها إ لةخبراو المختصين وبعد المعاينة والاحص.
وتكون المحكمة و د فصة

فى أمر فنى بح بنداو عةدى ثقتهدا الهخصدية فدى

أ وال الههود المذكورين م أن ثقتها وتقدديرها فدى هدذا المادال أمدر محظدور كدذل ،
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ألن سددةطة التقدددير وورن األدلددة

تكددون إ فددى األمددور والعناصددر القابةددة لةتقدددير ،

ولديس لةمحكمددة أن تحددل ناسددها محدل الخبيددر الانددى فيمددا لديس مددن العةددم العددام المعةددوم
لةكافة .
فال ياور أن تكون هذه المسألة محالً لةتقددير أو اسدتعمال السدةطة التقديريدة مدن
اانب القضاو  ،وبذل تكون المحكمة و د أ حم ناسها كدذل وأبدد رأيًدا اطعًدا فدى
أمور

ياور لها الخوض فيها .

وبددذل يكددون الحكددم المطعددون فيدده ددد أ ددام ضدداوه باإلدانددة عددن اريمددة إحددرار
سدددال مههدددخن بندددد يتين آليتدددين ا وذخيرتهدددا دون مدددا دليدددل معددددود ودون مدددا
اسدتيثاق مدن أن المنسددوب إحدراره ـ افتراضددا ـ لكددل مدن المتهمدين بمددن فديهم الطدداعن
كان صالحا لالستعمال وهو هرط رم لةتاريم ناهيد بأنده دد اسدتعمل بالاعدل وفدى
تو ي

مرامن لةوا عة األمر الذد يعيب الحكم بالقصدور وفسداد ا سدتد ل والتعسدف

فى ا ستنتاج .
* أحكام محكمة النقض سالاة البيان فى فساد ا ستد ل والتعسف فى ا ستنتاج


وقدَقضتَمحكمةَالنقض :
« بأن القط بكنه المادة المضبوطة ومدا إذا كاند لمخددر مدن عدمده

يكدون

إ بواسطة تحةيل تة المادة بمعرفة الخبراو وأهل العةم » .
* نقض  1970/3/29ـ س  21ـ ر م  113ـ ص470

وهذا الحكم الصادر من محكمة النقض وإن كان د صدر بصددد التعدرف عةدى
سددا عةددى األسددةحة
كندده المددادة المخدددرة إ أندده يهددكل مبدددأ ً عا ًمددا ويسددرد بالتددالى يا ً
والددذخا ر وبالتددالى

يمكددن القط د بنوعهددا  ،ومددا إذا كان د مههددخنة الماسددورة مددن
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عدمه إ بعد ضبطها وفحصدها بمعرفدة خبدراو األسدةحة والدذخا ر  ،ومدن المقدرر فدى
هذا الصدد أن القياس فى يير مواد التاريم والعقاب اا ر فى األمور الانا ية .
* حكم الهي ة العامة باةسة أول يناير سنة  1963ـ س  14ـ ر م  1ـ ص1

كما تكدون المحكمدة عةدى هدذا النحدو و دد اسدتعمة

سدةطتها التقديريدة فدى ييدر

موضددعها الصددحيـ ـ ولهددذا ادداو حكمهددا معيبًددا موصددو ًما بالتسددةط وإسدداوة اسددتعمال
السةطة بما يعيبه ويستواب نقضه .
محكمة النقض فى حكم حدي لها صددر باةسدة 2014/5/12

هذا و د ض

فددى الطعددن ر ددم  83/20221ق ضددى فددى هددذا الحددال بمسدداولة المددتهم عددن اريمددة
احراره سال يير مههدخن الماسدورة بحيدر تدرخيص باعتبدار أن هدذه الاريمدة تمثدل
القدر المتيقن الثاب
األحكام الانا يدة

يقينًا فى اانبه  ،وهو استد ل صدحيـ صدا ب وسدديد  ،طالمدا أن
تقدام إ عةدى األدلدة المعتبدرة القاطعدة والاارمدة والتدى

تتدأراـ

بين ا حتمال واليقين .
* نقض  2014/5/12فى الطعن  83/20221ق  .لم ينهر بعد

ولمددا كددان مددؤدد مددا تقدددم أن الحكددم ران عةيدده عددوار الددبطالن بمددا يسددتواب
نقضه .

السببَالثالثَعشرََ:القصورَواللطأَفىَتطبيقَالقانونَ.
بحض النظر ـ وهو

يحض ـ عما هداب اسدتد ل الحكدم المطعدون فيده فدى إسدناد

تهمة إحرار وحيارة بند يتين آليتين إلى الطاعن ـ حيدارة مهدتركة مد المتهمدين األول

248

والثدانى عةدى مدا أسدةانا بيانده ومدا هداب إداندة الطداعن بهدا مدن الدبطالن والقصددور
والخطأ فى اإلسناد وفساد ا ستد ل والتعسف فى ا ستنتاج .
فددن الحكدم المطعدون فيده راد عةدى ذلد أن اتخددذ مدن هدذه اإلداندة عةدى مدا فيهدا ـ
تك ة إلسناد ظرف ا تران المهدد لاريمة القتل العمد عةى ما فى اإلداندة بهدا بددورها
من اعتساف و صور وفساد .
عةى أن مسايرة الحكم المطعون فيه فى هاتين اإلدانتين بالقتل والسدال ـ افتراضًدا
تنايه من خطأ آخر يعيبه بالقصور وبالخطأ فى تطبي القانون .
ذل أنه يهترط لال تدران وعةدى مدا ادر أحكدام محكمدة الدنقض و أسدةاناه ـ أن
تكون الاريمة المقترنة « مستقةة » عن اناية القتل متميرة عنها .

فمن المقرر المتعارف عةيده فدى ضداو محكمدة الدنقض ـ أن « ا تدران » لديس
محددض التعدددد  ،وأندده يهددترط لقيامددة « اسددتقالل الاريمددة المقترن دة عددن انايددة القتددل
وتميرها عنها و يام المصاحبة الرمنية بينهما بأن تكون الانايتدان دد ارتكبتدا فدى و د
واحد أو فى فترة صيرة من الرمن » .
* نقض  1980/12/4ـ س 31ـ ر م  205ـ ص 1065
* نقض  1966/10/11ـ س  17ـ ر م  174ـ ص939
* نقض  1966/5/31ـ س  17ـ ر م  132ـ ص 715
* نقض  1961/1/28ـ س  12ـ ر م  192ـ ص 931

بينما الثاب
ارو

الواضدـ فدى تحصديل الحكدم ذاتده ـ عةدى عالتده ـ أن إحدرار السدال

يتارأ و يستقل بحال من األحوال عن صورة الوا عة كمدا حصدةها الحكدم أن

ضددا ـ التعدددد بالسددال والقتددل والتروي د والبةطاددة عةددى
وامهددا المتا د عةيدده ـ افترا ً
الطرف ا خر فى المهاارة التى نهب

ومؤدد ذلد أن إحدرار السدال يهدكل كتةدة
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واحدددة ماديددا ومعنويددا م د التعدددد والبةطاددة والتروي د
وأداة اريمة التروي

بحيد

وأندده كددان أداة اريمددة القتددل

يمكدن اعتبدار إحدرار السدال اريمدة مسدتقةة متميدرة

عن اريمتى القتل والبةطاة .
عةى أنه فضال عما هاب الحكدم المطعدون فيده بهدان اإلداندة فدى القتدل والبةطادة
فدن الحكم لم يعرض لبيان كيف افترض أن إحرار السال مسدتقل عنهمدا وأنده يقدوم
به ا تران المهدد عةى النحو الذد اعتساه بحير تسبيب و بيدان  .األمدر الدذد عداب
الحكم بالقصور من ناحية وبالخطأ فى تطبي القانون مدن ناحيدة أخدرد حالدة كدون
إحرار السال ـ فرضًا واد ً ـ يهدكل كتةدة واحددة مد مدا ضدى الحكدم باإلداندة فيده
و يهكل اريمة مستقةة متميدرة عةدى النحدو الدذد يعنيده القدانون وادر عةيده أحكدام
محكمة النقض .
وينى عن البيان أنه

يها لةحكم نظرية العقوبة المبدررة حالدة كدون الطداعن

ينارع فى الوا عة برمتها كما سةف البيان .
* نقض  1986/11/30ـ س  37ـ ر م  188ـ ص 985
* نقض  1969/10/20ـ س  20ـ ر م  223ـ ص 1133
* نقض  1965/3/2ـ س  16ـ ر م  44ـ ص 206

ومتى كان ما تقدم استبان أن الحكم المطعون فيه د عابه العدوار مدن كدل نواحيده
وأنه هابه فى هذا السبب ـ القصور والخطأ فى تطبي القانون .
ومن حي أن الحكم د عابه البطالن المواب لنقضه .
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وعنَطلبَوقفَالتنفيذَ
ــــــَ
َ
فدنه لما كان ا ستمرار فى تنايذ الحكم المطعون فيده ضدد الطداعن مدن هدأنه أن
أضرارا اسيمة
يرتب له
ً

يمكن تداركها بما يح لده طةدب و دف تنايدذه مؤ تدا ريثمدا

ياصل فى هذا الطعن .
فلهذهَالأسبابَ
ـــــَ
َ
يةتمس الطاعن من محكمة النقض الحكم :
َأولا  :بقبول الطعن هكال .
ثانيا  :وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واإلحالة .
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََالمحــــــــــــامىََ/
رجائىَعطيةََ
مرفق :
حافظة مستندا معالة .
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إحرازَعقارَملدرَ(َترامادولَ)َبقصدَالإتجارَ
ـــــــــَ
نقضَرقمََ86َ/َ20906قَ
ـــــــــــَ
عنَالجنايةَرقمََ2014/َ27332قويسناَ
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(ََ2014َ/َ3067كلىَشبينَالكومَ)َ
ــــــــــــــــــَ
ََََََ القصورَواللطأََفىَتأويلَوتطبيقَالقانونََ,والإخلالَبحقَالـدفاعَ
َ,والتعسفَفىَالإستنتاجََ,وفسادَالإستدلالََ.
ََََََالقصـــورَفـــىَالتســـبيبَوالبيـــانَوالإخلـــالَبحـــقَالـــدفاعَوفســـادَ
الإستدلالََ.
ََََََ القصورَوالتناقضََ,واللطأَفىَالإسنادَوملالفةَالثابتَبالـاوراقََ,
وفسادَالإستدلالَوالتعسفَفىَالإستنتاجَواللطأَفىَتطبيقَالقـانونَ
َ.
ََََََالقصورَوالإخلالَحقَالدفاعََ.
َََََ القصورَوالبطلانَوالإخلالَبحقَالدفاعَـَالقصـورَوالتهافـتَوفسـادَ
الإستدلالََ.
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محكمةَالنقضَ
الدائرةَالجنائيةَ
مذكــــــرةَ
َ
بأســـــــبابَالطعنَبالنقض
المقدمَمن .................. :

متهم ـ محكوم ضده ـ طاعن
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وموطنه المختدار مكتدب محاميده ووكيةده األسدتاذ  /محمدد رادا ى عطيده ـ
وههرته راا ى عطيه ـ المحامى بالنقض  26هارع هريف باها ـ القاهرة .
عــــــــــــد :
فــىَالحكــم

النيـابــة العـامـة
 :الصددادر مددن محكمددة انايددا

هددبين الكددوم باةسددة  13يندداير

 2016فددددى القضدددددية ر ددددم  2014/27332انايدددددا

ويسدددددنا

 2014/3067كةددددىا والقاضددددى حضددددوريا بمعا بددددة الطدددداعن
بالسدددان المهددددد لمددددة عهدددر سدددنوا عمدددا أسدددند إليددده وإلرامددده
بالمصاريف الانا ية والمصادرة .

الوقائـــعَ

أحال النيابة العامة المتهم /الطاعن  .............. :إلى المحاكمدة بوصدف أنده فدى
يوم  2015/9/25بدا رة مركر ويسنا ـ محافظة المنوفية :
ددرا الترامددادول هيدروكةوريدددا فددى ييددر
دارا مخد ً
 أحددرر بقصددد ا تاددار عقد ًاألحوال المصر بها انونًا.

وطةبد النيابددة العامددة عقابدده بددالمواد  1/34 ، 1/7 ، 2 ، 1بنددد1/42 ، 1/
مددن القددانون ر ددم  182لسددنة  1960المعدددل بالقددانونين ر مددى  61لسددنة ، 1977
 122لسنة  1989والبند ر م األخيرا من القسم الثانى من الادول ر دم 1ا المةحد
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بالقانون األول والمستبدل بقدرارد وريدر الصدحة والسدكان ر مدى  46لسدنة ، 1997
 125سنة . 2012

وباةسدددة  13ينددداير  2016ضددد محكمدددة انايدددا

هدددبين الكدددوم بمعا بتددده

بالسددان المهدددد لمدددة عهددر سددنوا عمددا أسددند إليدده وإلرامدده بالمصدداريف الانا يددة
والمصادرة .

ولما كان هذا الحكم د ااو معيبًا باطالً  ،فدن الطاعن المحكوم عةيده دد طعدن
عةيده بهخصده مدن محبسدده بطريد الدنقض بسدان بددرج العدرب بدر م  209تتداب فددى
 ، 2016/2/15حيدد يددد طعندده بددر م  2016/41تتدداب نيابددة هددبين الكددوم الكةيددة
بتاري  ، 2016/2 / 17وذل ل سباب ا تية .

أســـــــــبابَالطعـــنَ
ــــــــَ
السببَالأولََََ:القصـورَواللطأَفىَتأويلَوتطبيقَالقانونََ،
َ والإخلالَبحقَالدفاعََ،والتعسفَفىَالاستنتاجََ،وفسادَالاستدلالَََ.
حصددة المحكمددة المطعددون فددى حكمهددا وا عددة الدددعود حسددبما اسددتقر فددى
عقيددتها  ،أنهددا تتحصددل فيمددا أثبتدده المدالرم أول محمددد عبددد الكددريم بمحضددره المددؤره
 2014/9/25وما ههد به بالتحقيقدا

أنده حدال يامده بأعمدال الكمدين وحدال اسدتقالل

المتهم لةسيارة يادته ام باستيقافه وبسدؤاله عدن التدراخيص فتبسدم فدى واهده و ددم لده
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هريط أ راص مدون عةيه كةمدة ترامدادول بداخةده عهدرة أ دراص وبسدؤاله عدن سدبب
ذل أ ر باعطا ه له عةى سبل الماامةة  ،وبضبطه وتاتيهه عثر معه عةدى مبةدغ مدالى
دددره أربعددة آ ف وخمسددما ة انيدده وهدداتف محمددول وبتاتدديش السدديارة عثددر بددداخل
التابةوه األمامى عةى عةبة خضراو فى بيج الةدون مددون عةيهدا مدن الخدارج ترامدادول
صدا ،
بداخةها عدد سبعة هرا ط بداخل كل هريط عهدرة أ دراص بدامدالى سدبعون ر ً
كما عثدر بحقيبدة السديارة عةدى كديس بالسدتيكى يحدود خمدس لاافدا بدداخل كدل منهدا
عهرة عةب بداخل كل عةبة عهرة هرا ط بداخل كل هدريط عهدرة أ دراص إلدى آخدر
ما رر الضابط أنه عثر عةيه بحقيبة السيارة .
وأنه وباحصده كدذا !!!ا اميد األ دراص معمةيًدا ثبد أنهدا لعقدار الترامدادول
المخدددر  ،وأندده وبموااهتدده بالمضددبوطا أ ددر بدحرارهددا وحيارتهددا بقصددد اإلتاددار .
انتهى ا
واستند

المحكمة فى تصويرها لةوا عة عةى النحو السالف البيان ـ إلدى الددليل

المستمد من ههادة المالرم أول محمد عبد الكريم إبراهيم ومدا ثبد مدن تقريدر المعمدل
الكيمدداود  ،وبعددد أن حصددة مضددمون هددهادة الضددابط عةددى النحددو الددوارد بأسددباب
حكمها  ،وما ثب

لدديها مدن تقريدر المعمدل الكيمداود  ،ضد بدداندة الطداعن بمدا هدو

منسددوب إليدده وعقابدده بالسددان المهدددد عهددر سددنوا عةددى إحددرار المخدددرا بقصددد
ا تاار .
وحصددة المحكمددة هددهادة الضددابط المددذكور بأندده حددال يامدده بخدمددة أعمددال
الكمين وحال اسدتقالل المدتهم لةسديارة يادتده دام باسدتيقافه  ،وبسدؤاله عدن التدراخيص
تبسم فى واهه  ..إلى آخر القصة التى أوردتها المحكمة فى تحصيةها لةوا عة .
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و ضددد المحكمدددة بدددرفض الددددف بدددبطالن ا سدددتيقاف لعددددم تدددوافر مبرراتددده
وببطالن القبض والتاتيش التاليين لهذا ا ستيقاف الباطل  ،وذلد عةدى سدند مدن القدول
بأن الدف ببطالن ا ستيقاف فى يير محةه إذ أنه من المقرر ـ هكدذا الد
أحوال اسدتيقاف أخدرد

ـ إنده يوادد

يةدرم بهدا تدوافر هدروط ا سدتيقاف وفقدا لقدانون اإلادراوا

الانا ية وهو ا ستيقاف لةتقين من تنايذ القوانين المختةاة وهو استيقاف صدحيـ ـ فيمدا
ال

ـ من الواهة القانونية .
وما أبدتده المحكمدة لدرفض الددف بدبطالن ا سدتيقاف

م تحصيةها لةوا عة وأل وال ضابطها  ،و م صحيـ الوا

يصدةـ ردا  ،و يتاد
أو القانون .

فأمدا عدن القصدور فدى تحصديل الوا د  ،وهدو أساسدى فدى مبندى الددف بدبطالن
ا ستيقاف  ،فهو أن السيارة التى كان يستقةها الطاعن سيارة « مالكى خاصدة » بده ،
ولذل أثر معدروف فدى أحكدام اسدتيقاف السديارا « الخاصدة » التدى خصدتها أحكدام
محكمة النقض بقواعد خاصة  ،بينما عدد الحكدم عدن تحصديل « ر دم السديارة وكونهدا
مالكى خاصة »  ،عودًا مردو ًاا  ،فةم يرد بتحصيةه لةوا عدة التدى أ دام عةيهدا ضداوه
إ أن السدديارة « يددادة المددتهم »  ،م د أن الثاب د

بمحضددر الضددبط وبالتحقيقددا أن

السيارة بر م  « 155363مالكدى المنوفيدة »  ،وهدى بدذل « سديارة خاصدة »  ،ثدم
عد الحكم عن تحصيل هذا الوا الثاب فى تحصديةه لهدهادة المدالرم أول محمدد عبدد
الكدريم إبدراهيم  ،فكدرر فدى تحصديةه لهددا ذا القعدود  ،ولدم يدورد فدى تحصديل أ والدده
سود أن السيارة « يادة المتهم »  ،ولم يورد أنها سيارة « مالكى خاصدة »  ،بدريم
مددا هددو ثاب د بمحضددر الضددبط وبالتحقيقددا  ،وبددريم أن ذا هددذا الضددابط الاددارد
تحصدديل أ والددده ـ أورد بهددذا الوا ددد بدددنص أ ٌ والددده بتحقيقددا النيابدددة العامدددة  ،فقدددال
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ص7/11ا نصددا  « :وحددال دخددول السدديارة ر ددم  155363مالكددى المنوفيدددة » ،
وكرر ذل

ص8/12ا بالتحقيقا

 ،بيد أن الحكم لم يتاطن إلى أهمية هدذا الوا د فدى

أحكدددام القدددانون الحاكمدددة لالسدددتيقاف  ،فأيادددل تحصددديل وبيدددان أن السددديارة « مالكدددى
خاصة » إياا ً تا ًما  ،ولم يتاطن إلى هذه الحقيقدة ويوردهدا ،

فدى تحصديةه لةوا عدة

التى أ ام عةيهدا ضداوه باإلداندة  ،و فدى تحصديةه لهدهادة الهداهد التدى بندى تحصديةه
لةوا عة عةيها .
وما أيال الحكم المطعون فيه تحصيةه  ،مؤثر عةى واه الدرأد وحكدم القدانون
عةى ال سواو فدى ا سدتيقاف الدذد اعتسدف الحكدم ادواره وصدحته عةدى خدالف أحكدام
القانون و ضاو محكمة النقض .
ضددا الددالرم تحصدديةه ليسددتقيم تطبي د أحكددام القددانون تطبيقددا
ويتصددل بددالوا أي ً
صحيحا  ،أن ذا

ما أورده الحكم المطعون فيه فى تحصيةه لةوا عدة وأ دوال ضدابطها

ـ يسةم بأنه لم يكن هنا مبدرر مدن المبدررا المتاد عةيهدا لادوار ا سدتيقاف  ،فةدم
يددورد الحكددم فددى الوا عددة وفددى تحصدديل هددهادة ضددابط سددود أندده « اسددتو ف » ثددم «
بسددؤاله » عددن التددراخيص  ،ولددم يددورد الحكددم  ،و أورد المددالرم أول محمددد عبدددد
الكريم إبراهيم ـ سببًا لهذا ا ستيقاف الذد أاراه بال مبرر و سبب .
فا ستيقاف عمو ًما ـ وبحض النظر وهدو

يحدض عدن السديارا الخاصدة ومدا

يحكم استيقافها ـ مهروط بأن يض الهخص ناسده موضد ا هدتباه والريدب والظندون
 ،بما يبرر لرال السدةطة العامدة ا سدتيقاف لةتحدرد عدن الادرا م وكهدف مرتكبيهدا ،
دارا ـ وكمددا الد
هدتباه تبددرره الظددروف  ،بدأن يضد الهددخص ناسده طواعيددة واختيد ً
محكمة النقض فى العديد من أحكامهدا ـ فدى موضد الريدب والظندون  ،وأن ينبدئ هدذا
الوض عن ضرورة تستةرم تدخل المستو ف لةتحرد والكهف عن حقيقته .
* نقض  1976/6/15ـ س  27ـ ر م  4ـ ص 33
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* نقض  1974/1/21ـ س  15ـ ر م  11ـ ص 48
* نقض  1974/1/20ـ س  22ـ ر م  189ـ ص 788
* نقض  1969/10/20ـ س  20ـ ر م  212ـ ص 1078
* نقض  1968/3/25ـ س  19ـ ر م  71ـ ص 371
* نقض  1963/12/2ـ س  14ـ ر م  158ـ ص 873

فا ستيقاف عمو ًمدا لديس سدةطة عميداو تمدنـ لرادل الضدبطية تبديـ لده اسدتباحة
الناس وا فت ا

عةى حرياتهم  ،وفى ذل

ال محكمة النقض فدى واحدد مدن عيدون

أحكامها  :ـ
« ياددب لصددحة ا سددتيقاف أن تتددوافر لدده مظدداهر تبددرره  ،فهددو يتطةددب أن
يكون المدتهم دد وضد ناسده مواضد الهدبها والريدب بمدا يسدتةرم تددخل المسدتو ف
لةكهف عن حقيقة أمره  ،وإذن فمتى كدان الثابد

مدن الحكدم المطعدون فيده أن المدتهم

د ارتب عندما رأد الضابطين ومد يده إلى صديريه وحاول الخدروج مدن المقهدى ثدم
عدل عن ذل  ،فةيس فى هذا كةه ما يددعو الدى ا هدتباه فدى أمدره واسدتيقافه  ،ألن مدا
آتاه

يتنافى م طبيعة األمور  ،ومدن ثدم فددن اسدتيقاف أحدد الضدابطين لده وإمسداكه

بيده وفتحها إنما هو القبض الذد

سند له من القانون » .

* نقض  1962/4/10ـ س  13ـ ر م  85ـ ص 339

 وفىَحكمَآخرَتقولَمحكمةَالنقضَََ:
« ا ستيقاف إادراو

يمكدن اتخداذه دون تدوافر هدرطه  ،وهدو أن يضد

الهخص ناسه طواعية فى موض هبهة أو ريبه ظاهرة بما يسدتةرم تددخل رادل
السةطة لةكهف عن حقيقدة أمدره  ،أمدا والمدتهم ورمدياله لدم يقومدا بمدا يثيدر هدبهة
راال السةطة الذد ارتاب لمارد سب ضبط حقيبة تحتود عةدى ذخيدرة مةحومدة
فى ناس الطري فسمـ لناسه باستيقاف المتهمين واإلمسا بأحددهم وا تداده وهدو
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ممس به إلى مكان فضاو  ،فذل

بض صريـ ليس له ما يبرره و سند لده فدى

القانون ».
* نقض  1960/5/30ـ س  11ـ ر م  96ـ ص 505



وفىَحكمَآخرَتقولَمحكمةَالنقض :
« إن ما ارفه المخبران عةى الصورة التى أوردهدا الحكدم مدن اسدتيقاف

المتهم عقب نروله من القطار واإلمسا بده وا تيداده عةدى هدذا الحدال إلدى مركدر
البوليس عمل ينطود عةى تعطيل لحريته الهخصية فهو القدبض بمعنداه القدانونى
الدددذد لدددم تادددره المدددادة  34إادددراوا

لرادددال الضدددبط القضدددا ى إ بالهدددروط

المنصددوص عةيهددا فيهددا  ،وإذ كددان راددال البددوليس المةكددى الةددذان امددا بددالقبض
عةى المتهم ليسا من راال الضبطية القضا ية وكان القوانين الانا يدة

تعدرف

ا هتباه لحير ذود الهبهة والمتهردين ولم يكن المتهم منهم  ،فما اله الحكدم بدأن
ما و عةى المدتهم لديس بضدا وإنمدا هدو مادرد اسدتيقاف

يكدون صدحيحا فدى

القانون و يدؤدد الدى تبريدر القدبض عةدى المدتهم  ،ويكدون هدذا القدبض دد و د
باطالً ».
* نقض  1959/1/20ـ س  10ـ ر م  16ـ ص 60

 وفىَحكمَآخرَتقولَمحكمةَالنقضَََََ:
« لالسدتيقاف هددروط ينبحددى توافرهددا بددل اتخدداذ هددذا اإلاددراو وهددى أن
يض الهخص ناسه طواعية منده واختيدارا فدى موضد الهدبها والريدب  ،وأن
ينبدىو هددذا الوضد عددن صدورة تسددتةرم تددخل المسددتو ف لةكهدف عددن حقيقتدده ،
ومن ثم فمتى كان المخبر دد اهدتبه فدى أمدر المدتهم لمادرد تةاتده وهدو سدا ر فدى

261

الطريدد  ،وهددو عمددل

يتنددافى مدد طبددا األمددور و يددؤدد إلددى مددا يتطةبدده

ا ستيقاف من مظاهر تبرره فدن ا ستيقاف عةى هدذه الصدورة هدو القدبض الدذد
يستند الى أساس فى القانون فهو باطل ».
* نقض  1957/12/30ـ س  8ـ ر م  273ـ ص 998



أما عن استيقاف السيارا

الخاصة  ،فمحظور أصالً عةدى رادال الضدبطية

والسةطة العامة  ،والقاعدة العامة فيه أنده

يادور تاتديش السديارا الخاصدة

بددالطرق العامددة بحيددر إذن مددن سددةطة التحقي د وفددى ييددر حالددة مددن حددا
التةبس .
وعلىَذلدَتواترتَأحكامَمحكمةَالنقضََ.
 ففىَحكمهاَبجلسةََ1960/4/4
قضتَمحكمةَالنقضَبأنه :
«

يادددور تاتددديش السددديارا الخاصدددة بدددالطرق العامدددة بحيدددر إذن مدددن سدددةطة

التحقي د وفددى ييددر أحددوال التةددبس إ ّ إذا كان د

خاليددة وكددان ظدداهر الحددال يهددير إلددى

تخةى صاحبها عنها »
* نقض  1960/4/4ـ س 11ـ ر م  61ـ ص 308

 وفىَحكمهاَبجلسةََ1966/1/3
قضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:
« مددن المقددرر أن القيددود الددواردة عةددى ح د راددال الضددبط القضددا ى فددى إاددراو
القبض والتاتيش بالنسبة إلى السيارا إنمدا تنصدرف إلدى السديارا الخاصدة بدالطرق
العامددة فتحددول دون تاتيهددها أو القددبض عةددى ركابهددا إ ّ فددى األحددوال ا سددتثنا ية التددى
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رسمها القانون طالما هى فى حيارة أصحابها »
* نقض  1966/1/3ـ س 17ـ ر م  2ـ ص 5

و أصددل ل اددارة التددى اصددطنعها الحكددم لالسددتيقاف بددال ضددابط و رابددط ،
بقوله بال سند إنه يواد حدا
ا ستيقاف وفقًا لقانون اإلاراوا

ـ أخدرد ؟!ا ـ لالسدتيقاف

يةدرم بهدا تدوافر هدروط

الانا ية  ،وهو ـ فيما ال الحكدم ـ ا سدتيقاف لةتأكدد

من تنايذ القوانين المختةاة  ،وأنه عةى ما ال استيقاف صحيـ من الواهة القانونية .
وهذه القالة تعارض وتنقض وتنا ض كل ما ار عةيده أحكدام محكمدة الدنقض
وأسددةانا بيددان بعضددها  ،وتهدددم مددن الاددذور كددل أسددس وضددمانا الحريددة الهخصددية
والكرامة اإلنسانية  ،وتنسف كافة حقوق الهخص الدستورية  ،وتنته الحرما

!

 ولمحكمةَالنقضَقضاءَقاطعَفىَرذاَالشأنََ،فقضتَبأن :
« الصالحيا

اإلدارية لرال الهرطة  .تقيدها بضوابط الهرعية المقدررة لةعمدل

اإلدارد .
واددوب اسددتهدافها المصددةحة العامددة وعةددى سددند مددن القددانون والتددرام الحدددود
الالرمددة لتحقي د يايددة المهددرع منهددا والقواعددد الدسددتورية والقانونيددة  .تادداوره ذل د ،
يصم عمةه بعدم المهروعية واإلنحراف بالسةطة .
إعدددداد رادددل الهدددرطة ل كمندددة واسدددتيقافه عهدددوا يا لةمركبدددا ل طدددالع عةدددى
تراخيصها أو لةمارة فى الطري العام ل طدالع عةدى هدويتهم دونمدا وضد المسدتو ف
ناسدده موض د الريبددة والهددكو  .إهدددار لقرينددة البددراوة وتعددرض لحريددة األفددراد فددى
التنقل بالمخالاة لةدستور .
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واوب إلتدرام رادال الضدبطية القضدا ية أحكدام دانون اإلادراوا الانا يدة فدى
والتحرد عن مرتكبى الارا م وام أدلتها .

البح

خةو األوراق من دليل سود ما أسار عنه القبض والتاتيش البداطةين وهدهادة
ماريهما  .أثره  :نقض الحكم والبراوة » .
ََََوفــىَبيــانَذلــدَقالــتَمحكمــةَالــنقض  « :إن الضددابط لددم يددذكر سددببًا
سددتيقاف المتهمددين بددل ددرر أندده أعددد كمينًددا بطري د ترابددى ومعدده ددوة مددن الهددرطة
السرية » ـ وعقب



صا بحصر الةاظ :
محكمة النقض عةى إاراواته بقولها ن ً

« و يصددـ لراددل الهددرطة أن يسددتو ف كددل المددارة فددى طريدد عددام
ليطة د عةددى بطا ددة تحقي د هخصددية كددل مددنهم مددا لددم يض د الهددخص ناسدده
باختيددداره موضددد الريدددب والهدددكو  ،ألن فدددى اسدددتيقاف اميددد المدددارة أو
المركبا

عهوا يا فى هذه الكما ن إهدار لقرينه البراوة الماترضة فدى الكافدة

وينطود عةى تعرض لحرية األفراد فى التنقل المقررة فدى الاقدرة مدن المدادة
 41من الدستور » .
* نقض  2001/5/14ـ فى الطعن  68 / 16412ق ـ منهور بالمستحد
من ال مباد التى ررتها الدوا ر الانا ية بمحكمة النقض ـ مدن أول أكتدوبر
 2000حتددى آخدددر ديسدددمبر  2001ـ المكتدددب الاندددى لمحكمددة الدددنقض ـ
المستهار محمد عةى عبد الواحد وآخرون ص  133ـ .135

و عود الحكم عن اسدتظهار ندوع تدرخيص السديارة هدل هدى مالكدى خاصدة
أم هى أارة هو عود عن أمر مهم له أثره فى األحكام التى تحكم التصدد لةسيارة
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ولمحكمة النقض ضاو حدي
فر

فيه بوضو بين التصدد لةسيارا الخاصة بالطرق العامة وبدين سديارا

األارة


فقدَقضتَمحكمةَالنقضَبجلسةََ2001/6/11بأنه :

« 1ـ من المقرر أن القيود الواردة عةى ح رال الضبط القضا ى فى إادراو القدبض
والتاتيش بالنسبة إلدى السديارا إنمدا ينصدرف إلدى السديارا الخاصدة بدالطرق
العامة فتحدول دون تاتيهدها أو القدبض عةدى ركابهدا إ فدى األحدوال ا سدتثنا ية
التى رسمها القانون طالما هى فى حيارة أصحابها .
« أما بالنسبة لةسيارا

المعدة ل ياار ـ كالسيارة التى كان الطداعن ضدمن

راكبيهددا والتددى ضددبط فيهددا المخدددر ـ فدددن مددن ح د مددأمورد الضددبط القضددا ى
إيقافهددا أثندداو سدديرها فددى الطددرق العامددة لةتحق د مددن عدددم مخالاددة أحكددام ددانون
المرور التى تمن استعمال السيارا فى يير الحرض المخصص لهدا وهدو فدى
مباهرته لهذا اإلاراو إنما يقوم بدوره اإلدارد الدذد خولده إيداه القدانون إ أن
ذل مهروط بمراعاة ضوابط الهرعية المقررة لةعمدل اإلدارد فدال بدد لده أن
يستهدف مصةحة عامة وأن يكون لده سدند مدن القدانون وان يةتدرم فدى مباهدرتها
بالقواعد الدستورية والقانونية من منحه هذه الصالحية وان يةتدرم فدى مباهدرتها
بالقواعد الدسدتورية والقانونيدة وإ وصدف عمةده بعددم المهدروعية وا نحدراف
بالسةطة .
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« وإذ كدددان البددديّن ممدددا سدددرده الحكدددم المطعدددون فيددده أن ضدددابط الوا عدددة
اسددتو ف السدديارة األاددرة التددى يسددتقةها الطدداعن والمحكددوم عةيدده ا خددر ضددمن
ركابها لمباهرة اختصاصه اإلدارد فى اإلطالع عةى التراخيص بيدد أنده اداور
فددى مباهدددرته لهددذا اإلادددراو اإلدارد حدددود يدددرض المهددرع مدددن منحدده هدددذه
الصالحية ولدم يةتدرم فدى مباهدرتها بالقواعدد الدسدتورية والقانونيدة بدأن تعدرض
لحريددة األهددخاص ومددد بصددره إلددى أمتعددة الركدداب واستكهددف األهددياو المحةقددة
يير الظاهرة دون مبرر فأن تااوره لحددود اإلطدالع عةدى تدراخيص السديارة
إلددى التحقيدد مددن هخصدديا ركابهددا وعسدده فددى أمتعددتهم المحةاددة يتسددم بعدددم
المهروعية وينطدود عةدى انحدراف السدةطة فددذا تخةدى الطداعن مدن بعدد عدن
أمتعته ـ بدنكار صةته بها ـ فال يمكدن وصدف هدذا التخةدى بأنده كدان تخةيًدا إراديًدا
منه بل دفعه إليه اإلاراو ييدر المهدروع الدذد سدةكه ضدابط الوا عدة وإ ْذ كدان
الحكددم المطعددون فيدده خددالف هددذا النظددر واددرد فددى ضددا ه عةددى صددحة هددذه
اإلاراوا

فدنه يكون د أخطأ فى تطبي القانون وتأويةه بما يواب نقضه .

«  2ـ لمددا كددان بطددالن القددبض والتاتدديش مقتضدداه انونًددا عدددم التعويددل فددى الحكددم
باإلدانة عةى أد دليل يكون مستمدًا منه وبالتالى فال يعتد بهدهادة مدن دام بهدذا
اإلاددراو الباطددل ولمددا كان د الدددعود حسددبما حصددةها الحكددم المطعددون فيدده
يواد فيها من دليل سواه فدنه يتعين الحكم ببدراوة الطداعن عمدالً بدالاقرة األولدى
مدددن المدددادة  39مدددن دددانون حدددا

وإادددراوا الطعدددن أمدددام محكمدددة الدددنقض

وبمصدادرة المخددر المضدبوط عمدالً بالمدادة  42مدن دانون مكافحدة المخدددرا
وتنظدديم اسددتعمالها وا تاددار فيهددا الصددادر بالقددانون  182لسددنة  1960المعدلددة
بالقانون ر م  122لسنة  1989دون أن يمتد أثر الحكم لةمحكوم عةيده ا خدر
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الذد لم يكن له الح فى الطعن لصددور الحكدم المطعدون فيده ييابيًدا فدى حقده .
»
* نقض  2001/6/11ـ س  52ـ ر م  104ـ ص 576

ومؤدد هذا القضاو وييدره مدن أحكدام محكمدة القضداو أن التعدرض لةسديارا
الخاصة يير اا ر أصدال إ فدى األحدوال ا سدتثنا ية التدى رسدمها القدانون طالمدا أنهدا
فى حيارة أصدحابها األمدر الدذد يقطد بدأن اسدتيقاف المدالرم أول محمدد عبدد الكدريم
لةطاعن والذد ارد بال مبرر و سبب

د و باطالً بطالنًا ينسدحب عةدى كدل مدا

يترتب عةيه .
أما السيارا

األارة ولم تكن السيارة يادة الطاعن سديارة أادرة فددن اسدتيقافها

لةتحق من عدم مخالاتها أحكام انون المرور التى تمن استخدام السيارا األادرة فدى
يير الحرض المخصص لها فةيس مطةقًا مدن القيدود والضدوابط بدل اهدترط القدانون
وارد ضاو محكمة النقض عةى أنه ياب أن يراعى « ضوابط الهدرعية » المقدررة
لةعمل اإلدارد وأن يستهدف « مصةحة عامة » وأن يكدون لده « سدند مدن القدانون
» وأن يةتددرم« بالحدددود الالرمددة لتحقي د يايددة المهددرع » وأن يةتددرم « بالقواعددد
الدستورية و القانونية » ـ وإ وصف العمل « بعددم المهدروعية وا نحدراف بالسدةطة
».
بيد أن الحكم المطعون فيده حادب ناسده عدن كدل ذلد
فى القانون وفى أحكام محكمة النقض .
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واعتسدف مدا

أصدل لده

هذا إلدى أن المدالرم أول محمدد عبدد الكدريم إبدراهيم  ،وهدو ضدابط صدحير فدى
مسددتهل خدمتدده  ،لدديس مددن ضددباط المددرور  ،وييددر مخددتص و مكةددف بواابددا «
مرورية » مطةوب منه فيهدا أن يتصددد لمسدار السديارا الخاصدة  ،وأن يسدتو اها ،
وإ ّ كان هذه اإلباحدة ـ وكمدا الد محكمدة الدنقض ـ مهدوبة بعيدب مخالادة الدسدتور
وهو مدا يندره عنده الهدارع  ،إ أن تكدون اريمدة معيندة دد و عد بالاعدل  ،ويادرد
البح

والتحرد عن فاعةهدا وامد أدلتهدا كمدا الد محكمدة الدنقض  ،كمدا وأن السديد

المالرم أول المذكور لم يذكر سببًا واحدًا ألد اهتباه فى سيارة خاصدة مالكدى ماضدية
فدى طريقهددا

يواددد عةيهدا و عةددى ا دددها مدا يريددب أو يثيددر الظندون فددى أد اهددتباه

يدعو سيادته لهذا ا نتها الذد

يادو األعمدى والبصدير ـ ثدم يبتددع روايدة سداذاة

لتبرير ما انته من حرما بقالة إن المتهم الذد استو اه اسدتيقافًا بداطالً وبدال سدبب ـ
تبسددم لدده  ،ثددم ألح د ذل د بددأن دددم لدده عةددى سددبيل الماامةددة هددريط ترامددادول  .وهددى
صددورة سدداذاة ا ددًا

تصدددر عددن طاددل يريددر أو مانددون ـ ناهي د « بمحددام » مددن

راال القانون يدر ويرن األمور  ،و يتصور عقدالً أن ينددف هدذا اإلنددفاع األحمد
الدذد لددم ياددد المددالرم أول المسددتاد سددود الددرعم بده لتبريددر ـ و مبددرر ـ مددا انتهكدده
وتااور فيه محارم القانون وتعدد بحير ح عةى الحرما

والحريا

!

بل إن القصة المرعومدة الكاذبدة ا التدى اختةقهدا الضدابط رع ًمدا واختال ًدا ،
تسددعاه و تسددتنقذ إاراواتدده مددن الددبطالن  ،ألن مددا يرعمدده ـ وإن صدددق وهددو ييددر
أثرا لقبض باطل باستيقاف باطل يبطل كل ما بنى عةيه !
صادق ـ إنما كان ً
وفددا الحكددم المطعددون فيدده فددى تسددانده لمددا أسددماه حالددة تةددبس  ،أندده ينددا ش مددا
يدعى الضابط المذكور أن استيقافه الباطل أسار عنه  ،وأنه يخدالف بدذل آمدر القدانون
أن كدل مدا يسدار عنده اإلادراو باطدل فهدو باطدل و يادور التسداند إليده  ،وأن القاعددة
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المتواترة فى القانون وفى القضاو وأحكدام محكمدة الدنقض أن مدا بندى عةدى باطدل فهدو
باطل  ،بل وتبطل هدهادة مدن دام أو هدار فدى اإلادراو الباطدل عمدالً بقاعددة مقدررة
متواترة أن من ام أو هار فى اإلاراو الباطل

تقبل ههادته عةيه .

 تقولَمحكمةَالنقضَفىَأكثرَمنَحكمَمنَعيونَأحكامهاََََ:
« 1ـ من المقرر أن بطالن القبض لعددم مهدروعيته ينبندى عةيده عددم التعويدل
فى اإلدانة عةى أد دليدل يكدون مترتبدا عةيده  ،أو مسدتمدا منده ـ وتقريدر الصدةة بدين
القبض الباطل وبين الدليل الدذد تسدتند إليده سدةطة ا تهدام أيّدا كدان نوعده مدن المسدا ل
الموضددوعية التددى ياصددل فيهددا اضددى الموضددوع بحيددر معقددب مددا دام التدددليل عةيهددا
سا حا ومقبو  ،ولما كان إبطال القبض عةى المطعون ضده رمده بالضدرورة إهددار
كل دليل انكهف نتياة القبض الباطل وعدم ا عتداد به فى إدانته  ،ومن ثم فدال يادور
ا ستناد إلى واود فتا

دون الورن مدن مخددر الحهديش بايدب صدديره الدذد أرسدةه

وكيدل النيابددة إلددى التحةيددل ألن هددذا اإلاددراو والددليل المسددتمد مندده متاددرع عددن القددبض
الذد و

باطال ولم يكن ليواد لو إاراو القبض الباطل .

 2ـ القاعدة فدى القدانون أن مدابنى عةدى الباطدل فهدو باطدل  ،ولمدا كدان

اددود مدن

تصددريـ الحكددم بددبطالن الدددليل المسددتمد مددن العثددور عةددى فتددا لمخدددر الحهدديش
بايب صديرد المطعون ضده بعدد إبطدال مطةد القدبض عةيده والتقريدر بدبطالن
ما تاله متصال به ومترتبدا عةيده  ،ألن مدا هدو رم با تضداو العقةدى والمنطقدى
يحتاج إلى بيان  ،لمدا كدان مدا تقددم  ،وكدان مدا أورده الحكدم سدا حا ويسدتقيم بده
ضاؤه  ،ومن ثم تنحسر عنه دعود القصور فى التسبيب 0
3ـ

من المقرر أنه

يضير العدالة إفال مارم من العقاب بقدر مدا يضديرها

269

ا فت ا

عةى حريا

الناس والقبض عةيهم بدون واه ح » .

* نقض  1973/4/9ـ س  24ـ ر م  105ـ ص 506

وتددواتر واسددتقر أحكددام محكمددة الددنقض عةددى أن التةددبس الددذد ينددتج أثددره
القانونى ـ « ياب أن ياىو اكتهافه عن سبيل انونى مهدروع  ،و يكدون كدذل إذا
كهف عنه إاراو يير مهروع » .
* نقض  1961/1/18ـ س  12ـ ر م  14ـ ص79
* نقض  1966/2/21ـ س  17ـ ر م  32ـ ص 175
* نقض  1956/2/21ـ س  7ـ ر م  70ـ ص 234
* نقض  1941/6/16ـ مج القواعد القانونية ـ عمر ـ اـ  5ـ ر م  278ـ ص
545

كدددذل  ،فدددال سدددند لحالدددة التةدددبس المرعومدددة  ،إ رعدددم المدددالرم أول القدددا م
با ستيقاف الباطل وبداإلاراوا

الباطةدة  ،وأ والده ييدر مقبولدة إلثبدا مراعمده التدى

يدعيها !
فقد حرص القانون وحرص القضاو عةى حمايدة الحقيقدة مدن أد ترييدف يددخل
عةيهدا ،فاددر أحكدام القضدداو عةدى أن رم إهدددار اإلادراو لبطالندده  ،إهددار وعددد م
ا عتددداد بهددهادة مددن ددام بدده أو هددار فيدده  ،ـددـ ألن الضددمانة تنهددار حددين يبطددل
اإلاراو من ناحية ما اعتدراه ويبدرأ مدن الدبطالن بهدهادة مدن دام بده  ..فدذل

تهداتر

يتنره عنه الهارع ويتنره عنه القضاو  ..فحين يبطل اإلاراو يستطي مدن أادراه
أن يرف عنه هذا البطالن بدعاود ولية يسدو ها  ،أو يةتدف حدول الدبطالن بهدهادة
يبددديها عددن مضددمون هددذا اإلاددراو الباطددل سددواو سددطر فددى محضددر أو أبدددي أمددام
المحق أو أمام المحكمة 0
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لذل حكم

مرارا  « ،بعدم اوار ا عتداد بهدهادة مدن دام
محكمة النقض
ً

أو هار فى اإلاراوا الباطةة » وبأن « من ام أو هدار فدى اإلادراوا الباطةدة
تقبل منه الههادة عةيها » .
* نقض  68/2/5ــ س  19ــ ر م  23ــ ص 124
* نقض  77/12/4ــ س  28ــ ر م  106ــ ص 1008

 وفىَحكمََلمحكمةَالنقضََتقول :
« لمدا كددان بطددالن التاتدديش مقتضدداه انوندا عدددم التعويددل فددى الحكددم باإلدانددة
عةى أد دليل يكدون مسدتمدا منده  ،وبالتدالى فدال يعتدد بهدهادة مدن دام بهدذا اإلادراو
الباطل » 0
* نقض  1984/4/18ــ س  35ــ ر م  97ــ ص 428

 وقضتَبذلدَمحكمةَالنقضَوقالتَإنََ:
« التاتيش الباطدل

حُسرم هدهادة مدن أادراه ألنده يهدهد بصدحة الو دا التدى

ام بها عةى نحو مخالف لةقانون »
* نقض  1990/1/3ـ س  41ـ ر م  4ـ ص  41ـ طعدن ر دم 15033
 59 /ق

ويندى عددن البيدان أن المهددروعية هدرط أساسددى لالعتدداد بددأد دليدل  ،فددالتخةى
واختيارا  ،وكدان وليدد إادراو ييدر مهدروع  ،يكدون بداطالً
مثالً إن لم يكن طواعية
ً
أثر له .
* نقض  1961/1/18ـ س  12ـ ر م  14ـ ص  79سالف الذكر
* نقددض  1941/6/16ـ مددج القواعددد القانونيددة ـ عمددر ـ اددـ  5ـ ر ددم  278ـ
ص 545سالف الذكر
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ويكون مؤدد ما تقدم أن استد ل الحكم المطعون فيه د عابه الاسداد والتعسدف
فددى ا سددتنتاج  ،وأ ددام ضدداوه عةددى إاددراوا باطةددة لددم تنددتج دلدديالً صددحي ًحا واح ددًا ،
ويكون الحكم بذل

د عول عةى أدلة فاسددة باطةدة

يادور أن يدركن إليهدا ا سدتد ل

الصحيـ وا ستنباط السةيم .
 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََََ:
« من الالرم فى أصول ا ستد ل أن يكون الدليل الدذد يعدول عةيده الحكدم مؤديدا
إلى ما رتبه عةيده مدن نتدا ج مدن ييدر تعسدف فدى ا سدتنتاج و تندافر فدى حكدم العقدل
والمنط ـ وأن األحكام الانا ية ياب أن تبنى بالارم واليقين عةى الوا د الدذد يثبتده
الدليل المعتبر و تؤسس بالظن وا حتمال عةى الاروض وا عتبارا

الماردة »

* نقض  1977/1/24ـ س  28ـ ر م  28ـ ص  132ـ طعن  46/1087ق
* نقض  1985/10/17ـ س  36ـ ر م  158ـ ص  878ـ طعن 55/615ق
* نقض  1985/6/13ـ س 36ـ ر م  138ـ ص 782

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنََ:
« الحكم يكون مهدوبا بالاسداد فدى ا سدتد ل إذا انطدو أسدبابه عةدى عيدب يمدس
سالمة ا ستنباط ويتحق ذل إذا استند

المحكمة فى ا تناعها إلدى أدلدة ييدر صدالحة

مدن الناحيدة الموضدوعية ل تندداع بهدا أو فدى حالدة عدددم الةدروم المنطقدى لةنتيادة التددى
انته

إليها بناو عةى العناصر التى ثبت

لديها »

* نقض مدنى  1993/2/21ـ س  44ـ ر م  112ـ ص 677
* نقض انا ى  1982/11/4ـ س  33ـ ر م 174ـ ص  847ـ طعن  52/4223ق
* نقض مدنى  1981/6/25ـ س  32ـ ع 2/ـ ر م  352ـ ص 1944طعن 44/ 705ق

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأن :
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« أسباب الحكم تعتبر مهوبة بالاساد فى ا ستد ل إذا انطدو عةدى عيدب يمدس
سالمة ا ستنباط ويتحق ذل

إذا استند المحكمة فى ا تناعها إلى أدلة ييدر صدالحة

مدن الناحيدة الموضدوعية ل تندداع بهدا أو فدى حالدة عدددم الةدروم المنطقدى لةنتيادة التددى
انته

إليها المحكمة بناو عةى تة العناصر التى ثبت لديها »
* نقض  1981 /6/28ـ طعن  44 / 2275ق
* نقدددض مددددنى  1993/2/21ـ س  44ـ ر دددم  112ـ ص  677ـ طعدددن
 62/3343ق

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَ:
« من الالرم فى أصول ا ستد ل أن يكون الدليل الدذد يعدول عةيده الحكدم مؤديدا
إلى ما رتبه عةيده مدن نتدا ج مدن ييدر تعسدف فدى ا سدتنتاج و تندافر فدى حكدم العقدل
والمنط ـ وأن األحكام الانا ية ياب أن تبنى بالارم واليقين عةى الوا د الدذد يثبتده
الدليل المعتبر و تؤسس بالظن وا حتمال عةى الاروض واإلعتبارا

الماردة »

* نقض  1991/2/28ـ س  42ـ ر م  62ـ ص 437
* نقض  1977/1/24ـ س  28ـ ر م  28ـ ص  132ـ طعن  46/1087ق
* نقض  1985/10/17ـ س  36ـ ر م  158ـ ص  878ـ طعن 55/615ق

 وقضتَكذلدَبأنهَََََ:
« من الالرم في أصول ا ستد ل أن يكون الدليل الدذد يعدول عةيده الحكدم مؤديدا
إلى ما رتبه عةيده مدن نتدا ج مدن ييدر تعسدف فدي ا سدتنتاج و تندافر فدي حكدم العقدل
والمنط » .
* نقض  1991/2/28ـ س  42ـ ر م  62ـ ص  437سالف الذكر .
* نقض  1985/6/13ـ س  36ـ ر م  138ـ ص  782ـ طعن  55/6335ق
* نقض  1985/10/17ـ س  36ـ ر م  158ـ ص  878سالف الذكر .
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* نقض  1985/5/27ـ س 36ـ ر م  158ـ ص 778
* نقض  1982/11/4ـ س  33ـ ر م  174ـ ص  847ـ طعن  52/4233ق
* نقض  1977/1/24ـ س  28ـ ر م  28ـ ص  132سالف الذكر .



رذاََ،وقدَقضتَمحكمةَالنقضََ:

َ

« بددأن محكمددة الددنقض تنبسددط ر ابتهددا عةددى صددحة اسددتد ل المحكمددة لصددواب
اسدتنباطها ل دلددة المطروحددة عةيهدا  ،فدددذا كاند

ددد اعتمدد عةددى دليددل

ياددور أن

يؤسس ضاوها عةيه فدن حكمها يكون باطال بتنا ده عةدى أسداس فاسدد  ،إذ يتعدين أن
تكددون كافددة األدلددة التددى أ دديم عةيهددا ضدداو الحكددم و ددد سددةم مددن عددوار الاسدداد فددي
ا ستد ل أو التعسف في ا سـتنتاج  ،وهو مدا لدم يسدةم منده الحكدم الطعدين ولهدذا كدان
معيبا وااب النقـض واإلعادة » .
* نقض  1983/2/23ـ س  34ـ ر م  53ـ ص  274ـ طعن  52 / 6453ق
* نقض  1985/6/13ـ س  36ـ ر م  138ـ ص  782سالف الذكر .

هدذا إلدى مدا أسداةناه مدن أن الحكدم المطعددون فيده دد أ دام ضداوه عةدى اسددتد ل
اصر لم يحط فيمدا حصدةه بدأن السديارة التدى تعدرض لهدا الضدابط محمدد عبدد الكدريم
إبددراهيم « سدديارة خاصددة »  ،لةتعددرض لهددا بددالطرق العامددة واعددد وضددوابط خاصددة
وهدروط خاصدة  ،وواكدب ذلد خطدأه فددى تأويدل وتطبيد القدانون بافتراضده بدال سددند
ادوار ا سدتيقاف فدى حدا

افترضدها وبدال ضدوابط  ،وبالمخالادة لمدا اسدتقر عةيدده

أحكام محكمة النقض  ،سواو فى هروط ا ستيقاف بعامة  ،أو فى اسدتيقاف السديارا
الخاصة .
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األمر الذد عاب الحكم بالقصور  ،واإلخالل بحد الددفاع  ،والخطدأ فدى تأويدل
وتطبي القانون  ،والتعسف فى ا ستنتاج  ،وفساد ا ستد ل ـ بما يستواب نقضه.
َ
السببَالثانىََََ:القصـورَفىَالتسبيبَوالبيانََ،
والإخلالَبحقَالدفاعََ،وفسادَالاستدلالََ
َ
دف د الطدداعن مددن البدايددة وبااددر أ والدده بددالتحقي  ،بكددذب ادعدداوا ومددراعم
المددالرم أول محمددد عبددد الكددريم إبددراهيم  ،ورماهددا بالكددذب وا خددتالق  ،ودفدد بددأن
لةوا عددة صددورة أخددرد حابهددا الضددابط الددذد هدداو أن يناددرد بدداإلاراو وبالهددهادة ،
وتمسد بددأن المددالرم المددذكور اسددتو اه ـ وكمددا أ ددر الضددابط ذاتدده ـ بددال سددبب  ،وأندده
أعطاه الترخيصا

حين طةبها  ،بريم انعدام أد سبب سدتيقافه  ،وأبددد أن الضدابط

المذكور عامةه بحةظة وفظاظة  ،وأمره بال سبب بالنرول من السيارة  ،و دال لده بقحدة
« يا رو أم »  ،ثم ذف إلى األرض ببطا ة المحامداة خاصدته حينمدا أخراهدا إليده
لالعتدراض عةددى سددبه هددذا السددب القبدديـ وهددو محددام  ،وناددى عثددوره معدده أو بالسدديارة
عةى أد مخدرا أو ممنوعا  ،ورفدض أن يعيدد إليده مبةدغ العهدرة آ ف انيده التدى
أخددذها مندده  ،ثددم ادعددى كددذبا أنهددا فقددط أربعددة آ ف وخمسددما ة انيدده  ،وأوضددـ أن
الوا عة كان

نحو الساعة الخامسدة مسداو يدوم  2014/9/25وليسد السداعة 45ر7

م كما ادعى الضابط  ،وتمس بأن الضابط يكذب فيما يدعيه من أنده اعتدرف لده بدأد
هىو .
ضددا تا ًمددا عددن تحصدديل دفدداع الطدداعن  ،واكتاد
بيددد أن المحكمددة أعرضد إعرا ً
بقالددة مبتسددرة

تاصدـ عندده هددى أندده أنكددر التهمددة  ،ومددا أبددداه المددتهم  /الطدداعن لدديس

محددض إنكددار لةتهمددة  ،وإنمددا هددو دفدداع يسددانده المنط د والماددرد العددادد ل مددور ،

275

ويكهف عن أن الضابط أرم من البداية الخروج عةى كدل مبداد المهدروعية  ،وأنده
استو ف الطاعن بال سبب  ،وهو ما أ ر به الضدابط ذاتده  ،وأن مراعمده كاذبدة وييدر
حقيقية  ،وأن سماع القوة المرافقة كايل باضـ كذب مراعمه  ،وأنده بةدغ بده األمدر فدى
ا نحدراف عددن السددةطة حددد ا سددتيالو عةددى مالده بحيددر حد  ،بددرعم أنهددا أربعددة آ ف
وخمسما ة انيه

محل أصالً حتاارها  ،بينما كان ما أخدذه منده عهدرة آ ف انيده

ارا أن يردها إليده  ،و دذف ببطا تده إلدى األرض حينمدا اعتدرض عةدى
رفض وة وا تد ً
سبه وهتمه وأبدد أنه محام

يةي أن يعامةه عةى هذا النحو .

ولددم يعددن الحكددم المطعددون فيدده بتحصدديل دفدداع الطدداعن ومددا تمس د بدده مددن فاددر
التحقيقا

بأ واله أمام النيابة العامة .

وحصر الحكم المطعون فيه ناسه فيما أبداه المالرم أول محمد عبدد الكدريم إبدراهيم
 ،الذد نصب مدن ناسده هداهدًا وحيددًا  ،وانادرد بالددعود  ،وحادب أفدراد القدوة الدذين
سدةم بددأنهم كددانوا معدده  ،وأن فدديهم أمندداو هدرطة

ت ْنسددى أسددماؤهم  ،ومد ذلد يدددعى

المددالرم أول المددذكور  ،ص8/12ا مددن تحقي د النيابددة حددين س د ل عددن أسددماو أفددراد
القددوة  ،أندده

يتددذكرهم بدددعود ضددحط العمددل وكثددرة المأموريددا

ـ م د أن هددذه هددى

المأموريددة الوحيدددة يددوم  ، 2014/9/25وم د أن المددالرم أول المددذكور أبدددد أ والدده
يددوم  2014/9/27ص 7/11تحقي د النيابددةا ـ بعددد أ ددل مددن ثمانيددة وأربعددين سدداعة
عةى الضبطية  ،ولكنه استيسر الكذب ألنده

يريدد سدماع أحد إد سدواه حتدى

ينكهدف

امو وخطأ ما ارتكبه وأاراه  ،وليصادر عةدى التحقيد الدذد بدل ذلد منده دون أن
يطةدددب مدددن ر اسدددته موافددداة النيابدددة بأسدددماو القدددوة لسدددؤالهم إراو إنادددراد المدددالرم أول
المدذكور بالهدهادة  ،ونكولدده المتعمدد عدن بيددان أسدماو القدوة  ،ومد ذلد حصدر الحكددم
المطعددون فيدده ناسدده فددى إدعدداوا هددذا الضددابط  ،ولددم تس د المحكمددة لتدددار

صددور

التحقي بتحقي وا عة الضبط بةو ً
يا إلى ياية األمر فيها ـ ولم تقدم بواابهدا فدى إادراو
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هذا التحقي  ،ومرااعة مأمور مركر الهرطة أو تكةيف النيابة بدذل لموافداة المحكمدة
بأسددماو أفددراد القددوة لسددؤالهم  ،سدديما والمددتهم أفصددـ فددى أ والدده عددن أن المبةددغ الددذد
عرض عةيه بالتحقي إنما هدو « ادرو » ممدا أخدذه الضدابط المدذكور منده  ،وأوضدـ
أن المبةددغ الدددذد حصدددل عةيدده منددده هدددو « عهددرة آ ف انيددده » ولددديس أربعدددة آ ف
وخمسما ة انيه فقط  ،وأن من أسباب تصاعد المهادة بينهما مطالبته بان يدرد إليده مدا
أخذه منه من نقود .
وم عود التحقي ومن بعده المحكمة المطعون فى حكمها ـ عن إادراو تحقيد
وا عددة الضددبط بسددؤال أفددراد القددوة المؤكددد أنهددم مسدداةون بمركددر الهددرطة ومعةومددون
لمددأمور المركددر  ،إلاددراو تحقي د وا عددة الضددبط بةو ً
يددا إلددى يايددة األمددر فيهددا  ،فدددن
ضددا تا ًمددا عددن تحصدديل أ ددوال المددتهم
المحكمددة المطعددون فددى حكمهددا أعرض د إعرا ً
وروايته  ،م أنها عنصر وااب ا حاطة به من عناصر الوا عة وا سدتد ل الواادب
فيهددا  ،واكتا د بددالقول بأندده « أنكددر » التهمددة أمددام النيابددة  ،ولكنهددا لددم تعددن بتحصدديل
وبيان ما أبداه  ،بينما ما أبداه بالغ األهمية ويستواب إاراو التحقي الدذد سدكت عنده
المحكمة بل وأعط

كل مقاليد الدعود لهذا الضابط الصحير الذد فدى مسدتهل خدمتده

 ،م ما فى السكو

عةى اموحه مدا يندذر مسدتقبالً بصدورة سدي ة صدرنا نعدانى منهدا

بما يستواب أخذ األمور بادية وتحقيقها التحقي الوااب بةو ً
يدا إلدى يايدة األمدر فيهدا
.
وليس فى هذا النعى مساس بسةطة اضى الموضدوع فدى أن يأخدذ بمدا يطمد ن
إليددده ويطدددر مدددا عدددداه  ،فهدددذه سدددةطة محكمدددة الموضدددوع

منارعدددة فيهدددا  ،ولكدددن

ممارستها تسدتواب أن تكدون المحكمدة دد أحاطد باألدلدة والعناصدر ودفداع المدتهم ـ
بل أن تطر ما ترد طرحه  ،وتأخذ بما تطم ن إليه  ،فيكون ما أطرحته ومدا أخدذ
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بدده عددن بصددر كامددل وبصدديرة هددامةة بعددد أن أحاطدد بدده ثددم أعمةدد

سددةطاتها فددى

الموارنة فيما تمةكه و معقب عةيها فيه .
بيددد أن المحكمددة لددم تحددط بدددفاع و بددأ وال المددتهم ولددم تةددم بهددا ومددن ثددم ادداو
إطرا دفاعه عةى يير بصيرة بما اهتمةه .
 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنَََََ:
« يتعددين عةددى المحكمددة عنددد الاصددل فددى الدددعود أن تكددون ددد ألم د بكافددة
عناصرها وأدلتها ودفاع المدتهم ومدا يقددم لتأييدده وذلد عةدى نحدو يبدين منده أنهدا حدين
استعرض

تة األدلة كان

د ألمد

بهدا إلمامدا هدامال يهيدئ لهدا الارصدة لتمحيصدها

التمحيص الهامل الكافى الذد يدل عةى أنها ام بواابها فى تحقيد البحد لةتعدرف
عةى واه الحقيقة ـ فدذا خالا المحكمة هذا النظر كان حكمها معيبدا متعدين الدنقض »
.
* نقض  1982/12/14ـ س  33ـ ر م  207ـ ص  1000ـ طعن ر م  52 / 6047ق
* نقض  1982/1/3ـ س  33ـ ر م  1ـ ص  11ـ طعن ر م  51 / 2365ق
* نقض  1984/3/25ـ س  35ـ ر م  72ـ ص  338ـ طعن  53 / 6492ق

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأن :
« الحكم فى الدعود دون اإللمام بكافة عناصرها يعيب المحاكمة » .
* نقض  1972/6/12ـ س  23ـ ر م  204ـ ص 910ـ الطعن  42/440ق
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و محدل فددى هددذا الصدددد لةقدول بددأن المحكمددة ييددر مةرمدة بمتابعددة المددتهم فددى
مناحى دفاعه المختةاة والرد عةى كل منها وعةى كل هدبهة يثيرهدا عةدى اسدتقالل  ،إذ
أنه يتعين عةيها أن تورد فى حكمها ما يدل عةى أنها وااه عناصر الددعود وأدلتهدا
سددواو إلثبددا التهمددة أو نايهددا  ،وألمد به دا عةددى وادده ياصددـ عددن أنهددا تاطند إليهددا
ووارن

بينهدا عدن بصدر وبصديرة  ،وأنهدا إذ التاتد عدن دفداع المدتهم كةيدة وأسدقطته

امةة ولدم تدورده عةدى نحدو يكهدف عدن أنهدا إطةعد عةيده وأ سدطته حقده فددن حكمهدا
اصرا واابًا نقضه .
يكون
ً
 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه :
« إذا كانددد المحكمدددة دددد حابددد ناسدددها عدددن اإللمدددام بعناصدددر دفددداع المدددتهم
الاوهرية ولم تدخةها فى تقديرها عند ورنهدا وا تصدر فدى تقدديرها عةدى ادرو منهدا
فحسب  ،فدنها تكون د بتر األدلة المطروحة عةيها و ام بمسخها فدأدد ذلد إلدى
عدم إلمامها إلمامدا صدحيحا بحقيقدة األسداس الدذد امد عةيده تةد األدلدة مد أنهدا لدو
تبينتدده عةددى وا عدده لكددان مددن المحتمددل أن يتحيددر وادده رأيهددا فددى الدددعود ولهددذا كددان
حكمها معيبا بالقصور أدد به إلى فساد فى ا ستد ل فضال عن اإلخدالل بحد الددفاع
بما يعيبه ويواب نقضه »0
* نقض  1974/11/ 25ـ س  25ـ ر م 165ـ ص  765ـ طعن  44 / 891ق

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََ:
» إذا كددان األصددل أن المحكمددة

تةتددرم بمتابعددة المددتهم فددى مندداحى دفاعدده

المختةاددة  ،إ ّ أندده يتعددين عةيهددا أن تددورد فددى حكمهددا مددا يدددل عةددى أنهددا وااه د
عناصر الدعود وألم

بها عةى واه ياصـ عن أنها فطن إليها ووارند بينهدا

 .فدددذا هددى التات د كةيددة عددن التعددرض لدددفاع الطدداعن ومو ادده مددن التهمددة التددى
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إليه بما يكهف عن أن المحكمدة دد أطرحد هدذا الددفاع وهدى عةدى بيندة

واه

من أمره  ،فدن حكمها يكون اصر البيان مستوابا نقضه « .
* نقض  1978/4/24ـ س  29ـ ر م 84ـ ص 442
* نقض  1968/1/22ـ س 19ـ ر م 17ـ ص 94

وأهددم مددا ياددب اإللمددام بدده والتعددرض لدده  ،دفدداع المددتهم ومو ادده مددن التهمددة
لةتعددرف عةددى الحقيقددة  ،وفددى ذلد تقددول محكمددة الددنقض فددى بعددض أحكامهددا السددالف
ذكرها .
وقدَزادتَمحكمةَالنقضَرذاَالأمرَبياناَفقضتَبأنهََََ:

أ
َ

« يتعين عةى المحكمة أن تورد فى حكمهدا مايددل عةدى أنهدا وااهد عناصدر
الدعود وألم
التات د

بها عةى واه ياصـ عدن أنهدا فطند إليهدا ووارند بينهدا ـ فددذا هدى

كةيددة عددن التعددرض لدددفاع الطدداعن ومو ادده مددن التهمددة التددى واه د إليدده بمددا

يكهف عن أنها د أطرحد

هدذا الددفاع وهدى عةدى بيندة مدن أمدره فددن حكمهدا يكدون

اصر البيان مستوابا نقضه »
* نقض  1984/3/25ـ س  35ـ ر م  72ـ ص  338ـ طعن  53/ 6492ق

والترم الحكم المطعون فيه هذا القصور  ،مد أنده بددأ تحصديةه لوا عدة الددعود
باإلحالة عةى ما استخةصه من سا ر أورا ها وما تم فيها من تحقيقا  ،بينمدا المحكمدة
لددم تاددر أد تحقي د  ،ولدديس بتحقيقددا النيابددة العامددة سددود أ ددوال الضددابط المددذكور
والمتهم  ،و د أها الحكدم عمدا أبدداه المدتهم  ،ولدم يعدرض لده بالتحصديل أو البيدان أو
الرد  ،م أنده الاندا المقابدل الدالرم ا حاطدة بده لتحصديل حقيقدة الوا عدة  ،وحتدى
تنحصددر المحكمددة فددى روايددة أو دعدداود السدديد الضددابط التددى رماهددا دفدداع الطدداعن
بالكذب .
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وم وضو أن عبارة « ما تم فيها من تحقيقا » التى أوردتهدا المحكمدة فدى
تسددبيبها ـ

تصددادف وا عًددا يددورد بدحاطددة المحكمددة بعناصددر الدددعود عددن بصددر

وبصيرة  ،فدنهدا عداد تضديف ص3ا مدن مددونا الحكدم مدا نصده  « :ولمدا كاند
الصورة التى استخةصدتها المحكمدة مدن هداهدد اإلثبدا
واحد وحيد ا وسا ر األدلة األخرد التى أوردتها

بينمدا

يوادد سدود هداهد

تخرج عدن ا نقضداو العقةدى كدذا

!!!ا والمنطقى ولها صداها وأصدةها فدى األوراق فدال يادور منارعتهدا فدى هدأنه كدذا
!!!ا ويكون منعى الدفاع فى هدذا الصددد ييدر سدديد وبعيددًا عدن محادة الصدواب ممدا
يتعين ا لتاا

عنه » .

وهذه العبارا

التى نقةناها بنصها مدن مددونا الحكدم ،

ظدل لهدا فدى الوا د

والحقيقددة  ،و تعبددر عددن وا د حقيقددى ددا م ومواددود بدداألوراق  ،فددال يواددد هدداهدان
وإنما هداهد وحدد وحيدد  ،و توادد أدلدة أخدرد ييدر أ والده فيمدا أطةقد عةيده عبدارة
الحكددم  « :وسددا ر األدلددة األخددرد التددى أوردتهددا »  ،فبدددا أن أصددول تسددبيب الحكددام
يا بة تما ًما  ،وأن المعتقد ـ ل سف ـ هو إطدالق العبدارا العامدة المعمداة بحيدر تحديدد
و محددرد  ،وأن مددا تسددطره المحكمددة معيددب بالتاهيددل والحمددوض واإلبهددام ومخالاددة
الثاب

باألوراق  ،ويصددق عةيده أنده « أسدباب فدى الظداهر و مقند فيهدا » ـد فضدالً

عن الخطأ فى اإلسناد ومخالاة الثاب بداألوراق بدذكر هداهد ثدان

وادود لده  ،وذكدر

« أدلددة أخددرد »

واددود لهددا  ،ممددا يددورد بددأن فكددرة المحكمددة مختةددة عددن عناصددر

الدعود  ،وأنها بن

سدند لده بداألوراق بدل ويخدالف الثابد فيهدا ،

عقيدتها عةدى مدا

األمر الذد عاب أسبابها مثةما عاب استد لها .
 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:
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« لما كان الهارع يواب فى المدادة  310مدن دانون اإلادراوا الانا يدة  ،أن
يهتمل الحكم باإلدانة عةى األسباب التى بنى عةيها إ كان بداطالً  ،والمدراد بالتسدبيب
الذد يحال به القدانون هدو تحديدد األسدانيد والحادج التدى انبندى عةيهدا الحكدم والمنتادة
هى له سواو من حي الوا أو القانون  ،ولكى يحق التسبيب الحدرض منده يادب أن
يكون فى بيدان اةدى ماصدل بحيد يتيسدر الو دوف عةدى مبدررا مدا ضدى بده  ،أمدا
إفرات الحكم فى عبارا عامة معماة  ،أو وضعه فى صورة مامةة ماهةدة فدال يحقد
الحرض الذد صدده الهدارع مدن إياداب تسدبيب األحكدام  ،و يمكدن محكمدة الدنقض
من مرا بة صحة تطبي القانون عةى الوا عة كما صار إثباتها فى الحكم »
* نقض  1996/2/28ـ س 47ـ ر م  39ـ ص274

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:
« مددن المقددرر أندده ياددب أن تكددون مدددونا الحكددم كافيددة بددذاتها إليضددا أن
فى الدعود باإلدانة د ألم إلماما ً صدحيحا ً بمبندى األدلدة القا مدة

المحكمة حين ض

فيها  ،وأنها تبين األساس الذد تقوم عةيه ههادة كل هاهد  ،أما وضد الحكدم بصديحة
يامضددة مبهمددة فدندده

يحق د الحددرض الددذد صددده الهددارع مددن تسددبيب األحكددام ،

ويعار محكمة النقض عن مرا بة صحة تطبي القانون »0
* نقض  1976/3/22ـ س  27ـ ر م  71ـ ص 337
* نقض  1972/1/10ـ س  23ـ ر م  16ـ ص 57
* نقض  1973/1/29ـ س  24ـ ر م  27ـ ص 114
* نقض  1975/4/27ـ س  26ـ ر م  83ـ ص 358
* نقض  1973/1/8ـ س  24ـ ر م  17ـ ص 72

 وتقولَمحكمةَالنقضَفىَواحدَمنَعيونَأحكامهاََ:
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« إن تسبيب األحكام من أعظم الضمانا التدى فرضدها القدانون عةدى القضداة
إذ هو مظهر يامهم بما عةيهم من وااب تد ي البح وإمعدان النظدر لتعدرف الحقيقدة
التددى يعةنونهددا فيمددا ياصددةون فيدده مددن القضددية 0وبدده وحددده يسددةمون مددن مظنددة الددتحكم
واإلسددتبداد ـ ألندده كالعددذر فيمددا يرتأوندده يقدموندده بددين يدددد الخصددوم والامهددور وبدده
يرفعدون مدا دد يدرين عةدى األذهدان مدن الهدكو والريدب فيددعون الاميد إلدى عدددلهم
مطم نين ـ و تناد األسدباب إذا كاند عبارتهدا مامةدة

تقند أحددا ً و تادد محكمدة

النقض فيها ماا ً لتبين صحة الحكم من فساده » 0
* نقض  1929/2/21ـ مج القواعد القانونية ـ عمر ـ ر م  170ـ ص 178

و يدرأ عن من الحكم هذا القصور القول بأن محكمة الموضوع تتمتد بسدةطة
تقديرية واسعة فى تقديرها لاديدة التحريدا

ومددد كاايتهدا ستصددار اإلذن بالضدبط

والتاتيش بناو عةيها.
ألن اسدددتعمال تةددد السدددةطة لددده ضدددوابط تحكمددده ،
واستبعادها  ،بدل لتنظديم حركتهدا وتدأمين مسديرتها حتدى
متعساة تطيـ بالحريا

العامة وحرما

لمصدددادرة تةددد السدددةطة
تتحدول إلدى سدةطة مسدتبدة

األهدخاص واألمدال الخاصدة  ،ألن هدذا مدا

يتا وطبيعة السةطة القضا ية وهى سةطة عادلة تسعى لبةوت الحقيقدة ونهدر واعدد
العدالة ليةقى المذنب اراوه ويظار البردو ببراوته .
وحددد تة د السددةطة هددو أ تسددتعمةها المحكمددة إ ّ بعددد بح د الوا د المطددرو
أمامها محل التقدير بحثا د يقا ً وتا ًما وهامالً عدن وعدى وادرا كدامةين  ،وبعدد إلمامهدا
بامي د العناصددر الالرمددة الالرمددة لتكددوين الددرأد الصددا ب والتقدددير السددديد  ،وعند ددذ
يكددون التقدددير فددى محةدده متروكددا لمحكمددة الموضددوع دون معقددب عةيهددا فيمددا تددراه ،
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وتاةد مددن ر ابددة محكمددة الددنقض ألن تقددديرها مددن أمددور الوا د و يدددخل فددى نطدداق
تطبي القانون وتأويةه الذين تنصب عةيهما وحدهما و يتها .
وبددذل يكددون الحكددم و ددد خددال كةيددة ممددا يدددل عةددى أن المحكمددة ألمد بعناصددر
الدعود إلما ًما هامالً يهيدئ لهدا الارصدة لةتمحديص الهدامل والكدافى ومدا ينبحدى عةيهدا
مددن التددرام البح د لةتعددرف عةددى وادده الحقيقددة  ،وتكددون المحكمددة ددد يددد ناسددها
والترم
بثبو

بالنطداق الضدي الدذد فرضده عةيهدا ضدابط الوا عدة  ،واستخةصد ا تناعهدا
التهمة ضد الطاعن بنا ًو عةدى أدلدة مبتدورة يهدوبها القصدور ـ ويكدون و دد

فى األف ما يؤكد أن الحكدم لدم يصددر مدن الهي دة المدو رة عدن ا تنداع كامدل بمسد ولية
الطاعن عن الاريمة المسندة إليه  ،والتى ض المحكمة بمساولته عنهدا  ،وإنمدا كدان
مصدر حكمها الحقيقى والوا عى هو أ دوال المدالرم أول  /محمدد عبدد الكدريم إبدراهيم
الذد انارد بكل مراحل الدعود  ،وإاراوا الضبط والتاتيش التى سعى لالنادراد بهدا
 ،وصادر عةدى سدماع القدوة المصداحبة بحادب أسدما ها  ،وكدذل إادراوا المحاكمدة
التددى حصددر ناسددها فددى نطا دده الضددي  ،وبددذل يكددون و ددد فددرض سدديطرته الكامةددة
المطةقددة عةددى كافددة عناصددر الدددعود وأدلتهددا المرعومددة التددى انحصددر فددى أ والدده
وحدها .
وتكون محاكمة الطاعن و د تم

عةى هذا النحدو و دد اتسدم بالهدكةية البعيددة

كل البعد عن المحاكما العادلة التى تستةرم سدماع دفداع الطداعن وتحقيد عناصدره ،
ليحدداكم

ممددا دفعدده إلددى الهددعور بأندده إنمددا سددي لةمحاكمددة أمددام المحكمددة المددو رة
محاكمة عادلة تستقصى الحقيقة  ،وإنما ف ُ ِخذ بتهمة ظالمة أساس لهدا و دليدل عةيهدا
إ ّ محض رعم ضابط الوا عة المرعومدة  ،ولديحكم فدى النهايدة بددانتده والقضداو عةيده
بالعقوبة المحةظة التى أنرلتها عةيه المحكمة وهى السان المهددد لمددة عهدر سدنوا ،
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فيكون الحكدم المطعدون فيده والحدال كدذل مهدوبًا بالقصدور فضدالً عدن اإلخدالل بحد
الدفاع وفساد ا ستد ل بما يستواب نقضه واإلحالة .
 وقدَتواترَقضاءَمحكمةَالنقضََ،فىَتطبيقَأحكامَالمـادةََ310َ/أَ
َ.جََ،علىَأنهََََ:
« ياددب أن تكددون مدددونا الحكددم كافيددة بددذاتها إليضددا أن المحكمددة حددين
ضدد فددى الدددعود باإلدانددة ددد ألمدد إلمامددا صددحيحا بمبنددى األدلددة القا مددة فيهددا ،
واألساس الذد تقدوم عةيده هدهادة كدل هداهد ويقدوم عةيده كدل دليدل  ،وأنده كيمدا يتحقد
ذل ويتحق الحدرض مدن التسدبيب فدنده يادب أن يكدون فدى بيدان اةدى ماصدل بحيد
يستطاع الو وف عةى مسويا

ما ضى به  ،أما إفرات الحكم فى عبدارا معمداة أو

وضعه فى صورة مامةة ماهةة فال يحق الحرض الذد صده الهدارع مدن إسدتيااب
تسددبيب األحكددام و يمكددن محكمددة الددنقض مددن إعمددال ر ابتهددا عةددى واههددا الصددحيـ
ومن مرا بة صحة تطبي القانون عةى الوا عة كما صار إثباتها بالحكم »
* نقض  1996/1/7ـ س  47ـ ر م  1ـ ص 16
* نقض  1993/11/10ـ س  44ـ ر م  151ـ 976
* نقض  1976/3/22ـ س  27ـ ر م  71ـ ص 337
* نقض  1972/1/10ـ س  23ـ ر م  16ـ ص 57
* نقض  1973/1/29ـ س  24ـ ر م  27ـ ص 114
* نقض  1975/4/27ـ س  26ـ ر م  83ـ ص 358
* نقض  1982/1/12ـ س  33ـ ر م  4ـ ص 26
* نقض  1982/1/19ـ س  33ـ ر م  7ـ ص 46

 قضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:
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« لما كان الهارع يواب فى المدادة  310مدن دانون اإلادراوا الانا يدة  ،أن
يهتمل الحكم باإلدانة عةى األسباب التى بنى عةيها إ كان بداطالً  ،والمدراد بالتسدبيب
الذد يحال به القدانون هدو تحديدد األسدانيد والحادج التدى انبندى عةيهدا الحكدم والمنتادة
هى له سواو من حي الوا د أو القدانون ولكدى يحقد التسدبيب الحدرض منده يادب أن
يكون فى بيدان اةدى ماصدل بحيد يتيسدر الو دوف عةدى مبدررا مدا ضدى بده  ،أمدا
إفرات الحكم فى عبارا عامة معماة  ،أو وضعه فى صورة مامةة ماهةدة فدال يحقد
الحرض الذد صدده الهدارع مدن إياداب تسدبيب األحكدام  ،و يمكدن محكمدة الدنقض
من مرا بة صحة تطبي القانون عةى الوا عة كما صار إثباتها فى الحكم »
* نقض  1996/2/28ـ س 47ـ ر م  39ـ ص 274سالف البيان



رذاَوقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنَ:
» األحكدام الانا يدة يادب أن تبندى عةدى الادرم واليقدين مدن الوا د الدذد يثبتده

الدليل المعتبر  ،و تؤسس عةى الظن وا حتمال من الاروض وا عتبدارا المادردة
واألدلة ا حتمالية «0
* نقض  1977/1/24ـ س  28ـ ر م  28ـ ص 132

* نقض  1977/2/6س 28ـ ر م  39ـ ص 180
* نقض  1973/1/29ـ س  24ـ ر م  27ـ ص 114
* نقض  1972/11/12ـ س  23ـ ر م  268ـ ص 1184
* نقض  1968/1/29ـ س  19ـ ر م  22ـ ص 120
* نقض  1973/12/2ـ س  24ـ ر م  228ـ ص 1112



كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنَ:
» المحكمدة

تبنددى حكمهدا إ عةددى الو دا الثابتددة فدى الدددعود  ،ولديس لهددا أن
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تقديم ضداوها عةدى أمدور

سدند لهدا مدن األوراق المطروحدة عةيهدا «  .وأن األحكدام

ياب أن تبنى عةى أسس صحيحة من أوراق الدعود فددذا اسدتند الحكدم إلدى روايدة أو
أصل لها فى التحقيقا

وا عة

فدنه يكون معيبا ً إلبتنا ه عةى أساس فاسد « 0

* نقض  1985/5/16ـ س  36ـ ر م  120ـ ص 677
* نقض  1984/1/15ـ س  35ـ ر م  8ـ ص 50
* نقض  1982/3/23ـ س  33ـ ر م  80ـ ص 397
* نقض  1975/2/24ـ س  26ـ ر م  42ـ ص 188
* نقض  1979/2/12ـ س  30ـ ر م  48ـ ص 240
* نقض  1972/1/3ـ س  23ـ ر م  5ـ ص 17

ومن المقرر فى هذا الصدد أن المس ولية الانا ية

تقدام إ عةدى األدلدة القاطعدة

الاارمددة التددى يثبتهددا الدددليل الم ْعتبدددر و تؤسددس بددالظن وا حتمددال عةددى الادددروض
وا حتما

وا عتبارا

الماردة 0

* نقض  1977/1/24السنة  28ر م  28ص  132ـ طعن  1087لسدنة 46
ق
* نقدض  1985/10/17السدنة  36ر ددم  158ص  878طعدن  615سددنة 55
ق

وم أن كدل هدذا القصدور  ،كدان يددعو المحكمدة إلادراو التحقيد النهدا ى فيهدا
حتدى ولددو لددم يطةبدده دفداع المددتهم  ،مد أن منارعتدده فدى صددورة الوا عددة تنطددود حت ًمددا
عةددى المطالبددة بددداراو هددذا التحقيدد بةو ً
يددا إلددى يايددة األمددر فيدده  ،إ أن المحكمدددة
أعرض

إعراضًا كامالً عن واابها فى إاراو هذا التحقي  ،بدريم لرومده وأهميتده ،

وأنه ممكن وليس مستحيالً  ،وأنه مؤثر و ه عةى واه الرأد فى الدعود .
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وقدَقضتَمحكمةَالنقضَفىَالعديدَمنَأحكامهاَبأنََََ:
« تحقي األدلة فدى المدواد الانا يدة هدو واادب المحكمدة فدى المقدام األول وواادب

عةى المحكمة تحقي الددليل مدادام تحقيقده ممكندا وبحدض النظدر عدن مسدة المدتهم فدى
هدأن هددذا الدددليل ألن تحقيد أدلددة اإلدانددة فدى المددواد الانا يددة

يصددـ أن يكددون رهددن

مهي ة المتهم أو المداف عنه »
* نقض  1986/10/9ـ س  37ـ ر م  138ـ ص 728
* نقض  1981/12/30ـ س 32ـ ر م  289ـ ص 1220
* نقض  78/4/24ـ س29ـ ر م  84ـ ص 442
* نقض  72/2/21ـ س  23ـ ر م  53ـ ص 214
* نقض  84/11/25ـ س 35ـ ر م  185ـ ص 821
* نقض  83/5/11ـ س 34ـ ر م  124ـ ص 621
* نقض  45/11/5ـ ماموعة القواعد القانونية ـ ج  7ـ ر م  2ـ ص 2
* نقض  46/3/25ـ ماموعة القواعد القانونية ـ ج  7ـ ر م  120ـ ص 113

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنَََ:
« األصل فى األحكام الانا ية أن تبنى عةى التحقي الهاود الدذد تاريده المحكمدة
بالاةسة وتسم فيه فى موااهة المتهم ههادا الههود ما دام سماعهم ممكنا »
* نقض  82/11/11ـ س  33ـ ر م  179ـ ص 870
* نقض 78/1/30ـ س  29ـ ر م  21ـ ص 120
* نقض  73/3/26ـ س  24ـ ر م  86ـ ص 412
* نقض  73/4/1ـ س  24ـ ر م  93ـ ص 456
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* نقض  1991/12/3ـ س 42ـ ر م  177ـ ص1277

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنَََ:
« األصل فى المحاكما

الانا ية أنها إنما تبنى عةى التحقيقا التدى تاريهدا

المحكمددة فددى الاةسددة وحُسررم فددى خاللهددا الهددهود مددا دام سددماعهم ممكن دا ً ـ وذل د فددى
موااهة الخصوم وعةيها أن تعاون الدفاع فدى أداو مأموريتده وأن تدأمر بالبحد عدن
الهاهد وإحضاره ولو بالقوة ألداو الهدهادة مدا دام دد لادأ إليهدا فدى ذلد فددذا صدر
فى ذل كان حكمها معيبا ً إلخاللها بح الدفاع »
* نقض  1938/3/28ـ ماموعة القواعدد القانونيدة عمدر ـ ادـ 4ـ ر دم 186ـد
ص176ـ طعن  8 /295ق

 وقضتَكذلدَبأن :
« طةب الدفاع فى ختدام مرافعتده البدراوة أصدةيّا واحتياطيدا سدماع هداهد إثبدا
أو إاراو تحقي معَي ْن يعتبر طةبا ً اارما ً تةترم المحكمة بداابته متى كان لم تنتده إلدى
البراوة »
* نقض  1982/5/11ـ س  33ـ ر م  119ـ ص  591ـ طعن 52 / 1656ق

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأن :
« التحقيقا

األولية

تصدةـ أساسدا ً تبندى عةيهدا األحكدام  ،بدل الواادب دا مدا ً أن

يؤسس الحكم عةى التحقي الذد تاريه المحكمة بناسها فى الاةسة »
* نقض  1933/1/10ـ ماموعة القواعد القانونية عمدرا ـ ادـ 4ـ ر دم  35ـ ص
32

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنََََ:
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« سددماع الهدداهد

يتعةدد بمددا أبددداه فددى التحقيقددا

بمددا يطدداب أو يخددالف ييددره

مددن الهددهود بددل بمددا يبديدده فددى اةسددة المحاكمددة ويس د الدددفاع منا هددته إظهددارا لوادده
الحقيقة »
* نقض  1973/6/3ـ س 24ـ ر م  144ـ ص 696
* نقض  69/10/13ـ س  20ـ ر م  210ـ ص 1069

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََََ:
َ

«

يقد فدى واادب المحكمدة القيدام بدالتحقي الواادب عةيهدا  ،أن يسدك الددفاع

عددن طةبدده وهددو هنددا لددم يسددك عددن طةبدده ا  ،و ال د  :إن الدددفاع الددذد صددد بدده
تكذيب أ وال الهاهد

يسوت اإلعراض عنه بقالة ا طم ندان إلدى مدا هدهد بده الهداهد

المذكور لما يمثةه هذا الرد من مصدادرة لةددفاع بدل أن ينحسدم أمدره بتحقيد

تاريده

المحكمة و يقد فى هدذا أن يسدك الددفاع عدن طةدب أادراو هدذا التحقيد مدادام أن
دفاعه ينطود عةى المطالبة بدارا ه »
* نقض  81/12/30ـ س  32ـ ر م  219ـ ص 1220

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََََََ:
« إذا كان الدفاع د صد به تكذيب هاهد اإلثبا ومن هأنه لدو صدـ أن يتحيدر بده
واه الرأد فى الدعود فقد كان لراما عةى المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقده بتحقيد
تاريه بةويا إلى ياية األمر فيه أو ترد عةيه بما يدحضده أن هدى رأ إطراحده أمدا
و د أمسك

عن تحقيقه وكان مدا أوردتده ردا عةيده بقالدة ا طم ندان الدى أ دوال الهداهد

يير سا غ لما ينطود عةيه من مصادرة الدفاع بل أن ينحسدم أمدره فددن حكمهدا يكدون
معيبا »
* نقض  1990/5/10ـ س  41ـ ر م  124ـ ص 714
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 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه :
« لما كان الدفاع الدذد أبدداه الطداعن يتاده الدى نادى الاعدل المكدون لةاريمدة وإلدى
إثبا

استحالة حصدول الوا عدة كمدا رواهدا هدهود اإلثبدا

فدنده يكدون دفاعدا اوهريدا

لتعةقه بتحقي الدليل فى الدعود إلظهار واه الح فيه  000ممدا كدان يقتضدى مدن
المحكمة وهى توااهه أن تتخذ من الوسا ل لتحقيقده وتمحيصده بةويدا لحايدة األمدر فيده
»
* نقض  11سبتمبر سنة  88طعن  58 / 2156ق

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََََ:
« عةددى المحكمددة أن تعدداون الدددفاع فددى أداو مأموريتدده وأن تددأمر بالبحد عددن
الهاهد وإحضاره ولو بالقوة ألداو الههادة ما دام الدفاع د لاأ إليها »
* نقض  1938/3/28ـ ماموعة القواعد القانونية ـ محمود عمرـ ادـ  4ـ ر دم 186
ـ ص 176

 كماَقضتَبأنهََََ:
« ياددب عةددى المحكمددة أن تضددمن حكمهددا مددا يدددل عةددى أنهددا وااه د عناصددر
الدعود وألم بها إلماما ً هامالً يهيئ لها الارصة لةتمحديص الهدامل والكدافى ـ الدذد
يدل عةى أنها ام بواابها وبما ينبحى عةيها من إلترام بتحقيد البحد لةتعدرف عةدى
واه الحقيقة  ،ـ وإ ّ كان حكمها معيبا ً لقصوره متعين النقض »
* نقض  1982/12/14ـ س  33ـ ر دم  207ـ ص 1000ـ طعدن ر دم 52/ 6047
ق
* نقض  1982/1/3ـ س  33ر م  1ـ ص 11ـ طعن  51/ 2365ق
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 وقضتَبأنه :
« يتعين عةى المحكمة أن تورد فى حكمها ما يدل عةى أنهدا وااهد عناصدر
الدعود وألم
التات د

بها عةى واه ياصـ عدن أنهدا فطند إليهدا ووارند بينهدا ـ فددذا هدى

كةيددة عددن التعددرض لدددفاع الطدداعن ومو ادده مددن التهمددة التددى واه د إليدده بمددا

يكهف عن أنها د أطرحد

هدذا الددفاع وهدى عةدى بيندة مدن أمدره فددن حكمهدا يكدون

اصر البيان مستوابا نقضه »
* نقض  1984/3/25ـ س  35ـ ر م  72ـ ص  338ـ طعن  53/ 6492ق

بيددد أن الواضددـ الثابدد أن المحكمددة أعط د كددل مقاليددد الدددعود لةمددالرم أول
محمد عبد الكريم إبراهيم .
و د تواتر ضاو محكمة النقض عةى أن القاضى الانا ى

يتقيدد بدرأد سدواه

 ،و حتى بحكم اضى انا ى آخر  ،احتراما وتحقيقا ً لواابه فى الحكدم عةدى حقيقدة
الوا الاعةى عةى مقتضى العقيددة التدى تتكدون لديده هدو مهمدا تنا ضد مد رأد أو
صدادرا فدى ضدا ه عدن عقيددة يحصدةها هدو مسدتقالً فدى
حكدم سدواه  .فهدو يقضدى
ً
تحصيةها بناسه

يهاركه فيها ييره ومهما تنا ض

م أد حكم آخر لسواه0

* نقض  1982/5/9ـ س  33ـ ر م  163ـ ص 561
* نقض  1984/4/10ـ س  35ـ ر م  88ـ ص 404
* نقض 1984/5/8ـ س  35ـ ر م  108ـ ص 491
* نقض 1962/10/23ـ س  13ـ ر م  166ـ ص 672
* نقض 1961/11/7ـ س  12ـ ر م  177ـ ص 888
* نقض  1966/3/7ـ س  17ـ ر م  45ـ ص 233
* نقض  1983/3/17ـ س  34ـ ر م  79ـ ص 392
* نقض  1968/3/18ـ س  19ـ ر م  62ـ ص 334
* نقض  1990/3/22ـ س  41ـ ر م 92ـ ص 546
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وحاصددل مددا تقدددم أن المحكمددة أسةس د كددل مقاليددد الدددعود لصددانعها وهدداهدها
الوحيددد المددالرم أول محمددد عبددد الكددريم إبددراهيم الددذد اناددرد وحددده بدداإلاراوا
وانارد وحده بالههادة وانارد وحده بحاب أسماو القوة التى كان معده بالمأموريدة
فصار هذا الضابط هو سدةطة ا سدتد ل وهدو سدةطة التحقيد

وهدو سدةطة الحكدم .

وإذ هكل ذل كةه صورة مارعدة لةدبطالن واإلخدالل الاسديم بحقدوق الددفاع فدنده دد
أسس الحكم إلى فساد ها ل فى ا ستد ل بما يستواب نقضه .
فمددن المقددرر فددى هددذا الصدددد أن اعتمدداد األحكددام الانا يددة عةددى مبدددأ ا تندداع
القاضى الانا ى يارض عةيه ضرورة معايهته لو ا الدعود المطروحة عةدى بسداط
البح

أمامه وأدلتهدا معايهدة تامدة فعةيدة وناسدية بعيددة كدل البعدد عمدا توضدحه أوراق

التحقي ا بتدا ى سيما إذا كان مهوبًا بالقصور والقعود عن بةوت الحاية .
فالمحاكمة تمثدل لةمدتهم الارصدة األخيدرة لتحقيد دفاعده وإظهدار بدراوة سداحته
مما أسند إليه  ،وألن اكتااو المحكمة بما أارد مدن تحقيد ابتددا ى  ،إنمدا ينطدود و
ه د عةددى محددامرة خطيددرة

يددؤمن عوا بهددا  ،بس دبب ا تندداع المحكمددة بأدلددة مبتددورة

عدددا أليراضددده الخاصدددة وأطماعددده
ونا صدددة أمةتهدددا أ دددوال ذلددد الهددداهد الوحيدددد إتبا ً
الهخصية  ،وألن التحقي الذد تاريه المحكمة بناسها وتسم فى خالله هدهود وا عدة
الضبط وتحق فيه تة األدلة التدى دد يدؤدد تحقيقهدا إلدى تحييدر واهدة نظدر المحكمدة
فى مو ف المتهم والتدى ا تنعد

بهدا المحكمدة بدل سدماعهم  ،إذ

يادور لةمحكمدة أن

تقيم ضاوها عةى أدلة لم تطر عةيها أثناو المحاكمة بحضور المتهم ودفاعه .
 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَ:
»
فدنها د سبق

ياور لةمحكمة أن تبدد رأيا فدى دليدل لدم يعدرض عةيهدا  ،وهدى إذ فعةد
إلى الحكم عةى دليل لم تطة عةيه ولدم تمحصده مد مدا يمكدن أن يكدون
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له من أثر فى عقيدتها لو أنها اطةع

عةيه «

* نقض  1995/9/21ـ س  46ـ ر دم  146ـ ص  954ـ طعدن 63 /17642
ق
* نقض  1984/4/10ـ س 35ـ ر م  88ـ ص 404
* نقض  1984/5/8ـ س  35ـ ر م  108ـ ص 491

إ أن المحكمددة عددد عددن واابهددا فددى إاددراو هددذا التحقي د  ،وإحضددار هدداهد
اإلثبا

الوحيدد ولدو بدالقوة ألداو الهدهادة أمامهدا  ،ولدم تسدتدع مدأمور القسدم أو تكةدف

النيابة العامة بالراوع إليه لتحديد أسماو القوة المرافقة لةضابط عندد الضدبط لسدماعهم
كههود وا عة .
وإذ أمسددك المحكمددة عددن إاددراو ذل د التحقي د ريددم أن هددذا التحقي د ممكددن
وليس مستحيالً وظاهر التعة بالدعود و رم لةاصل فيهدا  ،فددن الحكدم المطعدون فيده
يكون فوق صوره مخالً بح الدفاع واابًا نقضه واإلحالة .
السببَالثالثَََََََ:القصورََ،والتناقضََ،
ََََََََََََََََََََواللطأَفىَالإسنادَوملالفةَالثابتَبالأوراقََ،
ََََََََََََََََََوفسادَالاستدلالَوالتعسفَفىَالاستنتاجَ
ََََََََََََََََواللطأَفىَتطبيقَالقانونََ.
رفض الحكم المطعدون فيده الددف بدبطالن القدبض والتاتديش نتاداو حالدة التةدبس ،
و رر أنه فى يير محةه  ،وفى بيان ذل

ال الحكم ص  3/2بحصدر الةادظ  « :إذ أنده

مددن المقددرر أن لمددأمور الضددبط القضددا ى اسددتيقاف السدديارا لةتدديقن مددن تنايددذ أحكددام
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المرور من حمةها لةرخص السارية ومرا بة تطبي إاراوا األمدن والمتاندة ومدا إلدى
ذل ممدا ندص عةيده دانون المدرور  ،وهدو فدى ذلد

ييدر مقيدد بالهدروط  ،فهدو يقدوم

بداراو انونى لةتيقن مدن تنايدذ أحكدام القدانون فددن كهدف هدذا ا سدتيقاف عرضًدا عدن
اريمة كان

سا بها وانطبق
اريمة متةب ً

اإلاراوا

المخولة فى حالة التةبس » .

و منارعددة فددى أندده لددو كددان ا سددتيقاف صددحيحا بري ددا مددن الددبطالن  ،وكهددف
ضددا عددن حالددة تةددبس  ،انطبقد اإلاددراوا المخولددة فيهددا  .بيددد أن مددا عد ّدول عةيدده
عر ً
الحكم المطعون فيه لةوصول إلى هذه النتياة ـ ااو معيبًا من عدة أواه :
الوجهَالأولَََ:القصورَوالتناقضَََ.
لددم يددرد فددى تحصدديل الحكددم المطعددون فيدده لوا عددة الدددعود  ،و فددى تحصدديةه
أل وال المالرم أول محمد عبد الكريم ـ أنه استو ف سديارة المدتهم « لةتديقن مدن تنايدذ
أحكدام دانون المددرور مدن حمةهدا لةددرخص السدارية ومرا بدة تطبيد إادراوا األمددن
والمتانددة  ،ومددا إلددى ذل د ممددا نددص عةيدده ددانون المددرور »  ،ولددم يبددين الحكددم معيندده
ومأخذه لهذا ا ستد ل  ،فضال عن تنا ضه م تحصيةه لةوا عة وأ وال ضابطها .
ويكددون مددا أورده الحكددم فددى رفضدده الدددف بددبطالن القددبض والتاتدديش معيبًددا
بالقصددور وبالتنددا ض م د ذا مددا أورده الحكددم فددى تحصدديةه لةوا عددة وفددى تحصدديةه
أل وال ضابطها  ،والذد ااو خاليًا مما عاد الحكدم ليتسداند إليده لدرفض الددف  ،فو د
بذل ـ التعارض والتهاتر والتنا ض بدين أادراو الحكدم  ،بحيد لدم يعدد يعدرف عدالم
استقر

فكرة المحكمة عن حقيقة الوا عة  ،وبما ينبئ عن أنها لدم تسدتقر فدى عقيددتها

ا ستقرار الكافى الذد ياعةها فى حكم الو دا الثابتدة  ،ممدا يسدتحيل معده أن يعدرف
عةى أد أساس كون

المحكمة عقيدتها وحكم فى الدعود .
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 وقدَاستقرَقضاءَالنقضَعلىَأنَََََ:
« الحكم يكون معيبا ً إذا كان ما أوردتده المحكمدة بأسدبابه دد ورد عةدى صدورة
يندا ض بعضده الدبعض ا خدر وفيده مددن التعدارض مدا يصدمه بعددم التادانس وينطددود
فوق ذل عةى يمدوض وإبهدام وتهداتر ينبدئ عدن إخدتالل فكرتده عدن عناصدر الوا عدة
التى استخةص منها اإلدانة مما

يمكن معه اسدتخالص مقوماتده سدواو مدا تعةد منهدا

بوا عة الدعود أو بالتطبي القانونى ويعار بالتالى محكمة النقض عدن إعمدال ر ابتهدا
عةددى الوادده الصددحيـ إلضددطراب العناصددر التددى أوردهددا الحكددم وعدددم اسددتقرارها
ا ستقرار الذد ياعةها فى حكم الو ا الثابتة  ،ممدا يسدتحيل معده أن يعدرف عةدى أد
أساس كون

محكمة الموضوع عقيدتها وحكم فى الدعود » .
* نقض  1985/6/11ـ س  36ـ ر م 136ـ ص769
* نقض  1982/11/4ـ س  33ـ ر م 174ـ ص 847ـ طعن  52/4223ق
* نقض  1977/1/9ـ س  28ـ ر م 9ـ ص 44ـ طعن  46/940ق

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:
« لمددا كان د مدددونا الحكددم المطعددون فيدده ددد تضددمن

صددورتين متعارضددتين

بالنسددبة لوا عددة هددهادة الطدداعن الثددانى عةددى اإل ددرار موضددوع الاريمددة وكددان أخددذه
بالصدورتين معًدا يددل عةدى اخدتالل فكرتده عدن عناصدر الوا عدة وعددم اسدتقرارها فدى
عقيدة المحكمة ا ستقرار الذد ياعةهدا فدى حكدم الو دا الثابتدة فضدال عمدا ينبدئ بده
مددن أن الوا عددة لددم تكددن واضددحة لدددد المحكمددة إلددى الحددد الددذد يددؤمن بدده الخطددأ فددى
تقدير مس ولية الطاعن المذكور األمر الذد ياعدل الحكدم متخداذ ً متنا ضًدا بعضده مد
بعض » .
* نقض  1998/12/14ـ س 49ـ ر م  205ـ ص1445
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 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:
« متى كان الحكم المطعون فيه فدى تحصديةه لةوا عدة وهدهادة النقيدب  ....معداون
المباح

د أورد أن السال الذد ضبط فى حيارة المدتهم عبدارة عدن « مددف رهداش

ماركة بورسعيد » وعند إيراده األدلة التى صح لديه عةى ثبو الوا عدة نقدل الحكدم
عن تقرير المعمل الانا ى أن السدال المضدبوط عبدارة عدن بند يدة سدريعة الطةقدا
رهاش ا ماركة بورسعيد بماسورة « مههخنة »  .ولمدا كدان تضدارب الحكدم ـ عةدى
السياق المتقدم ـ فى تحديد نوع السال المضبوط ومدا إذا كدان مددفعا رهاهدا أم بند يدة
سريعة الطةقا

يددل عةدى اخدتالل فكرتده عدن عناصدر الوا عدة وعددم اسدتقرارها فدى

عقيدة المحكمة ا ستقرار الدذد ياعةهدا فدى حكدم الو دا الثابتدة فضدال عمدا ينبدئ بده
مدن ان الوا عددة لدم تكددن واضددحة لددد المحكمددة إلددى الحدد الددذد يددؤمن معده الخطددأ فددى
تحديد العقوبة األمر الذد ياعل الحكم معيبا بالتنا ض الذد لده الصددارة عةدى وادوه
الطعن المتعةقة بمخالاة القانون ـ وهو ما يتس له واه الطعدن ـ ويعادر هدذه المحكمدة
عن أعمال ر ابتها عةدى تطبيد القدانون تطبيقدا صدحيحا عةدى وا عدة الددعود وإعدالن
كةمتها فى هأن ما تثيره النيابة العامة بواه الطعن » .
* نقض  1982/12/15ـ س  33ـ ر م  209ـ ص 1016

َالوجهَالثانىََ:اللطأَفىَالإسنادَوملالفةَالثابتَبالأوراقََ.
أ ام الحكم المطعون فيده ضداوه بدرفض الددف بدبطالن القدبض والتاتديش عةدى
افتراض لم يبين معينه  ،أن استيقاف المدالرم أول محمدد عبدد الكدريم إبدراهيم لسديارة
المتهم  ،كان لةتديقن مدن تنايدذ أحكدام دانون المدرور وحمةده لرخصدة سدارية ومرا بدة
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تطبي إاراوا

األمن والمتانة وما إلدى ذلد ممدا ندص عةيده دانون المدرور  .ص

 3/2من الحكم ا.
وفضددال عددن أن الحكددم لددم يبددين مأخددذ ومعددين هددذا ا فتددراض  ،وتنددا ض مدد
تحصيل الحكم ذاته لةوا عة وأ وال ضابطها ـ فددن مدا افترضده الحكدم بحيدر مأخدذ و
معددين يخددالف الثابدد بدداألوراق ونددص محضددر الضددبط وأ ددوال الضددابط المددذكور
بالتحقي  ،فةدم يدرد فيهمدا هدىو ممدا افترضده الحكدم عدن تنايدذ أحكدام دانون المدرور
وسريان الرخص ومرا بة تطبي إاراوا
لةسيارا

األمن والمتانة وهى

تنصدرف أصدال

الخاصة و تنصرف إ ّ لةسيارا األارة ا بل ذكر الضابط المدذكور فدى

محضدره وردد فددى أ والده بتحقيد النيابددة  ،بأنده خددرج « بندداو عةددى توايهددا السدديد
الةددواو وريددر الداخةيددة والسدديد مسدداعد الددورير مدددير األمددن وكتعةيمددا السدديد العميددد
مأمور المركر ـ بمداومة تحقي األمن لةمواطنين وضدبط الخداراين عدن القدانون مدن
مرواى المواد المخدرة حااظا عةى استقرار البالد » ـ ولم يرد عةدى ذلد فدى أ والده
أمددام النيابددة سددود « تقصددى التددراخيص وتحقي د ا هددتباه »  ،ولددم يددذكر أد سددبب
لالهددتباه فددى المددتهم وسدديارته يدددعوه سددتيقافه  ،والددذد
بالنسبة لةسيارا

يسددعاه فيدده مددا هددو متب د

األادرة  ،فسديارة المدتهم سديارة خاصدة وواضدـ ذلد مدن ر مهدا

ر م  155363مالكى المنوفية ا  ،وهو ما تحاهدى الحكدم المطعدون فيده إيدراد بيانده
فى تحصيةه لةوا عة وأ وال ضابطها  ،حالة كدون إيدراد هدذا البيدان يكهدف بذاتده عدن
عددم صددحة اسدتيقاف السدديارة الخاصدة طالمددا

يوادد اهددتباه فيهدا ولددم يددع الضددابط

ناسه أنه استو اها لالهتباه أو لريبة مما ارد اهتراطه إلباحة ا ستيقاف .
وبددذل يكددون الحكددم المطعددون فيدده ددد خددالف الثابدد بدداألوراق  ،وأخطددأ فددى
اإلسددناد  ،بافتراضدده أن ا سددتيقاف كددان « لةتدديقن مددن تنايددذ أحكددام ددانون المددرور
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والدرخص السددارية ومرا بددة إاددراوا األمدن والمتانددة ومددا إلددى ذلد ممددا نددص عةيدده
ددانون المددرور »  ،بينمددا الضددابط ذاتدده ددد سددال فددى مسددتهل محضددره أن مهمتدده
كالتعةيمددا الصددادرة إليدده مددن الكبددار الددذين ذكددر وظددا اهم كان د « بمداومددة تحقي د
األمددن لةمددواطنين وضددبط الخدداراين عددن القددانون مددن مرواددى المددواد المخدددرة » ،
األمر الذد ينطود عةى خطأ فى اإلسناد ومخالاة لةثاب باألوراق .


وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنََ:

َ

« األحكام الانا ية ياب أن تبنى عةدى أسدس صدحيحة مدن أوراق الددعود  ،فددذا
أ يم الحكم عةى سند أو ول
أساس فاسد ولو تساند

أصل لده بتةد األوراق كدان الحكدم بداطالً إلبتنا ده عةدى

المحكمة فى استد لها عةدى أدلدة أخدرد ألنهدا متسداندة ومنهدا

ماتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحي إذ ب ُ
طر أحددها تعدذر التعدرف عةدى أثدر ذلد فدى
تقدير المحكمة لسا ر األدلة األخرد » .
* نقض  1984/1/15ـ س  35ـ ر م  8ـ ص50
* نقض  1985/5/16ـ س  36ـ ر م  120ـ ص  677ـ طعن 54/2743ق
* نقض  1979 / 5 / 6ـ س  30ـ ر م  114ـ ص 534
* نقض  1986 / 1 / 22ـ س  37ـ ر م  25ـ ص 114
* نقض  1979 / 2 / 12ـ س  30ـ ر م  48ـ ص 240
* نقض  1990/7/7ـ س  41ـ ر م  140ـ ص  806ـ طعن 59/26681ق

ومتى كان ذل  ،وكان الحكم المطعون فيه د بنى استد له عةى تصدور خداطئ ،
با

اةيدا أن الحكدم دد عابده الاسداد فدى ا سدتد ل فضدال عدن التعسدف فدى ا سدتنتاج

والخطأ فى اإلسناد ومخالاة الثاب

باألوراق بما يواب نقضه .

الوجهَالثالثََ:فسادَالاستدلالَوالتعسفَفىَالاستنتاجََ.
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كهف منحى الحكم المطعون فيه فدى إ امدة ضدا ه باإلداندة عدن مخالادة لةثابد
بدداألوراق وخطددأ فددى اإلسددناد وعةددى تنددا ض م د ذا مددا حصددل بدده الحكددم وا عددة
الدعود وأ دوال ضدابطها األمدر الدذد كهدف عدن أنده أ دام ضداوه باإلداندة ورفدض
الدف ببطالن القبض والتاتيش عةى « محض ا فتراض ».
و ددد كددان أادددد بالمحكمددة بدددل هددذا « ا فتددراض » الددذد

محددل لدده فددى

المس ولية الانا ية أن تقوم بالتحقي الذد عد عن إارا ده وأن تسدتدعى وتسدأل
وتنا ش المالرم أول الذد نصب ناسه هاهدًا وحيدًا وأن تستاةى منده مدا تهداو ومدا
ياب عةيها من معرفة أسماو القوة المرافقة وسؤالهم كههود وا عدة عاصدروا الوا عدة
وهدداهدوها إ أنهددا لددم تقددم بواابهددا فددى التحقيد وأ ام د

ضدداوها عةددى ا فتددراض

والتعسف فى ا ستنتاج .



وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنَ:
» األحكدام الانا يدة يادب أن تبندى عةدى الادرم واليقدين مدن الوا د الدذد يثبتده

الدليل المعتبر  ،و تؤسس عةى الظن وا حتمال من الاروض وا عتبدارا المادردة
واألدلة ا حتمالية «0
* نقض  1977/1/24ـ س  28ـ ر م  28ـ ص 132
* نقض  1977/2/6س 28ـ ر م  39ـ ص 180
* نقض  1973/1/29ـ س  24ـ ر م  27ـ ص 114
* نقض  1972/11/12ـ س  23ـ ر م  268ـ ص 1184
* نقض  1968/1/29ـ س  19ـ ر م  22ـ ص 120
* نقض  1973/12/2ـ س  24ـ ر م  228ـ ص 1112
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كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنَ:
» المحكمدة

تبنددى حكمهدا إ ّ عةددى الو دا الثابتددة فدى الدددعود  ،ولديس لهددا أن

تقدديم ضدداوها عةددى أمددور

سددند لهددا مددن األوراق المطروحددة عةيهددا  .وأن األحكددام

ياب أن تبنى عةى أسس صحيحة من أوراق الدعود فددذا اسدتند الحكدم الدى روايدة أو
أصل لها فى التحقيقا

وا عة

فدنه يكون معيبا ً إل بتنا ه عةى أساس فاسد « 0

* نقض  1985/5/16ـ س  36ـ ر م  120ـ ص 677
* نقض  1984/1/15ـ س  35ـ ر م  8ـ ص 50
* نقض  1982/3/23ـ س  33ـ ر م  80ـ ص 397
* نقض  1975/2/24ـ س  26ـ ر م  42ـ ص 188
* نقض  1979/2/12ـ س  30ـ ر م  48ـ ص 240
* نقض  1972/1/3ـ س  23ـ ر م  5ـ ص 17

ومن المقرر فى هذا الصدد أن المس ولية الانا ية

تقدام إ عةدى األدلدة القاطعدة

الاارمددة التددى يثبتهددا الدددليل الم ْعتبدددر و تؤسددس بددالظن وا حتمددال عةددى الادددروض
وا حتما

وا عتبارا

الماردة 0

* نقض  1977/1/24السنة  28ر م  28ص  132ـ طعن  1087لسنة  46ق
* نقض  1985/10/17السنة  36ر م  158ص  878طعن  615سنة  55ق

ومن المقرر لدذل أن الهدارع الاندا ى

يعتدرف بقدرا ن الخطدأ  ،وخطتده فدى

ذل د مختةاددة عددن خطددة الهددارع المدددنى  ،وتسددتند خطددة الهددارع الان دا ى الددى مبدددأ
هخصية المس ولية الانا ية  .وتطبيقا لذل ،

ياترض خطأ من ارتكب فعدالً  0بدل

يتعدين إثبدا ذلد الخطددأ  ،والمكةدف باإلثبدا هددو سدةطة ا تهدام  ،فددان لدم يثبد
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خطددأ

المتهم تعين عةى القاضى أن يبر ه ،دون أن يكةاه بدثبا

أنه لم يأ

خطأ .

* هر العقوبا ـ القسم الخاص ـ لةدكتور محمدود نايدب حسدنى ـ ط  1986ـ ص
414
* نقض 1931/4/23ـ مج القواعد القانونية ـ عمر ـ ج  2ـ ر م  248ـ ص 300
* نقض  1969/6/30ـ س  20ـ ر م  194ـ ص 993



وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:

« من الالرم فى أصول ا ستد ل أن يكون الدليل الذد يعول عةيده الحكدم مؤديدا إلدى
ما رتبه عةيه من نتا ج من يير تعسف فى ا ستنتاج و تنافر فى حكدم العقدل والمنطد ـ
وأن األحكام الانا ية ياب أن تبنى بالارم واليقين عةدى الوا د الدذد يثبتده الددليل المعتبدر
و تؤسس بالظن وا حتمال عةى الاروض وا عتبارا

الماردة » .

* نقض  1977/1/24ـ س  28ـ ر م  28ـ ص  132ـ طعن  46/1087ق
* نقض  1985/10/17ـ س  36ـ ر م  158ـ ص  878ـ طعن 55/615ق
* نقض  1985/6/13ـ س 36ـ ر م  138ـ ص 782



وقضتَمحكمةَالنقضَبأن :
« الحكم يكون مهدوبا بالاسداد فدى ا سدتد ل إذا انطدو أسدبابه عةدى عيدب يمدس

سالمة ا ستنباط ويتحق ذل إذا استند

المحكمة فى ا تناعها إلدى أدلدة ييدر صدالحة

مدن الناحيدة الموضدوعية ل تندداع بهدا أو فدى حالدة عدددم الةدروم المنطقدى لةنتيادة التددى
انته

إليها بناو عةى العناصر التى ثبت

لديها »

* نقض مدنى  1993/2/21ـ س  44ـ ر م  112ـ ص 677
* نقض انا ى  1982/11/4ـ س  33ـ ر م 174ـ ص  847ـ طعن  52/4223ق
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* نقدددددض مددددددنى  1981/6/25ـ س  32ـ ع 2/ـ ر دددددم  352ـ ص 1944طعدددددن
44/ 705ق



وقضتَمحكمةَالنقضَبأنَََ:
« أسباب الحكم تعتبر مهوبة بالاساد فى ا ستد ل إذا انطدو عةدى عيدب يمدس

سالمة ا ستنباط ويتحق ذل

إذا استند المحكمة فى ا تناعها إلى أدلة ييدر صدالحة

مدن الناحيدة الموضدوعية لال تندداع بهدا أو فدى حالدة عدددم الةدروم المنطقدى لةنتيادة التددى
انته

إليها المحكمة بناو عةى تة العناصر التى ثبت لديها »

* نقض  1981 /6/28ـ طعن  44 / 2275ق
* نقض مدنى  1993/2/21ـ س  44ـ ر م  112ـ ص  677ـ طعن  62/3343ق

َ



وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََ:

َ

« من الالرم فى أصول ا ستد ل أن يكون الدليل الدذد يعدول عةيده الحكدم مؤديدا
إلى ما رتبه عةيده مدن نتدا ج مدن ييدر تعسدف فدى ا سدتنتاج و تندافر فدى حكدم العقدل
والمنط ـ وأن األحكام الانا ية ياب أن تبنى بالارم واليقين عةى الوا د الدذد يثبتده
الدليل المعتبر و تؤسس بالظن وا حتمال عةى الاروض وا عتبارا

الماردة »

* نقض  1991/2/28ـ س  42ـ ر م  62ـ ص 437
* نقض  1977/1/24ـ س  28ـ ر م  28ـ ص  132ـ طعن  46/1087ق
* نقض  1985/10/17ـ س  36ـ ر م  158ـ ص  878ـ طعن 55/615ق



وقضتَكذلدَبأنهَََ:
« من الالرم في أصول ا ستد ل أن يكون الدليل الدذد يعدول عةيده الحكدم مؤديدا

إلى ما رتبه عةيده مدن نتدا ج مدن ييدر تعسدف فدي ا سدتنتاج و تندافر فدي حكدم العقدل
والمنط » .
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* نقض  1991/2/28ـ س  42ـ ر م  62ـ ص  437سالف الذكر .
* نقض  1985/6/13ـ س  36ـ ر م  138ـ ص  782ـ طعن  55/6335ق
* نقض  1985/10/17ـ س  36ـ ر م  158ـ ص  878سالف الذكر .
* نقض  1985/5/27ـ س 36ـ ر م  158ـ ص 778
* نقض  1982/11/4ـ س  33ـ ر م  174ـ ص  847ـ طعن  52/4233ق
* نقض  1977/1/24ـ س  28ـ ر م  28ـ ص  132سالف الذكر .



رذاََ،وقدَقضتَمحكمةَالنقض :
« بددأن محكمددة الددنقض تنبسددط ر ابتهددا عةددى صددحة اسددتد ل المحكمددة لصددواب

اسدتنباطها ل دلددة المطروحددة عةيهدا  ،فدددذا كاند

ددد اعتمدد عةددى دليددل

ياددور أن

يؤسس ضاوها عةيه فدن حكمها يكون باطال بتنا ده عةدى أسداس فاسدد  ،إذ يتعدين أن
تكددون كافددة األدلددة التددى أ دديم عةيهددا ضدداو الحكددم و ددد سددةم مددن عددوار الاسدداد فددي
ا ستد ل أو التعسف في ا سـتنتاج  ،وهو مدا لدم يسدةم منده الحكدم الطعدين ولهدذا كدان
معيبا وااب النقـض واإلعادة » .
* نقض  1983/2/23ـ س  34ـ ر م  53ـ ص  274ـ طعن  52 / 6453ق
* نقض  1985/6/13ـ س  36ـ ر م  138ـ ص  782سالف الذكر

الوجهَالرابعَََ:اللطأَفىَتأويلَوتطبيقَالقانونََ.
سحب الحكم المطعون فيه واعد التعامدل مد سديارا األادرة عةدى السديارا
الخاصة و يها لةحكم أنه صر فى بيان أن سيارة الطاعن سيارة خاصدة وأنهدا «
مالكى المنوفية »

تقصديرا
فالعبرة فى ذل بحقيقة الوا د الدذد عدد الحكدم عمددًا أو
ً

عن تحصيةه وبيانه .
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والثاب د ممددا عرضددناه سددةاا أن ضدداو محكمددة الددنقض متددواتر عةددى أندده مددن
المقرر أن القيود الواردة عةى ح رال الضبط القضدا ى فدى إادراو القدبض والتاتديش
بالنسبة إلى السيارا

إنما ينصرف إلى السيارا الخاصة بالطرق العامدة فتحدول دون

تاتيهها أو القبض عةى ركابهدا إ فدى األحدوال ا سدتثنا ية التدى رسدمها القدانون طالمدا
هدى فدى حيدارة أصددحابها وعةدى أن الددور اإلدارد المنددوط برادال الضدبط القضددا ى
اصر عةى السيارا األارة والمعدة ل ياار وأن مرا بة تنايذ أحكدام دانون المدرور
لمن استعمال السيارا

المعددة ل يادار فدى ييدر الحدرض المخصدص لهدا ـ مهدروط

بمراعداة ضددوابط الهدرعية المقددررة لةعمدل اإلدارد فددال بدد لدده أن يسدتهدف مصددةحة
عامددة وأن يكددون لدده سددند مددن القددانون وان يةتددرم فددى مباهددرتها بالقواعددد الدسددتورية
والقانونيددة مددن منحددده هددذه الصدددالحية وان يةتددرم فددى مباهدددرتها بالقواعددد الدسدددتورية
والقانونية وإ ّ وصف عمةه بعدم المهروعية وا نحراف بالسةطة .
* نقض  2001/6/11ـ س  52ـ ر م  104ـ ص  576سالف البيان .
* أحكام محكمة النقض فى ا سدتيقاف بعامدة وبالنسدبة لةسديارا الخاصدة سدالاة

البيان .
ومتى كان ما تقدم استبان أن الحكدم المطعدون فيده دد راوج إ امدة ضدا ه عةدى
« ا فتراض » بالخطأ فى تأويل وتطبي القانون .
وممددا تقدددم يبددين أن الحكددم المطعددون فيدده ددد عابدده مددن ناحيددة أخددرد ـ القصددور
والتندددا ض والخطدددأ فدددى اإلسدددناد ومخالادددة الثابددد بددداألوراق وفسددداد ا سدددتد ل
والتعسدف فددى ا سددتنتاج فضددال عدن الخطددأ فددى تأويددل وتطبيد القددانون بمددا ياعةدده
حقيقًا بالنقض .
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السببَالرابعََ:القصورَوالإخلالَبحقَالدفاعَ
ددم دفدداع الطداعن حافظددة مسدتندا تأييددًا لدفاعده  ،ونايًددا لةتهمدة المنسددوبة إليدده ،
وإثباتا لبطالن ا ستيقاف الذد باهدره عةيده المدالرم أو محمدد عبدد الكدريم إبدراهيم بدال
سددببو سددند  .وطويدد

هددذه الحافظددة عةددى حكددم لمحكمددة انايددا القدداهرة صددادر

 2015/5/27فدددى الددددعود  2013 / 1402انايدددا البسددداتين  ،و ضدددى بدددبطالن
ا ستيقاف وما ترتب عةيه  ،عةى أساس أن الضابط الذد أاراه لم يذكر فدى محضدره
النيابة سود أنه اسدتو ف المدتهم لالطدالع عةدى تدرخيص السديارة والمدتهم

أو تحقيقا

دون مبدرر ظدداهر  ،وبطددالن مدا أسددار عندده ا سددتيقاف الباطدل  .وهددى صددورة مماثةددة
لالستيقاف الذد باهره الضابط عةى المدتهم بالددعود الماثةدة دون أد سدبب  .ومدن ثدم
تنسحب المباد التى طبقتها محكمة انايا القاهرة  ،عةى صورة الدبطالن الدذد دفد
به دفاع الطاعن  ،وتؤيد أنه ينطبد مد مبداد القدانون المتاد عةيهدا بدين راالده وفدى
متواتر ما ار عةيه أحكام القضاو ومحكمة النقض .
ولدددم يدددورد الحكدددم المطعدددون فيددده بمدوناتددده سدددود أن دفددداع المدددتهم ددددم حافظدددة
مستندا

طالعتها المحكمة .

ولم يعرض الحكدم المطعدون فيده لهدذه الحافظدة ومدا حوتده ومدا هدو مددون عةيهدا
من دفاع ـ

باإليراد و بدالرد  ،ولدم يعدن ببيدان مداذا بهدا  ،واكتادى بدالقول بدأن دفداع

الطاعن دم حافظة مستندا

 ،ولم يبال ببيان ماذا طوي

عةيه .

وبديهى أن ما صدر عن محكمة انايا أخدرد فدى تطبيد أحكدام القدانون عةدى
وا عددة مماثةددة ـ

يةددرم محكمددة الموضددوع المطعددون فددى حكمهددا  ،ولهددا بداهددة أن

تضددرب بدده عددرض الحددا ط إذا أراد  ،ولكددن هددريطة أن تكددون عةددى بينددة بمحتددود
الحافظة والدفاع المدون عةى واهها وواه استد ل الطداعن بهدا  ،ليكدون رفضدها لمدا
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ورد بها عةى بينة وبصديرة  ،وأن تدورد ردهدا عةيده إذا مدا رفضد ا تنداع أو األخدذ
بده  .ولكدن المحكمدة لدم تحادل بأصددول المحاكمدا الانا يدة  ،و بالمبددأ المسدتقر بددأن
الدفاع المكتوب بحافظة أو بمذكرة كالدفاع الهاود  ،ياب ما دام اوهريدا أن يعدرض
لدده الحكددم بدداإليراد والددرد  ،و ه د أن الدددفاع الددذد طوي د عةيدده حافظددة المسددتندا
دفاع اوهرد يتساند فى تاسير وتطبي أحكام القانون عةى الوا عة الماثةدة ـ إلدى حكدم
صددادر عددن إحدددد محدداكم الانايددا المصددرية  ،ممددا كددان يسددتواب مددن المحكمددة
المطعون فى حكمها أن تعرض له باإليراد أو  ،وأن تعرض لده ثانيدا بدالرد السدا غ
إذا رأ رفضه وإطرا ما ااو به .
بيد أن المحكمة المطعون فى حكمها لم تاعل هي ًا من ذل  ،وتعال ـ فيمدا يبددو ،
عةى أن يستههد دفاع الطاعن فى رحابها بحكم صادر لمحكمة مدن محداكم الانايدا ،
بيد أن مقياس الدفاع هو اديته واوهريته  ،و مادال لةتعدالى عةيده  ،فالحقيقدة ضدالة
المؤمن أينما وادها  ،وربما لو أحاطد المحكمدة المطعدون فدى حكمهدا بدالحكم المقددم
إليهدددا طدددى الحافظدددة  ،وتأمةددد فدددى اسدددتد له وفهمددده وتطبيقددده ألحكدددام القدددانون فدددى
ا ستيقاف  ،لكهف لها بقاد الاكر كوامن فهم وتأويل وتطبي صدحيـ أحكدام القدانون
فى ا ستيقاف وهروطه وضوابطه  .ومدن ثدم بددا منحدى المحكمدة إيدراق فدى تااهدل
دفاع الطاعن  ،واإلخالل التام بكل عناصره وأسانيده فى الوا

والقانون .

وبذل تكون المحكمة د أب إ أن توصد فى واه دفاع الطداعن كدل األبدواب ،
ودون أن تقسط الدفاع حقه ومدا يسدتوابه مدن البحد والنظدر وإعمدال الدرأد فيده عدن
إحاطة بمضونه وبصيرة بسندة .
 وقدَاستقرَقضاءَالنقضَََ:
« عةى أن إياال المحكمة إيراد دفاع الطداعن ومدؤدد المسدتندا المقدمدة منده
لناى التهمة عنه يعد صو ًرا مما يستواب النقض واإلعادة »0
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* نقض  1988/1/4ـ س  39ـ ر دم  3ـ ص  66ـ طعدن 56/7185
ق

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:
« وأنه ول ن كان األصل أن المحكمة

تةترم بمتابعة المتهم فى منداحى دفاعده

المختةاة إ ً أنه يتعدين عةيهدا أن تدورد فدى حكمهدا مدا يددل عةدى أنهدا وااهد عناصدر
الدعود وألم

بها عةى نحو ياصـ مدن أنهدا فطند إليهدا ووارند بينهدا ـ وعةيهدا أن

تعددرض لدددفاع الطدداعن إيددرادا ً لدده وردا ً عةيدده مددا دام متص دالً بوا عددة الدددعود ومتعةق دا ً
بموضدددوعها وبتحقيددد الددددليل فيهدددا ـ فددددذا صدددر فدددى بحثددده وتمحيصددده وفحدددص
المسدتندا التدى إرتكددر عةيهدا بةويدا ً لحايددة األمدر فيدده وأسدقطته فدى امةتدده ولدم تددورده
عةى نحو يكهف عن أنها أحاط به وأ سطته حقه فدن حكمها يكدون مهدوبا ً بالقصدور
بما يبطةه »
* نقض  1985/6/6ـ س  36ـ ر م  134ـ ص 762ـ طعن  54/4683ق

فدذا كان

المحكمدة المطعدون فدى حكمهدا لدم تبدال فعدال ووا عًدا بمعرفدة محتدود

ومدلول حافظة المستندا

المقدمة إليها من دفاع الطاعن  ،ولدم تادد أن الواادب يحدتم

عةيها اإلحاطة بما فى الحافظدة والتعدرض لده بداإليراد وبدالرد إذا رأ إطراحده  ،فددن
اإلخالل بحقوق الدفاع يكون إخال ً مركبًا وأاسدم فدى هدذه الحالدة  ،وأدل عةدى ابتعداد
محاكمة الطاعن عن أصول المحاكما

الانا ية وما تستوابه .

 وقدَ قضتَمحكمةَالنقضَفىَالعديدَمنَأحكامهاَبأنهَََ:
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« مددن المقددرر أن الدددفاع المكتددوب ـ مددذكرا كددان أو حددوافظ مسددتندا

ـ هددو

تتمدة لةدددفاع الهداود  ،وتةتددرم المحكمددة بدأن تعددرض لدده إيدرادا ً وردا ً وإ كددان حكمهددا
معيبا ً بالقصور واإلخالل بح الدفاع » .
* نقض  1984/4/3ـ س  35ـ ر م  82ـ ص 378
* نقض  1978/6/11ـ س  29ـ ر م  110ـ ص 579
* نقض  1977/1/16ـ س  28ـ ر م  13ـ ص 63
* نقض  1976/1/26ـ س  27ـ ر م  24ـ ص 113
* نقض  1973/12/16ـ س  24ـ ر م  249ـ ص 1228
* نقض  1969/12/8ـ س  20ـ ر م  281ـ ص 1378
* نقض  1973/12/30ـ س 24ـ ر م  260ـ ص  1280ـ طعدن 43/753
ق
* نقض  1991/1/19ـ س 42ـ ر م 24ـ ص  191ـ طعن  59/313ق

 وقدَحكمتَمحكمةَالنقضَبأنهََََ:
« وإن كان الثاب
دم

من المستندا التى يعتمد عةيها الطاعن فى اثبا دفاعده دد

منه بعد حار القضية لةحكم ولم يكدن مرخصدا لده مدن المحكمدة فدى تقدديمها ،

فذل مما يسوت لةمحكمة ا لتاا عنها  ،ولكن اذا كان الطاعن د تمسد بهدذا الددفاع
أمام المحكمة وكان دفاعه اوهريا ً ترتب عةيه لوصدـ تحييدر واده الدرأد فدى الددعود
وكاند المحكمددة لددم تعددن بتحقي د هددذا الدددفاع أو تددرد عةيدده فددان حكمهددا يكددون اصددرا ً
صورا ً يعيبه بما يستواب نقضه » .
* نقض  1952 /5 / 20ـ س  3ـ ر م  364ـ ص 977

 وحكمتَأيضاَبأنَََ:
َ
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« تمس الطاعن بد لة مستندا

مقدمه منده فدى نادى ركدن الخطدأ عنده يعدد

دفاعا ً هاما ً فى الدعود ومؤثرا فى مصديره وإذا لدم تةد المحكمدة بدا ً إلدى هدذا الددفاع
فى ادوهره ولدم توااهده عةدى حقيقتده ولدم تاطدن إلدى فحدواه ولدم تقسدطه حقده وتعندى
بتمحيصه بةويا ً الى ياية األمر فيده بدل سدكت عنده إيدرادا لده وردا ً عةيده ولدم تتحدد
عن تة المستندا

م ما يكون لها من د لدة فدى نادى عنصدر الخطدأ ولدو أنهدا عنيد

ببحثها لاار أن يتحير واه الرأد فى الدعود فدن حكمها يكون معيبا ً بالقصور » .
* نقض  1973 /2 /11ـ س  24ـ ر م  30ـ ص 146

 وحكمتَكذلدَبأن :
« الدفاع المثب

فى صاحا

حافظدة المسدتندا

المقدمدة لةمحكمدة ا سدتن نافية

بعدددم اسددتيااو الهددي محددل ا تهددام هددرا طه القانونيددة سددكو الحكددم عندده إيددرا ًدا وردا ً
عةيه يصمه بالقصور المبطل لــه ».
* نقض  1973 /2 /11ـ س  24ـ ر م 32ـ ص 151

 تقولَمحكمةَالنقضََََ:
« لما كان ذل  ،وكان الحكم المطعون فيده دد اعتند أسدباب الحكدم المسدتأنف
الذد أيال اإلهدارة إلدى دفداع الطاعندة  ،ولدم يدورد مضدمون المسدتندا المقدمدة منهدا
إثباتا ً لهذا الدفاع بما يبين منه أن المحكمة وااه عناصدر الددعود وألمد بهدا عةدى
واه ياصـ عن أنها فطن إليها ووارن بينهدا وأنهدا أطرحد هدذا الددفاع وهدى عةدى
بينة من أمره وبعد أن ام

بما ينبحى عةيها من تد ي البحد لتعدرف واده الحقيقدة .

ـ األمر الذد يَص ْم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان ويعَار محكمدة الدنقض عدن
إعمال ر ابتها عةى الواه الصحيـ  ،ومن ثد ّم يتعدين نقضده واإلعدادة دون حاادة إلدى
بح با ى أواه الطعن » 0

310

* نقض  1988/1/4ـ س  39ـ ر م  3ـ ص 66

وينبدئ سدةو المحكمدة عةدى هددذا النحدو عدن أنهدا لددم تةدم بعناصدر الددعود  ،بددل
وراو مدددراعم الضدددابط الدددذد نصدددب ناسددده هددداهدًا وحيددددًا لةددددعود وراسددد ًما

انسدددا

لخطوطهدا  ،والدذد انقداد إليده سدةطة ا تهدام والتحقيد دون أن تادرد تحقيقدا بةو ً
يددا
لحاية األمر فيده لمعرفدة الحقيقدة التدى تنهددها العدالدة  ،وبدد ً مدن أن تتددار المحكمدة
هذا القصور الهديد  ،اعتصم

المحكمة بسدةطتها التقديريدة بددعود اطم نانهدا لهدهادة

المالرم أول محمد عبد الكريم إبراهيم عةى ريم أنهدا ظداهرة العدوار والكدذب والدرور
وا صددطناع  ،و يمكددن أن يتقبةهددا عقددل أو يسددويها منطد

و امد عةددى ذلد أدلددة

اطعة بسطها الدفاع لةمحكمدة فرفضدته دون مدا التادا إلدى مدا دمده دفداع الطداعن
من مستندا

 ،هدذا وتبسدط محكمدة الدنقض ر ابتهدا عةدى اسدتعمال محكمدة الموضدوع

لسةطتها فى تقدير األدلة المطروحة عةى بساط البح أمامهدا  ،و تتدردد فدى وصدف
اسددتد ل المحكمددة فددى هددذا الصدددد بالتعسددف أو الاسدداد فددى ا سددتد ل  ،ألن فددى ذل د
إخالل بمنط الحكم القضا ى والدذد يتعدين أن يادرد عةدى صدراط مسدتقيم

يهدوبه

العوج أو اإلخالل بحقوق الدفاع .
 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنَََََ:
« يتعددين عةددى المحكمددة عنددد الاصددل فددى الدددعود أن تكددون ددد ألم د بكافددة
عناصرها وأدلتها ودفاع المدتهم ومدا يقددم لتأييدده وذلد عةدى نحدو يبدين منده أنهدا حدين
استعرض

تة األدلة كان

د ألمد

بهدا إلمامدا هدامال يهيدئ لهدا الارصدة لتمحيصدها

التمحيص الهامل الكافى الذد يدل عةى أنها ام بواابها فى تحقيد البحد لةتعدرف
عةى واه الحقيقة ـ فدذا خالا المحكمة هذا النظر كان حكمها معيبا متعين النقض »
* نقض  1982/12/14ـ س  33ـ ر دم  207ـ ص  1000ـ طعدن ر دم 52 / 6047
ق
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* نقض  1982/1/3ـ س  33ـ ر م  1ـ ص  11ـ طعن ر م  51 / 2365ق
* نقض  1984/3/25ـ س  35ـ ر م  72ـ ص  338ـ طعن  53 / 6492ق

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنََََ:
« الحكم فى الدعود دون اإللمام بكافة عناصرها يعيب المحاكمة » .
* نقض  1972/6/12ـ س  23ـ ر م  204ـ ص 910ـ الطعن  42/440ق

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنَ:
« سدكو الحكدم عدن دفدداع ادوهرد إيدرادًا لده وردا عةيدده ـ يصدمه بالقصددور
المبطل بما يواب نقضه »
* نقض  1973/2/11ـ س  24ـ ر م  32ـ ص 151

 وقضتَبأنََ:
« اضى الموضوع مةرم بالرد إياابًا أو سةبًا عةى مدا يقدمده لده الخصدوم مدن
الطةبا

الاوهرية وإيااله هذه الطةبا

وعدم رده عةيها مواب لبطالن حكمه »

* نقض  1932/10/31ـ مج القواعد القانونيدة ـ محمدود عمدر ـ ج 2ـ ر دم  379ـ
ص 610

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه :
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« ولد ن كددان األصددل أن المحكمددة

تةتددرم بمتابعددة المددتهم فددى مندداحى دفاعدده

المختةاة إ ً أنه يتعين عةيها أن تدورد فدى حكمهدا مدا يددل عةدى أنهدا وااهد عناصدر
الدعود وألم

بها عةى نحو ياصـ مدن أنهدا فطند إليهدا ووارند بينهدا ـ وعةيهدا أن

تعددرض لدددفاع الطدداعن إيددرادا ً لدده وردا ً عةيدده مددا دام متص دالً بوا عددة الدددعود ومتعةق دا ً
بموضدددوعها وبتحقيددد الددددليل فيهدددا ـ فددددذا صدددر فدددى بحثددده وتمحيصددده وفحدددص
المسدتندا التدى إرتكددر عةيهدا بةويدا ً لحايددة األمدر فيدده وأسدقطته فدى امةتدده ولدم تددورده
عةى نحو يكهف عن أنها أحاط به وأ سطته حقه فدن حكمها يكدون مهدوبا ً بالقصدور
بما يبطةه »
* نقض  1985/6/6ـ س  36ـ ر م  134ـ ص  762ـ طعن  54/4683ق
* نقض  1985/10 /10ـ س  36ـ ر م  149ـ ص 840
* نقض  1981/12 /3ـ س  32ـ ر م  181ـ ص 1033
* نقض  1981/ 3 /25ـ س  32ـ ر م  47ـ ص 275
* نقض  1979/11 /5ـ س  30ـ ر م  167ـ ص 789
* نقض  1979/ 3 /29ـ س  30ـ ر م  82ـ ص 369
* نقض  1979/ 3 /26ـ س  30ـ ر م  81ـ ص 394
* نقض  1978/ 4 /24ـ س  29ـ ر م  84ـ ص 442

ومتى كان مدا تقددم  ،اسدتبان أن الحكدم المطعدون فيده دد هدابه مدن ناحيدة أخدرد
القصور فى التسبيب والبيان  ،واإلخالل بح الدفاع  ،بما يستواب نقضه .

السببَاللامطََََ:القصورَوالبطلانَوالإخلالَبحقَالدفاعََ.

313

ثابدد بمحضددر اةسددة المحاكمددة يددوم  2015/7/11أن الدددفاع الحاضددر مدد
الطاعن طةب ضم دفتر أحوال مركر هرطة ويسنا يوم  ، 2014/9/25وكدذل ضدم
دفتددر أحددوال السدديارا المحاددورة بمركددر هددرطة ويسددنا عددن ذا اليددوم  .فقددرر
المحكمددة التأايددل لاةسددة اليددوم الثال د مددن دور هددهر نددوفمبر لضددم الدددفترين المند ّدوه
عنهما بمحضر الاةسة .
وباةسة  9نوفمبر  ، 2015لم يتم تنايدذ درار المحكمدة  ،وكدرر الددفاع الحاضدر
م الطاعن ضم دفتر أحوال مركدر هدرطة ويسدنا عدن يدوم  ، 2014/9/25فقدرر
المحكمة التأايل لاةسة اليوم الخامس مدن دور هدهر ينداير  2016لضدم دفتدر أحدوال
مركر هدرطة ويسدنا عدن يدوم  2014/9/25وعةدى النيابدة تنايدذه  .ومد أن الطداعن
يير مسد ول عدن عددم تنايدذ درار المحكمدة السداب بضدم الددفترين سدالاى الدذكر  ،إ
المحكمة رر

حبسه عةى ذمة القضية .

وباةسددة  2016/1/13ـ سدداة المحكمددة فددى محضددر الاةسددة ـ أن الهدداهد لددم
يحضر لةمرة الثالثة ا  ،وأضاف
وباستعراض مدونا

أن الدفاع الحاضر تنارل عن الطةب الساب .

الحكم المطعون فيه  ،استبان أنه ااو خاليًدا تما ًمدا مدن بيدان

سددبب عدددول المحكمددة عددن تنايددذ رارهددا الصددادر باةسددة  2015/7/11بضددم دفتددر
أحدوال مركدر هدرطة ويسددنا ودفتدر السديارا المحادورة بددالمركر المدذكور عدن يددوم
 ، 2014/9/25والذد كرر

إصداره وكةا

النيابة بتنايذه باةسة 2015/11/9

 ومنَالمقررَفىَقضاءَمحكمةَالنقضَأنهَََ:
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« يتعدين عةددى المحكمددة أن تحدرص كددل الحددرص عةدى تنايددذ رارهددا بددداراو
التحقيد طالمددا أنهددا دددر أهميتدده وان الدددعود ييددر صددالحة لةاصددل فيهددا مددا لددم يددتم
تنايددذه  ،أو تضددمن حكمهددا األسددباب التددى دعتهددا إلددى العدددول عددن هددذا التحقي د الددذد
أمر

به  ،وإذ كان الثاب من مدونا الحكم محل هذا الطعن أنه ااو خاليًدا ممدا يايدد

أسباب عدول المحكمة عن إاراو ذل التحقي الدذد لدم تنادذه فددن حكمهدا يكدون معيبًدا
وااب النقض » .
 وقدَتواترَقضاءَمحكمةَالنقضَعلىَأنهَََ:
« متى كان

المحكمة د در

ادية طةب من طةبا الدفاع واسدتااب لده فةديس

لهدا أن تعددل عنده إ لسددبب سدا غ يبدرر هدذا العدددول  ،وأنهدا إذا رأ

أن الاصدل فددى

الدعود يتطةب تحقيد دليدل بعينده أو عهدد إلدى خبيدر بتحقيقده  ،ـ فدنده يادب عةيهدا
تحقيقه  ،فدذا هدى عددل

عمدا درتده و ررتده  ،أو اسدتحن عدن الددليل أو عدن تحقيد

هذا الدليل  ،واب عةيها أن تبين عةّة ذل بأسباب سا حة »0
* نقض  1986/11/26ـ س  37ـ ر م  183ـ ص 969
* نقض  1973/2/11ـ س  24ـ ر م  39ـ ص 176
* نقض  1978/4/24ــ س 29ــ ر م  84ــ ص 442
* نقض  1984/11/25ــ س  35ـ ر م  185ــ ص 821
* نقض  1983/5/11ــ س 34ـ ر م 1/124ــ ص621
* نقض  1980/3/17ـ س  31ـ ر م  76ـ ص 420
* نقض  1945/11/5ــ ماموعة القواعد القانونية عمرا ــ ج  7ـ ر م  2ـ ص 2
* نقض  1946/3/25ــ ماموعة القواعد القانونية عمــرا ج 7ــ ر م 120ــ ص113

 وفىَحكمهاَبجلسةَََ،َ1945/11/5تقولَمحكمةَالنقضََََ:
« تحقي األدلة ليس رهنا ً بمهي ة المتهمدين  0فددذا كاند المحكمدة دد رأ أن
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الاصل فى الدعود يتطةب تحقي دليل وعهدد إلدى الخبيدر المعدين فيهدا بتحقيقده فدنده
يكون واابدا ً عةيهدا أن تعمدل عةدى تحقيد هدذا الددليل أو تضدمن حكمهدا األسدباب التدى
دعتها إلى أن تعود فتقدرر عددم حاادة الددعود إلدى هدذا التحقيد ذاتده  ،وذلد

بحدض

النظر عن مسة المتهمين فى صدد هذا الددليل  0فددذا هدى إسدتحن عدن الددليل بحادة
أن المتهمين لم يصروا عةى تحقيقه دون أن تبين األسدباب التدى تددل عةدى أن الددعود
فى ذاتها أصبح يير ماتقرة إلى ذل  ،فدن حكمها يكون باطالً متعينا ً نقضه » 0
* نقض  1945/11/5ــ ماموعة القواعد القانونية عمرا ــ ج  7ـ ر م  2ـ ص 2

وقضتَمحكمةَالنقضَأيضاَ:

أ
« بواوب تحقي الدليل الذد رأ

المحكمة لرومده  ،لةاصدل فدى الددعود  ،أو

أن تضد ّمن حكمهددا أسددباب عدددم إارا دده  ،وأن عودهددا عددن ذل د

صددور إخددالل بح د

الدفاع »
* نقض  2004/1/21ـ س  55ـ ر م  11ـ ص 135

وينى عن البيان أنه و دد درر المحكمدة إادراو التحقيد الدالرم بضدم دفتدر
أحددوال مركددر ويسددنا ودفتددر السدديارا المحاددورة بددالمركر عددن يددوم 2014/9/25
فدن ذلد

دد تعةد بهدا وبقرارهدا و يادر فدى التحةدل منده أن يقبدل الددفاع التندارل

عدن الطةددب راضديًا أو مري ًمدا بعددد يددام المحكمددة بحدبس الطدداعن بالاةسددة السددابقة .
فالقرار د صار رار المحكمة معقودًا عةيها فدذا عددل عنده تعدين عةيهدا أن تبددد
فى أسبابها سبب هذا العدول أما وهى لم تاعل فدن ذلد يهدوب حكمهدا وإاراواتهدا
بالبطالن فضال عن القصور واإلخالل بح الدفاع بما يواب نقضه .
السببَالسادسََ:القصورَوالتهافتَ
َََََََََََََََََََََََََََوفسادَالاستدلالََ.
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َ

ضى الحكم المطعون فيه  ،بددانة الطداعن بددحرار عقدار مخددر بقصدد ا تادار
 ،وفى تسبيب يام هذا القصدد الخداص  ،أورد الحكدم ص 3مدن مدوناتده مدا نصده « :
حي د أندده عددن صددد ا تاددار المسددند لةمددتهم فهددو ثاب د فددى حقدده وذل د لكبددر الكميددة
المضبوطة داخل سيارة المتهم والتى ااور
األ راص د فاض

مخددرا وأن تةد
صا
ً
ثالثة عهر ألف ر ً

عن ا ستعمال الهخصدى أو التعداطى فددن ذلد كةده داط الد لدة

عةى أن إحرار وحيارة المتهم ل راص المخدرة المضبوطة كان بقصد ا تاار » .
ومددا أورده الحكددم المطعددون فيدده دون حددد الكاايددة إلثبددا
سا غ إلثبا

صددد ا تاددار  ،وييددر

هذا القصد الخاص .

فمن المتا عةيده فدى ضداو محكمدة الدنقض  ،أن صدد ا تادار فدى المخددرا ،
من القصود الخاصة التى يتعين التصدد لهدا بأسدباب خاصدة وعةدى اسدتقالل  ،وعةدى
أنه وإن كان

حيدارة أو إحدرار المخددرا بقصدد ا تادار وا عدة ماديدة يسدتقل اضدى

الموضددوع بالاصددل فيهددا  ،إ أن هددرط ذل د أن يكددون اسددتخالص الحكددم لتددوافر تة د
الوا عة أو نايها سا حا تؤدد إلى ظروف الوا عة وأدلتهما و درا ن األحدوال فيهدا  ،وأن
تقدير المحكمة موضوعى هريطة أن يقدوم التقددير عةدى مدا ينتاده وأن يكدون سدا حا ،
وأن تددؤدد إليدده ظددروف الوا عددة وأدلتهددا و ددرا ن األحددوال فيهددا  ،وأندده
إثبا

يحنددى عددن

هذا القصد الخاص بما يقيمه ويوفره  ،أن تكون المحكمة د عولد فدى معدرض

الرد عةى الدف ببطالن اإلذن عةدى التحريدا التدى تضدمن أن المتحدرد عنده يدراول
نها ً
طا واسعًا فدى تادارة المخددرا  ،ألن مادرد ا طم ندان لةتحريدا كمسدوت لد ذن
بالتاتيش ـ

ياعل منها دليال يقينيا فى مقام اإلدانة بما تستةرمه مدن وادوب اسدتظهار

القصددد الانددا ى الخدداص  ،وأن القعددود عددن اسددتظهار هددذا القصددد الخدداص بمددا يددوفره
وبأسباب سا حة يعيب الحكم بما يبطةه ويستواب نقضه .
* نقض  1963/11/11ـ س 14ـ ر م  145ـ ص 808
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* نقض  1977/11/6ـ س  28ـ ر م  191ـ ص 917
* نقض  1987/12/9ـ فى الطعن ر م  2864لسنة  57ق
* نقض  1975/4/6ـ س  26ـ ر م  70ـ ص 300
* نقض  1959/2/16ـ س  10ـ ر م  42ـ ص 189

واددر أحكددام محكمددة الددنقض عةددى أن « ماددرد الكميددة » ـ د
دليل إثبا

يددنهض بذاتدده

أو دليل ناى عةى واود صد ا تادار فدى المخددرا  ،وأن ضدآلة أو كبدر

كمية المخدر من األمور النسبية  ،و يعيب الحكم أن يستبعد صد اإلتادار ريدم كبدر
كمية المخدر  ،بل وريم التار ة فى لاا ف ووادود مقدص وميدران فددن ذلد
صد ا تاار  ،كما

حت ًما ثبو

يعندى

يعيبه أن يأخذ بالتحريدا فدى مادال اإلذن بدالتاتيش

ويرفضها فيما يتعة بقصد ا تاار .
* نقض  1977/11/6ـ س  28ـ ر م  191ـ 917
* نقض  1959/2/16ـ س  10ـ ر م  42ـ ص 189
* نقض  1988/11/16ـ فى الطعن ر م  58 / 3767ق

وض

محكمة النقض بخطأ الحكم فى تأويل القانون  ،والذد أ ام صدد ا تادار

عةى مارد تخرين المدواد المخددرة  ،إذ يصدـ التخدرين بمقابدل أو بددون مقابدل ـ دون
توافر صدد ا تادار  ،ممدا ينطدود عةدى خطدأ فدى تأويدل القدانون  ،وعةدى تعسدف فدى
ا ستنتاج .
 فقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََ:
« 1ـ ول ن كان من المقرر أن حيارة المخدر بقصد ا تاار هدو وا عدة ماديدة يسدتقل
اضددى الموضددوع بالاصددل فيهددا  ،إ ّ أن هددرط ذلدد أن يكددون اسددتخالص
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الحكدم لتدوافر تةد الوا عددة أو نايهدا سدا حا ً تدؤدد إليدده ظدروف الوا عدة وأدلتهددا
و را ن األحوال فيها .
« 2ـ مدن المقدرر أنده مدن الدالرم فدى أصدول ا سدتد ل أن يكدون الددليل الدذد يعدول
عةيه الحكم مؤديًا إلى ما رتبه عةيده مدن نتدا ج فدى ييدر تعسدف فدى ا سدتنتاج
و تنافر عةى حكم العقل والمنط .
« 3ـد متدى كددان الحكدم المطعددون فيده ددد اسدتند فدى إثبددا تدوافر صددد ا تادار إلددى
القول بأن مارد يام الطداعن بتخدرين المدواد المخددرة بمقابدل لحسداب تداارة
أخرد يتحق معه يام هذا القصد عةى سدند مدن القدول أن ا تادار فدى ماهدوم
انون المخدرا

يتس ليهمل كل تصرف بمقابل فدى المدادة المخددرة ويتدوافر

ولو لم يتخذ الاانى ا تادار فدى المدواد المخددرة حرفدة لده  .وهدذا الدذد سدا ه
الحكم تدليالً عةى توافر صد ا تاار خطأ فدى تأويدل القدانون إذ يصدـ القيدام
بتخددرين المددادة المخدددرة أو نقةهددا بمقابددل دون أن يتددوافر هددذا القصددد لدددد مددن
يخترن ومن ينقل بل ويصدـ أن
نقة

يقدوم لددد مدن اخترند المدادة المخددرة أو

لحسابه  .لما كان ذل فددن هدذا الخطدأ فدى تأويدل القدانون الدذد و د فيده

الحكم د حابه عن موااهة عناصر الدعود الخاصة بقيام أو عددم يدام صدد
ا تاار لدد الطاعن مما يعيبه ويستواب نقضده واإلحالدة بحيدر حاادة لبحد
با ى أواه الطعن « .
* نقض  1983/5/24ـ س 34ـ ر م  136ـ 670

ومبنى هذا القضاو ا م عةدى مدا يدؤدد إليده الخطدأ فدى تأويدل القدانون  ،إلدى فسداد
ا سددتد ل والتعسددف فددى ا سددتنتاج  ،فالقاعدددة أن مددا تطددرق إليدده ا حتمددال بطددل بدده
ا ستد ل !
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وباسددتقراو مبنددى الحكددم المطعددون فيدده يبددين أندده فضدالً عددن افتراضدده الحيددارة
واإلحرار دون دليل صحيـ عةى ما سةف بيانه بأسباب الطعن السدابقة  ،فدنده اعتسدف
سددببًا نسددبيّا وحي ددًا

يظدداهره دليددل و

رينددة  ،فتددراض صددد فددى ا تاددار تنا ضدده

وتنقضدده ددرا ن أخددرد حالددة وواضددحة وظدداهرة أهمددل الحكددم النظددر فيهددا  ،ذل د أندده
فضال عن أن الكمية بذاتها ـ مسايرة من باب ا فتراض ـ من األمدور النسدبية التدى
تنهض بذاتها إلثبا

صد ا تاار  ،فقدد تتعددد أيدراض و صدود لدم يحدط بهدا تصدور

المحكمة التى أحة

ناسها محدل المدتهم وأحةد عةمهدا الخداص وتقدديرها الخداص فدى

مسألة تختةف من هخص خر تبعًا لظروفه وأحواله التى د تتس لما لدم تتطدرق إليده
تصدورا المحكمدة  ،فدنده يندا ض هددذا ا سدتد ل المعتسدف وينقضده أن المدتهم محدام
يعمل بالمحامداة  ،و يوادد فدى الوا عدة المطروحدة مدا يحمدل عةدى ا عتقداد أنده تدر
المحامدداة إلددى تاددارة المخدددرا  ،و يواددد أمددام المحكمددة أد ددرا ن أو أحددوال أو
ظددروف أو تحريددا تظدداهر هددذا الظددن ناهي د بددأن تؤيددده وتؤكددده  .وافتددراض الحكددم
المستمد من مارد الكمية ـ فضال عن أن الضبطية كةها محل نظر ـ هدو افتدراض دا م
عةى أمر نسبى يتطرق إليه ا حتمال ومن ثم يبطل به ا ستد ل .
و مراو فى أن تساند الحكم المطعدون فيده عةدى محدض الكميدة ـ بحدض النظدر
عن أن ذل كةه محل منارعة ادية ـ إنما هو من بيدل ا فتدراض القدا م عةدى تدرايـ
احتمال ظنى ،



يقوم مقام اليقين الذد تنهض عةيه أحكام القضاو .

وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنَ:
» األحكدام الانا يدة يادب أن تبندى عةدى الادرم واليقدين مدن الوا د الدذد يثبتده

الدليل المعتبر  ،و تؤسس عةى الظن وا حتمال من الاروض وا عتبدارا المادردة
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واألدلة ا حتمالية «0
* نقض  1977/1/24ـ س  28ـ ر م  28ـ ص 132
* نقض  1977/2/6س 28ـ ر م  39ـ ص 180
* نقض  1973/1/29ـ س  24ـ ر م  27ـ ص 114
* نقض  1972/11/12ـ س  23ـ ر م  268ـ ص 1184
* نقض  1968/1/29ـ س  19ـ ر م  22ـ ص 120
* نقض  1973/12/2ـ س  24ـ ر م  228ـ ص 1112

ومتى كان ذلد  ،اسدتبان أن الحكدم المطعدون فيده اعتسدف نسدبة صدد ا تادار
إلى الطداعن  ،وأ دام ضداوه بدذل عةدى مدا

يقيمده  ،و يسدوت بده نسدبة هدذا القصدد

الخداص إليدده  ،األمدر الددذد انطددود عةدى القصددور والتهافد  ،وعةدى فسدداد ا سددتد ل
والتعسف فى ا ستنتاج
* مددا تقدددم بياندده مددن أحكددام محكمددة الددنقض فددى فسدداد ا سددتد ل والتعسددف فددى
ا ستنتاج .
*

*

*

ولما كان كل ما تقدم  ،استبان أن الحكم المطعون فيه دد ران عةيده عدوار الدبطالن
بما يستواب نقضه .
ولمددا كاندد الدددعود صددالحة لةحكددم فددى موضددوعها  ،حالددة كددون إاددراوا
الضابط وبد راره ظاهرة البطالن  ،و يواب بالدعود دليل سواها .
وعنَطلبَوقفَالتنفيـذَ
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لما كدان الحكدم المطعدون فيده ظداهر العدوار بمدا يحةدب معده الحكدم بنقضده  ،وكدان
مضارا أبةغ الضرر الذد يستحيل تداركه بتقييد حريته .
الطاعن محاميًا
ً
فلهذهَالأســــــبابَ
يةتمس الطاعن من محكمة النقض األمر بو ف تنايدذ الحكدم المطعدون فيده مؤ تدا
ريثما ياصل فى هذا الطعن  ،وضم الماردا

لةرومها لتحقي أسباب الطعن .

والحكمََ:
أولا  :بقبول الطعن هكال .
ثانيا  :وفى الموضوع :
أصةيا

 :بنقض الحكم المطعون فيه والحكم ببراوة الطاعن .

احتياطيّا  :أن يكون م النقض اإلعادة .
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََالمحــــــــــــــامىَََ/
رجائىَعطيةََ
مرفق :
حافظــة مستنـــدا

بما دمـــه

دفاع الطاعن لمحكمة الموضوع
بحافظة مستنداته .
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قبولَوأخذَرشوةَللقيامَبعملَمنَأعمالَوظيفتهَ
رئيطَالمجلطَالشعبىَلمدينةَنصرَ
ــــــــــَ
الطعنَرقمََ83َ/َ13327قَ
عنَالجنايةَرقمََ2010َ/َ25712مدينةَنصرَأولَ
(ََ2010َ/َ163كلىَشرقَالقاررةَ)َ
ــــــــــــــَ
ََََََََالقصــورَفــىَالبيــان َـَمََ310َ/أََ.جَوتســبيبَالأحكــام َـَوجــوبَ
تحقيقَالدعوىَودفاعَالمتهمَـَالشـفوية َـَاللطـأَفـىَالإسـناد َـَقصـورَ
فىَالتسبيبَبشانَعـدمَجديـةَالتحريـاتَوبطلـانَإذنَالنيابـة َـَبطلـانَ
التسجيلاتَـَوجوبَالتصدىَللدفاعَالمكتـوب َـَقصـورَفـىَالتسـبيب َـَ
وخطـــأَفـــىَتطبيـــقَالقـــانون َـَعـــواباَالســـلطةَالتقديريـــةَلمحكمـــةَ
الموعوعَـَفسادَالإستدلالَـَ
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محكمةَالنقضَ
الدائرةَالجنائيةَ
مذكــــــرةَ
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َ
بأســـــــبابَالطعنَبالنقضَ
َ

المقدمََمن ........... :

محكددوم ضددده

ـ طاعن
وموطنه المختار مكتب األستاذ  /محمدد رادا ى عطيده ـ وهدهرته رادا ى
عطيه ـ المحامى بالنقض  26هارع هريف باها ـ القاهرة .
عــــــــــــد  :النيابة العامة
فىَالحكم

:

الصدادر مدن محكمدة انايدا القداهرة باةسدة  2013/3/6فدى
القضددية ر ددم  2010/25712مدينددة نصدددر أول 2010/163
كةى هدرق القداهرةا والقاضدى حضدوريا بمعا بدة................ /
الطددداعن ا بالسدددان لمددددة ثدددال

سدددنوا وتحريمددده الادددى انيددده

وبعرلدده مددن وظياتدده وبمصددادرة مبةددغ الرهددوة المضددبوط و دددره
أربعما ة ألف انيها.
الوقائـــعَ
َََََََََأحالتَالنيابةَالعامةَكلاَمنََ:
 .............. -1الطاعنا
 .............. -2المتهم 2 /
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 ............. -3المتهم 3 /
 ............. -4المتهم 4 /
 ............. -5المتهم 5 /
إلددددى المحاكمددددة بوصددددف أنهددددم فددددى يضددددون هددددهر مددددارس عددددام  2010حتددددى
 2010/4/13بدا رة سم أول مدينة نصر ـ محافظة القاهرة :
األول الطاعن ا :
بصاته فدى حكدم الموظدف العدام ر ديس الماةدس الهدعبى المحةدى وعضدو
لانة التظةمدا بحدى مديندة نصدر بدل وأخدذ لناسده عطيده ألداو عمدل مدن أعمدال
وظياتدده بددأن بددل وأخددذ مددن المددتهم الثددانى بواسددطة المتهمددين مددن الثالدد

حتددى

الخامس مبةدغ عهدرين ألدف انيده عةدى سدبيل الرهدوة مقابدل استصددار درار مدن
لانة تظةما

الحى بدلحاو القرار ر م  94لسنة  2010الصادر با يقاف المؤ د

لةتدددرخيص بنددداو طعددددة األرض الممةوكدددة لةمددددتهم الثدددانى عةددددى النحدددو المبددددين
بالتحقيقا .
الثانى :
دم لةمتهم األول بصاته سالاة البيان وبواسطة المتهمين مدن الثالد لةخدامس مبةدغ
أربعما ة الف انيها عةى سبيل الرهوة ألداو عمل من أعمال وظياتده عةدى النحدو
المبين بالتحقيقا .
المتهمين من الثال

حتى الخامس :
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توسطوا فى اريمة الرهوة محل البند األول بأن أخذوا مدن المدتهم الثدانى مبةدغ
أربعما ة ألف انيه دموا منه لةمتهم األول مبةغ عهرين ألف انيه عةى سدبيل الرهدوة
وحصةوا ألناسهم عةى مبةغ الرهوة عةى النحو المبين بالتحقيقا .
وطةبدد عقدددابهم بدددالمواد  107 ، 103مكددررا  2/111 ، 110مدددن دددانون
العقوبا

.

وباةسة  2013/3/6ض المحكمة حضوريا :
أو  :بمعا بة  ..............الطاعن ا بالسان لمدة ثال

سدنوا مد تحريمده مبةدغ

الادددى انيددده وعرلددده مدددن وظياتددده ومصدددادرة مبةدددغ الرهدددوة المضدددبوط و ددددره
أربعما ه ألف انيه.
ثانيدددا ً  :إعاددداو كدددل مدددن  ...... /المدددتهم  ، 2/و ............المدددتهم  ، 3/و ..........
المتهم  ، 4/و ..........المتهم . 5/
ولما كدان الحكدم الصدادر بدداندة المدتهم  ............. /الطداعن ا بداطالً فقدد
طعن عةيه المحكوم ضده المذكور بطري النقض بوكيل يبديـ لده حد الطعدن بدالنقض
مرف أصل التوكيدلا وذلد بتداري  2013 / 3 / 16و يدد طعنده تحد ر دم 198
تتاب نيابة هرق القاهرة الكةية .
ََََََونوردَفيماَيلىَأسبابَالطعنَبالنقضََََ:
أســـــــــبابَالطعََ
ـــــــَ
ََ

أولاََََ:القصورَفىَالبيـــانَََ:
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حصة

محكمدة الموضدوع وا عدة الددعود التدى ضد بدداندة المتهمدين عنهدا

بقولهدا إن المددتهم األول  ...........الطداعنا بصدداته فدى حكددم الموظدف العددام ر دديس
الماةدس الهدعبى المحةدى وعضدو لاندة التظةمدا بحدى مديندة نصدر بدل وأخدذ لناسدده
عطيه ألداو عمل من أعمال وظياته بأن بل وأخذ من المدتهم الثدانى ................. /
والددى بواسددطة المتهمددين الثال د  ، ........... /والراب د  ، ................ ،والخددامس
 ............مبةددغ عهددرين ألددف انيهددا عةددى سددبيل الرهددوة مقابددل استصدددار ددرار مددن
لانددة تظةمددا الحددى بالحدداو القددرار ر ددم  94لسددنة  2010الصددادر باإليقدداف المؤ د
لتددرخيص بندداو طعددة األرض الممةوكددة لةمددتهم الثددانى وتمكيندده مددن اسددت ناف أعمددال
البندداو بالعقددار الممةددو لدده والكددا ن بددالقطعن ر ددم 10ا بةددو  13بالمنطقددة السادسددة
هارع محمد توفي دياب بقسم مدينة نصر .
وأضاف الحكم أنه تبين من أ وال  /محمد الحسينى عبد الحميدد عضدو الر ابدة
اإلدارية بأن تحرياته السرية أسار

عن أن الطاعن ـ ويعمل عضدوا ً بةاندة التظةمدا

بحى هرق القاهرة باعتباره ر يس الماةس الهدعبى المحةدى ـ طةدب مبدالغ ماليدة عةدى
سبيل الرهوة من المتهم الثانى بواسطة المتهمين الثال والراب مقابل استصددار درار
من لانة التظةما التى عدين عضدوا ً بهدا إلستصددار درار مدن لاندة التظةمدا بدلحداو
رار اإليقاف المؤ

ر م  94لسنة  2010لترخيص البنداو الخداص بدالمتهم الثدانى ـ

وأنه بتاري  2010/3/15استصدر إذنا ً من النيابة العامة بمرا بدة وتسدايل وتصدوير
والمحادثا الهاتاية التى تارد بين المتهمين  ،وأنه تدم تسدايل عددة لقداوا

الةقاوا
ومحادثا

هاتاية ار بين المتهمين .

وأن تة د التسددايال أكددد

صددحة مددا توصددة إليدده تحرياتدده وأندده ظهددر مددن

خاللها أن اامالى مبةغ الرهدوة المطةدوب مدن المدتهم الثدانى بواسدطة المتهمدين الثالد
والرابد بةدغ مبةدغ ثالثما دة ألدف انيده نصديب المدتهم األول فيهدا مبةدغ ما دة ألدف انيده
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عةى سبيل الرهوة  ،كما توصة تحرياته إلى أن المتهم الخدامس  ............ /ضدمن
القا مين بالوساطة تمام وا عة الرهوة مقابل حصوله والمتهمدين الثالد والرابد عةدى
بددا ى مبةددغ الرهددوة المتا د عةيدده  ،وأندده استصدددر إذن دا ً فددى  2010/4/13مددن النيابددة
العامة بضبط المتهم األول الطاعنا حال أو عقب تقاضيه أية مبالغ ماليدة عةدى سدبيل
الرهددوة وضددبط مقدددمها ـ ونادداذا ً لهددذا اإلذن  ،وعقددب صدددور ددرار لانددة التظةمددا
بدلحاو القرار المتظةم منه تم رصد لقاو ام فيه المدتهم األول باصدطحاب المدتهم الرابد
لدددد الهدداهدة السادسددة  /حميدددة عبددد الهددادد محمددود مقددررة لانددة التظةمددا لتسددةيمه
صدورة رسدمية مدن ددرار الةاندة  ،كمدا اتاد عةدى الةقداو فددى ذا اليدوم سدتالم مبةددغ
الرهوة وإراو تحديد ذل الموعد انتقل إلى مكتب المتهم الراب حيد

حضدر المتهمدان

األول والخامس وعقب استالمهما مبةغ الرهوة فقدام بضدبطهما حدال اسدتقاللهما سديارة
المدتهم األول  ،وبتاتديش السديارة عثدر عةدى حقيبدة سدوداو بهدا ادرو مدن مبةدغ الرهدوة
دره 30 /ألف انيه .
كما دام بضدبط وتاتديش مسدكن المدتهم الثالد فعثدر بده عةدى مبةدغ مدا تى ألدف
انيده تحصددل عةيهددا ذلد المدتهم مقابددل توسددطه فددى وا عدة الرهددوة ثددم كةددف الهدداهدين
الثانى والثال

بضبط المتهمين الثانى والراب .

وأوضـ الهاهدان المذكوران بأ والهما فى التحقيقا

بأنهما اما بضبطهما .

ويبين ممدا تقددم أن التسدايال التدى أمدر النيابدة العامدة بدارا هدا لةمحادثدا
الهاتايددة التددى تاددرد بددين المتهمددين األربعددة لل ُول وكددذل تسددايل الةقدداوا التددى تددتم
بينهما وما كهدا
كون

عنده تةد اإلادراوا

مدن أدلدة كاند مدن العناصدر الاوهريدة التدى

المحكمة عقيدتها بصحة اإلتهام المسند لةمتهمين ومنهم الطداعن  ،كمدا اسدتعان

المحكمددة كددذل بمددا أسددار عندده تة د التسددايال لةمحادثددا الهاتايددة والةقدداوا التددى
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تم

بين المتهمين فى تأكيد ادية التحريا التى صددر األذون المتعا بدة مدن النيابدة

العامة بضبط المتهمين وتاتيههم.
وذل دون أن تضمن المحكمة بيانا ً ماصالً وواضحا ً لمضدمون تةد المحادثدا
التى تم تسايةها بناو عةى اإلذن الصادر مدن سدةطة التحقيد فدى هدذا الهدأن وأطرافهدا
ونصدددها ومدددا أنبدددأ عنهدددا فحواهدددا وكدددذل الحدددال بالنسدددبة لةقددداوا التدددى تدددم تسدددايةها
وتصويرها كذل بناو عةى اإلذن الصادر من سةطة التحقي .
بددل ادداو عبددارا الحكددم فددى هددذا الصدددد يهددوبها التاهيددل التددام والحمددوض
المطة د بمددا

يتادد ومددا نصدد عةيدده المددادة  310إاددراوا

انا يددة مددن ضددرورة

اهدتمال كددل حكدم صددادر باإلداندة عةددى بيدان ماصددل وواضدـ لمضددمون كدل دليددل مددن
األدلة التى تتسداند إليهدا المحكمدة فدى ضدا ها باإلداندة بحيد

يهدوبه ثمدة إامدال أو

يمددوض حتددى تسددتطي محكمددة الددنقض بسددط ر ابتهددا عةددى الحكددم لبيددان مدددد صددحة
تطبي القانون .
وواضدـ مدن سدياق تةد المدادة أن ضدرورة اهدتمال األحكدام الانا يدة الصدادرة
باإلدانددة عةددى بيددان ماصددل وواضددـ لمضددمون كددل دليددل
ينسحب عةى كافة األدلدة التدى تسدو ها المحكمدة سدندا ً

يهددوبه إامددال أو تعمدديم

تناعهدا بدداندة المتهمدين سدواو

كاند تةد األدلددة مباهددرة مثددل هدهادة الهددهود واعترافددا المتهمددين وتقددارير الخبددراو
وما تسار عنده مدن نتدا ج أو ييدر مباهدرة مثدل القدرا ن التدى تستخةصدها المحكمدة مدن
ظددروف الدددعود ومالبسدداتها  ،ألن اضددى الدددعود وان كددان حددرا ً فددى اسددتخالص
عقيدته من كافة األدلة المباهرة أو يير المباهرة المطروحة أمامده عةدى بسداط البحد
وف ما يطم ن إليه ضميره ويرتا إليه وادانه إ أنده مطالدب بدأن ياصدـ فدى حكمده
وأسبابه عن العناصر التى استخةص منها هذا ا تناع .
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وذل حتدى تسدتطي محكمدة الدنقض بسدط ر ابتهدا عةدى مددد سدالمة اسدتنباطه
واستخالصدده لتة د الحقددا

التددى خةددص إليهددا حي د تسددتةرم أن يكددون هددذا ا سددتنباط

وذل ا ستخالص سدا حا ً فدى العقدل ومقبدو ً فدى المنطد وان تكدون كافدة األدلدة التدى
تسددو ها المحكمددة فددى حكمهددا الصددادر باإلدانددة صددالحة مددن كافددة النددواحى القانونيددة
والموضوعية ل حمل ضاو الحكم والنتياة التى خةص إليها المحكمة فى حكمها.
فددذا كاند تةد األدلدة وعناصدرها ييددر مكتمةدة يهدوبها أد دددر مدن الحمددوض
واإلبهام فدن منط الحكم بد أن يكون مختالً إذ يسدتحيل مد هدذا الحمدوض أن يكدون
التقدير صا با ً وسديدا ً .
ألن التقددددير الصدددحيـ الدددذد ترا بددده محكمدددة الدددنقض يتعدددين أن ينصدددب عةدددى
عناصر مكتمةدة وييدر مبتدورة أو اصدرة  ،وإذا اسدتعمة المحكمدة سدةطتها التقديريدة
عةى عناصر ماهةة يهوبها اإلامال والتعميم فدن تقديرها يكون و بد معيبا ً وباطالً .
وإذ كددان مددا تقدددم وكان د محكمددة الموضددوع ددد اسددتند فددى ا تناعهددا بثبددو
الوا عدة ضددد الطدداعن وبددا ى المتهمددين وفددى صددحة اإلذن الصددادر مددن سددةطة التحقيد
والتدى أسددار عددن ضدبط الوا عددة واعترافددا مدن اعتددرف مددنهم سدواو ضددد ناسدده أو
ضد الطاعن  ،إلدى مدا أسدار
تم

عنده نتدا ج تسدايل المحادثدا الهاتايدة والةقداوا التدى

بيدنهم دون أن تبدين أطدراف تةد المحادثدا والةقداوا ومدادار فيهدا مدن أحاديد

تتعة د بالوا عددة وكيايددة حدددوثها والمراحددل التددى تم د فيهددا حتددى تددم ضددبط المتهمددين
والمبالغ التى تمثل مقدار الرهوة بل ااو بيان المحكمدة فدى هدذا الصددد عامدا ً وماهدالً
يهددوبها الحمددوض التددام واإلبهددام المطةد كمددا سددب البيددان  ،فدددن الحكددم المطعددون فيدده
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يكون مهوبا ً بقصدور يعادر محكمدة الدنقض عدن مرا بدة مددد صدحة تطبيد المحكمدة
لةقانون بما يستواب نقضه واإلحالة .
 وقدَنصتَالمادةََ310َ/أََ.جَعلىَأنه :
« ياب أن يهتمل الحكم عةى األسباب التى بندى عةيهدا  ،وكدل حكدم باإلداندة يادب أن
يهتمل عةى بيان الوا عة المستوابة لةعقوبة  ،والظروف التى و ع فيهدا  ،وأن يهدير
إلى نص القانون الذد حكم بموابه » ـ و ض محكمة النقض بأنه « يادب أن يكدون
الحكم مهتمال بذاته عةدى هدروط صدحته ومقومدا وادوده فدال يقبدل تكمةدة مدا تدنقص
فيدده مددن بيانددا
اإلثبا

اوهريددة بددأد دليددل ييددر مسددتمد مندده أو بددأد طري د آخددر مددن طددرق

».
* نقض  1972 /6/5ـ س  23ـ ر م  201ـ ص 898
* نقض  1965/5/18ـ س  16ـ ر م  100ـ ص 339

 وتواترَقضاءَمحكمةَالنقضََ،فىَتطبيقَأحكامَالمـادةََ310َ/أََ.جَ
َ،علىَأنهَ:
« ياددب أن تكددون م ددونا الحكددم كافيددة بددذاتها إليضددا أن المحكمددة حددين
ضدد فددى الدددعود باإلدانددة ددد ألمدد إلمامددا صددحيحا بمبنددى األدلددة القا مددة فيهددا ،
واألساس الذد تقدوم عةيده هدهادة كدل هداهد ويقدوم عةيده كدل دليدل  ،وأنده كيمدا يتحقد
ذل ويتحق الحدرض مدن التسدبيب فدنده يادب أن يكدون فدى بيدان اةدى ماصدل بحيد
يستطاع الو وف عةى مسويا

ما ضى به  ،أما إفرات الحكم فى عبدارا معمداة أو

وضعه فى صورة مامةة ماهةة فال يحق الحرض الذد صده الهدارع مدن إسدتيااب
تسددبيب األحكددام و يمكددن محكمددة الددنقض مددن إعمددال ر ابتهددا عةددى واههددا الصددحيـ
ومددددددن مرا بددددددة صددددددحة تطبيدددددد القددددددانون عةددددددى الوا عددددددة كمددددددا صددددددار إثباتهددددددا
بالحكم » .
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* نقض  1976/3/22ـ س  27ـ ر م  71ـ ص 337
* نقض  1972/1/10ـ س  23ـ ر م  16ـ ص 57
* نقض  1973/1/29ـ س  24ـ ر م  27ـ ص 114
* نقض  1975/4/27ـ س  26ـ ر م  83ـ ص 358
* نقض  1982/1/12ـ س  33ـ ر م  4ـ ص 26
* نقض  1982/1/19ـ س  33ـ ر م  7ـ ص 46

و ينال من ذلد أن يكدون مةدف الددعود دد احتدود عةدى تقريدر ماصدل لتةد
الحوارا
تم

المساةة التى دار بين أطرافها ومضمونها ومؤداهدا وكدذل لةقداوا التدى

بدين المتهمدين ألن ور دة الحكدم مدن األوراق الرسدمية التدى يتعدين اهدتمالها عةدى

كافة عناصرها الاوهرية وعةى رأسها أسبابه التى يتعين أن تكون كافية لحمدل ضداو
الحكددم باإلدانددة  ،و ياددور بحددال اإلسددتعانة بأيددة أوراق خددارج ور تدده الرسددمية لبيددان
أدلة الدعود وإرالة ما هابها من صور أو إامال وتعميم  ،كمدا أن محكمدة الدنقض
تسددتعين بدددورها بأيددة أوراق أخددرد خددالف ور ددة الحكددم وحدددها فددى مباهددرة سددطةتها
عةى األحكام لمرا بة مدد صحة تطبي القانون ولو كان
با

ضمن مةدف الددعود ولهدذا

من الضرورد اهدتمال الحكدم الصدادر باإلداندة عةدى بيدان ماصدل وواضدـ لكافدة

العناصر واألدلدة المباهدرة وييدر المباهدرة ل دلدة التدى كوند منهدا المحكمدة عقيددتها
فى الدعود وعةى نحو ماصدل وواضدـ وإ كدان حكمهدا معيبدا ً وبداطالً لقصدور بيانده
وهو العوار الذد هاب الحكم المطعون فيه بما استواب نقضه .
 وقضتَمحكمةَالنقضَبأن :
« ور دة الحكدم مدن األوراق الرسدمية التدى يتعدين إهدتمالها عةدى كافدة بياناتهددا
الاوهرية ومنها البيان الماصدل الواضدـ لكدل دليدل مدن أدلدة الثبدو التدى ا تنعد بهدا
المحكمددة ووثق د بصددحتها وأطمأن د اليهددا و يكمددل محضددر الاةسددة إ فددى صدددد
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بيانا

الديبااة واألاراوا التى اتبعتها المحكمة أثناو نظر الددعود أمدا بيدان مدؤدد

الدددليل ومضددمونه فيتعددين اهددتمال مدددونا أسددباب الحكددم لكددل مددا يتصددل بدده مددن بيددان
يوضددحه و ياددور بحددال األسددتعانة بمددا ادداو بمحضددر الاةسددة لتوضدديـ أو بيددان
الدليل الذد اتخذته المحكمة سندا ً لقضا ها باإلدانة » .
* نقض  1972/6/5ـ س  23ـ ر م  201ـ ص 898
* نقض  1968/4/15ـ س  19ـ ر م  89ـ ص 460
* نقض  1965/5/18ـ س  16ـ ر م  100ـ ص 339

وألن أسباب الحكم يتعدين أن تادرد عةدى صدراط مسدتقيم

يهدوبه ثمدة عدوج

أو صور حتى يكون اديرا ً بأن يكون متى أصبـ نها يدا ً وباتدا ً عنواندا ً لةحقيقدة التدى
تقبل اد ً أو نقاها ً  ،هدذا باإلضدافة إلدى أن تسدبيب األحكدام تسدبيبا ً وافيدا ً يددل عةدى أن
ضاة الدعود اموا بوااباتهم عةى الواه األكمل ويسهم ذل فى رف مدا دد يكدون دد
ران عةى األذهان من تعساهم أو إساوة استعمال سةطاتهم .
 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:
« مددن المقددرر أندده ياددب أن تكددون مدددونا الحكددم كافيددة بددذاتها إليضددا أن
المحكمة حين ض

فى الدعود باإلدانة د ألم إلماما ً صدحيحا ً بمبندى األدلدة القا مدة

فيهددا  ،وأنهددا تبين د األسدداس الددذد تقددوم عةيدده هددهادة كددل هدداهد  ،ـ أمددا وض د الحكددم
بصيحة يامضة مبهمة فدنه

يحق الحرض الذد صدده الهدارع مدن تسدبيب األحكدام

 ،ـ ويعار محكمة النقض عن مرا بة صحة تطبي القانون »0
* نقض  1976/3/22ـ س  27ـ ر م  71ـ ص 337
* نقض  1972/1/10ـ س  23ـ ر م  16ـ ص 57
* نقض  1973/1/29ـ س  24ـ ر م  27ـ ص 114
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* نقض  1975/4/27ـ س  26ـ ر م  83ـ ص 358
* نقض  1973/1/8ـ س  24ـ ر م  17ـ ص 72

 وتقولَمحكمةَالنقضَفىَواحدَمنَعيونَأحكامها :
«إن تسبيب األحكام من اعظدم الضدمانا

التدى فرضدها القدانون عةدى القضداة

إذ هو مظهر يامهم بما عةيهم من وااب تد ي البح وإمعدان النظدر لتعدرف الحقيقدة
التددى يعةنونهددا فيمددا ياصددةون فيدده مددن القضددية 0وبدده وحددده يسددةمون مددن مظنددة الددتحكم
واإلسددتبداد ـ ألندده كالعددذر فيمددا يرتأوندده يقدموندده بددين يدددد الخصددوم والامهددور وبدده
يرفعدون مدا دد يدرين عةدى األذهدان مدن الهدكو والريدب فيددعون الاميد إلدى عدددلهم
مطم نين ـ و تناد األسدباب إذا كاند عبارتهدا مامةدة

تقند أحددا ً و تادد محكمدة

النقض فيها ماا ً لتبين صحة الحكم من فساده » 0
* نقض  1929/2/21ـ مج القواعد القانونية ـ عمر ـ ر م  170ـ ص 178

وإذ خددالف الحكددم المطعددون فيدده هددذا النظددر وهدداب اسددتد له بمددا أسددار عندده
تسايل األحادي

الهاتايدة بدين المتهمدين ومدا دلد عةيده صدور لقداواتهم اإلامدال التدام

والحموض المطة ريم اتخاذ المحكمة لمدا أسدار عنده تةد اإلادراوا المدأذون بهدا
من سدةطة التحقيد مدن نتدا ج عنصدرا ً اوهريدا ً مدن العناصدر التدى كوند مدن خاللهدا
ا تناعها بصحة إاراوا الضبط والتاتيش وبالتالى صحة الوا عة بأكمةهدا التدى ضد
بددانة المتهمين عنها فدن الحكم محدل هدذا الطعدن يكدون معيبدا ً لقصدوره متعدين الدنقض
واإلحالة كما سب اإليضا .
كمددا كددان عةددى محكمددة الموضددوع و ددد رأ
محادثا

ا سددتعانة بمددا تددم تسددايةه مددن

هاتاية تارد بين المتهمين سدواو باألمداكن العامدة أو الخاصدة وفدى تصدوير

لقاواتهم فى تة األماكن ـ أن تتعايش م هذا الدليل ألن األحكام الانا يدة تعتمدد أساسدا ً

335

عةددى مبدددأ ا تندداع القاضددى الانددا ى وأن تكددون تة د المعايهددة فعةيددة وعقةيددة بعيدددة كددل
البعد عما توضحه األوراق ومحاضر تاريغ تة التسدايال المكتوبدة ومدا تحويده مدن
معةوما

إذ يستحيل م هذا الامود تكوين ا ناع المطةوب لدد ضاة الدعود .

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:
تصددةـ أساسدا ً تبنددى عةيهدا األحكددام  ،بددل الوااددب دا مدا ً أن

«التحقيقدا األوليددة

يؤسس الحكم عةى التحقي الذد تاريه المحكمة بناسها فى الاةسة » 0
* نقض  1933/1/10ـ ماموعة القواعد القانونية عمرا ـ اـ 4ـ ر م  35ـ ص 32

و تتحق د تة د المعايهددة الاعةيددة إ باسددتماع هي ددة المحكمددة بكامددل أعضددا ها
ورؤيتهددا لتة د التسددايال فددى حضددور المتهمددين ودفدداعهم لكددى تدددر بناسددها حقيقددة
مضمون تة المحادثدا

ومحدرد تةد الةقداوا وأطرافهدا بدد ً مدن أن تعتمدد فدى ذلد

عةددى رأد خبيددر األصددوا الددذد أاددرد التاريددغ وحددرر محضددرا ً بمددا أسددار عندده
نتا اده وفد رأيدده الهخصدى وا تناعدده الخداص  ،وألن العبددارا واأللاداظ المسدداةة
تارد عةى نحو مباهر نصا ً في ارتكاب الارا م وإنما يستخةص من سيا ها ندوع تةد
الارا م واإلسهام فيهدا  ،وهدذا ا سدتخالص يعدد مدن المهدام الاوهريدة التدى ينبحدى أن
يقوم به ضاة الدعود المطروحة لةبحد أمدامهم فدى حضدور المتهمدين ودفداعهم لكدى
يبدددد كددل مددنهم مالحظتدده عةددى مددا تددم تسددايةه والمعددانى التددى يمكددن أن يسددتدل عةيهددا
بحكم الةروم العقةى والمنطقى ثم تقوم المحكمدة بتكدوين عقيددتها فدى هدأن مدا اسدتمع
إليه وهاهدته من تسايال

يكون عقيدته فيمدا يطدر عةيده
 ،ألن القاضى الانا ى إنما ّ

من أدلة أو را ن بناو عةى ا تناعه الهخصى وعقيدته الخاصدة و يددخل فدى وادانده
وا تناعه رأيا ً آخر لسواه .
 وقضتَمحكمةَالنقضَبـ :
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« واوب أستناد القاضى فى المواد الانا ية فدى ثبدو الحقدا

القانونيدة

إلى الدليل الذد يقتن به وحده و ياور لده أن يؤسدس حكمده عةدى رأد ييدره
» 0
* نقض  66/3/7ـ س  17ـ ر م  45ـ ص 233

بمعنى أن استماع المحكمة بناسها ومهاهدتها لمدا تدم تسدايةه مدن لقداوا تمد
بددين المتهمددين يصددبـ واابددا ً بددديهيا ً عةددى محكمددة الموضددوع حتددى تددتمكن مددن أداو
وظياتها فى الموارنة بين العناصر المتعددة المطروحة عةى بساط البح أمامها .
وألن الحكم بناو عةى هذه التسايال واطم نان المحكمة لما أسدار عنده مدن
أدلة بمارد اإلطالع عةدى تقريدر خبيدر األصدوا ومحاضدر تاريحهدا ينطدود و هد
عةى محامرة خطيرة
بأدلة وتاسيرا

يؤمن معهدا احتمدال رلدل القضداة وا تنداعهم القاصدر والمبتسدر

لما تم تسايةه من لقداوا وحدوارا

دد تكدون أمةتهدا أهدواو ا خدرين

الدذين داموا بدالتاريغ بعدد ا سدتماع بمعدرفتهم وبنداو عةدى ريبداتهم الخاصدة وأهددوا هم
الهخصية .
واستماع المحكمة ومهاهدتها لما تم تسايةه مدن لقداوا ومحادثدا هاتايدة بدين
المتهمين كان يتعين أن تقوم به المحكمة ولو دون طةب من الدفاع  ،لما هو مقدرر مدن
أن تحقيد األدلدة فددى المدواد الانا يددة هدو وااددب المحكمدة فددى المقدام األول و ياددور
بحال أن يكون رهن مهي ة المتهمين أو دفاعهم .
وقدَقضتَمحكمةَالنقضَفىَالعديدَمنَأحكامهاَبأن :
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« تحقيدد

األدلددة فدددى المددواد الانا يدددة هددو وااددب المحكمدددة فددى المقدددام األول

وواادب عةدى المحكمددة تحقيد الددليل مددا دام تحقيقده ممكندا وبحددض النظدر عدن مسددة
المددتهم فددى هددأن هددذا الدددليل ألن تحقيد أدلددة اإلدانددة فددى المددواد الانا يددة

يصددـ أن

يكون رهن مهي ة المتهم أو المداف عنه »
* نقض  87/4/24ـ س  29ـ ر م  84ـ ص 442
* نقض  72/2/21ـ س  23ـ ر م  53ـ ص 214
* نقض  84/11/25ـ س  35ـ ر م  185ـ ص 821
* نقض  83/5/11ـ س 34ـ ر م  124ـ ص 621
* نقض  45/11/5ـ ماموعة القواعد القانونية ـ ج  7ـ ر م  2/ـ ص 2
* نقض  46/3/25ـ ماموعة القواعد القانونية ـ ج  7ـ ر م  120ـ ص 113

َ
 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه :
« األصددل فدددى األحكددام الانا يدددة أن تبندددى عةددى التحقيددد الهدداود الدددذد تاريددده
المحكمة بالاةسة وتسم فيه فى موااهة المتهم ههادا الهدهود مدادام سدماعهم ممكندا
» .
* نقض  82/11/11ـ س  33ـ ر م  179ـ ص 870
* نقض  78/1/30ـ س 29ـ ر م  21ـ ص 120
* نقض  73 /3/26ـ س  24ـ ر م  86ـ ص 412
* نقض  73/4/1ـ س  24ـ ر م  93ـ ص 456

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََ:
« سددماع الهدداهد

يتعة د بمددا أبددداه فددى التحقيقددا

بمددا يطدداب أو يخددالف ييددره مددن

الههود بل بما يبديه فى اةسة المحاكمة ويس الددفاع منا هدته إظهدارا لواده الحقيقدة .
»
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* نقض  1973/6/3ـ س  24ـ ر م  144ـ ص 969
* نقض  69/10/13ـ س  20ـ ر م  210ـ ص 1069

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه :
يقددد فددى وااددب المحكمددة القيددام بددالتحقي عةيهددا  ،أن يسددك الدددفاع عددن

«
طةبه  ،و ال

 :أن الدفاع الذد صد به تكذيب أ وال الهاهد

يسدوت اإلعدراض عنده

بقالة ا طم نان إلى ما ههد به الهاهد المذكور لما يمثةه هذا الدرد مدن مصدادرة لةددفاع
بل أن ينحسم أمره بتحقي تاريدـه المحكمدة و يقدد فدى هدذا أن يسدك الددفاع عدن
طةب إاراو هذا التحقي ما دام أن دفاعه ينطود عةى المطالبة بدارا ه » .
* نقض  1981/12/30ـ س  32ـ ر م  219ـ ص 1220

 وقدَجرىَقضاءَالنقضَبأنهَََ:
« إذا كدان الدددفاع ددد صدد مددن دفاعدده تكدذيب هدداهد اإلثبددا

ـ ومددن هددأنه لددو

صـ أن يتحير بده واده الدرأد فدى الددعود فقدد كدان لرامدا عةدى المحكمدة أن تمحصده
وتقسطه حقه بتحقيد تاريده بةويدا إلدى يايدة األمدر فيده او تدرد عةيده بمدا يدحضده إن
هددى رأ إطراحدده أمددا و ددد أمسددك عددن تحقيقدده وكددان مددا أوردتدده ردا عةيدده بقالددة
اإلطم نان إلى أ وال الهاهد ييدر سدا غ لمدا ينطدود عةيده مدن مصدادرة الددفاع بدل أن
ينحسم أمره فدن حكمها يكون معيبا » .
* نقض  1990/5/10ـ س 41ـ ر م  124ـ ص 741



كماَقضتَبأنهََ:

َ
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« لمدا كددان الددفاع الددذد أبدداه الطدداعن يتادده إلدى ناددى الاعدل المكددون لةاريمددة
وإلددى إثبددا

اسددتحالة حصددول الوا عددة كمددا رواهددا هددهود اإلثبددا فدندده يكددون دفاعددا

اوهريا لتعةقه بتحقي الدليل فى الدعود إلظهار واه الح فيده  ..ممدا كدان يقتضدى
من المحكمة وهى توااهه أن تتخذ من الوسا ل لتحقيقده وتمحيصده بةويدا لحايدة األمدر
فيه » .
* نقض  11سبتمبر سنة  1988ـ طعن  2156لسنة  58ق

وإذ خددالف الحكددم المطعددون فيدده هددذا النظددر واسددتعان محكمددة الموضددوع فددى
تكددوين عقيدددتها بصددحة كافددة اإلاددراوا التددى اتخددذ
ومنها ا تناعها بادية التحريا

التى صدر

النيابة العامة وما تالها من اعترافدا

ضددد المتهمددين ومددنهم الطدداعن

بناو عةيهدا  ،وإذن الضدبط والتاتديش مدن

لةمتهمدين مدن الثدانى ل خيدر سدواو ضدد اناسدهم

أو ضد الطاعن ـ دون أن تستم بناسها وتهاهد ما تدم تسدايةه ـ مد أن هدذا اإلادراو
ظاهر التعة بالدعود و رم لةاصل فيها وممكن وليس مستحيالً  ،فددن حكمهدا يكدون
معيبا ً لقصوره واابا ً نقضه واإلحالة .

ثانيَاأََ:خطأَفىَالإســنادََ:
كاند اعترافددا المتهمددين مددن الثددانى لةخددامس سددواو بتحقيقددا النيابددة وكددذل
باةسدة المحاكمدة ضدد أناسدهم وضدد الطدداعن مدن بدين األدلدة الاوهريدة التدى تسدداند
إليها المحكمة فى ضا ها بددانته .
باإلضددافة إل دى اسددتنادها لتة د ا عترافددا أمددام المحكمددة كسددبب إلعاددا هم مددن
العقاب باعتبارهم وسدطاو فدى اريمدة الرهدوة المنسدوبة لةطداعن عمدالً بالمدادة 107
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مكدررا ً عقوبددا والتددى نصد عةددى إعادداو الراهدى والوسدديط فددى اريمدة الرهددوة مددن
العقاب إذا إعترف باريمته .
وأوضددح المحكمددة فددى حكمهددا ص 8ا بدددأن المتهمددين اميعددا ً عدددا المدددتهم
األول الطاعن ا اعترفوا باةسدة المحاكمدة كدل مدنهم بمضدمون اعترافاتده بالتحقيقدا
التى أارتها النيابة العامة .
بمعنى أن اعتراف كل من المتهمين من الثانى حتى الخدامس اداو عةدى نحدو
يتاد مد مضددمون مدا اعتددرف بدده بالتحقيقدا أثندداو التحقيد ا بتددا ى  ،ولهددذا ضد
المحكمة بددانة الطاعن بناو عةدى تةد ا عترافدا

الصدادرة مدن المتهمدين المدذكورين

والمؤيدة باعتراف كل منهم باةسة المحاكمدة بمدا يتاد ومضدمون اإلعترافدا السدابقة
بالتحقي ا بتدا ى الذد أارته النيابة العامة .
وبدالراوع إلددى اعتددراف المددتهم الثالد

 ........ /بتحقيد النيابددة العامددة والددذد

حصددةته المحكمددة بحكمهددا ص 5ا يتبددين أندده تضددمن مددا يايددد أندده تامعدده بددالمتهمين
الثددانى والراب د عال ددة صدددا ة واندده فددى يضددون هددهر مددارس عددام  2010لاددأ إليدده
المتهم الثانى لمساعدته فى إلحاو رار اإليقداف المؤ د لةتدرخيص الخداص ببنداو عةدى
طعدة أرض خاصددة بدده فقددام بعددرض األمددر عةدى المددتهم الرابد الددذد سددب أن أخبددره
بعال ته بمس ولى حى هدرق مديندة نصدر لمسداعدته فدى هدذا الهدأن وطةدب مدن المدتهم
الثانى مبةدغ أربعما دة ألدف انيده لتقدديمها لةمسد ولين بدالحى عةدى سدبيل الرهدوة مقابدل
إلحاو رار إلحاو رار اإليقاف سالف البيان  ،ونااذا ً لذل تسدةم مدن المدتهم الثدانى مبةدغ
الرهوة المتا عةيده عةدى دفعتدين متسداويتين احدداهما مقدمدة واألخدرد عقدب صددور
رار إلحاو اإليقاف المؤ

وبتاري  2010/4/13سةم منها المتهم الراب مدا تى ألدف
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انيه لتكدون مناصداة بينده وبدين المدتهم األول الطداعنا واحدتاظ بالبدا ى لناسده مقابدل
توسطه فى وا عة الرهدوة  ،وأضداف أن ذلد المبةدغ تدم ضدبطه بمسدكنه عندد تاتيهده .
ويالحظ أنه لم يرد بأ واله أنه سةم هي ا لةمتهم األول  /الطاعن ا .
وواضـ مما تقدم أن اعتراف المتهم الثال المذكور بدالتحقي ا بتددا ى تضدمن
صددراحة مددا يايددد أندده توسددط فددى اريمددة طةددب الطدداعن رهددوة إللحدداو ددرار إيقدداف
الترخيص الصادر ببناو العقار الذد يمةكه المتهم الثانى مد آخدرين وأنده دبض المبةدغ
المذكور بقصد تقديمه كرهوة والوساطة فى تقديمها  ،و د كرر هذا القصدد وهدو صدد
التوسط فى الرهوة فى أكثدر مدن موضد فدى إعترافاتده سدالاة الدذكر وفد مدا حصدةته
منها المحكمة .
وبددالراوع إلددى مددا أ ددر بدده المددتهم الثالد فددى إعترافدده أمددام محكمددة الموضددوع
باةسددة  2010/8/4تبددين أن الثاب د بمحضددر تة د الاةسددة أن المددتهم الثال د السددالف
الذكر س ل عن التهمة المسندة إليه فقرر  « :الةى أنا أعرفه هو الرميل المحدامى وأندا
بالتوسط فى النيابة وأن أخذ من.......

إعترف

المدتهم الثدانى ا المبةدغ والمحدامى

المددتهم الراب د ا ددال أندده يعددرف الندداس فددى الحددى وأنددا كن د ماهددى واحدددة واحدددة ،
و .......المددتهم الرابدد ا ددالى أندده عنددده مكتددب محامدداة أنددا مكنددتش أعددرف أنهددا
رهوة».
ومؤدد ذل أن المتهم الثال عند سؤاله أمدام المحكمدة كمدا هدو ثابد بمحضدر
تة الاةسة أوضـ صراحة أنه لم يكن يعرف أن المبةغ الذد تسةمه مدن المدتهم الثدانى
كددان عةددى سددبيل الرهددوة  ،بمعنددى تخةددف ركددن القصددد الانددا ى لديدده  ،وبددذل يكددون
المددتهم السددالف الددذكر و ددد أنكددر التهمددة المسددندة إليدده بمحضددر اةسددة المحاكمددة أمددام
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محكمة الموضوع ولم يعترف بها  ،كما اعتقد المحكمة خطأ فى أسدباب حكمهدا ومدا
انته

إليه فى حكمها .
األمددر الددذد يعيددب الحكددم بعددوار الخطددأ فددى اإلسددناد ومخالاددة الثاب د بمحضددر

اةسة المحاكمة السدالف الدذكر  ،وهدو خطدأ ادوهرد  ،و هد أثدر فدى منطد الحكدم
الصددادر ضددد الطدداعن ألن محكمددة الموضدددوع اتخددذ مددن اعتددراف المددتهم الثالددد
المددذكور باإلضددافة إلددى إصددراره عةيدده باةسددة المحاكمددة دلدديالً ضددد الطدداعن و ض د
بددانته بناو عةيه وعةى األدلة األخرد التى حصةتها فى حكمها  ،بحي مدا كدان يمكدن
معرفددة واهددة نظرهددا فددى ضددا ها بددانددة الطدداعن لددو أنهددا أدرك د وفطن د الددى أن
اعتراف المتهم الثال المذكور بتحقيقا النيابة العامة

تتا مد مدا ورد عةدى لسدانه

وأفصـ عنه باةسة المحاكمة  ،إذ ااو أ والده األخيدرة تنادى تمامدا ً عةمده بدأن المبةدغ
الذد تسةمه من المتهم الثانى كان عةى سبيل إرهاو المسد ولين بةاندة التظةمدا إللحداو
رار إيقاف الترخيص السالف الذكر .
بينما ار

أ واله بتحقيقا

النيابة العامة عةى نحو يؤكد تدوافر صدد الوسداطة

فى الرهوة وأنه تسةم ذل المبةغ من المتهم الثانى لهذا الحرض .
األمدر الددذد يصددم الحكددم بالخطددأ فددى اإلسدناد بمددا يعيبدده ويسددتواب نقضدده ولددو
تسدداند المحكمددة فددى ضددا ها بددانددة الطدداعن إلددى أدلددة أخددرد إذ مددا كددان يمكددن أن
يعرف بمبةغ األثر الذد كان لةدليل الباطل فى الرأد الذد انته

إليه .

و يندددال مدددن ذلددد أن تكدددون اعترافدددا المدددتهم الثالددد لهدددا أصدددةها الثابددد
بالتحقيقددا التددى أارتهددا النيابددة العامددة مددا دام د المحكمددة ددد اسددتدل عةددى اددديتها
باعترافه باةسة المحاكمة بما

أصل له بها .
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لددم يددذكر عنددد سددؤاله باةسددة المحاكمددة أندده

ومددؤدد مددا تقدددم أن المددتهم الثال د

توسط فى اريمة الرهوة التى و ع من الطاعن م با ى المتهمين وإنمدا درر أنده لدم
يكن يعرف أن األمر ينطدود عةدى اريمدة رهدوة  ،وبدذل يكدون مدؤدد أ دوال المدتهم
باةسة المحاكمدة مخالادا لمدا أوردتده المحكمدة عنهدا فدى حكمهدا ممدا يعدد مسدخا ً

الثال

أل وال المتهم السالف الذكر وصرفا لها إلى معنى آخر لم يقةه ولم يقصده .
األمر الذد يدل كذل عةدى أن محكمدة الموضدوع لدم تاطدن إلدى حقيقدة ومعندى
إ رارا

المتهم الثال

باةسة المحاكمدة والعبدارا

التدى ادر عةدى لسدانه ورصددها

بمحضددر تة د الاةسددة عندددما س د ل عمددا نسددب إليدده مددن اتهددام  ،وينبددئ ذل د عددن أن
المحكمة لم تتبين األساس الوا عى الذد ام عةيها أ واله بالاةسة ـ األمر الدذد عداب
الحكم المطعون فيه بما يستواب نقضه لخط ه فى اإلسناد ولمخالاتده لةثابد بداألوراق
ولو تساند

المحكمة فى ضا ها الى أدلة أخرد لما بينها من تساند كما سةف البيان.

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:
« من المقرر أنه إذا كان

ههادة الههود تنصب عةى وا عة واحدة و يوادد فيهدا

خالف بهأن تة الوا عة فال بأس عةى الحكم إن هدو أحدال فدى بيدان هدهادة هداهد إلدى
مدا أورده مددن أ دوال هدداهد آخدر تااديدا ً مددن التكدرار الددذد موادب لدده ـ أمددا إذا كاند
هنا خالف فى أ وال الههود عن الوا عة الواحدة أو كا ن كل منهم د هدهد عةىوا عدة
ييرتةد التددى هدهد عةيهددا ييدره ـ فدنده ياددب لسدالمة الحكددم باإلداندة إيددراد هدهادة كددل
هاهد عةى حده  .وإ كدان الحكدم فدوق صدوره منطويدا ً عةدى الخطدأ فدى اإلسدناد بمدا
يبطةه ويواب نقضه »
* نقض  1979/6/4ـ س  30ـ ر م  131ـ ص  618ـ طعن  1573لسنة  48ق
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 وقضتَمحكمةَالنقضَبأن :
« األحكام الانا ية إنما تقام عةى أسس لها سندها من أوراق الدعود ـ فددذا
استند الحكم إلى ول

أصل له باألوراق كان باطال ستناده إلى أساس فاسد ».

* نقض  1985/5/16ـ س  36ـ ق  120ـ ص677
* نقض  1984/1/15ـ س  35ـ ر م  8ـ ص 50
* نقض  1979 / 5 / 6ـ س  30ـ ر م  114ـ ص 534
* نقض  1986 / 1 / 22ـ س  37ـ ر م  25ـ ص 114
* نقض  1979 / 2 / 12ـ س  30ـ ر م  48ـ ص 240
* نقض  1990/7/7ـ س  41ـ ر م  140ـ ص 806

 وقضتَمحكمةَالنقض :
« بدأن الحكددم يكددون معيبدا ً بالخطددأ فدى اإلسددناد إذ أخددذ بقددول لةهدداهد أو الددتهما
بالتحقيقددا وبالاةسددة  ،فددى حددين أندده لددم يهددهد بتة د الوا عددة إ بالتحقيقددا وحدددها ،
مادام د استدل عةى اديتها بأ واله باةسة المحاكمة بما

أصل له باألوراق » .

و يرفد هددذا العدوار عددن الحكدم مددا أوردتدده المحكمدة مددن أدلدة أخددرد ـ إذ أن
األدلدة فدى المدواد الانا يدة متسداندة ومنهدا ماتمعدة تتكدوين عقيددتها بحيد إذا سدقط أو
استبعد تعذر التعرف عةى مبةغ األثر الذد كدان لةددليل الباطدل فدى الدرأد الدذد انتهد
إليه .
* نقض  1979/5/6ـ السنة  30ـ ر م  114ـ ص 534
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* نقض  1986/1/22ـ السنة  37ـ ر م  25ـ ص 164

َ
 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنََ:
« األدلدة فددى المددواد الانا يددة متسدداندة  ،ـ يكمددل بعضددها بعضددا  ،ويهددد بعضددها
يمكن التعرف عةى مقدار األثر الدذد كدان ل سدتد ل الااسدد عةدى

بعضا  ،ـ بحي

عقيدة المحكمة  ،ـ وماذا كان سوف يكون رأيها إذا تنبهد إلدى فسداد مدا إعتقدتده خطدأ
عةى خالف الثاب

وعةى خالف الحقيقة » .

* نقددددض  1986/1/22ـ س  37ـ ر ددددم  25ـ ص  114ـ طعددددن
55/4985ق
* نقض  1990/7/7ـ س 41ـ ر م  140ـ ص 806
* نقض  1985/3/28ـ س 36ـ ر م  83ـ ص 500
* نقض  1986/10/9ـ س  37ـ ر م  138ـ ص 728
* نقض  1983/2/23ـ س 34ـ ر م  53ـ ص 274
* نقض  1986/1/22ـ س  37ـ ر م  25ـ ص 114
* نقض  1984/1/15ـ س 35ـ ر م  8ـ ص 50
* نقض  1969 /10/27ـ س  20ـ ر م  229ـ ص 1157
* نقض  1985/5/16ـ س  36ـ ر م  120ـ ص 677
* نقض  1979/5/6ـ س 30ـ ر م  144ـ ص 534
* نقض 1982/11/4ـ س 33ـ ر م  174ـ ص 847

وادير بالذكر أن خطدأ الحكدم فدى اإلسدناد عةدى النحدو السداب بيانده لدم يقتصدر
نتياته عةى فساد الدليل القا م ضد الطاعن وكذل بدا ى األدلدة التدى تسداند إليهدا الحكدم
فى ضا ه بددانته لما بينها مدن تسداند كمدا سدب اإليضدا  ،بدل امتدد كدذل إلدى الحكدم
الصادر باعااو المتهم الثال

المذكور من العقاب طبقدا ً لةمدادة  107مكدررا ً عقوبدا ،
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ألن هرط اإلعااو المنصوص عةيه فى تة المادة يستةرم اعتراف الوسيط فدى اريمدة
الرهددوة المددتهم الثالدد ا باريمتدده باةسددة المحاكمددة ولدديس بتحقيقددا النيابددة العامددة
وحدها .
ولمددا كاند

اريمددة الوسدداطة فددى الرهددوة مددن الاددرا م العمديددة إذ الوسدديط يعددد

هريكا ً فى تة الاريمة ونهاطه وثي الصةة بالرهوة إذ ينطود عةى تهديدد لةمصدةحة
التى يحميها المهرع من وراو تاريم فعل الرهوة .
ولهذا فدنه يةرم لتوافر أركان اريمة الوساطة فى الرهدوة ثبدو انصدراف نيدة
الوسيط إلى اإلسهام فى رهوة الموظف العام أو من فى حكمه ليقوم بعمدل أو ا متنداع
عن عمل من أعمال وظياته مقابل حصوله عةى عطيه.
وأن تكدون تةد الوسداطة اديدة  ،فددذا لدم تتدوافر تةد النيدة أو ذلد القصدد لدددد
الوسيط فال محل إذن لمساولته عن تةد الاريمدة  ،كمدا يةدرم لتدوافر العدذر المدان مدن
العقاب بالنسبة لةوسيط طبقا ً لةمادة  107مكررا ً عقوبا أن يكدون ا عتدراف صدريحا ً
لدبس فيدده و يمددوض حتددى ينددتج أثددره كسددبب مددان مددن العقدداب وأن يكددون مطابقدا ً
لةحقيقدددة وهدددامالً لكافدددة أركدددان الاريمدددة باميددد عناصدددرها القانونيدددة دون نقدددص أو
تحريددف وأن يك دون حاص دالً كددذل لدددد اهددة الحكددم حتددى تتحق د فا دتدده أو العةددة مددن
تهددريعه  ،فدددذا حصددل لدددد اهددة التحقي د ثددم عدددل عندده الوسدديط لدددد المحكمددة أثندداو
محاكمته فال يمكن أن ينتج اإلعااو أثره .
بمعندى أن العدددول عددن ا عتددراف أمددام سددةطة الحكددم ـ كمددا هددو الحددال بالنسددبة
لةمددتهم الثالد كمددا سددب اإليضددا ـ يددوهن مددن درتدده فددى اإلثبددا ممددا يتعددارض م د
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الحرض الذد عةى أساسه هرع اإلعااو من العقداب بالنسدبة لةوسديط فدى الرهدوة وهدو
مساعدة السةطة المختصة فى إثبا الاريمة ومن ساهموا فيها  ،إذ تتنارل الدولدة عدن
سةطتها فى العقاب ألسباب تتعة بالسياسة الانا ية .
ولمددا كددان مددا تقدددم وكددان المددتهم الثالدد

ددد عدددل عددن إعترافدده أمددام محكمددة

الموضدوع ومدن ثدم يكددون حقده فدى اإلعادداو مدن العقوبدة المنصددوص عةيهدا فدى المددادة
 107مكررا ً عقوبا

و د سقط لعدم توافر هروطه ويح عقابه .

وتكددون محكمددة الموضددوع و ددد أخطددأ إذ ضدد بدعاا دده مددن ذلدد العقدداب
لمخالاتها ما أوابه القدانون مدن هدروطه وهدذا الخطدأ مدؤثر و هد فدى منطد الحكدم
وصحة استد له بأكمةه سواو بالنسبة لةمدتهم الثالد المدذكور أو بدا ى المتهمدين ومدنهم
الطاعن  ،ألن أسباب الحكم محل هدذا الطعدن يكمدل بعضدها الدبعض ا خدر فددذا هداب
بعضها الخطأ المؤثر أو القصور سرد هذا العوار إلى كافدة أارا ده وأسدبابه األخدرد
لما بينها من تساند بما يؤدد إلى تداعى كافة أركانه وتهدم بنيانده باإلضدافة إلدى وحددة
الوا عة وحسن سير العدالة بما يستواب نقدض الحكدم بأكمةده بالنسدبة لاميد المتهمدين
ومنهم الطاعن كما سب البيان .
* أحكام النقض سالاة البيان فى الخطأ فى اإلسناد  ،وفى تساند األدلة

وإذ خددالف الحكددم المطعددون فيدده هددذا النظددر فدندده يكددون معيبددا بالخطددأ فددى اإلسددناد
مستوابا النقض .
َ
َ
َ
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ثالثَاأََ:قصورَآخرَفىَالتسبيبََ:
تمس دفداع الطداعن سدواو فدى مرافعتده الهداهية أو بمذكرتده المقدمدة لةمحكمدة
أثندداو المحاكمددة والتددى طةددب إلحا هددا بمحضددر الاةسددة تعتبددر مكمةددة لدفاعدده الهدداود
بالدفوع ا تية :
أول َا أ:

انعدددام وعدددم اديددة التحريددا التددى بنددى عةيهددا إذن النيابددة الصددادر
2010/3/15

ثانياَ:

بطدددددالن إذن النيابدددددة العامدددددة الصدددددادر  2010/3/15بالمرا بدددددة
والتسددايل  ،وبطددالن كددل مددا ترتددب وبنددى عةيدده 1ـدد لعدددم اديددة
التحريا

التى بنى عةيهدا 2 ،ـد نصدرافه إلدى اريمدة مسدتقبةة لمدا

تق 3 ،ـ لعدم الحصول مقدما ً عةدى إذن مدن القاضدى الار دى طبقدا ً
لةمادة  206إ .ج.
وأضاف دفاع الطاعن أن المقرر  ،أن القبض والتاتديش عمدل مدن
أعمال التحقي ،

ياور و يصـ و يسدتقيم اإلذن بهمدا إ ّ لضدبط

اريمددة  ..انايددة أو انحددة  ..وا عددة بالاعددل  ،وتراح د نسددبتها إلددى
متهم بعينه ..
* نقض  72/2/6ـ س  23ـ ر م  34ـ ص 126
* نقض  79/2/12ـ س  30ـ ر م  52ـ ص 265
* نقض  81/10/20ـ س  32ـ ر م  128ـ ص 728
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وأن مارد تو إ دام هخص عةى أخذ رهوة  ،مهما بةدغ هدذا التو د ،

يسديغ

إصدار اإلذن بالتسايل أو الضبط والتاتيش  ،و بدد لصدحة هدذا اإلذن  ،أن يكدون دد
سبقه فعال ويقينا و وع « طةب » من الموظف العدام  ..و«الطةدب » الدالرم و وعده
لصحة إصدار اإلذن ،

ينبنى استخالصه عةى مادرد خيدا

أو وساوس أو تو عا أو تخمينا  ..وإنمدا

أو أوهدام أو هدوااس

بدد أن يكدون « الطةدب » دد و د فعدال

ووا عًدا ويقيندا  ،وأن تسددتوث سدةطة التحقيد مدن و وعده فعددال مدن وا د د دل اديددة
وتحريا

ادية وإ ّ صدر إذنها باطالً .

وأن المح هدو مدا إذا كدان فدى  2010/3/15ـ تداري إصددار اإلذن بالمرا بدة
والتسايل ـ د و ع

اريمة رهوة  ..سواو باألخذ أم بالطةب .

وأيقددن اليقددين أن أحدددا لددم يأخددذ رهددوة حتددى إصدددار اإلذن فددى ، 2010/3/15
و طةب رهوة حتى إصدار اإلذن فى  2010/3/15ـ بدليل أن أمر اإلحالة ناسه دد
اسدتبعد حدددو

« طةدب »  ،ومددن ثددم يكدون اإلذن ددد صدددر وانصدرف إلددى اريمددة

مستقبةة لما تق !!
ثالثا :

بطالن كافة التسايال التدى أاريد

بنداو عةدى إذن 2010/3/15

ل سباب ا تية :
1ا لبطالن اإلذن الذد ارتكن
مددن أعمددال التحقي د ،
يعتمددد عةددى تحريددا
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إليه  ،حالة كون التسدايال عمدل
ياددور أن يصدددر إ ّ بندداو عةددى إذن

اديددة  ،وأن يددتم التسددايل إمددا بمعرفددة

مدأمور الضدبط المنددوب  ،أو تحد إهدرافه المباهدر  ،بمعنددى
أن يكون تح بصره وسمعه معًا .
* نقض  1989/6/1ـ س  40ـ ر م  100ـ ص 594

2ا

ختالط التسايال
التنص

و

إارا هدا باريمدة مؤثمدة انوندا هدى

واستراق السم  ،ولدم يهدمةهما اإلذن  ،بينمدا كالهمدا

اريمة مؤثمة عةى استقالل بالمدادة  309 /مكدررا عقوبدا ،
وهددو مددا الترم د بدده المددادة  95إ.ج .فددالنص ددد اسددتخدم أداة
العطف « أو » التدى تايدد المحدايرة  ،ومدن ثدم يقتصدر نطداق
اإلذن وتنايددذه عةددى مددا اهددتمل عةيدده نصددا مددن الطددرق التددى
مار ا بينها بأداة العطدف « أو » التدى
عدّدها وأوردها النص ّ
تايد المحايرة !!

3ا و د سقط من عضو الر ابة اإلدارية فدى عددة مواضد مدا يايدد
أندده كدددان يتنصددد ويسدددترق السدددم  ،بدددل وكدددان يطةددد عةدددى
األهددرطة وذل د أيضددا محد ّدرم بددنص المددادة  97أ.ج ويددؤدد
إلى العب

والتركيب والحذف فى التسايال

!!

4ا لعدم تحرير محضر بكل تسايل يتضمن و د ومكدان وكيايدة
التسايل وتاريخه والقا م باإلاراو  ،خالفا لمبدأ التددوين الدذد
توابددده المدددادة  73أ.ج باعتبدددار التسدددايل عمدددال مدددن أعمدددال
التحقي  ،وخالفا لما توابه أيضا المادة  24أ.ج .
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* اإلاددراوا الانا يددة ـ د  .محمددود نايددب حسددنى ـ ط
 1982ـ 650
وعدم اإللترام بمبدأ التدوين يبطدل فدى ذاتده اإلادراوا ،
حالة كونه يصادر عةى ضاو الحكم .
5ا بطالن التسايل لعدم معرفة من القا م بكل التسدايل  ،هدل هدو
المدددأذون لددده أم سدددواه  ،وهدددل هدددو مدددن مدددأمورد الضدددبطية
القضدددا ية أو مدددن ييدددرهم  ،ومدددا إذا كدددان ذلددد

دددد تدددم تحددد

إهددراف مددأمور الضددبط القضددا ى أم بحيددر إهددرافه  ،وتعددذر
واسددتحالة التعددرف عةددى ذل د إراو عدددم تحريددر محضددر بكددل
إاراو يبين فيه القا م بداإلاراو وتاريخده وتو يتده وكيايتده  ،إذ
ياددب أن يكددون التسددايل تحد اإلهددراف المباهددر لةمندددوب ،
فدددذا ددام بدده أحددد راددال السددةطة العامددة دون أن يكددون تح د
إهرافه المباهر ـ كان باطال .
* نقض  75/3/ 24ـ س 26ـ ر م  61ـ ص 265
* نقض  69/6/16ـ س  20ـ  30ـ ر م  178ـ ص 890
* نقض  1975/6/28ـ س  26ـ ر م  124ـ ص 643
* نقض  63/10/28ـ س  14ـ ر م  127ـ ص 700
* نقض  1940/11/11ـ مدج القواعدد ـ عمدر ـ ادـ  5ـ ر دم
 139ـ ص 264
* نقض  74/2/ 11ـ س  25ـ ر م  31ـ ص 138
* نقض  89/6/1ـ س  40ـ ر م  100ـ ص 594
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6ا لاساد واضطراب التاريغ الذد اعتمد عةدى األذن  ،ولدم يعتمدد
عةى األاهرة الانية العةمية لتحديد األصوا  ،ولعادره نتيادة
خةو ما سدةم إليده مدن أهدرطة عدن تحديدد تداري أول مكالمدة ،
وتددواري بددا ى المكالمددا  ،ومددن ثددم اسددتحالة التعددرف عةددى
سدددياق وترتيدددب المكالمدددا مدددن خدددالل تاريخهدددا وتو يتاتهدددا ،
وإ راره بأنه لدم يكتدب لدذل تدواري المكالمدا
بل وإ راره أمام المحكمة بأنه

التدى فريهدا ،

عال ة لده بتدواري المكالمدا

 ،ولدد سؤاله عما إذا كان لديه وسيةة فنيدة أو عةميدة لةتعدرف
عةى تواري المكالمدا
أادداب نصددا بأندده

التدى بدداخل كدل ماموعدة مكالمدا ،

يمكددن تحديددد أد ميعدداد فددى أد هددريط ،

وبسؤاله عما إذا كدان دد صدادفته مكالمدا مسداةة فدى الاتدرة
من  2010/3/15تاري صدور اإلذن وحتدى 2010/3/22
 ،تهدددرب ـ لعادددرة ـ عدددن اإلاابدددة  ،وعادددر عدددن تاسدددير
ا ختالفا

بين تاريحه لذا

المكالمة الواحدة تبعا لةخدط الدذد

ياددرت فيدده  ،وتعةةدده بأنهددا أخطدداو مطبعيددة م د أنهددا اختالفددا
تؤكدد عدددم د ددة وسددالمة ا سددتماع وعدددم د ددة وصددحة التاريددغ
ختالفددا

صددارخة فددى الكةمددا واأللادداظ بالمكالمددة الواحدددة

بين هريطى المرسل والمستقبل  ،ثم فى اضطرابه ـ عرا هدذه
األخطداو الاادحدة لةكومبيددوتر  ،وبسدؤاله عمدا إذا كددان دد و د
عةدددى كدددل ور دددة مدددن أوراق التاريدددغ  ،أاددداب با يادددداب ،
فوااهنددداه أمدددام المحكمدددة المدددو رة بالصددداحتين 410 ، 409
عةى سبيل المثال

الحصر  ،حي تبين أنهمدا ييدر مدو عتين

منددده  ،واسدددتبان أن سددديادته ياهدددل تمامدددا األاهدددرة الحديثدددة
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المتداولددة فددى العددالم لةتعددرف المحدددد عةددى األصددوا  ،حي د
يعتددرض ا عتمدداد عةددى األذن وحدددها عددوارض كثيددرة تاعددل
ا عتماد عةيها وحدها وسيةة يير مأمونة .
وواضدددددـ أن عددددددم تحديدددددد تددددداري المكالمدددددة األولدددددى
والمكالمدددا مدددن  3/15ـ  ، 2010/3/22مدددؤثر اددددا فدددى
سددالمة اإلاددراوا كةهددا  ،وانصددراف اإلذن كمددا أسددةانا إلددى
اريمة مستقبةة  ،وهو ما اضطر

النيابدة العامدة ل درار بده

ضمنا إذ خدال أمدر اإلحالدة مدن نسدبة « الطةدب » إلدى المدتهم
األول الطدداعن ا  ،واكتاددى بددالقبول واألخددذ  ،م د أن هددذه
اددد ـ وهددى ييددر صدداد ة ـ تاليددة إلذن

الوا عددة إن صددد

النيابدددة الصدددادر  ، 2010/3/15وتاليدددة أيضدددا إلذن النيابدددة
الصددادر  ، 2010/3/28ول د ذن الصددادر ، 2010/4/13
ممددا يصددم األذون الثالثددة بددالبطالن نصددرافها إلددى اريمددة
مسددتقبةة لمددا تق د  ،ولددم تسددتط النيابددة أن تَد ْدرا َم أو ت َادددف ـ
وهددذا يحْ مددد لهددا ـ بحصددول « طةددب »  ،لددذل اسددتبعد

«

الطةددددب » مددددن أمددددر اإلحالددددة  ،ممددددا يكهددددف بطددددالن كافددددة
اإلاددددددددددراوا لددددددددددبطالن إذون النيابددددددددددة ، 2010/3/15
. 2010/4/12 ، 2010/3/28
7ا لاريان التسايال
فى المكالما

خدارج نطداق اإلذن  ،الدذد حددده مصددره

التدى تددور بدين أربعدة أهدخاص حدددهم با سدم

هدددم المتهمدددين األربعدددة األول  ،ومددد ذلددد وريمددده امتدددد
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التسددايال
ار

خددارج نطدداق مددا تضددمنه اإلذن  ،إلددى مكالمددا

م أسامة حناى وسيد سعد سةيم وحميدده عبدد الهدادد ،

األمر الذد يهابها بالبطالن !
هذا فضال عن عدم اوار ا عتداد بالتسايال كدليل فدى
الدعود ـ إ ّ أن يكدون دلديال بدالبراوة باعتبارهدا األصدل العدام
 ،ذل د أن التسددايال
اإلاراوا

ليس د مددن األدلددة التددى أوردهددا ددانون

الانا ية  ،فال هى مدن المحدررا

كقابةيددة الكتابددة لةتحقي د  ،وليس د

 ،وليسد

ابةدة

مددن بيددل الهددهود ألنهددا

طددوع آلددة يددتحكم فيهددا مددن يواههددا فض دالً عددن أن التاريددغ
عمةيدددة ااتهاديدددة كةهدددا مادددال لةتخمدددين والخيدددال والتاسدددير
بانتهدال ألاداظ وعبدارا مدن هندا وهندا فدى بحدر خضدم مددن
الضاة والخاو

والخهخهة واألصوا

والمتداخةة يتخةةها فترا

هبوط وخاو

لذل فدن هذه التسايال

المختةطدة والمبهمدة
وصم وانقطاع .

تهدكل بيندة كتابيدة أو وليدة

مباهرة أو يير مباهرة و ي ْةرم ما ورد بها أحددا ً حتدى مدن
يقوم بالتاريغ ـ فهو مارد ماسر يخطدئ ويصديب و دد يحداول
التصيد وا نتهال لنتف وألااظ .
وم ذل

فدن ما ورد بالتسايال أو التاريحدا

عالتهددا ـ ددد تضددمن العديددد مددن القددرا ن وا سددتد
تبر مساحة المتهم األول .
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ـ عةدى
التددى

رابعـــَاأَ :بطدددالن إذن النيابدددة العامدددة الصدددادر  2010/3/28واإلذن بمدددده
الصدددادر يدددوم  2010/4/13وبطدددالن كدددل مدددا ترتدددب عةيهمدددا
ل سباب ا تية .
.1

عتماده ـ والمد ـ عةى اإلذن الباطل الصادر . 2010/3/15

.2

عتمدداده عةددى اإلاددراوا والتسددايال الباطةددة التددى تمدد تنايددذا ً
ل ذن الباطل الصادر . 2010/3/15

.3

نصرافه ـ والمد ـ إلى اريمة مستقبةة لما تق

بددليل إ درار النيابدة

العامة فى أمر اإلحالة باستبعاد « الطةدب » ومدؤدد ذلد أنده لددد
صدور اإلذن الثدانى فدى  2010/3/28وتاديدده فدى 2010/4/13
ـ لم يكن المتهم األول د طةب رهدوة ولدم يدتم بعدد بدول و أخدذ
بينمددا كدددان الادددارد حقيقددة اريمدددة نصدددب كامةددة األركدددان بطالهدددا
المتهمددان الثالدد والرابدد

والمانددى عةيدده فيهددا هددو المددتهم الثددانى

 ............وأ دددر أمدددر اإلحالدددة ذاتددده باسدددتيالو المتهمدددين الثالددد
والراب د لناسدديهما عةددى  370ألددف انيدده مددن أمددوال المددتهم الثددانى
المنصوب عةيه !!!
 .4لتضددمنه تاتدديش ثالثددة منددارل دون تسددبيب خالفدا ً لمددا توابدده المددادة
 44/مدددددن دسدددددتور  1971وكدددددان سددددداريا ً فدددددى 2010/3/28
 2010/4/13ا ونددص المددادة  91/أ.ج التددى أوابدد فددى اميدد
األحوال أن يكون األمر بتاتيش المنارل مسببا ً .
ومددن لطددف المقددادير أن المددتهم الثال د  ............ددد أ ددر
أكثدر مددن مدرة إ ددرارا مناصددةة عندد تاتدديش مسدكنه بأندده بالاعددل
احتار لناسه من أموال المانى عةيه المتهم الثانى ـ مبةغ مدا تى ألدف
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انيه هذا يير با ى المبالغ التدى أ در هدو والمدتهم الرابد ...........
با سددتيالو عةيهددا لناسدديهما مددن أمددوال المانددى عةيدده المددتهم الثددانى
المنصوب عةيه !!!
خامساأَ :بطالن القدبض عةدى المدتهم األول الطداعن ا والخدامس لو وعده
فدى ييدر حالدة تةدبس وخدارج نطداق اإلذن الدذد اهدترط أن يكدون
القدبض حددال تقاضدى رهددوة أو عقددب ذلد مباهددرة مد ضددبط مقدددم
الرهددوة بينمددا تددم القددبض عةددى المتهمددين األول والخددامس حقددا ً
بددأكثر مددن نصددف سدداعة مددن محددادرة مكتددب المددتهم  4/محمددد فددؤاد
طددب ـ بدداعتراض السدديارة حددال سدديرها المعتدداد فددى الطريد العددام
وإيقافهدا وإاددراو القددبض والتاتدديش خدارج نطدداق اإلذن وفددى ييددر
حالة تةبس  ،ولم يتحقد هدرط اإلذن أن يضدبط المدتهم األول حدال
تقاضددديه  ،أو حتدددى عقدددب تقاضددديه  ،حيددد أن القدددبض والتاتددديش
الالحقين أسارا عن أن حامدل النقدود القابدل لهدا هدو المدتهم الخدامس
 ، .......ولم تضدبط أد مبدالغ فدى حدورة المدتهم األول الطداعن ا
!!
سادساأَ :بطالن وعدم ادوار ا عتدداد بدأ وال أو بهدهادة مدن دام أو هدار
فددى هددذه اإلاددراوا الباطةددة سددواو بهددهادة يبددديها أو بمحضددر
يحرره عمالً بقاعدة أن من ام أو هار فى إاراو باطدل
منه الههادة عةيه.
* نقض  1968/2/5ـ س 19ـ ر م  23ـ ص 124
* نقض  1977/12/4ـ س 28ـ ر م  106ـ ص 1008
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تقبدل

* نقض  1984/4/18ـ س 35ـ ر م  97ـ ص 428

ولم تأخذ محكمة الموضوع بهذا الدفاع وأطرحته بما مدؤداه أن التحريدا التدى
تضددمنها المحضددر المدددؤره  2010/3/15ومحاضددر التحريددا التاليدددة لدده محدددرره
بمعرفددة الهددداهد األول عضدددو الر ابدددة اإلداريدددة كانددد تحريدددا

صدددحيحة وواضدددحة

وتصدق من أاراها وتقتند بهدا المحكمدة وتايدد أنده صددر درار اإليقداف المؤ د ر دم
 94لسنة  2010الصادر بتاري  2010/2/4والمتضمن إيقاف أعمال البنداو بالعقدار
تح

اإلنهاو الممةو لةمتهم الثدانى والكدا ن  10بةدو  13بالمنطقدة السادسدة بهدارع

محمد توفيد ديداب بمديندة نصدر  ،والصدادر بهدأنه التدرخيص  30لسدنة  2009وأن
المتهم الثال

تدخل لدد الراب لةتوسدط لددد الطداعن عضدو الماةدس الهدعبى المحةدى

لحى هرق مدينة نصر وعضدو لاندة التظةمدا بهدا فدى إصددار درار مدن تةد الةاندة
بدلحدداو ددرار اإليقدداف سددالف الددذكر مقابددل مبددالغ ماليددة تدددف عةددى سددبيل الرهددوة وأن
التحريا

أكد

طةب الطاعن مبالغ مالية لهذا الحدرض ـ وأن هندا اتصدا

تادرد

ولقدداوا تددتم بددين المددذكورين إلنهدداو اتاددا هم المددؤثم انونددا ً عبددر هددواتاهم المددذكورة
بمحاضر التحريا

 ،وتم عرضها عةى النيابة العامدة التدى أذند بالمرا بدة والتسدايل

؟!ا
وأضدداف الحكددم أن ذلدد يايددد أن التحريددا المددذكورة ددد اكتمةدد لهددا مقومددا
اددديتها التددى تسددوت إصدددار ذل د اإلذن الددذد تضددمن أسددماو المتهمددين األربعددة األول
واريمددة الرهددوة الوا عددة بالاعددل ومددن ثددم يكددون اإلذن األول المددؤره 2010/3/15
واإلذون التالية له صحيحة وكدذل التسدايال الصدوتية والمر يدة التاليدة لصددور هدذا
اإلذن وأيض دا ً القددبض عةددى المددتهم األول وضددبط مبةددغ الرهددوة المقدددم لدده مددن المددتهم
الثدانى بواسددطة المددتهم الرابد  ،و دد تددم تنايددذ اإلاددراوا المدأذون بهددا فددى نطدداق تةد
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األذون دون ثمة تاداور ويكدون الددف المبددد مدن المدتهم األول فدى ييدر محةدة وييدر
سديد ؟!!ا
وما أوردته محكمة الموضوع فيما تقددم

يوااده دفداع الطداعن السدالف الدذكر

ألن ضبط الطاعن لم يكدن حدال تقاضديه مبةدغ الرهدوة كمدا لدم يكدن عقدب تقاضديه  ،إذ
ضبط المبةغ المذكور و دره ثالثون ألف انيه داخل حقيبة سوداو الةون بحدورة المدتهم
الخامس وخاصة به  ،هذا إلى أنه وحتى يدوم  2010/3/15لدم تكدن هندا ثمدة و دا
طةب أو أخذ أو بول و كان

هنا وا عة عرض .

وبالتددالى فدددن صدددور ذل د اإلذن إنمددا كددان لضددبط اريمددة مسددتقبةة لددم تكددن ددد
وع

بعد عند صدوره  ،يضاف إلى مدا تقددم أن المدتهم الخدامس أ در فدى إعترافده أن

المبةغ المضبوط و دره ثالثون ألف انيها كان بحقيبدة تخصده  ،ممدا يؤكدد أن الطداعن
لم ياصـ عن بول المبةغ المذكور الذد كان بحقيبة المتهم الخامس المذكور .
يضاف إلى ما تقدم أن محكمة الموضدوع عندد ردهدا عةدى أواده دفداع الطداعن
سالاة الذكر ا تصر عةى مارد ترديد ما ورد بمحاضر التحريا المحدررة فدى هدذا
الصدددد مددن الهدداهد األول عضددو الر ابددة اإلداريددة م د أن تة د العناصددر التددى ذكرتهددا
المحكمة هى بذاتها محل النعى بالقصدور ومخالادة الحقيقدة ـ األمدر الدذد يعيدب الحكدم
بالاسدداد فددى ا سددتد ل لمددا هددابه مددن مصددادرة عةددى المطةددوب  ،وكددان عةددى محكمددة
الموضدددوع أن تعدددرض فدددى حكمهدددا ألواددده دفددداع الطددداعن الاوهريدددة سدددالاة البيدددان
وتتصدد لها بما يسوت اطراحهدا أن هداو

ا لتادا عنهدا وإذ فاتهدا ذلد فددن حكمهدا

يكون معيبا ً وااب نقضه .
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وقضتََمحكمةَالنقضََبأنهََََ:



« ول د ن كددان األصددل أن المحكمددة تةتددرم بمتابعددة المددتهم فددى مندداحى دفاعدده
المختةاة لةرد عةى كل هبهه يثيرها عةى استقالل ـ ا أنده يتعدين عةيهدا أن تدورد فدى
حكمها مايدل عةى أنها وااه عناصر الدعود وأدلتها وألمد بهدا عةدى واده ياصدـ
عن أنها فطن

اليها ووارن

بينهما عن بصر وبصيرة  ،وأنها اذا التاتد عدن دفداع

المددتهم كةيددة وأسددقطته امةددة ولددم تددورده عةددى نحددو يكهددف عددن أنهددا أطةعدد عةيدده
وأ سطته حقه فان حكمها يكون اصـــرا » 0
* نقض  1985/10 /10ـ س  36ـ ر م  149ـ ص 840
* نقض  1981/12 /3ـ س  32ـ ر م  181ـ ص 1033
* نقض  1981/ 3 /25ـ س  32ـ ر م  47ـ ص 275
* نقض  1979/11 /5ـ س  30ـ ر م  167ـ ص 789
* نقض  1979/ 3 /29ـ س  30ـ ر م  82ـ ص 369
* نقض  1979/ 3 /26ـ س  30ـ ر م  81ـ ص 394
* نقض  1978/ 4 /24ـ س  29ـ ر م  84ـ ص 442
َ

 وقضتَأيضاَبأنه :
« فددددذا كانددد المحكمدددة دددد حابددد ناسدددها عدددن اإللمدددام بعناصدددر دفددداع المدددتهم
الاوهرية ولم تدخةها فى تقديرها عند ورنهدا وا تصدر فدى تقدديرها عةدى ادرو منهدا
فحسب  ،فدنها تكون د بتر

األدلة المطروحة عةيها و ام بمسخها فدأدد ذلد إلدى

عدم إلمامها إلمامدا صدحيحا بحقيقدة األسداس الدذد امد عةيده تةد األدلدة مد أنهدا لدو
تبينتدده عةددى وا عدده لكددان مددن المحتمددل أن يتحيددر وادده رأيهددا فددى الدددعود ولهددذا كددان
حكمها معيبا بالقصور أدد به إلى فساد فى اإلستد ل فضال عن اإلخدالل بحد الددفاع
بما يعيبه ويواب نقضه »0
* نقض  1974/11/ 25ـ س  25ـ ر م 165ـ ص  765ـ طعن  891لسنة  44ق
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 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَفىَالعديدَمنَأحكامهاَبأنهَََ:
َ

« من المقرر أن الدفاع المكتوب ـ مذكرا كان أو حوافظ مستندا

ـ هدو تتمدة

لةدفاع الهاود  ،ـ وتةترم المحكمة بأن تعرض له إيدرادا ً وردا ً وإ كدان حكمهدا معيبدا ً
بالقصور واإلخالل بح الدفاع » 0
* نقض  1984/4/3ـ س  35ـ ر م  82ـ ص 378
* نقض  1978/6/11ـ س  29ـ ر م  110ـ ص 579
* نقض  1977/1/16ـ س  28ـ ر م  13ـ ص 63
* نقض  1976/1/26ـ س  27ـ ر م  24ـ ص 113
* نقض  1973/12/16ـ س  24ـ ر م  249ـ ص 1228
* نقض  1969/12/8ـ س  20ـ ر م  281ـ ص 1378
* نقض  1973/12/30ـ س 24ـ  260ـ  1280ـ طعن  43/753ق
* نقددددض  1991/1/19ـ س 42ـ ر ددددم  24ـ ص  191ـ طعددددن
 59/313ق

وإذ خدالف الحكدم المطعدون فيده هدذا النظدر فدنده يكدون معيبدا بقصدور آخدر فددى
التسبيب مستوابا النقض .

رابعَاأََ:قصورَآخرَفىَالتسبيب :
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ذل أن دفاع الطاعن أضداف فدى مذكرتده التدى طةدب إلحا هدا بمحضدر الاةسدة
وفى دفاعده الهداود أن عضدو الر ابدة اإلداريدة ـ محمدد الحسدينى عبدد الحميدد أورد
فى طةبه إصدار اإلذن الذد أصدرته النيابة العامة فى  2010/3/15ـ بدأن معةومدا
وتحريدددا

سددديادته أفددداد وأكدددد أن المدددتهم األول الطددداعن ا  ........ /ر ددديس

الماةس الهعبى المحةى وعضو لاندة التظمدا بحدى هدرق مديندة نصدر ـ دام بطةدب
مبالغ مالية عةى سبيل الرهوة من المتهم الثدانى  ......... /بواسدطة المتهمدين الثالد /
 ...........والرابدد  ......... /مقابددل استصددددار ددرار مددن لاندددة التظةمددا

ـ وكأنددده

الوحيد فيها المسيطر عةيها و ر يس لها من السةطة القضا ية ـ بدلحداو درار اإليقداف
ر م  2010/94لترخيص بناو عةى طعة أرض خاصة بالمتهم الثانى .

المؤ

وأضاف دفاع الطاعن أنه بل التعرض لةحثداو الدذد أورده عضدو الر ابدة وضدل
ضال ً بعيدا ً عدن حقدا

ماديدة ظداهرة اددا ً كدان كاديالً برصددها عةدى حقيقتهدا لدو َادد

فعالً فى تحرياته فدنه يبين من استعراض أمر اإلحالة أنده آيدة ا يدا عةدى ضدالل
التحريا

 ،و يكتاى بوصمها باإلنعدام أو بعدم الادية .

فيبين من مطالعة أمر اإلحالة أنه د َخالَ تماما ً من نسدبة « الطةدب» إلدى المدتهم
األول الطاعن ا ثم تضمن الحقا
الحقيقة األولى :

ا تية ؛ التى تنسف تحرياته نساا ً :

أن المتهم األول الطاعن ا لم يةت

ط  ،ولدم يتصدل دط بدالمتهم

الثانى .
الحقيقة الثانية :

أن المدتهم الثدانى  ...............ـ دفد نقدددا ً لةمدتهم الثالد
أربعما ة ألف انيه .
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........

الحقيقة الثالثة  :أن المتهم الثال  ، .......أ َ ّدر بأنده طةدب فعدالً وأخدذ فعدالً مدن المدتهم
الثانى  ......ـ ما ماموعه أربعما ة ألف انيه .
الحقيقة الرابعة :

أن مددا يقددر المددتهم الرابدد  ، ......المتددواطئ مدد المددتهم الثالدد
 ........ـ بأنددده دمددده أو عرضددده وسدددةمه لةمدددتهم الخدددامس ......
وليس ليد المتهم األول الطداع ا  .......ـ هدو فقدط ثالثدون ألدف
انيه.

الحقيقة الخامسة  :أن ما تنسدبه التهمدة األولدى لةمدتهم األول الطداعن ا ـ لديس أنده «
طةددب»  ،فةددم تنسددب إليدده أندده طةددب  ،وإنمددا نسددب إليدده أندده بددل
وأخذ عهرين ألف انيده وهدو ادعداو باطدل لدم يقدم عةيده أد دليدل
!!!
الحقيقددة السادسددة  :أن مددؤدد ذل د  ،أن المددتهم الثالدد ومعدده المددتهم الراب د ـ بضددا
ـ مدن الماندى عةيده المنصدوب عةيده ......

بواسطة المتهم الثال

مبةغ أربعما ة ألف انيه  ،فأين الثالثما دة وثمدانين انيهدا ً التدى لدم
يدع أحدد ـ مادرد إدعداو ـ أنده إعطاهدا لةمدتهم األول الطداعن ا
؟!!
الحقيقة السابعة  :أنه عثر بمنرل المتهم الثال

 ،..........عةدى مدا تى ألدف انيهدا ً عددا

ونقدا ً  ،أ ر أكثر من َمرة  ،وبعيدا ً عن نتيادة التاتديش  ،بأنهدا مدن
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األربعما ددة ألدددف انيدده التدددى أخددذها بدددد راره مددن الماندددى عةيددده
المنصوب عةيه المتهم الثانى ! .......
الحقيقة الثامنة :

أن المددتهم الثالد

 ..........يددورد بأندده سددةم المددتهم الرابد محمددد

طددب ـ مددا تى ألددف انيدده مددن األربعما ددة ألددف انيدده وبددذل أ ددر
المتهم الراب  ، ......مكررا ً أنه تسةم بالاعل ما تى ألف انيه مدن
المتهم الثال
الحقيقة التاسعة :

.

أن المدددتهم الرابددد  ، .......لدددم يبدددرر سدددود ثالثدددين ألدددف انيددده
واحتاددر لناسدده ما ددة وسددبعين ألددف انيدده ،والطريددف أن يعددرض
سيادته رد مبةغ الـ  170ألف انيه التى استولى عةيها لناسده مدن
أموال المتهم الثانى  .....لتوض عةى حد تعبيره ـ تح تصدرف
النيابة إثباتا لحسن نيته !!!

الحقيقة العاهرة :

أن المتهمددين الثالدد والرابدد ـ اسددتوليا لناسدديهما عةددى ثالثما ددة
وسبعين ألف انيه .

الحقيقددة الحاديددة عهددر  :أن الوا د المؤكددد أن المددتهم األول الطدداعن ا لددم يتندداول أد
انيده  ،ولددم يضدبط معدده أد انيده ،والحقيبددة المضدبوطة بددالقبض
والتاتيش الباطةين ـ هى حقيبة المدتهم الخدامس  ، ......وأ در بأنده
الددذد تندداول الثالثددين ألددف انيدده مددن المددتهم الرابد  ، ......وبأندده
أودعهددا حقيبتدده هددو  ،والتددى ضددبط بهددا المبةددغ  ،وإن رعددم أندده
سدديعطى منهددا عهددرين ألددف انيدده لةمددتهم األول  ،وسدديأخذ لناسدده
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عهرة آ ف انيده  ،ولكنده لدم يؤيدد رعمده هدذه القسدمة بدأد دليدل
يناهض ضبط الثالثين ألف انيه بحقيبتده الخاصدة  ،وعددم ادوار
ا عتداد بمحض إدعا ه وهدو مدن هدو  ،أو بمحدض إدعداو المدتهم
الراب وهو من هو  ،بأن المدتهم األول كدان سدوف يأخدذ عهدرين
ألف انيه.
الحقيقة الثانية عهر  :أن أعضاو الر ابة اإلدارية  ،عةى مدا فعةدوه وترخصدوا فيده مدن
مخالاا

اسديمة ل صدول اإلارا يدة  ،لدم يسداةوا مدادار بمكتدب

المددتهم الراب د  .......حتددى يمكددن ط د اله د بيقددين يبددرر نسددبة
القبول واألخذ لةمتهم األول الطاعن ا !!

وتساول دفاع الطاعن عما إذا كان هذه الحقا

هى التدى ددمها عضدو الر ابدة

اإلدارية  ،ومدا إذا كاند هدى التدى صددر عةيهداإذن النيابدة العامدة فدى 2010/3/15
؟!!!!!
وأضاف دفداع الطداعن أن بدا ى التحريدا يصدره بمدا تورطد فيده مدن ابتعداد
مخيددف عددن الحقددا
التحريا

!!! ومددن ذلدد

ـ تمثدديالً

حصددرا ً  ،أدلددة بهتددان وعدددم اديددة

-:

1ا أورد

التحريا

أن المتهم األول الطاعن ا  ......ـ يقديم بدر م  3 /هدارع

امال حمدان ـ مدينة نصر
 -1و دددددم الدددددفاع بالحافظددددة  1 /ـ  2010/8/4ـ عهددددرة
مستندا

رسمية  ،تثب أن المدتهم األول الطداعن ا .....

يقيم بهبرا الخيمة وليس بمدينة نصر  ،وتحديددا ً بهدقة كا ندة
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بالعقددار ر ددم  42ش الهي ددة الرراعيددة بهددبرا الخيمددة  ،ومددن
هددذه المسددتندا

مددا يرادد إلددى أعددوام ، 1998 ، 1997

 ، 2007 ، 2001وكددددذا عدددددام  2010ـ الادددددارد فيددددده
التحريا

.


مسدددتندا

حافظتندددا  1 /ـ 2010/8/4

لمحكمة الموضوع
 2ـ كمددا دددم بالحافظددة  2/ـ  ، 2010/8/4مسددتندان أحدددهما
محضر رسمى  ،هو المحضر  2007/10938سم مديندة
نصددر أول محددرر  2007/4/29ـ يثبتددان أن الهددقة  3ش
امددال حمدددان ـ مدينددة نصددر  ،التددى ذكددر عضددو الر ابددة
اإلدارية فى تحرياته أن المدتهم األول الطداعن ا .........
يقديم فيهددا ـ هددذه الهددقة مبيعدة ومسددةمة لمهدتريها منددذ تدداري
بيعها وتسةيمها إليه بمحضر رسمى فى . 2007/4/22
 مسددددددتندا

حافظتنددددددا2/

ـ 2012/8/4

لمحكمة الموضوع
فكيدف إذن يقدديم المددتهم األول الطداعن ا سددنة  2010فددى هددقة
مبيعة ومسةمة لمهتريها فى  2007/4/22؟!!!
ومن أيدن أتدى عضدو الر ابدة اإلداريدة بهدذه المعةومدة الماضدوحة
الخطددأ ؟ إ أن يكددون سدديادته ددد اعتمددد عةددى معةومددا مكتبيددة ديمددة ،
ولم يار أد تحريا

عةى اإلطالق !!!
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2ا وتسدداول الدددفاع عددن كيايددة عددود التحريددا عددن التحددرد عددن تهددكيل لانددة
التظةمدددا

 ،ومدددن هدددو ر يسدددها وهدددو ددداض اةيدددل  ،و َمد ْ
ددن هددد ْم أعضددداؤها ،

وتستقصددى كيددف يمكددن لةمددتهم األول أن يسدديطر عةددى الةانددة وعةددى ر يسددها
القاضى الاةيل ليستصدر منهم رارا عةى هواه ؟!!!
3ا وأضدداف أندده لددو َاددد التحريددا  ،لعرف د

حقيقددة مددا دددم أدلتدده بحافظت ده 3/ـ

 ، 2010/8/4وهددى أن ذا المددتهم األول الطدداعن ا  ، ........عاددر عددن
أد ماامةة لموكةه ياسر محمد المال  ،والدذد رفضد ذا لاندة التظةمدا

ـ

تظةمدده مددن القددرار الصددادر مددن ر دديس حددى هددرق مدينددة نصددر بو ددف وإلحدداو
تددددرخيص ياسددددر محمددددد المددددال ر ددددم  2005/47بمقتضددددى القددددرار ر ددددم
مسيطرا أو له ناوذ عةى لاندة التظةمدا
 ، 2009/222ولو كان المتهم األول
ً
 ،لكان أولى أن ياامل موكةه ياسر المال


مسددددتندا

!!!

حافظتنددددا 3/ـ  2012/8/4لمحكمددددة

الموضوع
4ا وأنه لو َاد

التحريا

 ،لتوصة إلى وا د صدة النصدب التدى را ضدحيتها

المتهم الثانى  ،وهدو فدى الوا د ماندى عةيده  ،ولعرفد مدن أمدر المدتهم الرابد
 ....مددا دم ده الدددفاع بحافظتدده  10/ـ  2012/11/6لمحكم دة الموضددوع عددن
سوابقه  ،وهى سواب كان

ماهولة لةمدتهم األول  ،ولتوصدة التحريدا إلدى

أن تمكددن المددتهم الراب د  .......مددن مخادعددة المددتهم األول  ، .......مددرده إلددى
سابقة واود دعاود متقابةة وتالمدس فدى العمدل بالمحامداة  ،بدين المحدامى ....
الطدداعن ا  ،والمحددامى  ....المددتهم الراب د ا  ،وهددو مددا دددم الدددفاع بعددض
أدلتدده بحافظت ده 4/ـ  ، 2010/8/4وهددذه الرمالددة وعال ددة العمددل  ،هددى التددى
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هذه المخادعدة التدى تخاد مدن ورا هدا اريمدة نصدب متكامةدة األركدان

أتاح

عةى المتهم الثانى !! .....
 حافظتنا 4/ـ  2010/8/4لمحكمة الموضوع
5ا وأنه ولو َاد

التحريا

 ،لكان يسيرا ً عةيهدا أن تتوصدل إلدى حقيقدة الوا عدة ،

وتدددبير النصددب الددذد تبندداه المددتهم الثالد  ........ومعدده المددتهم الرابد ، ......
ولعرف

فى أ ل القةيل ما كدان متدداو ومدن العةدم العدام الدذد تنا ةتده الصدحف

عدن المنسدوب إليدده فدى انايدة مادددد يعقدوب مد المصددرف المتحدد  ،والمقيددة
بر م  2010/381حصر تحقي أمن دولة عةيا !!
 مستندا

حافظتنا 5/ـ  2012/8/4لمحكمة الموضوع

6ا وأنه ولدو َادد التحريدا  ،لتوصدة إلدى ولدو بعدض مدا أرفقده دفداع الطداعن
بحافظته  8/ـ  2010/8/4ـ لمحكمدة الموضدوع ـ والتدى تضدمن

صاصدا

بعددض الصددحف والماددال القوميددة  ،بهددا إهددارة لددبعض الاهددود التددى يبددذلها
ى والمدواطنين وحمايدة
 ........الطاعن ا المتهم  1 /هنا ا ـ فدى خدمدة الحد ّ
مصالحهم  ،وخدمتهم  ،وهو ما تقتضيه طبيعة العمل الهعبى الدذد هيدأ عطداؤه
فيدده  ،وخدمتدده وا ترابدده مددن المددواطنين  ،إلددى انتخابدده ر يسددا لةماةددس الهددعبى
المحةى لحى هرق مدينة نصر .
وذل يثب أن « بذل الخدما

» هو أول مقوما

العمل الهعبى .

 حافظتنا  8 /ـ  2010/8/4لمحكمة الموضوع

7ا

وأندده ولو َاددد التحريددا  ،لتوصددة إلددى أندده

يرابددة مددن ا تددراب المددتهم

الخامس  .......بحكم عمةه بمحكمة مدينة نصر  ،مدن المحدامين الدذين يعمةدون
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بدددا رة المحكمددة  ،ولمددا افترض د الظنددون والهددبها فددى ح د المددتهم األول
الطاعن ا المحدامى  ،.......دون أن تعطدى لعناصدر الوا عدة بأركانهدا الثالثيدة
المتهمين الثال

والراب والخامس  ،حقها من البح والتمحيص لةتعدرف عةدى

حقيقة عمةية النصدب الااريدة  ،والتدى خددع فيهدا المدتهم الثدانى  ، ......وتمد
المتاارة بالمتهم األول الطاعن ا  ........من وراو ظهدره  ،انخدداعا برمالدة
يهته  ،وبموظف يارد بينهما تعاون بحكم العمل !!!

و دم الدفاع تدليال عةى سبب ذهاب أسامة حنادى إلدى مكتدب المدتهم األول
الطددداعن ا  .......يدددوم  ، 2010/4/13ونرولددده معددده  ،والتباسدددط بقبدددول
تريين ريارة رميةه المتهم الرابد المحدامى  ........بمكتبده ـ ددم دفداع الطداعن
بحافظته  9/ـ  2010/8/4لمحكمة الموضوع مايةى :
صورة ضو ية ألصل صحياة دعدود إلدرام مقيددة فدى المحضدرين بدر م
 18197ـ  2010/4/12م حضدددددرد مديندددددة نصدددددر ـ مرفوعدددددة لاةسدددددة
 2010/4/21أمام الدا رة  44/مدنى محكمة همال القداهرة ـ والمرفوعدة مدن
المدددعى  /أيمددن صددةيب مسددديحة مددن خددالل مكتدددب األسددتاذين مادددد هابيدددل
واوريف رمرد المحاميين ـ ضد السيد  /ياسر محمد المال ـ موكدل المدتهم
1/

الطاعن ا ........
وهى الصحياة التدى ذهدب المدتهم .......... 5/بهدا يدوم 2010/4/13

إلى مكتب .......

الطاعن ا إلعالنها إليه باعتباره وكيال عن المددعى عةيده

وحسبما ارد العمل سةاا فيما سب من إنذارا أو صحف دعداود معةندة إلدى
السيد  /ياسر محمد المال .
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وأهار دفاع الطاعن إلى أن تدوكيال  /ياسدر محمدد المدال لمحاميده /
.......
الطدداعن ا مرفقددة تح د ر ددم  2/بالحافظددة  3/وتح د ر ددم  2/بالحافظددة 4/
لمحكمة الموضوع ا .
8ا وأندده ولو َاددد التحريددا  ،لعرف د مددن البدايددة أن المددتهم األول الطدداعن ا
ر دديس الماةددس الهددعبى المحةددى  ،ولدديس عضددوا فيدده  ،وهددو ماظددل عضددو
الر ابة يردده حتى فى محضدره المدؤره  2010/3/15الدذد صددر عةيده إذن
النيابة العامة !!! 2010/3/15
9ا وأنه ولو َاد

التحريا

يطةب  ،و د تقاطر
مرا

لتوصدة

إلدى أن المدتهم األول الطداعن ا  ......لدم

عةى ذل إ درارا ذا المدتهم الرابد  ، ......فدأ ر عددة

بأن المتهم األول الطاعن ا  .......لدم يطةدب منده و مدن خدالل سدواه

:ـ
ـ فى ص /32تحقي  :س ـ هل تطرق الحدي بين وبين المدتهم .....إلدى
األمدور الماديدة والمبدالغ الماديدة التدى سيتقاضدداها
األخير ؟
ج ـ
ـ وفى ص /41تحقيد  :س ـ هدل طالبد المدتهم  .......بثمدة مبدالغ عةدى
سبيل الرهوة ؟
ج ـ
ـ د وفددى ص/81تحقي د  :س ـ هددل طةددب المددتهم  .......مبةددغ مددالى محدددد
عةى سبيل الرهوة مقابل العمل الذد ام به ؟
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ج ـ أل وفى بداية ا تاداق كدان ....المدتهم الخدامس
ا دددالةى إن .....الطددداعن ا سدددايب موضدددوع
تقدير وتحديد يمة الاةوس لتقديرد أندا الهخصدى
!!!!!
ـ بل وا ر المتهم الرابد  .......ص/49تحقيد  ،بدأن المدتهم الخدامس ناسده
 .......لددم يطةددب مندده رهددوة بهددكل واضددـ ومحدددد  ،وطا د يتحددد عمددا
أسماه تةميحا
ـ وأن ذا

بينه وبين  ........المتهم الخامس ا .

المتهم الراب  ، .......يقول بوضو العبارا

ـ ص /94تحقي

ا تية :

ـ « لكن المبةغ متمش تحديده »

ـ د وفددى ص 95تحقي د

ـ «الكددالم تددم م د  ....المددتهم الخددامس ا

بهكل مامل » !!!
ـ د وأضدداف دفدداع الطدداعن أندده تكددرر مددن المددتهم الراب د  .........فددى مواض د
كثيرة بأن حديثه كان م  ......متهم  5/ا فقدط  ،ووحددهما فدى ييدر وادود
 ..... /الطاعن ا  ،وأن الذد أهار عةيه بما يدعيه هو أسامة فقط فدى لقا همدا
المنارد !!!
 وفى أ وال المدتهم  ................. 4/ص 41تحقيد باةسدة 2010/4/26
:
س ـ وهل حدد لةمتهم  .........الطاعن ا موعدا ً ستالم مبالغ الرهوة ؟
ج ـ أل هو الكالم كان م  ......المتهم الخامس ا .
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وأضداف دفدداع الطدداعن أنده إذا مددا تمد تصددايه هدذه اإلاابددا الصددريحة مددن
محاو

المذكور المماواة لالستاادة الكاذبة والباطةة بالمدادة  107مكدررا ً عقوبدا

يبين بوضو أن المتهم األول
لم يطةب

الطاعن ا : ....... /ـ

بل صدور إذن النيابدة العامدة  2010/3/15ممدا يقطد بأنده صددر
عن اريمة مستقبةة لم تق !!
و بعدددد إذن  2010/3/15و

بدددل إذن  2010/3/28و

بدددل

تمديددده فددى  2010/4/13ممددا يقط د بددأن كددل هددذه األذون باطةددة
انصرف

إلدى اريمدة مسدتقبةة لدم تحدد ولدم تقد

وأن إهمدال عضدو

الر ابددة اإلداريددة فددى تحرياتدده هددو الددذد أدد إلددى كددل هددذا الاسددداد
والبطالن !!!
10ا أن أ وال المتهم  ......ااو

مؤكدة أنه لم يكن دد التقدى أو تحدد إلدى أحدد

و ذهب إلى الحى إ فى يوم  2010/3/21فقد س ل المتهم الرابد ص55
تحقيد عددن المحادثددة الهاتايددة ر دم  5بالبنددد ثالثدا ً ص 4مددن محضددر التحريددا
المؤره  2010/3/28والتى دار

بين المتهمين الراب والخامس .

س ـ من هم طرفى تة المحادثة ؟
ج ـ أنا و ......المتهم الخامس ا
س ـ وما تعةيق عةى تة المحادثة ؟
ج ـ هددو دا  .........المددتهم الخددامس ا كددان بيكةمنددى عةهدان فددى اتادداق أن
إحنا نتقابل فى حى هرق م .نصر عةهان نقابل  ............الطاعن ا .
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س ـ ومتى دار تة المحادثة ؟
ج ـ يوم . 2010/3/21

أد أنده يدوم صددور اإلذن فدى 2010/3/15

لم يكن أحد د التقى بالمتهم األول الطاعن ا أو تحد معه ا
يؤكددد ذل د أيض دا ً المكالمددة ر ددم  6/بالبنددد ثالث دا ً ص 4بمحضددر هي ددة
الر ابة اإلدارية المؤرخة . 2010/3/28
فتدداري المحادثددة  2010/3/21وفيهددا يسددأل المددتهم الراب د المددتهم
الخامس ـ عن اسم الهخص الذد سيقابةه فى الحى أد أنه
اسمه ا فأفاده المتهم الخامس أنه أيمن سةيمان فى الدور الثال

يعدرف حتدى
بالحى .

أد أن المددتهم الراب د حتددى يددوم  2010/3/21لددم يكددن يعةددم ماددرد
اسم من سيقابةه فى الحى !!!
11ا وأنه تأكد انصراف اإلذن إلى اريمة مستقبةة ومن ثم عددم اديدة بدل وكدذب
التحريا

ممدا أ در بده المدتهم  .......... 5/ص / 4 3تحقيد ـ مدن أن أول

اتصددال ولقدداو بالطدداعن كددان يددوم  2010/3/21أد بعددد أسددبوع مددن صدددور
إذن النيابة فى !!! 2010/3/15
12ا وأنه ريم اناراد عضو الر ابة بتسايال

يعةدم

وحدده كيدف أاريد

فدنده

دل عةى عدم ادية تحرياته أن أول مكالمدة ورد بالتسدايال لةمدتهم األول
الطدداعن ا كاند بتدداري  2010/3/24أد بعددد عهددرة أيددام مددن صدددور إذن
النيابة فى !!! 2010/3/15
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13ا وأنه من مظاهر عدم ادية التحريدا
يرد فى محاضر التحريدا

:

 ،أن اسدم المدتهم الخدامس  ، ........لدم

فدى محضدر  ، 2010/3/15و فدى محضدر

2010/3/28

وخةص الدفاع مما تقدم إلدى أن وصدف مدا أادراه عضدو الر ابدة اإلداريدة محمدد
الحسينى بأنه تحريا
ضةيل

يم

فيه ـ تااور لمعنى ومقصدود التحريدا  ،وأن مدا دمده عمدل

إلدى التحريدا الواابدة بدأد صدةة  ،وأنده دد أكدد عددم ادديتها  ،بدل

وكذبها  ،ما أسةاه من أدلدة و درا ن واسدتد

واستخالصدا  ،أهمهدا أمدر اإلحالدة

ذاتده الدذد خدال تمامدا مدن واددود « طةدب »  ،فددمغ ا ادراوا برمتهدا بددالبطالن ،
بداية بدذن النيابة الصادر  ، 2010/3/15بكل ما نام عنه وترتدب عةيده  ،فبانهيداره
ينهار هيكل اإلاراوا
ادية التحريا

برمتهدا  ،وكدان مراد هدذا الدبطالن هدو فسداد وبهتدان وعددم

.

وأضاف دفاع الطاعن بأن ضاو محكمة النقض ارد عةدى أنده يهدترط لصدحة
اإلذن الصادر بعمل من أعمال التحقيد  ،أن يسدبقه تحريدا

اديدة سدابقة عةدى اإلذن

حقة عةيه  ،وإ كان اإلذن باطالً 0
وأن ضدداو محكمددة الددنقض تددواتر عةددى أن العبددرة فددى اإلاددراو هددو بمقدماتدده
بنتا اه  ،ـ وأنه
التحريا

ياور اإلستد ل بالعمدل الالحد و بالضدبط الالحد لةقدول باديدة

ذل أنه إذا لم ترصد التحريا

الوا السداب الواادب رصدده  ،ـ فددن ذلد

يؤكد عدم اديتها ومن ث ّم بطالن أد إذن يصدر بنا ًو عةيها 0
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* نقض  1968/3/18ـ س  19ـ ر م  62ـ ص 334
* نقض  1987/11/11ـ س  38ـ ر م  173ـ ص 943
* نقض  1978/4/3ـ س  29ـ ر م  66ـ ص 350

وأن محكمددة الددنقض ض د
ادية التحريا

بتأييددد حكددم محكمددة الموضددوع بددبطالن اإلذن لعدددم

لخةوها من بيان محل إ امة المتهم وعمةده الدذد يمارسده مد أنده تداار

أخه داب ويباهددر نهدداطه فددى محددل مددرخص بدده ولدده بطا ددة ضددريبية  ،ـ نقددض
 1978/4/3ـ س  29ـ ر دم  66ـ ص  350ا  ،ـ و ضد بصدحة مدا ذهبد إليده
محكمددة الموضددوع التددى أبطة د إذن التاتدديش تأسيس دا ً عةددى عدددم اديددة التحريددا لمددا
تبينته من أن الضدابط الدذد إستصددره لدو كدان دد ادد فدى تحريده عدن المدتهم لعدرف
حقيقة إسمه  ،ـ كما ض بذل أيضا عةى سند أن الضابط لو كدان دد ادد فدى تحريده
لتوصل إلى عنوان المتهم وسكنه  ،ـ أمدا و دد اهةده وخدال محضدره مدن اإلهدارة إلدى
عمةه وتحديد سنه لقصوره فى التحرد مما يبطل األمر الذد إستصددره ويهددر الددليل
الدددذد كهدددف عنددده تنايدددذه .

نقدددض  1977/12/4ـ س 28ـ ر دددم  206ـ ص

 1008ا
أيضا ً  :ـ
* نقض  1985/4/9ـ س  36ـ ر م  95ـ ص 555
* نقض  1978/4/3ـ س  29ـ ر م  66ـ ص 350
* نقض  1977/11/6ـ س  28ـ ر م  190ـ ص  914ـ طعن 47/640
ق
* نقض  77/12/4ـ س  28ـ ر م  206ـ ص 1008
* نقض  78/4/3ـ س  29ـ ر م  66ـ ص 350
* نقض  78/11/26ـ س  29ـ ر م  170ـ ص 830
* نقض  1977/11/6ـ س  28ـ ر م  190ـ ص 214
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* نقض  1968/3/18ـ س  19ـ ر م  61ـ ص 331



واستقرَقضاءَالنقضَعلىَأنَََ:
« الدف ببطالن اإلذن بالتاتيش لعدم ادية التحريا التى بندى عةيهدا ادوهرد

ويتعددين عةددى المحكمددة ان تعددرض لهددذا الدددف وتقددول كةمتهددا فيدده بأسددباب سددا حة و
يصدةـ إلطراحدده العبددارة القاصدرة التددى

يسددتطاع معهددا الو دوف عةددى مسددويا مددا

ضى به الحكم فى هذا الهأن إذ لم تبد المحكمدة رأيهدا فدى عناصدر التحريدا السدابقة
عةى اإلذن بالتاتيش أو تقل كةمتها فى كاايتها لتسدويغ إصدداره مدن سدةطة التحقيد مد
إنها أ ام

ضاوها باإلدانة عةى الددليل المسدتمد ممدا أسدار عنده تنايدذ هدذا اإلذن ومدن

ثم يكون الحكم معيبا ً بالقصور والاساد فى اإلستد ل بما يستواب نقضه » 0
*

نقض  1980/2/4ـ س  31ـ ر م  37ـ ص 182

* نقض  1978/4/3ـ س  29ـ ر م  66ـ ص  350ـ طعن / 1660
 47ق

وبطالن اإلذن الصادر بالضبط أوالتاتيش أو التسايل أو بدأد عمدل مدن أعمدال
التحقيد  ،ـ يبطدل بالتدالى كافدة األدلدة المترتبدة عةدى تنايدذ ذلد اإلذن مدا دامد وثيقدة
الصةة به ما كان

لتواد لو ه 0
* نقض  77/12/4ـ س  28ـ ر م  206ـ ص 1008
* نقض  78/4/3ـ س  29ـ ر م  66ـ ص 350
* نقض  78/11/26ـ س  29ـ ر م  170ـ ص 830
* نقض  1977/11/6ـ س  28ـ ر م  190ـ ص 914
* نقض  1968/3/18ـ س  19ـ ر م  61ـ ص 331
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فددبطالن اإلاددراو لددبطالن مددابنى عةيدده اعدددة إارا يددة عامدده بمقتضددى ددانون
اإلاراوا

الانا ية وأحكام محكمة النقض  0ـ فالمدادة  331 /أ0ج تدنص عةدى أن :

ـ « البطالن يترتب عةى عدم مراعاة أحكام القدانون المتعةقدة بدأد إادراو ادوهرد
 0ونص د المددادة 336 /أ0ج عةددى أندده  :ـ إذا تقددرر بطددالن إاددراو فدندده يتندداول
امي ا ثار التى تترتب عةيه مباهره  ،ولرم إعادته متى أمكن ذل » 0



وقضتََمحكمةَالنقضَمراراَبأنََ:

َ

« القاعدة أن ما بنى عةى باطل فهو باطل »
* نقض  1973 /4 /9ـ س  24ـ ر م  105ـ ص 506
* نقض  73 / 4 / 29ـ س  24ـ ر م 116ـ ص 568

« وتطبيقددا

ـ هددذه القاعدددة عديدددة

تق د تح د

حصددر فددى ضدداو محكمددة

الددنقض  ،فحكم د مددرارا ً بددأن رم القددبض والتاتدديش البدداطةين اهدددار كددل مايترتددب
عةيهما » 0
* نقض  66/3 /7ـ س  17ـ ر م 50ـ ص 255
* نقض  61/11/28ـ س12ـ ر م  193ـ ص 938
* نقض  60/5/30ـ س  11ـ ر م  96ـ ص 505



وقضتَمحكمةَالنقضََبأنهَََ:
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« ياور ا ستناد فى ادانة المتهم الى ضبط المدادة المخددرة معده نتيادة لةتاتديش
الذد ام بده وكيدل النيابدة ألن هدذا الددليل متادرع عدن القدبض الدذد و د بداطال ولدم
يكن ليواد لو هذا ا اراو الباطل و ن مابنى عةى الباطل فهو باطل »
* نقض  1958/10 /21ـ س  9ـ ر م  206ـ ص 839



وقضتََمحكمةَالنقضَََ:
« مادامد ادانددة المدتهم ددد ا يمد

عةددى الددليل المسددتمد مدن محضددر تاتدديش

باطل ،ـ وعةى ا عتراف المنسوب اليه فى هدذا المحضدر الدذد انكدره فيمدا بعدد  ،ـ
فانها تكون صحيحة عتماد الحكم عةى محضر ااراوا

باطةة »0

* نقض  1950/11/ 28ـ س  2ـ ر م  97ـ ص 255

كمددا

تسددم هددهادة مددن ددام بهددذا العمددل التعسدداى المهددوب بددالبطالن ألندده إن

يههد بصحة اإلاراو الباطل الذد ام به عةى نحو مخالف لةقانون ومثةه

تقبدل منده

ههادة و يسم له ول 0
* نقض1990/1/3ـ س 41ـ ر م  4ـ ص  41ـ طعن  59/15033ق



تقولَمحكمةالنقضَفىَحكمَمنَعيونَأحكامهاَََ:

« 1ـ مدددن المقدددرر أن بطدددالن القدددبض لعدددم مهدددروعيته ينبندددى عةيددده عددددم
التعويل فى ا دانة عةى أد دليل يكون مترتبدا عةيده  ،أو مسدتمدا منده
ـ وتقرير الصةة بين القبض الباطل وبين الدليل الذد تستند اليده سدةطة
ا تهام أيا كان نوعه من المسا ل الموضوعية التدى ياصدل فيهدا اضدى
الموضوع بحير معقب مادام التدليل عةيها سدا حا ومقبدو  ،ولمدا كدان
ابطال القبض عةدى المطعدون ضدده رمده بالضدرورة اهددار كدل دليدل
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انكهف نتياة القدبض الباطدل وعددم ا عتدداد بده فدى ادانتده  ،ومدن ثدم
فددال ياددور ا سددتناد الددى واددود فتددا دون الددورن مددن مخدددر الحهدديش
بايب صديره الذد أرسةه وكيدل النيابدة الدى التحةيدل ألن هدذا ا ادراو
والدليل المسدتمد منده متادرع عدن القدبض الدذد و د بداطال ولدم يكدن
ليواد لو ااراو القبض الباطل 0
 2ـ القاعدددة فددى القددانون أن مددابنى عةددى الباطددل فهددو باطددل  ،ولمددا كددان
ادود من تصريـ الحكم ببطالن الدليل المستمد من العثدور عةدى فتدا
لمخدددر الحهدديش بايددب صددديرد المطعددون ضددده بعددد ابطددال مطة د
القبض عةيه والتقريدر بدبطالن مدا تداله متصدال بده ومترتبدا عةيده  ،ألن
مداهو رم با تضداو العقةدى والمنطقدى

يحتداج الدى بيدان  ،لمدا كدان

مددا تقدددم  ،وكددان مددا أورده الحكددم سددا حا ويسددتقيم بدده ضدداؤه ،ومددن ثددم
تنحسر عنه دعود القصور فى التسبيب 0
 3ـ

مدددن المقدددرر انددده
مايضيرها ا فت ا

يضدددير العدالددده افدددال مادددرم مدددن العقددداب بقددددر
عةى حريا الناس والقبض عةديهم بددون واده حد

»0
* نقض  1973/4/9ـ س  24ـ ر م  105ـ ص 506

 وأضدداف دفدداع الطدداعن أندده ينددى عددن البيددان  ،وهددذا هددو حددال التحريددا
الااسدة  ،أن التحريا
ود ض
وحدها

تصةـ بذاتها سندا ل دانة .

محكمة النقض بدذل

فدى العديدد مدن أحكامهدا فقالد

بدأن التحريدا

تصةـ دليال أساسيا عةى ثبو التهمة و ياور إ امدة األحكدام عةدى مادرد

رأد محرر محضر التحريا

أو الضبط  ،فاألحكام إنما تبنى عةى األدلدة التدى يقتند
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منها القاضى بددانة أو براوة صادرا فيها عن عقيدة يحصدةها هدو مسدتقال فدى تحصديل
يهداركه فيهدا ييدره و

هدذه العقيددة بناسده

يصدـ فدى القدانون أن يددخل فدى تكدوين

عقيدتددده بصدددحة الوا عدددة التدددى أ دددام ضددداوه عةيهدددا أو لعددددم صدددحتها حكمدددا لسدددواه .
والتحريا

تصةـ وحدها أن تكون رينة معينة أو دليال أساسديا عةدى ثبدو التهمدة

 ،ـ ألن ماتورده التحريا
يخضدد إلحتمدددا

دون بيان مصدرها يعدو أن يكون مادرد رأد لصداحبها

الصدددحة والددبطالن والصددددق والكدددذب إلددى أن يعدددرف مصددددره

ويتحدد كنهه ويتحق القاضى منه بناسده حتدى يبسدط ر ابتده عةدى الددليل ويقددر يمتده
مددن حي د

صددحته أو فسدداده  0وهددى هنددا تحريددا باطةددة فاسدددة آيددة بطالنهددا وكددذبها

وفسادها ما أوردناه0

َََََواستشهدَدفاعَالطاعنَبقضاءَمحكمةَالنقضَفىَواحدَمنَعيونَ
أحكامهاَقالتَفيه :
« لمددا كددان مددن المقددرر أن األحكددام ياددب أن تبنددى عةددى األدلددة التددى يقتن د منهددا
القاضى بددانة المتهم أو ببراوته صادرا فى ذل عدن عقيددة يحصدةها هدو ممدا ياريده
من التحقي مستقال فى تحصديل هدذه العقيددة بناسده يهداركه فيهدا ييدره و يصدـ
فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الوا عة التى أ دام ضداوه عةيهدا أو بعددم
صحتها حكما لسواه  0وأنه وأن كان األصل أن لةمحكمة أن تعول فدى تكدوين عقيددتها
عةى التحريا بدعتبارها معررة لما سا ته من أدلة طالما أنهدا كاند مطروحدة عةدى
بساط البحد

إ أنهدا

تصدةـ وحددها ألن تكدون ريندة معيندة أو دلديال عةدى ثبدو

التهمددة  0ولمددا كددان الثاب د أن ضددابط المباح د لددم يبددين لةمحكمددة مصدددر تحرياتدده
لمعرفددة مددا إذا كددان مددن هددأنها أن تددؤدد إلددى صددحة مددا أنتهددى إليدده فأنهددا بهددذه المثابددة
تعدددددو أن تكددددون ماددددرد رأد لصدددداحبها تخضدددد إلحتمددددا

الصددددحة والددددبطالن

والصدق والكذب إلى أن يعرف مصددره ويتحددد كنهده ويتحقد القاضدى منده بناسده
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حتددى يسددتطي أن يبسددط ر ابتدده عةددى الدددليل ويقدددر يمتدده مددن حي د

صددحته أو فسدداده

وأنتااه فى الدعود أو عددم أنتااده  ،ـ وإذ كاند المحكمدة دد اعةد أسداس إ تناعهدا
رأد محرر محضر التحريدا فددن حكمهدا يكدون دد بندى عةدى عقيددة حصدةها الهداهد
مددن تحريدده

عةددى عقيدددة أسددتقة المحكمددة بتحصدديةها بناسددها فددأن ذلد ممددا يعيددب

الحكم المطعون فيه بما يتعين منه نقضه واإلحالة بحير حااة إلى بح بدا ى مدا يثيدره
الطاعن فى طعنه »
*

نقض  1983/3/17ـ س 34ـ ر م  79ـ ص 392

*

نقض  1968/3/18ـ س 19ـ ر م  62ـ ص 334

وريددم أهميددة هددذا الدددفاع واوهريتدده فدددن الحكددم المطعددون فيدده لددم يعددرض لدده
إيرادا ً أو ردا ً عةيه بما يسوت إطراحه ولهذا كان الحكم معيبدا ً لقصدوره متعدين الدنقض
واإلحالة .
* أحكام النقض سالاة البيان فى عيب اإللتاا

عن دفاع المتهم امةة .

ومتى كان ما تقددم  ،اسدتبان أن الحكدم المطعدون فيده دد عابده مدا يسدتواب
نقضه .

خامسَاأَ َ:قصورَآخرَفىَالتسبيبَوخطأَفىَتطبيقَالقانونََ:
تندداول دفدداع الطدداعن كددذل الدددف بعدددم دسددتورية المددادة  107مكددررا ً عقوبددا
بقوله ما نصه :
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« ليس مدن الحصدافة  ،و مدن الاطندة  ،ا ستسدالم ل كاذيدب التدى طاد أطدراف
مددؤامرة النصددب يدددباونها لةهددروب مددن مس د ولية اريمددة النصددب التددى اسددتولى بهددا
المتهمددان الثال د والراب د عةددى أربعما ددة ألددف انيدده مددن المددتهم الثددانى  ........... /ـ
الضحية المنصوب عةيه ـ فال تخطئ عين العدالدة وبصديرتها فهدم المحداو

الكاذبدة

المستميتة من هؤ و الذين ارتكبوا اريمة نصب مكتمةة األركان  ،لةهدروب مدن محبدة
مس وليتها وعقوبتها  ،وهى مؤكدة  ،إذ صور المتهمان الثال والرابد  ،لةمدتهم الثدانى
بددالحش والخددداع وا حتيددال  ،وا عددة كاذبددة فددى صددورة وا عددة صددحيحة  ،وصددورا لدده
بطرق احتيالية مهروعا كاذبا  ،ادعيا فيه أنهما سيناحان أربعما ة ألدف انيده لمدوظاى
الحدى  ،وتمكنددا بهددذا ا حتيددال مددن ا سددتيالو عةددى أربعما ددة ألددف انيدده ا تسددماها فيمددا
بينهمددا  ،وناددـ المددتهم الرابد منهددا ثالثددين ألددف انيدده لةمددتهم الخددامس  ......... /الددذد
أ ْيرد وأ ْيرد  ،فيما و بينه وبين المدتهم الرابد  .......طدب  ،والدذد ضدعف أمدام
ثالثين الف انيه دمها له المتهم الراب  ،فسارع بتناولها وضبط بحقيبتده الهخصدية
فى القبض والتاتيش البداطةين الةدذين أاريدا فدى الطريد العدام بداعتراض السديارة بعدد
أكثر من نصف ساعة من محادرة مكتب المتهم الراب الذد فيده تنداول المدتهم الخدامس
 ....ناحته من المتهم الراب .
ولم يكن أمام هذا الثالثى ل فال مما و د مدنهم  ،إ الةدوذ بدا عتراف الكداذب ـ
وهو كاذب ـ تمسد ًحا فدى المدادة  107مكدررا عقوبدا  ،وهدى مدادة ثبد أن مضدارها
أكثددر كثيددرا مددن النا د الددذد كددان مددأمو فيهددا  ،و ددد أرفقنددا بحافظتنددا 11/لمحكمددة
الموضوع ا الحكم الذد اصددرته محكمدة انايدا القداهرة ورأ هدى فيده أن تعدرض
عةى المحكمة الدستورية العةيا ما ارتأته هى من هدرور هدذه المدادة التدى تسدتحل أسدوأ
استحالل .
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و ال

محكمة انايا

القاهرة  ،فى حكمها باةسدة  ، 2008/10/25المرفد

صورته بحافظة الطاعن  11/ـ  2011/9/1لمحكمة الموضوع  ،ال فدى محضدر
اةستها  :ـ « حي

إن الحاضر م المتهم الثانى كان دد دفد أمدام هي دة سدابقة بعددم

دستورية المادة  107مكررا من دانون العقوبدا إحددد مدواد ا تهدام الدواردة بدأمر
اإلحالددة  ،ثددم حضددر م د ذا المددتهم أمددام هددذه الهي ددة باةسددة  2008/9/20وصددمم
عةددى ذا الدددف هددارحا ً أساسدده بأندده يتعددارض م د نصددوص بعددض مددواد الدسددتور
ومباددو الهريعة اإلسالمية والقاعدة األصولية بأن المتهم بردو حتى تثب إدانته .
إن نص المدادة  107مكدررا مدن دانون العقوبدا محدل الددف بعددم

« وحي

الدستورية يارد عةى أنه  « :يعا ب الراهدى والوسديط بالعقوبدة المقدررة لةمرتهدى
ومددد ذلددد يعادددى الراهدددى أو الوسددديط مدددن العقوبدددة إذا أخبدددر السدددةطا بالاريمدددة
واعترف بها »
« وحي

إن هذه المحكمة ترد أن الدف بعدم دستورية هذه المدادة هدو دفد اددد

 .ذل أن الراهى أو الوسيط هو فى حقيقتده طدرف فدى اريمدة الرهدوة وهدري فيهدا
ألنه حرض أو اتا أو ساعد الااعل األصةى وهو المرتهى عةى ارتكداب الاريمدة ،
وريم ذل متعه الهارع الانا ى باإلعاداو مدن العقداب بدنص المدادة المدذكورة لمادرد
إخباره بالاريمة أو ا عتراف بهدا  ،و دد اتاهد إرادة هدذا الهدارع بدداوة وصدراحة
فى صدر المادة المذكورة إلى عقاب الراهى أو الوسديط ولكنده أردف بالهدطر الثدانى
من تة المادة إعاا هما من العقداب إذا أخبدرا بالاريمدة أو اعترفدا بهدا  ،ومدن ثدم فددن
إرادة الهارع انعقد فى صدر المادة عةى عقابهمدا وهدو األصدل فدى عقداب الهدري
فددى ارتكدداب الاريمددة  ،ولددو كاندد إرادة المهددرع الانددا ى ددد اتاهدد بددداوة إلددى
إعاا هما من العقاب لمدا ندص بصددر تةد المدادة عةدى عقابهمدا  .مدن أادل ذلد اتاده
الكثير من فقهداو القدانون الاندا ى إلدى أن تةد المدادة أصدبح

تدؤدد إلدى النتيادة

المراد ّدوة منهددا وذل د لاسدداد الض دما ر وخددراب الددذمم ممددا اعةهددا تسددتخدم فددى الحددش
وا حتيددال وتةاي د الددتهم لةهددرفاو لحددرض ا يقدداع بهددم وإ امددة األدلددة عةددى ذل د م د
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اطم نددان هددذه الناددوس المريضددة إلدددى اإلعادداو مددن العقدداب باإلخبددار أو ا عتدددراف
وبالتدالى يدددعو هددذا الاانددب مدن الاقهدداو إلددى إلحدداو هدذه المددادة خاصددة مد ا سددتخدام
السىو لمثل هذه المواد القانونية وم اسدتاحال أهدكال الاسداد فدى طاعدا الماتمد
المختةاة بهكل مباهر أو يير مباهر .
« وحي

إن محكمدة الدنقض لهدا اتاداه فدى هدذا المنحدى عنددما ضد بدأن :

« الهارع إذ نص فى المادة  107مكررا من دانون العقوبدا عةدى معا بدة الوسديط
بالعقوبة ذاتهدا المقدررة لةمرتهدى دد أطةد لادظ «الوسديط » ممدا يتعدين معده تطبيد
النص عةدى كدل مدن يصددق عةيده وصدف الوسديط فدى الرهدوة سدواو كدان يعمدل مدن
اانددب الراهددى أم مددن اانددب المرتهددى ومددن اهددة أخددرد فقددد يةاددأ المددتهم مضددطرا
عندما تضي به السبل إلى ا عتدراف بتقدديم الرهدوة والوسداطة فيهدا ليتمتد باإلعاداو
من العقاب ريم أنه لم يكن له دور فى تقديم الرهوة أو الوساطة فيهدا ولكدن فهدل فدى
تقديم الدليل عةى ذل وبالتالى يقدم ضد المرتهى دليل ثبوتال أساس له .
« وحي

أن الدف بعدم الدستورية ليس من النظام العام و د أبداه المدتهم الثدانى

باةسا المحاكمة وتمس به بآخر اةسة .
« وحيدد أن المحكمددة الدسددتورية العةيددا هددى المنددوط بهددا وحدددها دون بددا ى
المحاكم مهمة الر ابدة عةدى دسدتورية القدوانين والةدوا ـ طبقدا لنصدوص المدواد ، 25
 30 ، 26من القانون ر م  1979/48فى هأن المحكمدة الدسدتورية العةيدا فددذا رأ
أد محكمة ادية الدفاع بعدم دستورية إحدد مواد القانون تعدين عةيهدا و دف الددعود
وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العةيدا لةاصدل فدى الددف عمدال بدنص المدادتين 175
من الدستور  26 ،من انون المحكمة الدستورية العةيا سالف الذكر .
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فةهذه األسباب رر المحكمة و ف السدير فدى الددعود وإحالتهدا بحالتهدا
إلى المحكمة الدستورية العةيا لةتاضل بالاصل فدى الددفاع بعددم دسدتورية ندص المدادة
 107مكددررا مددن ددانون العقوبددا ونبدده عةددى المتهمددين الحاضددرين وعةددى النيابددة
إعالن المتهمين الحا بين بهذا القرار » .
انتهى ما نقةناه نصا عن رار محكمة الانايا

باإلحالة لةمحكمة الدستورية ا

وأبدد دفاع الطاعن كتابةً وهااهة أن هذه الدعود يد بر م  16لسنة 31
ق دستورية عةيا ـ ومحاورة ا ن لةتقرير .
*

*

*

وأضاف الدفاع أنه مدن الماار دا التدى تكهدف عدن هدرور وفسداد المدادة 107
مكدددررا ً عقوبدددا

أن الضدددحية ـ المدددتهم الثدددانى  ........ـ المنصدددوب عةيددده فدددى

األربعما ة ألف انيه يعترف بالتهمة مد أنده لدم يدالق المدتهم األول الطداعن ا أو
يتصل به فى حياته ولم يعطه هي ا ً أو يناوله هدي ا ً ولدم يتعامدل معده بتاتدا ً ولدم يدره
عةدى اإلطددالق  .ولكدل عا ددل أن يسدأل  :بددأد هدىو يعتددرف المدتهم الثددانى ؟ إنده فددى
مو ادده هددذا واليددوم

ددد اسددتبان لدده أن المتهمددين الثالدد والرابدد ددد نصددبا عةيدده

واستوليا منه عةى أربعما ة ألف انيه وأنهما فى أحسدن الادروض دد نادـ ثانيهمدا ـ
المدتهم الرابد ـ لةمددتهم الخددامس ثالثددين ألدف انيدده وأن أحدددهما ددد اسددتولى لناسدده ـ
المتهم الثال

 ...........ـ عةى ما تى ألف انيه وأن ثانيهما ـ المدتهم الرابد  .......ـ

د استولى لناسه عةدى ما دة وسدبعين ألدف انيده فبدأد هدىو يعتدرف المدتهم الثدانى
بينمددددددا

صددددددةة و لقدددددداو و اتادددددداق و معامةددددددة بيندددددده وبددددددين المددددددتهم األول

الطاعن االمنسوب إليه ا رتهاو ؟!!
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إذن فسيادته ـ فيما أبدد دفاع الطاعن ـ بعد أن و ضحية نصب يريدد أن يةمةدم
ناسه وأن يتقى تواب أن يدان بأنه دم أو عدرض رهدوة

بةد أم لدم تقبدل ليحسدل

يديده أو يحسددل مصدديره بددأن يبدددد أندده يعتددرف بالتهمددة دون أن يبددالى بمضددمون هددذا
ا عتراف ونطا ه ومداه وأثره بل أن سيادته يقبل ـ والحريدب أن يقبدل محدام !! ـ أن
يهددتر فددى الدددفاع عندده وعددن المددتهم الثال د

الددذد نصددب عةيدده محددام واحددد وكأندده

بددروحين رو تدددارد عددن المددتهم الثال د النصددب وتحثدده عةددى ا عتددراف بوسدداطة
رهوة ليناو ؟!!! ورو تكاكف عدن المنصدوب عةيده المدتهم الثدانى وتحثده عةدى أن
يحاددر لةمددتهم الثالد أندده أخددذ مندده أربعما ددة ألددف انيدده وضد منهددا فددى ايبدده الخدداص
ما تى ألف انيه يير ما اهتبةه المتهم الراب

ولكن مدا باليدد حيةدة فةديس أمامده إ

أن يحار هذا ا يتيال وا ستيالو عةى ماله وأن يض ناسه فدى سدةة واحددة مد ذا
المتهم الثال

وأن يقبل أن يداف عنهما معدا ً محدام واحدد !!! وأن ذلد أمدر لدم يهدهده

أحد من بل .
واستطرد الدفاع ا ال إن التسايال الباطةدة  ،دد كهدا

بددورها عدن هدرور

دررا عقوبددا  ،وعددن نمددوذج يريددب اتددراوا وأحابيددل المتهمددين
المددادة  107مكد ً
الثال

والراب  ،حتى فيما بينهمدا  ،ودعوندا مدن ا ختالفدا والتنا ضدا الها ةدة التدى

و ع د بددين أ والهمددا  ،بددل وفددى أ ددوال كددل منهمددا م د ناسدده ،ولنتدداب بعددض مددا كانددا
يتحدثان به سويا حديثا يستبيـ كل منهما فيه أن ينصب أو يكذب عةى رفيقده وصداحبه
 .فنقددرأ فددى محضددر تحقي د النيابددة العام دة  2010/4/27ص  46ومددا بعدددها  ،فددى
عدددرض هدددريط تسدددايل المكالمدددا عةدددى خطدددى محمدددول المدددتهم الرابددد ...........
 011 / 1493047 ، 010 / 1493047ـ المكالمدة ا تيدة بدين  .........المدتهم
الراب ا ورفيقه  ...........فنرد  .....المتهم الرابد ا يددعى ص  / 47تحقيد ا
ى هددرق القدداهرة
فددى مكالمددة لرفيقدده  .......المددتهم الثال د ا ـ أن مس د ولى ؟!ا ح د ّ
أخذوا فةوس ممن دم طةبا بو ف أعمال مبدانى  ......المدتهم الثدانى  ،فةمدا يسدأل عدن
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هددذا التاددديف  ،يايددب بددال خاددل  « :عةهددان ده ددرار معيددب وعةهددان يطة د لهددذا
الرااددل ؟!!ا

بددد يكددون دف د فةددوس رهددوة لةمس د ولين  .ثددم فددى إاابددة ص / 48

تحقي د  ،يقددول سدديادة المددتهم الراب د  « : .......أنددا بقددول الكددالم ده  ........المددتهم
الثال

ا بط ّمنه ؟!!ا  .وإذ أحال المتهم الراب عةدى المدتهم الخدامس فدى هدذا الدرام ،

و دال  .... « :المدتهم 5 /ا كدان دال لدى عةدى درار و دف األعمدال الةدى طةد  :إن
ى مددا بيعمةددوش حااددة بددبالش وأكيددد ددرار إيقدداف األعمددال طةد لمددا
الندداس بتددوع الحد ّ
الناس دفعوا  .فس ل المتهم الراب  .........ص  / 48تحقي  :ــ
سـ

ى هرق مدينة نصر الدذين
هل حدد ل المتهم الخامس  ..........مس ولى ح ّ
تقاضوا مبالغ مالية عةى سدبيل الرهدوة إلصددار درار إيقداف األعمدال ر دم
 2010 / 94؟

ج ـ

أل هو ده كان كالم بهكل عام دون تحديد أهخاص .
ص 49ا وما الذد دعا  .....المتهم الخامس ا لمحادثتد فدى هدذا األمدر

سـ
؟
ج ـ

أنددا اعتبددر

؟!!!ا ده تةمدديـ ؟!!!ا مددن أسددامة ان موضددوع إلحدداو ددرار

اإليقاف هيدف فيه فةوس رهوة وإن المبةغ الةى ممكن هدفعه

يقدل ؟!!!ا

عن ما ة ألدف انيده ؟!!!ا وكدان عداور ياهمندى إن كدل حاادة بدتخةص فدى
ى بالاةوس .
الح ّ
سـ

وهددل طةددب مند  .......المددتهم الخددامس ا مبةددغ ما ددة ألددف انيدده كرهددوة
بهكل واضـ محدد ؟
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أل ده تةميـ ؟!ا فى بداية الموضوع ومكنش طةب واضـ صريـ .

ج ـ

ونددوه الدددفاع عمددا ورد فددى ص  / 52تحقي د  ،مددن مكالمددة بددين المددتهم الراب د
 .......والمتهم الثال

 ، .......اعتدرف  ......المدتهم الرابد ا بهدأنها أنده كدذب فيهدا

عةى رفيقه  ......المتهم الثال
وأنا كن

ا بأنه ابل أسدامة وهدذا ييدر حقيقدى  ،وأضدـاف «

بقول كده  ......المتهم الثالد ا عةهدان يط ّمدن ؟!!ا ..وكند بقدول لده إن

ى بيقولوا ابضين من الراال ما ة ألف انيده وكند أ صدد أ دول
الناس ؟!ا بتوع الح ّ
لدده إن الندداس ؟!!!ا طددالبين ما ددة ألددف انيدده عةهددان إيقدداف ددرار إيقدداف األعمددال »
!!!!!!!!
سـ

ص  / 52تحقي ا اداو فدى تةد المكالمدة أند تقابةد مد هدخص يددعى
فتحى ـ فمن هو هذا الهخص ؟

ج ـ

هو مكنش فيه حدد اسدمه فتحدى لكدن أندا ةد ا سدم ده  .......لةمدتهم الثالد
عةهان  .......المتهم الثال

ا بيحكدى كدل حاادة ........المدتهم الثدانى ا

!!!!!!!
ياَد ّدو هددذه السددقطة  ،فيسددأله ص / 53

ولكددن األس دتاذ وكيددل النيابددة المحق د
تحقي :
سـ

وكيدف يسددتقيم ذلد حيد طةبد فددى المحادثدة السددابقة مددن  ........المددتهم
الثال

ج ـ

ا أن يحضر بصحبت فى تة المقابةة ؟!

أنددا ة د طالمددا  .....المددتهم الثال د ا مادداش مددش رم أ ددول عةددى اسددم
الراال !!!
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وطاد المددتهم الرابد  ، ......فددى ص  /53تحقي د  ،ياتهددد لتبريددر أكاذيبدده عةددى
رفيقدده  ...........المددتهم الثال د ا  ،دون أن يددتاطن إلددى أن هددذه التبريددرا تكهددف
عن أن الكذب وا حتيال هو أساس التعامل فيما بينهما !!!
ويسأله األستاذ المحق ص  / 54 ، 53تحقي :
سـ

ااو بتة المحادثة عةى لسان عبارة  « :الوا لى بصيحة الامد ا ......
المددتهم الراب د ا إحنددا مددش أول هددحالنة م د بعضددنا بصدديحة الام د ا
هوف الةى تقدرنا بيه بصيحة الام ا وإحنا بصديحة الامد ا نخةصد
الةيةة »  ..ـ فما المقصود بتة العبارة ؟

ج ـ

أنا صدد أدخدل الطمأنيندة عةهدان  ........المدتهم الثالد ا يكدون مطمد ن
ويايدددب الاةدددوس مدددن  ........المدددتهم الثدددانى ا ويتأكدددد إن الموضدددوع
هيخةص !!!!
وفدددى ص  / 55تحقيددد  ،وعدددن مكالمدددة بدددين  ....المدددتهم الرابددد ا و........

المددتهم الخددامس ا  ،يقددر  .......المددتهم الراب د ا بددأن أول لقدداو لدده بددأيمن وكددان
ى يدوم ، 2010/3/21
يسأل  .......المتهم الخامس ا عدن لقبده  ،كدان بمكتبده بدالح ّ
أد بعد صدور إذن النيابة  2010/3/15بسبعة أيام !!!
وأضدداف الدددفاع أن مددا أورده لددم يكددن سددود عينددة عةددى معدددن وأسدداليب هددؤ و
الدددذين دبدددروا لوا عدددة نصدددب عةدددى المدددتهم الثدددانى واسدددتحاةوه  ،و يتورعدددون عدددن
األكاذيدب حتدى فيمدا بيدنهم  ،فالكدذب والحدش وا حتيدال هدو األسدةوب  ،فةمدا ضددا
الحةقددة عةدديهم  ،لددم يادددوا بأسددا فددى أن يةددوذوا بالمددادة  107مكددررا عقوبددا  ،فايهددا
النااة مما ا ترفوا  ،وحتى يرد الضدحية المدتهم الثدانى ا يقدف فدى خنددق واحدد مد
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الاانى المتهم الثال

ا ـ ليداف عنهما محدام واحدد لدم يادد بددوره بأسدا مدن أن يعمدل

بروحين  ،مدا دام ذلد كاديال بتحقيد المدرام  ،ويدا لبؤسده مدن مدرام  ،ويدا لبؤسدها مدن
وسيةة ؟!!!
فهؤ و هم الال ذون بالمادة  107مكررا عقوبا

!!!

وبدالراوع إلدى أسددباب الحكدم المطعددون فيده تبدين أندده عندد إطراحدده لهدذا الدددف
الاوهرد اكتاى بقوله إنه دف يير ادد ألن المهرع رأد تحاير الراهدين والوسدطاو
عةددى مسدداعدة السددةطة فددى اإلخبددار عددن الاريمددة كهدداا ً لاسدداد المددوظاين وتة د يايددة
مهروعة ؟!ا
ومددا أوردتدده المحكمددة فيمددا تقدددم

يسددوت ا لتاددا عددن هددذا الدددف ألن هددذا

اإلعااو من هأنه تهاي ذود الناوس الضعياة ـ ومدا أكثدرهم فدى هدذا الرمدان ـ عةدى
الو يعة بحيدرهم والدتخةص ممدا يواده إلديهم مدن إتهدام ومدا يحمةده مدن أعبداو ثقدال إلدى
إتهددام األبريدداو والتضددحية بهددم وهددذا الخطددر أكثددر وطددأة عةددى سددالمة الماتمد وأمددان
مواطنيدده مددن التهدداي عةددى كهددف اددرا م الرهددوة التددى يرتكبهددا بعددض المددوظاين ،
والقاعدة األصولية أن درو المخاطر العامة أولى من اةدب المناعدة  ،خاصدة إذا كاند
محدددودة  ،وبددذل ول سددباب األخددرد التددى سددب بيانهددا بمددذكرتنا يكددون الدددف بعدددم
دسددتورية المددادة  107مكددررا ً عقوبددا دفعددا اددديا ً يتعددين إحالتدده لةمحكمددة الدسددتورية
العةيا لتقول كةمتها فيه .
* أحكام النقض سالاة البيان فى اإللتاا عن دفاع المتهم كةية .

ومتدى كدان مدا تقددم  ،إسدتبان أن الحكدم المطعدون فيده دد عابده مدا يسدتواب
نقضه .
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سادسَاأََ:قصورَآخرَفىَالتسبيبََ:
تمسد دفدداع الطداعن كددذل فددى مذكرتده بالدددف بدبطالن وعددم اددوار ا عتددداد
بدداعتراف المدددتهم بدعطدداو أو بالوسددداطة فددى رهدددوة ـ فددى حددد المددتهم با رتهددداو ـ
لةمصددةحة  ،والوعددد  ،والوعيددد  ،وألنهددا مبددداة بحيددر يمددين  ،وفددى بيددان ذل د
ا ثبا

ددال إن

الانا ى عموما يؤرق القاضى  ،وأرق هريعة السماو بدل العبداد  ،ـ وا ثبدا

فى الرهوة أ َ َر ه أهد  ،ألن التادديف فيهدا عةدى ا دعيداو يسدير  ،ولهدذا درج القضداو
عةى عدم بول ا وال المرسةة واستةرم التةدبس فدى الرهدوة أو مدا يقتدرب منده بأدلدة
ولية متساندة وامها الحياد وا مانة تقط بو وع الاريمة .
والمقرر أن أ وال متهم عةدى مدتهم ليسد إعترافدا  ،و تر دى حتدى الدى مرتبدة
الههادة عةى ذل المتهم ا خر  ،وذل ألن المتهم الذد يدلى بأ وال عةدى ييدره يسدم
بحيدددر حةدددف يمدددين  ،وهدددى هدددرط لسدددالمة اعتبدددار ا دددوال هدددهادة فدددى القدددانون ،
نقددض 1940/21/9ـ ماموعددة القواعددد القانونيددة ـ ج 5/ـ ر ددم  163ـ ص ،297
نقض  1946/3/12ـ ارو 7ـ ر م  107ـ ص  94ا .
ويرد بعض الاقهاو ان ا وال متهم عةى آخر هى اضعف اندواع ا سدتد

فدى

الدعود و يعَ ْد اعترافدا و هدهادة بدالمعنى القدانونى  ،ألنهدا أ دوال يهدوبها الحدرض
ألنها صادرة ممن له مصةحة فى الخالص من ا تهدام الاداثم عةدى صددره او فدى أ دل
القةيددل ا يكددون بماددرده مددتحمال مس د ولية الاريمددة  ،ولددذل ياددب عةددى المحكمددة أن
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تأخذها بكثير من الحذر  ،ولديس أدل عةدى ذلد مدن أن أحكدام محكمدة الدنقض تعتدرف
بأن أ وال متهم عةى متهم آخر يهوبها تعارض المصةحة بين المتهمين .
* هر

ق .أ.ج  .د .عبد الرووف مهدد ـ طبعدة ندادد القضداة ـ  2003ـ

ص  1291ـ وما بعدها  ،واحكام النقض المهار اليها بحاهية الصاحة

وأضدداف دفدداع الطدداعن أن صددحة الدددليل تسددتةرم فيمددا تسددتةرمه بالنسددبة ل دلددة
القولية كالههادة أو اإلعتراف أن تصادف الوا والصددق  ،وأن تبدرأ مدن الدبطالن ..
فتعتبر باطةة ههادة الهاهد الذد لم يحةف اليمين بل أدا ها  ،ـ والمتهم من بداب أولدى
لددو تضددمن إعترافدده هددهادة عةددى آخددرين

الدددكتورة فوريددة عبددد السددتار ـ المرا د

الساب  .ص  514ا ،
وليس من ه ـ فيما أورد الدفاع ـ أن الدليل عموما ً  ،والهدهادة كادرع منده  ،دد
هحال هرا السماو  ،وهرا الناس  ،مندذ عرفدوا لتطبيد القدانون ضداو  ،وإختداروا
لحددل النددراع والمعضددال

ضدداه  ..وإذا كددان لةدددليل يمددة فددى ذاتدده عةددى التعمدديم

بدعتبدداره ددوام اإلسددناد  ،فدددن لةهددهادة بدعتبارهددا دلدديالً وليدا ً  ،أهميددة خاصددة مراعهددا
إلى أنها عرضده ـ بدأكثر مدن بدا ى األدلدة ـ لةترييدف والتددليس والكدذب واإلفتدراو ..
مكتوبددة كان د أم هدداوية متةقدداه مباهددرة أم بالنقددل والسددماع  ..وعةددى ذل د اإلهتمددام ،
تال د

هدرا األرض وهدرا السدماو  ..وتال د  ،فيمدا تال د عةيده  ،عةددى أن «

األدلة »  « ،الصحيحة »  « ،الاارمة » هى وحدها ـ وام اإلسدناد  ،أمدا ييرهدا
من إستد

أو را ن فدنها

تايد الارم واليقين ـ و تارد مارد الدليل 0

وأضاف دفاع الطاعن أنده مدن المتاد عةيده فقهدا ً و ضدا ًو أنده
الانددا ى  ،عددن دليددل واحددد عةدددى األ ددل  ،ددد يعددرر ـ و ددد
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ينداو ل سدناد

يعددرر ـ بقدددرا ن أو

 ..ولكددن « الدددليل » هددرط رم إل امددة اإلسددناد و يقددوم اإلسددناد بحيددر

إسددتد
دليل 0

يقول الدكتور محمود مصطاى فدى كتابده  « :اإلثبدا فدى المدواد الانا يدة فدى
القدددانون المقدددارن » ادددـ  1النظريدددة العامدددة ـ ط  1977 . 1ا ـ ص  43وتحددد
عنددوان « الاصددل األول »  « ،اإلسددتد ل والدددليل »

يقددول مددا نصدده  :ـ « مددن

المسةم أن حكم اإلدانة ياب أن يبندى عةدى دليدل عةدى األ دل تقتند بده المحكمدة بو دوع
الاريمددة مددن هددخص معددين  .فددال ياددور أن تبنددى اإلدانددة عةددى ماددرد إسددتد ل ،
فاإلستد ل د يدعم األدلة  ،ولكنه

يصةـ وحده سندا ً ل دانة » !!

ويقدددول الددددكتور محمدددود مصدددطاى أيضدددا ً  ،فدددى كتابددده « هدددـر
اإلاــــراوا

انـــدددـون

الانا يــــة » ط 1976 11ا ـ ص  416ـ  417ـ تح عندوان :

ـ « ما يقيد حريدة القاضدى فدى اإل تنداع » ـ يقدول مدا نصده  :ـ « ييدر أن حريدة
القاضى الانا ى فى اإل تناع تتقيد بما يأتى  :ـ
أولاََ  :ليس لةقاضى أن يبنى حكمه إ ً عةى أدلة نقدض  12أبريدل  1957ـ مدج
أحكام النقض ـ س  8ـ ر م  93ـ ص  352ا ـ فيادب أن يتدوافر لديده دليدل
كامل عةى األ ل  ،و مان بعـــدـد ذلد مدن أن يـدـعرره بدستــدـد

»

نقددض  3أكتددوبر  1960ـ مددج أحكددام الددنقض ـ س  11ـ ر ددم  122ـ ص
 652ا فيكون حكمه معيبا ً إذا إستند عةى اإلسدتد
واعد وأصول

وحددها  .ولكدل دليدل

يكتسب صاة الدليل إ ً بها 0

ويورد األستاذ الدكتور محمد ركى أبدو عدامر .

اإلادراوا الانا يدة ـ ط

 1984ـ ص  897ـ ومددا بعدددها ا ـ يددورد أن حريددة القضدداو الانددا ى فددى اإل تندداع
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محكومة بأن يكون الحكم مبنيا ً عةى « أدلة » ـ « وضدعية ـ « صدحيحة » ـ بمعندى
أنده « يةددرم أن يكددون إ تنداع القاضددى ا مدا ً عةدى « دليددل » ومعندداه ـ فيمددا يددورد ـ أن
محض « القرينـــة » أو اإلستد ل ا

ياور إبتناو الحكم عةيها  ،وإن ادار تعريدر

األدلة بها » ـ وهدو بعدد أن تحدد عدن أندواع األدلدة  ..الكامةدة والنا صدة  ،والبسديطة
والمركبة  .ـ اى بقولــدـه  « :ومدن هدذا يتضدـ أن القاضدى الاندا ى مقيدد انوندا ً ببنداو
إعتقدداده عةددى « دليددل »  ،أد عةددى أثددر أو ماموعددة آثددار ماديددة أو ناسددية « تقط د »
بو ددوع الاريمددة ونسددبتها إلددى المددتهم فدددذا كان د هددذه ا ثددار عدداارة أو اصددرة عددن
إعطاو هذا « القط » ،فدال يادور إبتنداو اإل تنداع عةيهدا بدعتبارهدا مادرد « ريندة »
أو « دليل » بضدم الددال ا أو «إسدتد ل »  .ـ فهدى وإن ادار تعريدر األدلدة بهدا ،
إ ً أنها

تقوم مقامهــــا فــــى األدلة  .أحكام النقض التدى إستهدهد بهدا ص  898ا

0
ويورد الدكتور عمر السعيد رمضدان مبداد

دانون اإلادراوا الانا يدة ـ ط

ثانيددة ـ  1984ـ ص  89ـ  90ا  ،أندده  « :ياددب أن يكددون إ تندداع القاضددى مبني دا ً
عةدى أدلددة « صددحيحة »  .ويكاددى أن يتددوافر لديدده دليدل واحددد متددى كددان هددذا الدددليل
وحدها  ،كان حكمه معيبا ً » 0

كامالً  .أما إذا هو إستند إلى اإلستد
أيضا الدكتورة فورية عبد الستار ـ هر

انون اإلاراوا

ـ ط  86ـ

ص514ا
و ضدداو محكمددة الددنقض  ،ـ تاددرد فيدده اإلهددارة ضددمنا ً إلددى واددوب اإلعتمدداد عةددى
« الدليل » م سالمة اإلستد ل 0


فتقولَمحكمةَالنقضَإنه :
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« وإن كان أساس األحكام الانا ية هو حرية اضى الموضدوع فدى تقددير األدلدة
القا مددة فددى الدددعود  ،إ ً أندده يددرد عةددى ذل د

يددود منهددا أن « يدددلل » القاضددى أد

بالدليل ـ وليس باإلستد ل ا عةى صدحة عقيدتده فدى أسدباب حكمده « بأدلدة» ولديس
بمحض را ن أو إستد

ا تؤدد إلى ما رتبه عةيها

يهوبها خطدأ فدى اإلسدتد ل

أو تنا ض أو تخاذل » .
* نقض  1957/4/2ـ س  8ـ ر م  93ـ ص 352

ومن ذل أيضدا ً مدا ادر عةيده أحكدام محكمدة الدنقض مدن ادوار اإلسدتناد إلدى

*
اإلستد



 ،ولكن لتعرير ما سا ته المحكمة من « أدلة » 0

فقضتَـَمثلاأََـَبأنهََََ:
« لةمحكمددة أن تعددول فددى تكددوين عقيدددتها عةددى التحريددا

بدعتبارهددا معددررة

فقطا لما سا ته من « أدلة » 0
* نقض  1960/10/3ـ س  11ـ ر م  122ـ ص 652

وينى عن البيان أن هذه القاعددة ليسد

مصدادرة عةدى حد وسدةطة القاضدى

فى تكوين عقيدته من مصادرها التى يطم ن إليها  ،فةه كامدل الحريدة فدى بدول الددليل
ـ كدليل ـ أو إطراحده ـ  ،ـ وفدى اإلطم ندان إلدى القريندة ـ كقريندة أو العدروف عنهدا ،
وفى بول اإلستد ل ـ كدستد ل ـ أو رفضه ـ وإنما صدارد األمدر ـو مصدادرة فيده
ـ أنه يهترط إل امة اإلسناد توافر دليل صدحيـ ا عةدى األ دل تقتند بده المحكمدة  ،ثدم
فارق بين الدليل  ،وبين اإلستد ل 0

395

وأضاف دفاع الطاعن أنه

يكاى لقيدام اإلسدناد  ،إن دام  ،أن يتوسدد « دلديالً

» أو « أدلددة »  ،إنمددا ياددب أن يكددون « الدددليل » صددحيحا ً  ،متولدددا ً عددن إاددراوا
صحيحة بري ة من البطالن  ،وأن يبرأ موضدوع الددليل ناسده ـ ممدا يبطةده  ..ومد أن
هذه القاعددة أصدولية  ،مسدتاادة مدن الهدرا اميعدا ً  ،ومدن امداع نصدوص القدانون ،
و تحتاج إلى ندص خداص  ،ألنهدا تطبيد لةمبداد العامدة التدى توادب عةدى المحداكم
عدددم اإلعتددراف إ ً بدداإلاراوا المهددروعة  ،وإ ً بطددل الحكددم الددذد يسددتند إلددى دليددل
أو أدلة مسدتمدة منهدا  ،وحتدى ولدو كدان الددليل فدى ذاتده صداد ا ً  ..وهدو هدو مدا ادر
عةيده محكمدة الدنقض فددى العديدد مدن أحكامهدا  ،مقددررة أنده
يكون الدليل صاد ا ً متدى كدان وليدد إادراو ييدر مهدروع

يكادى لسدالمة الحكددم أن
نقدض  1977/1/9ـ س

 28ـ ر م  9ـ ص  ، 44نقدض  1974/2/11ـ س  25ـ  31ـ ص  ، 338نقدض
 1972/6/11ـ س  23ـ ر دم  203ـ ص  906ا  ..ـ ومد ذلد كةده  ،فقدد عندى
المهرع بالتنصيص عةى ذل فى القانون  ،فار المادة  302 /أ  .ج عةدى أنده « :
وكل ول يثب

أنه صدر مـــن أحد المتهمين أو الههود تح وطأة اإلكدراه أو التهديدد

يهدر و يعـول عةيه  ... ، ... » .وإذ يالحظ عةى النص أنه د إسدتخدم تعبيدر «
أحددد المتهمددين » بددد ً مددن تعبيددر « المددتهم »  ،بددل والهددهود ـ  ،بمددا معندداه أن
المقصود يمتد ليهمل إ درار أو إعتدراف المدتهم عةدى ناسده  ،وأيضدا ً مدا يددلى بده ـ إن
تعدد المتهمون ـ بالنسبة لآلخرين  ..إذا كان هذا  ،فدن الاقه والقضداو دد اريدا إعمدا ً
لدده  ،ولبددا ى النصددوص التددى حمةدد المبدداد العامددة  ،عةددى أن « صددحة الدددليل »
تسددتةرم  ،فيمددا تسددتةرمه بالنسددبة ل دلددة القوليددة كالهددهادة أو اإلعتددراف أن تصددادف
الوا والصدق  ،وأن تبرأ من البطالن  ..فتعتبر باطةة هدهادة الهداهد الدذد لدم يحةدف
اليمددين بددل أدا هددا والمددتهم مددن بدداب أولددى لددو تضددمن إعترافدده هددهادة عةددى آخددرين
الدكتورة فورية عبد الستار ـ المرا الساب  .ص  514ا  ،كما يعتبر بداطالً دول
الهاهد أو إعتراف المتهم الذد صدر تح وطأة اإلكراه أو التهديدد الددكتورة فوريدة
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عبد الستار ـ المرا الساب

ـ ص  514ا  ..و د ضى تطبيقا ً لدذل بأنده « يهدترط

فى أ وال الهداهد التدى يعدول عةيهدا أن تكدون صدادرة عنده إختيدارا ً  ،وهدى

تعتبدر

كذل إذا صدر إثر إكراه أو تهديد كا نا ً ما كان در هذا التهديد وذل اإلكراه »0
نقض  1972/6/11ـ ص  23ـ ر م  203ـ ص 906

*

* د  .فورية عبد الستار  .اإلاراوا

ـ ط  1986ـ ص 515 ، 514

* د  .حسن صادق المرصااود اإلاراوا

معةقا ً عةيده التعةيد عةدى المدادة  302/ـ ص

 705ـ وما بعدها
* د  .محمد ركى أبو عامر  .المرا الساب  .ص 902 ، 901
* د  .عمر السعيد رمضان  .المرا الساب  .ص  88وما بعدها ـ وص 113 ، 110
وما بعدها
* د  .مأمون سالمة ـ اإلاراوا ـ ط  1977ـ ج 2ـ ص 111



وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنََ:
« الدف ببطالن أ وال الهاهد لصدورها تح تأثيرة ا كدراه هدو دفد ادوهرد

يتعين عةى محكمةالموضوع أن تعدرض لده بالمنا هدة والتانيدد لتبدين مددد صدحته و
يعصم الحكم ول المحكمة أنها تطم ن الى أ وال الهداهد مدا دامد أنهدا لدم تقدل كةمتهدا
فيما أثاره الدفاع مدن أن تةد األ دوال انمدا أدلد بهدا نتيادة ا كدراه الدذد و د عةيهدا ـ
وأندده

يكاددى لسددالمة الحكددم أن يكددون الدددليل صدداد ا متددى كددان وليددد ااددراو ييـددـر

مهروع » .
* نقض  1972/6/11ـ س  23ـ ر م  203ـ ص 906
* نقض  1975/5/12ـ س  26ـ ر م  98ـ ص 423
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وينددى عددن البيددان  ،أن ضدداو محكمددة الددنقض تددواتر عةددى التار ددة بددين أ ددوال
الهاهد التى تسم بيمين ومن ثم يمكن أن تؤخذ كدليل إذا مدا إ تند القاضدى بصدد ها ،
ـ وبين الههادة التى تسم بحير يمين فال تعد إ ً من بيل اإلستد



0

فتقولَمحكمةَالنقضَََ:
« األصدل اندده ياددب عةدى الهدداهد ان يكددون صدداد ا ً فدى هددهادته  ،ولحمةدده عةددى

الصدددق اواددب القددانون
الههود الذين بةح

فددى المددادة  1/283مددن ددانون اإلاددراوا الانا يددة عةددى

سنهم أرب عهرة سنة أن يحةاوا يمينا ً بل أداو الههادة عةدى انهدم

يههدون بالح و يقولدون إ ً الحد  ،كمدا عا دب الهدارع عةدى هدهادة الدرور وعةدى
إعاندده الاددانى عةددى الاددرار مددن وادده القضدداو بتقددديم معةومددا ييددر صددحيحة تتعة د
بالاريمة ـ فدستحالف الهاهد هو من الضمانا

التى هرع لمصدةحة المدتهم لمدا فدى

الحةف من تذكير الهاهد باإلله القا م عةى كل ناس وتحذيره مدن سدخطه عةيده إن هدو
رر يير الح ولمدا هدو مظندون مدن انده دد يدنام عدن هدذا الترهيدب أن يددلى الهداهد
بأ وال لمصةحة المتهم د تق مو القبول فى ناس القاضدى فيتخدذها مدن أسدس تكدون
عقيدته ـ إ ً أنه من اهة أخرد ياور سماع المعةوما من أهدخاص

يادور توايده

اليمين إليهم لكونهم يير أهدل لدذل إمدا بسدبب حداثده سدنهم كاألحددا الدذين لدم يبةحدوا
أرب عهرة سنه كامةدة والمحدرومين مدن اداو الهدهادة بيمدين كدالمحكوم عةديهم بعقوبدة
اناية مدة العقوبدة فددنهم
العقوبا

يسدمعون طبقدا ً لةبندد « ثالثدا » مدن المدادة  25 /مدن دانون

إ ً عةى سبيل اإلستد ل مثةهم فى ذل مثل نا ص األهةية ـ ومدذهب الهدارع

فى التار ة بين الههادة التى تسم بيمين وبين تة التى تعد من بيدل اإلسدتد ل والتدى
تسم بحير يمين يوحى بأنه يرد ان األهدخاص الدذين ضدى بعددم تحةدياهم اليمدين هدم
أ ل ثقة ممن أواب عةيهم حةاها » 0
* نقض  1965/3/1ـ س  16ـ ر م  40ـ ص 187
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وقضتَمحكمةَالنقضَبانَََ:
« إستحالف الهاهد ـ عمالً بالمادة  1/283من دانون اإلادراوا الانا يدة ـ

هدو مدن الضددمانا

التدى هدرع فيمددا هدرع لمصددةحة المدتهم  ،لمدا فددى الحةدف مددن

تذكير الهاهد باألله القا م عةدى كدل نادس وتحدذيره مدن سدخطه عةيده إن هدو درر ييدر
الح د ولمددا هددو مظنددون مددن اندده ددد يددنام عددن هددذا الترهيددب أن يدددلى الهدداهد بددأ وال
لمصةحة المتهم د تق مو القبول فى ناس القاضى فيتخذها من أسدس تكدوين عقيدتده
ـ إ ً انه من اهة اخرد ياور سماع المعةوما مدن أهدخاص

يادور توايده اليمدين

إليهم لكونهم يير اهل لذل  ،اما بسبب حداثده سدنهم كاألحددا الدذد لدم يبةحدوا أربد
عهددرة سددنة كامةددة  ،والمحددرومين مددن اداو الهددهادة بيمددين كددالمحكوم عةدديهم بعقوبددة
اناية مدة العقوبة فدنهم
العقوبا

يسدمعون طبقدا ً لةبندد « ثالثدا ً » مدن المدادة  25 /مدن دانون

إ ً عةى سبيل اإلستد ل مثةهم فى ذل مثل نا ص األهةية »
* نقض  1961/4/17ـ س  12ـ ر م  82ـ ص 442



وجرتَاحكامَمحكمةَالنقضََ،ـَعلىَأنَََ:
« مذهب الهارع فى التار ة بين الههادة التى تسدم بيمدين وبدين تةد التدى تعدد

من بيل اإلستد ل والتدى تسدم بحيدر يمدين  ،يدوحى بأنده يدرد بدأن األهدخاص الدذين
ضـدـى بعـدـدم تحةياهـددـم اليميـدـن هدم أ ددـل ثقـدـة ممدن أواددب عةديهم حةاهدم  ،فدددذا أراد
القاضى أن يأخذ بها إن آنس فيها الصدق  ،فعةى سبيـل اإلستـــد ل

الدليل »

* نقض  1961/4/17ـ س  12ـ ر م  82ـ ص 442
* نقض  1965/3/1ـ س  16ـ ر م  40ـ ص 187

* ومن هروط الههادة والهاهد فقها ً  ،ـ العقل  ،ـ والبةوت  ،ـ والحريدة  ،والددين
والعدالة ،
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فيةدرم فدى الهدداهد أن يكدون عدا الً  ،ألن مددن

يعقدل

يعدرف الهددهادة ـ فكيددف

يقددر عةدى ادا هدا ؟!  ،ويةدرم فدى الهداهد أن يكدون عدد  ،واألصدل فدى العدالدة ولدده
ود عد إل مدنكم » ـ و دال تعدالى « :ممدن ترضدون مدن الهدهداو
تعالى « وأههدوا ذَ ْ
» ـ وبالعدالدة يتدراـ الصدددق  ،إذ مدن إرتكدب ييدر الكددذب مدن المحظدورا يرتكددب
الكذب أيضا ً  ،ـ ولذل فدن « العدالة » هرط وادوب العمدل بالهدهادة

هدرط أهةيدة

الههادة 0
وعن دد أبددى يوسددف ومحمددد أن « العدالددة » هددرط لةهددهادة  ،ـ ومددن المتا د
عةيدده أندده إذا طعددن الخصددم فددى الهدداهد ـ فددال يكتاددى بظدداهر العدالددة بددل ياددب عةددى
القاضى أن يسأل عن حال الههود ـ ويقول المقدسى فدى اإلهدارا «

ينادذ القاضدى

الحكددم بالهددهادة حتددى يتبددين لدده عدالددة الهددهود فددى الظدداهر والبدداطن »

فتدداود إبددن

حاـددـر ـ ج  4ص  347ا  0ويةددرم فددى الهدداهد « الدددين » الصددحيـ  ،فددال يرتكددب
الكبيدددرة و يدددداوم عةدددى صدددحيرة  ..فيقدددول تعدددالى « الدددذين ياتنبدددون كبدددا ر اإلثدددم
والاددواحش إ ً الةمددم »  ،ـ و عدالددة لصدداحب معصددية  ،ـ ألن المعصددية مسددقطة
لةعدالة  ،ـ ويقول الحناية  ،ـ « أن العدالة هرط بول الههادة مطةقدا ً واوبدا ً ووادودا ً
» ،ـ ويقول الهافعى  :ـ « إن العدالة هرط القبول

يثب القبول أصالً بدونها »

وفى حكمها الضافى  ،ـ الصادر باةسة  1996/1/28ـ فدى الطعدن  2843لسدنه 61
ق



تقولَمحكمةَالنقضَـَالدائرةَالمدنيةََ:
« مددن العدالددة أ ً يقددوم بالهدداهد مددان مددن موانعهددا مددن هددانه أن يدددع لةميددل

بههادته سبيــــــالً ،

و من هذا القبيل أن تكون بين الهاهد والخصدم المهدهود عةيده

خصدومة ـ فقددد ورد فددى الحدددي الهريــدـف « :
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تقبددل هددهادة خصددم و ظنددين و

ذد إحندده » أد عددداوة ا  ،ـ واندده إذ خة د مددواد ددانون اإلثبددا المنظمددة لهددهادة
الههود من نص يعالج أثر واود خصومة بين الهاهد والخصم المههود عةيده  ،فةديس
امام القاضى من سبيل إ ً أن يةتائ إلى مباد الهريعة اإلسالمية التى تقضدى بدأن «
يام هذه الخصومة يعد مانعا ً لةههادة بدعتبار هذه المباد المصددر الر يسدى لةتهدري
بدنص المدادة الثانيدة مددن الدسدتور والمراد األصديل لةقضدداو عندد ييداب الدنص وعدددم
واود العرف طبقا ً لنص المادة األولى من القانون المددنى وينبندى عةدى ذلد انده إذ مدا
طعن الخصم عةى ا وال الهاهد بواود خصومة بينهما مانعدة مدن اإلد و بأ والده دون
ميدل وأ دام الددليل عةددى ذلد ـ تعددين عةدى المحكمدة ان تمحددص دفاعده وتحققده بددل ان
تحكددم فددى النددراع  ،فدددن هددى لددم تاعددل وإسددتند إلددى أ ددوال هددذا الهدداهد ريددم الطعددن
باسادها و الحكم باطالً »0
* نقض مدنى  1996/1/28ـ س  47ـ ر م  50ـ ص 240فى الطعن
 61/2843ق

وأعالَدفاعَالطاعنَأنَعواباَالاعترالَفىَبابَالدليلَتجرىَعلـىَ
أنه :
أولاَََََ:بالنسبةَللمَقرََ.
م أن من القواعد المقررة أن اإلعتراف ـ بالنسبة لصداحبه ـ سديد األدلدة  ،فدنده
مددن المقددرر أيض دا ً أندده دليددل محددوط بالريددب والظنددون  ،يدددعو ألول وهةددة إلددى اله د
واإلرتياب  ،ألنه مخالف لةطبيعة البهدرية التدى تندأد بناسدها بدالاطرة عدن العقداب بمدا
فيه من ‘يااع وإيالم  ..ومن هنا تواتر النظر الصحيـ ـ فقها ً و ضداوا ً ـ عةدى إهدتراط
مددا يعددرر اإلعتددراف ويسددنده ويؤكددده
وحده

مددن أدلددة  .حتددى بددا مسددتقرا ً أن اإلعتددراف

يكاــــى الدكتور محمدود مصدطاى ـ « هدر
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دانون اإلادراوا الانا يدة ـ

ط1976 11ا ـ ص  474ا » وأندده

محدديص فددى تقييمدده عددن البح د

ضددمن

عناصره عن الداف الذد ألاأ المقر إليه  ،ثم مراعاة التيقن من يام اإلنسداام بدين هدذا
اإل رار وبين األدلة األخدرد فدى الددعود  ،بمدا يعندى أنده

بدد فدى الددعود مدن أدلدة

أخرد تواكب اإلعتراف وتؤيده وتسنده كيما يؤخذ به صاحبه ناهيد بحيدره المراد
الساب ـ أ  .ج ـ محمود مصطاى ص  740ا
ثانياَََََ:بالنسبةَللغيرََ
إذا كان ما تقدم هو يمة اإلعتراف بالنسدبة لصداحبه  ،فهدو

يعددو أن يكدون

بالنسدبة لةحيدر محدض هددهادة ضدعياة لدم تتدوفر لهددا هدروط الهدهادة الصدحيحة الكامةددة
المقبولة ـ كدليل ـ فى مقام اإلسناد الانا ى 0
لذل

يل بح  ،فقهدا ً و ضدا ًو  ،أن المبددأ أنده

يتصدور أن يكدون إ أ درارا ً

من الهخص عةى ناسه  ،فدذا تطرق المتهم فى خدالل إعترافده عةدى ناسده ـ إلدى ذكدر
أمددور صدددر أو يقددول بصدددورها عددن الحيددر  ،فدندده يكددون فددى مو ددف « الهددهادة »
عةدى الحيدر

« اإلعتدراف » وأنده إذا كدان هدذا الحيدر متهمدا ً آخدر  ،فددن مدا تضددمنه

اإلعتراف بهأنـــــه

يعدو أن يكون هدهادة مدن مدتهم عةدى مدتهم آخدر »  .ذلد ألن

اإلعتددراف بطبيعتدده إ ددرار بوا عددة ينسددبها المددتهم إلددى ناسدده  ،ومددن ثددم تكددون حايتدده
كددد رار اصددره عةيدده وحددده الدددكتور سددامى صددادق المددال  .إعتددراف المددتهم ـ ط 2
1975ا ص  281ا ومن ثم فدن وصف أ وال المتهم فدى الددعود عةدى مدتهم آخدر
فيها بأنها « إعتراف متهم عةى متهم ؟!ا » ـ إنما هو وصدف خداطئ يااندب السدداد
 ،حي

صاراها ـ وهى محض ههادة يير كامةة لتخةف اليمين ـ أن تكدون مدن بيدل

اإلسددتد

التددى ياددور لةمحكمددة أن تعددرر بهددا مددا لددديها مددن أدلددة

أن تقددوم مقددام

الدددليل ا المرا د السدداب ص  ، 282 ، 281رؤوف عبيددد ـ اإلاددراوا الانا يددة
ص  638ا
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ويعة الدكتور المال عةى مدا تقددم بقولده المراد السداب ص 283ا  :وأ دوال
المتهمددين عةددى بعددض أو إعتددراف مددتهم عةددى مددتهم  ،فيدده دا مدا ً دددر مددن الريبددة التددى
يساندها ظاهر دود  ،هدو أن صداحب هدذه األ دوال مدتهم فيهدا  ،وأنده كمدتهم مددفوع
إلبدددا ها بدددواف هخصددية بعيدددة فددى العامددة والحالددب عددن الريبددة الخالصددة فددى خدمددة
الحقيقة ومساعدة العدالة  .ولذل كان األدنى لةسداد نقض حكدم اإلداندة  .إذا كدان مبنيدا ً
عةى أ وال متهم آخر لم تتأيد بهئ يعرر صد ها 0
و ددد أخددذ األسددتاذ العميددد الدددكتور محمددود مصددطاى هددر
الانا يددة ـ

ددانون اإلاددراوا

ط1976 11ا هددامش 2ا ص  474ا ـ أخددذ عةددى محكمددة الددنقض

خةطها فى بعض أحكامها بين تار ة اإلعتراف وبين األخذ بدعتراف متهم عةدى ناسده
وإطراحدده بالنسدددبة لآلخددرين  ،ألن هدددذه الحالدددة األخيددرة

تددددخل فددى بددداب تار دددة

اإلعتراف بمعناه القدانونى وإنمدا هدى تار دة بدين يمتده بالنسدبة لةدناس و يمتده بالنسدبة
لةحير  ،فدن صـ أخذه دليالً عةى الناس فقصاراه لةحير أن يؤخذ عةى سدبيل اإلسدتد ل
 ،آية ذل ما تقوله محكمدة الدنقض فدى بعدض أحكامهدا  :ـ  « :فداإلعتراف إ درار
من المتهم يصدةـ دلديالً عةيده وحدده أمدا بالنسدبة لةحيدر فدال يعدد إعترافدا ً وإنمدا هدو مدن
بيل اإلستد

التى ياور لةمحكمة أن تعرر بها ما لديها من أدلــــدـة

أن تأخدذه

كدليل ا نقض  49/5/23مج القواعد القانونيدة ـ عمدر ـ ج  7ر دم  911ص 889
ا  .و ددد سددةم محكمددة الددنقض ضددمنا ً بواهدده النظددر هددذه  ،حددين الدد  :نقدددض
 49/5/23مددج القواعددد القانونيددة ـ عمددر ـ ج  7ر ددم  911ص  889ا « إن خطددأ
المحكمة فدى تسدمية األ دوال التدى يقولهدا مدتهم عةدى ييدره إعترافدا ً ـ ذلد
سالمة حكمها ما دام هذه األ وال مما يصـ « اإلستد ل » بها 0
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يدؤثر فدى

وحصيةة ما تقدم  ،أن لةقضاو فى فحصه ل عتدراف  ،وتكدوين عقيدتده فيده ،
لدده أن يأخددذ بدده أو يطرحدده  ،ولكندده إن أخددذ بدده إراو صدداحبه فهددو دليددل  ،وإن أخددذ بدده
إراو الحير فهو إستد ل

دليل  ،و يناو عةدى مدا تقددم عدن الددليل الصدحيـ إل امدة

اإلسناد الانا ى 0
وأضاف الطاعن أن عةة عدم إعتبار أ وال متهم عةى آخر دلديالً  ،و صدرها عةدى
باب اإلستد ل تخةص فى أن مدا دد يتضدمنه إعتدراف المقدر بالنسدبة لةحيدر  ،إنمدا هدو
فى اوهره ههادة  ،ألن إ رار المقر يتعداه ـ كد رار ـ إلى سواه  ..ولةهدهادة هدرط
ادددوهرد ينددداو عنددده إلعتبارهدددا دلددديالً وإ ً كدددان صدددارها أن تؤخدددذ عةدددى سدددبيل
اإلستد ل  ..هذا الهرط هو األهةية ألداو الههادة أو ً  ،وأداو اليمين القانونية ثانيا ً 0
ومدن هندا صددـ فدى سددديد القدانون مددا أامد عةيدده الاقده والقضدداو مدن أن الهددهادة
المعتبره دليالً أو التى يمكن إعتبارها دليالً ـ إنما هدى التدى تسدم مدن هداهد ذد أهةيدة
بعدددد حةدددف اليمدددين  .وأن إبدددداو المعةومدددا بحيدددر يمدددين  ،إنمدددا يعدددد فقدددط مدددن بيدددل
اإلسدددتد

الددددكتور محمدددود مصدددطاى  .المراددد السددداب

ـ س  447 ، 446ا

وينى عن البيان أن المتهم إذ يؤدد أ واله  .ويسوق فيها إعترافده ـ فدنمدا يؤديهدا بحيدر
حةف يمين  ،بل و يمكن تحةياه فى وا عة ار ية إ ً إذا كان خدارج مدا إتهدم هدو بده
0
تعدد دلديالً إ ً بحةدف اليمدين فددذا

فدذا كان أ وال الهاهد ـ عةى حيدته ـ
تخةف كان صاراها أن تكون إستد ً  ،فددن هدذه القاعددة أولدى بدالتطبي عةدى هدهادة
المتهم عةى ييره وحقيقتهدا كدذل ا ألن أ والده مهدوبة  ،فضدالً عدن تخةدف اليمدين ،
بكثيددر مددن الهددبها التددى مراعهددا إلددى مو ددف اإلتهددام الددذد هددو فيدده  ،وريبددة الددناس
البهرية باألثرة فى خالصها الذد د يكون بالتحميل كذبا ً وإفت اتا ً عةى آخرين !!! 0
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وقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:
« من المقرر أن الدف ببطالن األعتراف هدو دفد ادوهرد عةدى محكمدة

الموضوع منا هته والرد عةيده ردا سدا حا يسدتود فدى ذلد أن يكدون المدتهم المقدر هدو
الذد و عةيه األكراه أو يكون د و عةى ييره من المتهمدين مدادام الحكدم دد عدول
فى ضا ه باألدانة عةدى هدذا األعتدراف وأن األعتدراف الدذد يعتدد بده يادب أن يكدون
اختياريا و يعتبر كذل ـ ولو كان صاد ا ـ اذا حصدل تحد تدأثير األكدراه أو التهديدد
أو الخددوف الناه د ين عددن أمددر ييددر مهددروع كا نددا مددا كددان دددر هددذا التهديددد أو ذل د
األكراه » .
* نقض  1973/11/13ـ س  24ـ ر م  208ـ ص 999
* نقض  1975/11/23ـ س  26ـ ر م  160ـ ص 626

وأضاف الدفاع إن الدليل القولى هو اخطر ما يمكن ان يمدس العدالدة او يددخل
عةيهددا الحددش ألن عمدداده الندداس  ،والندداس ددد خةقددوا مختةاددين فددى خةقددتهم ومددداركهم
ومةكاتهم ومهاعرهم وأحاسيسهم ومهاربهم وأيراضهم ومدآربهم وضدما رهم وحرمدة
ما فى نسياهم الهخصى من صاا وما فى طباعهم مدن أخدالق تقتدرب أو تبتعدد عدن
الهما ل والخصال الحميدة بقدر ما فطر عةيه ا دمى ومدا تةقداه بدالتعةيم والمحاكداة مدن
تربية وتهذيب أو مدا صدادفه مدن مهداكل أو معضدال أو عتده فدى مطبدا أو حادر أو
وهاد نحر من أخال ه 0
صدَقَ ـ لةعدالة  ،فدنده التحددد األكبدر والخطيدر لهدا
والهاهد كما هو عون ـ إن َ
وعةيها  ..هو همهدا المقةد لواددان وضدمير القاضدى  ..وهدو هدو بةدة أحكدام و واعدد
ومباد عديدة عنيد

بهدا الهدرا السدماوية لتضدمن لهدهادة الهداهد أكبدر ـ وأحدوط ـ

در ممكن من المصدا ية واإلستقامة واألمانة ..
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وأضدداف دفدداع الطدداعن أندده إذا أخددذنا اإلسددالم مددثال لعنايددة الهددرا السددماوية
بالهدداهد والهددهادة  ..نددراه يسددةم بددل ويةا د النظددر إلددى إخددتالف وتحدداير وربمددا تنددافر
معادن الههود بين أ صى الصدق وأدندى الكدذب واإلفتدراو  ..فاإلنسدان ناسده ماطدور
عةى الخير والهر ..

هو خير محض  ،و هدو هدر محدض  « :ونادس ومدا سدواها

فألهمهددا فاورهددا وتقواهددا »  ..وكمددا ذكددر اإلنسددان بالثندداو وبالحمددد والتكددريم « ولقددد
كرمنا بنى آدم »  ..ذكدر أيضدا ً بالهاداو والدذم  « ..تدل اإلنسدان مدا أكادره »  ..بدل
ذكر بحاية الحمد وياية الذم فى ا ية الواحدة  «..لقد خةقندا اإلنسدان فدى أحسدن تقدويم
ثم رددناه أسال سافةين »  ..اإلنسان ماطور عةى الخير وعةى الهدر  ..والهدهادة فدى
هرعة اإلسالم ليس

أد « إخبار »  ،وإنما هى إخبار بصدق  ..فيخدرج مدن عددادها

ول الرور !! لذل يوصدى القدرآن المايدد بدختيدار الهدهداو مدن معدادن ويمدة نايسدة
ضمانا ستقامة ما يةقونه وتتةقاه العدالة منهم  « ..وأههدوا ذود عددل مدنكم وأ يمدوا
الههادة هلل »

الطالق 2/ا  ..واعل القرآن لةههادة نصابا يختةف مدن حالدة ألخدرد

دروا ً لمخددداطر إنادددراد واحدددد بالهدددهادة  ..النصددداب فدددى األصدددل إثندددان  ،رادددالن ،
أو رال وإمرأتان  « ..واستههدوا ههيدين مدن رادالكم فددن لدم يكوندا راةدين فرادل
وامرأتان ممن ترضون من الههداو أن تضل إحداهما فتدذكر إحدداهما األخدرد » .
البقدددرة282/ا  ..هدددذا النصددداب يرتاددد فدددى أحيدددان أخدددرد دددد َّر القدددرآن أن الحاادددة
لالحتيدداط فيهددا أهددد  ..فددى رمددى المحصددنا  ،وفددى الةعددان  ،نصدداب الهددهادة أربعددة
هددهداو  ..فصددة ذل د ا يددا األولددى مددن سددورة النددور  ..وا يددـة  15/مددـن سددـورة
النسددـاو  ..الهدداهد يددؤدد الهددهادة هلل والح د  ،ولددذل فهددو مددأمور فددى امي د األحددوال
بدلترام الصدق ـ فهل ياعل ؟!  :هذه هى القضية  ..يوصى القرآن المايدد فيقدول « :
يا أيها الذين آمندوا كوندوا دوامين هلل ههدـداو بالقسدط » الما ددة 8/ا ..

يحدول بدين

الهدداهد وبددين الصدددق أن يكددون هددو هددو المهددهود عةيدده  « ..كونددوا ددوامين بالقسددط ،
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ههداو هلل ولدو عةدى أناسكــــدـم أو الوالديـــدـن واأل دربين » النسداو135/ا  « ..وإذا
ةتم فاعددلوا ولدو كدان ذا ربدى »  ..األنعدام152 /ا ..

يكتادى القدرآن مدن المسدةم

أن يهدددددددهد بالصددددددددق إذا هدددددددهد  ،إنمدددددددا يدددددددأمره أمدددددددرا ً أن يقددددددديم الهدددددددهادة هلل ..
« وأ يمددوا الهددهادة هلل » الطددالق  2/ا ـ وينهددـاه نهيددـا عددـن كتمددـان الهددـهادة « و
يددأب الهددهداو إذا مددا دعددوا » البقددرة 282 /ا « ..و تكتمددوا الهددهادة ومددـن يكتمهددـا
فدنددـه آثددـم ةبددـه »

البقددرة 283 /ا  ..كتمددان الهددهادة كتمددان منكددر لةح د  « ..و

تةبسددوا الح د بالباطددل وتكتمددوا الحد وأنددتم تعةمددون » البقددرة 42/ا  «..ومددن أظةددم
ممن كتم ههادة عنـده مـن

ومـا

بحافـل عمدا تعمةدـون » البقدرة  140 /ا ..

يصددرف الهدداهد عددن الصددـدق هنددـآن هانددـىو و إسددـاوة مسددىو  « ..و ياددرمنكم
هدنآن ددوم عةددى أ ّ تعدددلوا إعدددلوا هدو أ ددرب لةتقددود » الما دددة 8/ا  ..هددذه الهددهادة
وااددب فددى امي د األحددوال أن تكددون هددهادة صدددق وحددـ وعددـدل ،

رور فيهددا و

ترييف و بهتان و تضةيل  « ..فداتنبوا الدراس مدن األوثدانوإاتنبوا دول الدرور »
الحج  30/ا  ..والبعد عن الههادة الرور صاة رمة وحتمية مدن صداا المدؤمنين
الدذين فديهم دال القددرآن المايدد  « :والدذين

يهدهدون الددرور وإذا مدروا بدالةحو مددروا

كراما ً صـدق هنـآن هانـىو و إسـاوة مسىو  « ..و يارمنكم هدنآن دوم عةدى أ ّ
تعدلوا إعدلوا هو أ رب لةتقود » الار ان  72/ا .
وهدددذه المنظومدددة اإللهيدددة  ،دعدددوة ربانيدددة لةعنايدددة بالهددداهد وبالهدددهادة  ،ألنهمدددا
المدددخل إلددى الحدد  ،وإلددى الباطددل أيضددا ً  ..لددم تدددع األديددان الهدداهد إلددى الصدددق
وتريبه فيده وكادى  ،و دعد النداس إلدى اإلستهدهاد بالعدادلين وكادى  ..وإنمدا راعد
رهادا ً لةناس ورهادا ً لةهاهد ولههادته  ،أن تقيم ضدوابط وهدروطا لةهداهد ولةهدهادة ،
هدروطا ً بعضددها ينصدرف إلددى تحمةدده أو أهةيتده أو صددالحيته لةهدهادة  ،كهددرط العقددل
والبةددوت والحريددة وسددالمة الحددواس والدددين والعدالددة  ،وبعضددها ينصددرف إلددى أداو
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الهددهادة وكيايتهددا  ..كحةددف اليمددين  ،وصدديحة الهددهادة  ،وموافقتهددا لةوا د  ،وماةددس
القضدداو وأركاندده وتقاليددده ضددمانا ً ألمددان الهدداهد فددى رحابدده حتددى يهددهد بحيددر الح د
والصدق  ..فى الحدي

 « :إذا إبتةى أحدكم بقضاو فالياةس أحدد الخصميدـن ماةسدا ً

ياةس ده صدداحبه » ..و تسددمـ هددذه القواعددد بدددخول عددالم الهددهادة إ ّ لمددن إحتددار
هروطها  ،وإ ّ فهو ممنوع منعا ً صريحا من أداو الههادة  ،ومنهى نهيا اطعدا ً حاسدما
عن اإلستماع إليه ..الههادة تقبل وإنما ترد بالتهمة  ،واماع أمرها فدى حددي النبدى
صددةى

عةيدده وسددةم  « :تقبددل ههددـادة خا ددـن و خا نددـة و ران و رانيددة و

ماةددود فدددى حدددد و خصدددم و مادددرب عةيددده هدددهادة رور و ظندددين فدددى و و و
رابددة» ..كددان مددن حددرص القضدداو اإلسددالمى عةددى اإلحتيدداط لةهددهادة وضددمان حيدددة
ى بدن أبدى طالدب  ،وهدو
الهاهد  ،أن رفض القاضى هريـ دعود أمير المدؤمنين عةد ّ
من هو  ،التى خاصم فيها أعرابيا فدى سديف طةحدة التدى أخدذ يةدو ً يدوم البصدرة ،
ى  ،وهددهادة
ورفددض هددهادة إبندده الحسددن وهددو حايددد النبددى ألندده ظنددين لقرابتدده مددن عةد ّ
ى!.
يالمه نبر ألنه ظنين فى و ه لعة ّ
وأضاف دفاع الطاعن أن هذه العناية اإللهية  ،كان

بةدة لةقدوانين الوضدعية ..

ناد أصداوها فى انونندا المصدرد  ،وفدى ضدا نا أيضدا  ..ددما معدا لةعدالدة منظومدة
تتحيددا العنايددة بالهدداهد وبالهددهادة  ،واإلحتيدداط فددى ذا الو د مندده  ..مخافددة الكددذب
والددرور والترييددف واإلنحددراف !!  ..الهدداهد فددى نظددر القددانون الوضددعى هددو األمددين
العادل الذد يههد بما رآه وسمعه بعد يمدين يؤديهدا عةدى الواده الصدحيـ  ..اإلختيدار
وحرية اإلرادة وأمان الناس فى أدا ها هرط أساسى من هروط بولها  ..ومدن هدروط
هددذا القبددول وضددمانا الهددهادة أن يددؤدد الهدداهد اليمددين الددذد أوابدده القددانون حسددب
ديانته  ..ياب عةى الهاهد أن يحةف اليمين بأنـه يههـد بالحدـ و يقدـول إ ّ الحد ،
هذا اإلستحالف هو من الضمانا الوضدعية التدى تعتمدد عةدى مكاندة الددين فدى نادوس
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الناس لضمان أكبر ددر ممكدن مدن أماندة وصددق الهدهادة بتدذكير الهداهد باإللده القدا م
فى كل ناس وتحدذيره مدن سدخطه عةيده إن هدو درر ييدر الحد  ..بدل وحدرم القدانون
الوضددعى ف ددا بعينهددا إرتآهددا ليس د أه دالً لةثقددة ـ مددن أداو الهددهادة إ ّ عةددى سددبيل
اإلستد ل  ،الذد ير ى إلى مستود الدليل !
وهذا اإلحتياط لةههادة ومن الهاهد  ،يكدون أوادب وألدرم وأحكدم ـ حدين يتحدد
الهاهد من مو ف ظنّى يحوطه باإلهتباه ويريب فى دوافعه وأهدافده ومراميده  ..ألنده
محكوم فى هذه الحالة بما يريد ويبحى  ،وليس مددفوعا ً بقديم الهدهادة و بمبداد الحد
واإلنصاف  ..أظهر األمثةة لهدذا الحدرج الهدديد  ،إنمدا تدأتى مدن المدادة  107/مكدررا
مددن ددانون العقوبددا المصددرد التددى أعا د الراهددى والوسدديط مددن العقوبددة إذا أخبددر
بالاريمة أو إعترف بها ..

بأس فى هذه الحالة و خوف حدين يكدون المرتهدى دد

ضددبط متةبس دا ً بقددبض الرهددوة  ..فوا عددة تةددبس المرتهددى تطم د ن العدالددة وتعطيهددا فددى
الو د ناسدده مكنددة الحكددم السددديد الصددا ب المتحددوط عةددى أ ددوال أد مددن الراهددى أو
الوسيط ـ إذا إعترف ! .
بيد أن المحاذير  ،والمخاطر ..تدأتى حدين
يكون الضبط اصرا عةدى راش أو وسديط ،
وعدددوانا عةددى آخددرين لياةدد بدعادداو

يكدون هندا وا عدة تةدبس  ،أو حدين
يادد أمامده سدود إلقداو أحمالده ظةمدا

يسددتحقه !!  .هددذا هددخص متةددبس بارتكدداب

اريمة يعا دب عةيهدا القدانون وإنحرافدـه أو إنر ده إليهدا دال بذاتده عةدى هبدوط خامتده
ومعدنه وإنحراف سةوكه !  ..وذلد يخراده إبتددا ًو مدن رمدرة « ذود العددل »الدذين
حدددض القدددرآن المايدددد عةدددى أن يكدددون اإلستهدددهاد مدددن بيدددنهم ضدددمانا ً لةصددددق ودروا ً
لةترييددف والحددش والتدددليس عةددى العدالددة  ..الخطددر عةددى العدالددة مددن هددذا المنحددرف
المقبددوض عةيدده متةبس دا ً بعددرض رهددوة أو بواسددطة فيهددا خطددر حقيقددى وها ددل  ..فقددد

409

يكون الوسيط « نصابا » نصب عةى الراهى ورين له عةدى خدالف الحقيقدة والوا د
أن ما يحصل عةيه منه سوف يعطيه لموظف ما د يكون بري دا ً وخالدـى الذهدـن تمامدا ً
مدددن « إتادددار هدددذا الوسددديط بددده ل سدددتيالو عةدددى أمدددوال ا خدددرين بالنصدددب والكدددذب
واإلحتيال  ..و د تكون رهوة الراهى يير مقبولة إذا تركد لسدبيةها وعرضد

عةدى

الموظف  ،فيكون « العارض » عارضا ً لرهوة لم تقبل منه  ،وهذه اريمدة بدذاتها ،
ولديس راهدديا بةد رهددوته فدداعترف ويسدتح اإلعادداو !!  ..إن المو ددف الددذد ينطةد
مندده الراهددى أو الوسدديط المقبددوض عةيدده ـ مو ددف مةتددبس  ،واإلحتمددا

فيدده ها ةددة ،

وأخطرها أن يميل به إنحرافه المستااد من ارمه ـ إلى اإلدعداو كدذبا ً بدأن المبةّدغ الدذد
ضبط به كان سيصل إلى مرتهى !!
وفى بيان استيااب « هرط » عدالدة « الهدهود  ،المدأمور بده فدى القدرآن
المايد  ،ال أهل الاقه » إن من يرتكب يير الكذب من المحظدورا يرتكدب الكدذب
أيضا  ،ولذل فدن  :العدالة « هرط واوب العمدل بالهدهادة » ،وعندد أبدى يوسدف
أن « العدالددة » هددرط لةهددهادة  ،ومددن المتا د عةيدده أندده

يكتاددى بظدداهر العدالددة بددل

يادب عةددى القاضدى أن يسددأل وأن يستقصددى حدال الهددهود  ،وفددى فتداود إبددن حاددر ،
وا هارا

لةمقدسى  ،أن القاضى «

يناذ الحكم بالههادة حتى يتبدين لده « عدالدة »

الههود فى الظاهر والبداطن  ..فدال عدالدة « لصداحب معصدية »  ،ألن « المعصدية
» مسقطة لةعدالة 0
فالوسدديط وراهدديه المتةبسددان بوا عددة ددبض  ،همددا فددى أ ددل القةيددل مددن مقددارفى
المعاصى  ،الماتر ين عةى محارم القدانون  ،الاا ددين لةعددل وا سدتقامة  ،المدردودة
ههادتهم بحكم الهرع  ،يركب عةى ذل ما هو ابض مسديطر عةدى ناوسدهم الضدعياة
مددن ريبددة محمومددة فددى اإلفددال مددن العقدداب الددذد إهددرأب لهددم وصددار نكبددة محققددة
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ودانيدددة ـ فمددداذا يمكدددن أن ننتظدددر مدددن أمثدددال هدددؤ و ؟!  ..هدددل تسدددتيقظ فادددأة المثدددل
والمباددو التى مات

فى ناوسهم فيتحولدون بحتدة عدن األثدم وا نحدراف  ،إلدى نهددان

الح والعدل ؟!!
وهنا مكمن الخطورة البالحة !!
وأضاف دفداع الطداعن أن مدن الحاةدة و ةدة التبصدر وإنعددام الاطندة ـ اإلنددفاع
فى مااراة أد من الوسيط وراهيه المتةبسدين  ..فقدـد يكدـون كاذبدا ً  ،يمةدى عةيده كذبده
حرج مو اه والعقوبة المهددة له  ،فتدفعده مآربده ل فدال باريرتده  ،و تحركده ديم
الح والعدل واإلنصاف  ..هنال يكون مو ف السةطا المعنيدة بالعدالدة مو ادا ً يايدـة
فـى الد ـة والحـرج  ..فال ينبحى ـ و هو من الحكمدة ـ بدول هدذا اإلعتدراف المهدبوه
عةددى عالتدده  ..إن حكمددة اإلعادداو

تنطة د مددن ماددـرد إعتددراف ددـ أد إعتددراف ،

وإنمددا مددن إعتددراف « صددادق » يواف د الوا د ويطابقدده  ..وهددذا هوالماددال الحقيقددى
والخطير الذد يتعين اإللتاا

فيه إلى هذا كةه ،والتحوط من إيراواته !!..

إن المددادة  107/مكددررا ً عقوبددا ،

ينبحددى و ياددور أن تكددون بابددا ً لطةددب

النااة با فتراو وتةطدي األبريداو بحيدر حد  ،وكثيدرا ً مدا تددل الهدواهد واأل ضديا ،
عةى و وع عدد من ضعاف الناوس فى حمأة هذا الارم البه  ،فتدرين لهدم أناسدهم ،
و ددد يددرين لهمحيددرهم ؟!!  ،أن يعترفددوا إعتراف دا ً يسددارعون إلي ده نادداة ً ألناسددهم ودون
مبددا ة بأندده يظةددم آخددرين بحيددر حد  ..مثددل هددذه النوعيددة مددن الندداس ،نوعيددة هابطددة ،
يمها متاككدة منحةدة  ،وأخال ياتهدا معيبدة  ،وهدى تتقيدأ مدا تتقيدأ بده متخاادة أيضدا ً مدن
حةددف اليمددين ألن القددانون يعادديهم بددل

يايددر تحةددياهم اليمددين مدداداموا متهمددين سددواو

باإلرهاو أو الوساطة  ..بينما هذا اليمدين هدو آخدر « معا دل » اإلحتيداط لةهدهادة مدن
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تحول المتحولين وماتريدا

وأكاذيدب وإدعداوا

الكداذبين المددفوعين بمدأرب اإلفدال

من محبة وعقاب الارم الذد فرط منهم وضبطوا متةبسين بارتكابه !!
والخطر هنا ليس الناام فقدط مدن المنحدرف المقبدوض عةيده ومآربده ومراميده
ل فال

من اريرته  ،وإنما هو خطر د يالبس رادل الضدبط حدين يتصدور أنده بهدذا

اإلعتراف يقود أو يولد الدليل الذد يتيـ له اإلمسا بمن يتعقبه ! .
ومو ددف سددةطا الضددبطية  ..أو بعددض راددال الضددبط  ،مددن المددادة 107 /
مكررا ً عقوبا

 ،وما تاتحه من إيدراوا الحادر أو التهداي عةدى اإلعتدراف وربمدا

تريينه لةمقبدوض عةيده أو عةديهم لمالحقدة المرتهدى أو مدن يظدـن أنده مرتهدى  ..هدذا
المو ف يارد العدالة مدن « سدياج » اإلحتياطدا التدى تحصدن بهدا لحمايدة الحقيقدة
مددن أكاذيددب المتقددولين !  ..أخطددر اإلنر ددا إنمددا تددأتى مددن بدداب حسددن النوايددا ..
الطري إلى اهنم د يكون ماروها ً بالورود والمحريا

 ..عةيندا أن نددر أن المدادة /

 107كمددا هددى اسددر لتعقددب المرتهددى الحقيقددى تتبع دا ً يتدديـ إ امددة الحاددة والبرهددان
والدددليل عةيدده مددن خددالل إعتددراف الراهددى أو الوسدديط  ،فدنهددا تاددتـ أيضددـا ً باب دا ً مخيا دا ً
لتضددةيل العدالددة والتدددليس عةيهددا بكددذب هددذا أو ذا باإلفت ددا

ـ ربمددا عةددى بددر !! ـ

خالصا ً من الاريمة التى ضبـط المتقول متةبسا ً بها !!
« أياكم والظةم فدن الظةم ظةما

يوم القيامة » 0

وأضاف دفاع الطاعن أنه من المهدم اددا ً وضدرورد اددا ً  ،أن نددر اميعدا ً ،
ضددبطية  ،ونيابددة  ،ومحددامين  ،أن واابنددا فددى وا عدده رسددالة  ..والرسددالة تنهددد الح د
والعددل والخيدر ،

تسدعى و تقبدل الظةدم والادور والهدر  ..عةيندا أن نددر ونةتاد
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بعم وصدق إلدى أن اتهدام األبريداو وتةطديخهم واإلفتدراو عةديهم  ،وهدو إحتمدال وارد
تاتحه بقوة تة المادة  107/ـ إنما هو ظةدم عظديم ،

تقتصدر مسد وليته عةدى النداط

المتقددول بددالرور  ،وإنمددا تمتددد لكددل مددن يحرضدده أو يريندده لدده أو يتا د معدده عةيدده أو
يستسةم لريبته الهريرة فيه بحير بح وتمحيص وتد ي !!!
هذه خدواطر تددافع إلدى الخداطر  ،مدن وا د ضدايا طرحد ومطروحدة ا ن
عةددى السددداحة  .. ،تصدددره أورا هدددا والبددداطن فيهدددا بددأن مدددا تقيدددأه الدددبعض فيهدددا مدددن
إعترافددا  ،هددو إف د ورور وبهتددان  ،دفعهددم إليدده ريبددا
نااة

حقيددرة هددريرة فددى تةمددس

يستحقونها ـ و د يخاقون بريم نذالدة اإلعتدراف الكداذب فدى نيةهدا ..

تتدورع

ضما رهم فى مأربهم المةتدود عدن ولدوت هدذا الهدر وظةدم ا خدرين  ..دون أن يخدتةج
لهم اان  ،أو تهتر لهم هعرة  ..فقد ألادوا عدالم الاريمدة وإاتدرأوا عةدى وطو محدارم
القددانون  ،فددال يضاضددة عندددهم ل فددال باريددرتهم مددن إلقدداو أحمددالهم عةددى الندداس ،
واإلفتراو بحير ح

والخوض فى هرف وعرض وإعتبار الناس !! .

وتمس دفاع الطاعن بدبطالن فضدال عدن كدذب ا عترافدا المبدداة  ،و مدراو
فى أن المتهم األول

الطاعن ا أيمن سةيمان صاحب صاة فى النعى بدالبطالن عةدى

ا عترافدا الكاذبددة التددى أبدددي لةادور كددذبا باإلعادداو  ،وفددى بيدان ذلد

ددال إن المددادة

 302/أ .ج نصد عةددى أندده  :ـ « يحكددم القاضددى فددى الدددعود حسددب العقي ددة التددى
تكون

لديه بكامل حريتده  ،ومد ذلد

يادور لده أن يبندى حكمده عةدى أد دليدل لدم

يطدر أمامدده فددى الاةسددة  ،وكدل ددول يثبد أندده صددر مددن أحددد المتهمددين أو الهددهود
وتح وطأة ا كراه أو التهديد به يهدر و يعول عةيه ».
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فهذا النص وض واابا عةى عات القاضى مباهرة أ يعدول فدى ضدا ه عةدى
ول لمدتهم أو هداهد صدادر تحد وطدأة اكدراه أو تهديدد أو وعيدد  ،والوعدد كالوعيدد ،
وأعطى لكل متهم الح فى أن يدف ببطالن وبعدم التعويدل عةدى أ دوال أىهداهد وعةدى
أ وال أد متهم سواه طالما د عابها عيب من هذه العيوب .

واستهددهد دفدداع الطدداعن بقضدداو محكمددة الددنقض بددأن « الدددف بددبطالن أ ددوال
الهاهد لصدورها تح

تأثيرة ا كراه هو دفد ادوهرد يتعدين عةدى محكمةالموضدوع

أن تعرض له بالمنا هة والتانيد لتبين مدد صحته و يعصم الحكم ول المحكمدة أنهدا
تطم ن الدى أ دوال الهداهد مدا دامد

أنهدا لدم تقدل كةمتهدا فيمدا أثداره الددفاع مدن أن تةد

األ وال انما أدلى بها نتياة ا كدراه الدذد و د عةيده ـ وأنده

يكادى لسدالمة الحكدم أن

يكون الدليل صاد ا متى كان وليد ااراو يير مهروع ».

* نقض  1972/6/11ـ س  23ـ ر م  203ـ ص 906
* نقض  1975/5/12ـ س  26ـ ر م  98ـ ص 423
* نقض  1968/11/18ـ س  19ـ ر م  196ـ ص 974


وقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:
« مدددن المقدددرر أن الددددف بدددبطالن األعتدددراف هدددو دفددد ادددوهرد عةدددى محكمدددة

الموضوع منا هته والرد عةيده ردا سدا حا يسدتود فدى ذلد أن يكدون المدتهم المقدر هدو
الذد و عةيه األكراه أو يكون د و عةى ييره من المتهمدين مدادام الحكدم دد عدول
فى ضا ه باألدانة عةدى هدذا األعتدراف وأن األعتدراف الدذد يعتدد بده يادب أن يكدون
اختياريا و يعتبر كذل ـ ولو كان صاد ا ـ اذا حصدل تحد تدأثير األكدراه أو التهديدد
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أو الخددوف الناه د ين عددن أمددر ييددر مهددروع كا نددا مددا كددان دددر هددذا التهديددد أو ذل د
اإلكراه » .
* نقض  1973/11/13ـ س  24ـ ر م  208ـ ص 999
* نقض  1975/11/23ـ س  26ـ ر م  160ـ ص 626



وقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََ:
من المقرر أن الدف ببطالن اإلعتراف هدو دفد ادوهرد يادب عةدى محكمدة

«

الموضوع منا هته والرد عةيده ردا ً سدا حا ً يسدتود فدى ذلد أن يكدون المدتهم المقدر هدو
الذد و عةيه اإلكراه أو يكون د و عةى ييره من المتهمدين مدادام الحكدم دد عدول
فى ضا ه باإلدانة عةى هذا اإلعتراف  .وأن اإلعتراف الذد يعتد بده يادب أن يكدون
إختياريا صادرا ً عن إرادة حرة فال يصـ التعويل عةى اإلعتراف ـ ولدو كدان صداد ا ـ
متدى كدان وليدد إكدراه أو تهديددد كا ندا ماكدان ددره وكددان الوعيدد أو اإليدراو يعدد ددرين
اإلكدددراه والتهديدددد ألنددده لددده تدددأثير عةدددى حريدددة المدددتهم فدددى اإلختيدددار بدددين اإلنكدددار أو
اإلعتراف ويؤدد إلى حمةه عةى اإلعتقاد بأنده دد ياندى مدن وراو اإلعتدراف فا ددة أو
يتانب ضررا ً مما كان يتعين معه عةى المحكمة و د دف أمامها بأن إعتدراف الطداعن
الثال

نتياة إكدراه مدادد وأدبدى تمثدل فدى إحتاداره أكثدر مدن ثالثدة أيدام بدل عرضده

عةى سةطا

التحقي وتانيبه اإلتهدام واعتبداره هداهدا ً فدى حالدة إد ده بداإلعتراف أن

تتولى هى تحقي هذا الدفاع وتبح الصةة بين اإلكدراه وسدببه وعال تده بأ والده  ،فددن
هى نكة

عن ذل ولم تعرض البتة لةصةة بين الوعد وبين إعترافه الذد عولد عةيده

وتقول كةمتها فيده فددن حكمهدا يكدون معيبدا ً بداإلخالل بحد الددفاع فضدالً عدن القصدور
بما يعيبه ويواب نقضه من هذه الناحية أيضا » .
* نقض  2002/2/6ـ فى الطعن  71/ 20300ق .
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ومددن القواعددد المقدررة فددى هددذا الصدددد أن اإلعتددراف بالنسددبة لصدداحبه ـ سدديد
األدلة ولكنه دليل محوط بالريب والظنون يدعو ألول وهةة إلدى الهد واإلرتيداب ألنده
يخدالف الطبيعدده البهددرية التدى تنددأد بناسددها وبدالاطرة عددن العقدداب بمدا فيدده مددن إيادداع
وإيالم .
ومن هذا تواتر النظر الصحيـ فقهدا و ضدا ًو عةدى إهدتراط مدا يعدرر اإلعتدراف
ويسنده ويؤكده من أدلة حتى با مستقرا ً أن اإلعتراف وحده
محيص فى تقييمده عدن البحد

يكادى ل داندة  .وأنده

ضدمن عناصدره عدن الدداف الدذد ألادأ المقدر إليده ثدم

مراعاة التقيد من يام اإلنساام بين هذا اإل درار وبدين األدلدة وبدين األدلدة األخدرد فدى
الدددعود بمددا يعنددى أندده يتعددين مددن واددود أدلددة أخددرد فددى الدددعود تواكددب اإلعتددراف
وتؤيده حتى يؤخذ به صاحبه ـ أما بالنسدبة لةحيدر فهدو يعددو ان يكدون بالنسدبة لةحيدر
محض ههادة ضعياة لم تتوفر لها هروط الههادة الصحيحة الكامةدة والمقبولدة كددليل
فى مقام اإلسناد الانا ى .



ولهذاَإستقرَالفقهَوالقضاءَعلىَأنَ:

« اإلعتددراف لدده حايتدده القاصددرة عةددى المددتهم المعتددرف فدددذا تطددرق إلددى ييددره فدندده
يكون فى مو ف الههادة عةى الحير
ما تضمنه مدن إعتدراف بهدأنه

اإلعتراف ـ فدذا كان هذا الحيدر متهمدا ً آخدر فددن

يعددو وأن يكدون هدهادة مدن مدتهم عةدى مدتهم آخدر ـ

ويضحى وصاه بحير ذل خاط ا ً ـ أنه محض ههادة يير كامةة دون حةف يمدين وتعدد
من بيل اإلسدتد ل يتعدين تعريرهدا بمدا لددد المحكمدة مدن أدلدة أخدرد ـ خةصدة وأن
المددتهم المعتددرف عةددى ييددره يكددون عددادة مدددفوعا ً بدددواف هخصددية بعيدددة عددن الريبددة
الخالصة فى خدمة الحقيقة ومساعدة العدالة » 0
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* هر اإلاراوا الانا ية لةدكتور  /محمود مصطاى ط  1976ص 1474

انتهى ما نقةناه نصا عن مذكرة دفاع الطاعن لمحكمة الموضوع ا
*

*

*

وبدالراوع إلددى أسددباب الحكددم المطعددون فيدده يتبدين أنهددا اكتاد فددى ردهددا عةددى
أوادده الدددفاع الاوهريددة سددالاة الددذكر بمددا مددؤداه أن الدددف بدددكراه المتهمددين المعتددرفين
ضد الطاعن عةى اإلعتراف

دليل عةيه ولم يكن إ لةريبة فدى اإلفدال مدن العقداب

فضالً عن أن المتهم األول الطاعن ا

صاة له فى الطعن ببطالن تةد اإلعترافدا

ولددو كددان يسددتايد مندده  ،إذ أن تحقي د المصددةحة فددى الدددف

ح د لواددود الصدداة فيدده

وفض دالً عددن ذلدد فدددن المتهمددين المعتددرفين رددوا اعترافدداتهم المبددداة أثندداو التحقيدد
ا بتدددا ى وباةسددة المحاكمددة ولددم يثددر أد مددن المدددافعين أن اعترافدداتهم السددابقة كان د
نتياة إكراه أدبى أو مادد ؟!!ا
وما أوردته المحكمة فيما تقدم

يصدةـ ردا ً عةدى دفداع الطداعن السدالف الدذكر

ألن اعترفدا المتهمدين المهدار إلديهم آنادا لدم تنصدب عةدى كدل مدنهم وحدده وإنمدا كدان
ا عتددراف الصددادر مددنهم متعددديا ً إلددى الطدداعن  ،بمعنددى أن اإلعتددراف لددم يكددن حايتدده
اصرة عةى المتهم المعتدرف فحسدب بدل تعدداه إلدى الطداعن  ،بمدا يتحقد معده صداته
ومصةحته ـ وكما ض محكمة النقض ـ فى التمس ببطالن ذل اإلعتدراف لصددوره
عن إكدراه مدادد ومعندود طالمدا أن المحكمدة اتخدذ مدن تةد ا عترافدا وانسدحابها
عةى الطاعن دليالً ضد األخير و ضد بددانتده بنداو عةيهدا بمدا يحد لةطداعن التصددد
لما هاب تة اإلعترافدا

مدن بطدالن لصددورها عدن إرادة ييدر حدرة أو مختدارة كمدا

سب اإليضا .

417

بمعنى أن اعدة أن الصاة فى الددف سدابقة عةدى المصدةحة فيده

تطبد إ إذا

كان الدليل المنعى عةيه بالدف بالبطالن اصرا ً عةى المتهم المعترف وحده .

أمددا إذا تعددداه إلددى ييددره كمددا هددو الحددال فددى اعترافددا المتهمددين مددن الثددانى
لةخامس التى لم تقتصر عةيهم فحسدب بدل امتدد وتعدد إلدى الطداعن كدذل  ،وبدذل
أضحى بديهيا ً أن يكون لةمؤاخدذ بهدذه اإلعترافدا كامدل الصداة والمصدةحة فدى النعدى
عةيها بالبطالن لصدورها عن إكراه مادد أو معنود ودون إرادة حرة ومختارة .



وقضتَمحكمةَالنقضَبأنََ:
«الوعد أو اإليراو رين اإلكراه والتهديد ألن له تدأثير عةدى حريدة المدتهم بدين

اإلنكدار واإلعتدراف ويدؤدد إلدى حمةده عةدى اإلعتقداد بأنده ياندى مدن وراو اإلعتدراف
فا دة أو يتانب ضررا ً مما كان يتعين معه عةى المحكمة و د دف أمامها بدأن إعتدراف
المتهم كان نتياة الوعد واإليراو أن تتولى هى تحقي هذا الددفاع وتبحد الصدةة بدين
اإلعتراف وسببه وعال ة الوعدد بده ـ فددن هدى نكةد عدن ذلد ولدم تعدرض البتده لهدذا
الدفاع الاوهرد ولم تقل كةمتها فيه فدن حكمهدا يكدون معيبدا ً باسداد التددليل فضدالً عدن
القصور بما يستواب نقضه ما دام

د إتخذ من هذا اإلعتراف دليالً ضدد الطداعن

و ض بددانته بنا ًو عةيه »0
* نقض  1983/6/2ـ س  34ـ ر م  146ـ ص  730ـ طعن  951لسنة  53ق
* نقض  1983/2/23ـ س  34ـ ر م  53ـ ص  274ـ طعن  6453لسنة  52ق


وقضتَأيضاَبأنهََ:
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« مددن المقددرر أن الدددف بددبطالن اإلعتددراف هددو دف د اددوهرد وعةددى محكمددة
الموضوع منا هته والرد عةيده ردا ً سدا حا ً يسدتود فدى ذلد ان يكدون المدتهم المقدر هدو
الذد و عةيه اإلكراه او ان يكون د و د عةدى ييدره مدن المتهمدين مدا دام الحكدم دد
عول فى ضا ه باإلدانة عةى هذا اإلعتراف . » 0
« وأن اإلعتددراف الددذد يعتددد بدده ياددب أن يكددون إختياريدا ً و يعتبددر كددذل

ـ

ولدو كدان صداد ا ً ـ إذا حصدل تحد تدأثير اإلكددراه او التهديدد او الخدوف الناهد ين عددن
امر يير مهروع كا نا ً ما كان در هذا التهديـــد أو ذل اإلكراه » 0
* نقض  1975/11/23ـ س  26ـ ر م  160ـ ص  726ـ طعن  45/1193ق
* نقض  1973/11/13ـ س  24ـ ر م  208ـ ص  999ـ طعن 43/948ق
* نقض  1997/12/6ـ طعن 67/2479ق


وقضتَكذلدَبأنهََ:
« بانه

يصـ فى منطد العقدل وبالبداهدة ان يدرد الحكدم عةدى الددف بدبطالن

اإلعتراف الحاصل امام اهة من اهدا

التحقيد ألنده كدان وليدد اإلكدراه ـ بدطم نانهدا

إلدى هدذا اإلعتدراف لحصدوله أمدام تةد الاهددةأو لعددم ذكدر مدن نسدب إليده اإلعتددراف
أمامها او انه كان مكرها ً عةيه او انهدا ناظرتده فةدم تةحدظ بده أثدارا ً تايدد التحقيد مدا دام
أندده ينددارع فددى صددحة ذل د اإلعتددراف امددام تة د الاهددة ـ كمددا أن سددكو المددتهم عنددد
اإلفضاو بوا عدة اإلكدراه فدى أيدة مرحةدة مدن مراحدل التحقيد لديس مدن هدأنه أن ينادى
حتما ً و وع اإلكراه فى آية صورة من صورة مادية كان

أو أدبية » 0

* نقض  1983/2/23ـ س  34ـ ر م  53ـ ص  274ـ طعن 52/6453ق

وإذ خددالف الحكددم المطعددون فيدده هددذا النظددر فدندده يكددون معيب دا ً واابددا ً نقضدده
واإلحالة كما سب اإليضا

.
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سابعَاأََ:قصورَآخرَفىَالتسبيب :
تمسد دفدداع الطدداعن كددذل فدى دفاعدده بمذكرتدده أندده
ددرار لانددة التظةمددا

و فددى افتددراض أنهددا كان د

محدل بتاتددا ل هددتباه فددى

بر اسددة ر يسددها القاضددى الاةيددل

خاضعة لسديطرة أو هيمندة لةمدتهم األول  ،وفدى بيدان ذلد

دال إن هدذه الةاندة يرأسدها

دداض اةيددل  ،لددم تقددل أو تتقددول التحريددا فددى حقدده بكةمددة  ،و
التحريا

الدد و تقولدد

بكةمة فى ح أعضاو الةانة  ،ومن يير المعقول أن يكدون لةمحدامى المدتهم

األول سيطرة عةى كل أعضاو الةاندة  ،ناهيد بر يسدها القاضدى الاةيدل  ،و دد أسدةف
دفاع الطاعن ومن وا مستندا

حافظتده  3 /ـ  2010/8 /4لمحكمدة الموضدوع ـ

لانة التظةمدا أصددر

درارا ضدد ياسدر المدال موكدل المدتهم األول  ،ولدو

أن ذا

كان له سيطرة وهيمنة عةى الةانة ور يسها القاضى الاةيدل  ،لكدان األولدى أن ياامدل
موكةه !!
وأضاف دفاع الطاعن أنه

يرابة فى أن يحضر المحدامى محمدد طدب اةسدة

نظر التظةم فى  ، 2010/4/12فهو الذد دم بناسه التظةم ومستنداته .
و ددد س د ل  ......المددتهم الراب د ا فددى أ والدده باةسددة تحقي د  2010/4/26ص
 /37تحقي :
سـ

وبأد صاة حضر الاةسة المنعقدة  2010/4/12؟

ج ـ

أنا حضر

سـ

وهل ياور ذل فى الحضور أمام لانة التظةما

ج ـ

بصاتى مقدم طةب التظةم المقدم من  .....المتهم الثانى ا .

أيوه وهى لانة التظةما

؟

اعتبرتنى ماوض من  ......المتهم الثانى ا .
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و ددد فددا هددذه األسدد ةة  ،أن إدارة الاةسددة منوطددة بر يسددها  ،األسددتاذ القاضددى
ر يس الةانة  ،فهو الذد يدير الاةسة  ،ويقبل أو

يقبل الحضور .

هددذا و ددد أوضددـ  ....المددتهم الراب د ا ص  / 36 ، 35تحقي د  ،بددذا

اةسددة

تحقي  2010/4/26ـ أوضـ أنه استخرج ههادة رسدمية و ددمها إلدى لاندة التظةمدا
باةسة  ، 2010/4/12وتايدد ـ وهدى صدادرة مدن محكمدة هدمال القداهرة ا بتدا يدة ـ
أن دعدود الددرد والدبطالن بخصددوص مةكيدة بددا األرض متداولدة  ،و تخددص ......
المتهم الثانى ا  ،وليس خصما أو طرفا فيها  ،وأنها مرفوعة فقدط عةدى البدا الدذد
باعها له  ،ولم يختصم فيها  ،وأضاف أنه دم هذه الهدهادة بناسده إلدى لاندة التظةمدا
 ،وبسدؤاله لمداذا لدم يقدددمها إلدى الهد ون القانونيددة  ،أاداب بدأن هددذا لدم يكدن ممكنددا ألن
ددرار الةاندددة بالتأايدددل مدددن اةسدددة  2010/3/29إلدددى اةسدددة  2010/4/12ـ لدددم
يتضمن إحضار هذه الههادة  ،فكدان

بدد لده مدن تقدديمها إلدى لاندة التظةمدا  ،و دد

فعل  ،و دم فى التظةم أحكاما لمحكمة النقض تؤيد صحة التظةم .
وأضاف دفاع الطداعن إن عمدل لاندة التظةمدا عمدل هي دة ور يسدها داض
 ،وليس عمالً فرديا  ،أو عمل فرد  ،و محل من ثم لتحميل رار الةاندة عةدى المدتهم
األول الطدداعن ا  ،ناهيدد باسددتخالص كددل هدددذه التادددياا إللصددا ها بدده  ،وكأنددده
الحدداكم بددأمر

الددذد يددأتمر القاضددى ر دديس الةانددة بددأمره  ،ويددأتمر أعضدداو الةانددة

بأمره  ،بينما يقول الوا الذد دمه بحافظته  3 /لمحكمة الموضوع ـ أن ذا الةاندة
رفض

تظةم موكةه ياسر المال !
وأن ما تقدم  ،لديس َحسْدبه أن يبدر سداحة المدتهم األول الطداعن ا مدن الريدب

والظنون  ،وإنما هدو آيدة أخدرد عةدى فسداد وبطدالن وبهتدان وعددم اديدة التحريدا ،
التددى اهددتط

ولددم تاد ّد  ،فقدداد اإلاددراوا إلددى الددبطالن  ،وأسةس د إلددى كددل هددذه

421

األكاذيب التى أتاح لمن هرد

ضما رهم  ،النصب عةى المدتهم الثدانى  ،ثدم السدعى

ل فددال مددن اريددرتهم باإللقدداو عةددى المددتهم األول بدداعتراف كدداذب

ظددل لدده مددن

الحقيقة !!!
كما أن الثاب

باإلاراوا  ،أن أعضاو الر ابة اإلدارية أسرفوا عةدى أناسدهم

عدددن لهدددم التسدددايل  ،وكددددان بيددددهم مسددداو يددددوم
وعةدددى اإلادددراوا  ،فسددداةوا مددددا َ
 2012/4/13إذن صددادر مددن النيابددة العامددة بالمرا بددة والتسددايل  ،ولددديهم ـ بحددض
النظر وهو

يحض عن بطالنه ـ لديهم من األسداليب والوسدا ل واألاهدرة الحديثدة مدا

يسدتطيعون بدده تدددبير رصددد وتسددايل الةقداو بمكتددب المددتهم الرابد  ، .......إلثبددا مددا
يدور فيه  ،فهو « الثمرة » المرادوة مدن كدل هدذه اإلادراوا  ،والتدى يمكدن أن تقددم
لةقضاو دليال يعرر إتهاماتها التى َادر

اإلادراوا وراوهدا  ،ولكدن الر ابدة اإلداريدة

لم تقدم تسايال صدوتيا أو مر يدا لمدا دار بمكتدب المدتهم الرابد مسداو ، 2010/4/13
و يخرج هذا القعود عن أحد احتمالين

األول  :أنها رصد

وساة

فوادد

ثال

لهما :ـ

أن التسدايل

يسدعاها فدى َا ّدر المدتهم األول

الطدداعن ا إلددى دا ددرة المسدد ولية  ،بينمددا هددو هدددفها مددن القضددية كةهددا ،
فحاب من ثم ولم تقدم التسايل !!!

الثددانى  :أنهددا عددد عددن القيددام بهددذا الوااددب  ،وهددذا يحسددب عةيهددا  ،و ياددور أن
يحسب عةى المتهم األول  /الطاعن ليؤخدذ بأ اويدل مدن يسدتهدفون الحصدول
عةى اإلعااو لتانيب مساولتهم عن اريمة النصب !!!
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وأضاف دفاع الطاعن أن أعضاو الرا بة رددوا أنهم كانوا كامنين بأسدال مكتدب
المتهم الراب  ،فدذا صـ هذا  ،فدن مدؤداه أنهدم هداهدوا المتهمدين األول والثالد فدور
محادرتهما باب العقار الكا ن به مكتب المتهم الراب  ،وأن مؤدد هدذه المهداهدة  ،أن
بحيارة أحدهما أو بحيارة كةيهما  ،المبةغ الماترض أنه رهدوة دفعهدا المدتهم الرابد ،
و رم ذل ومقتضاه أن يتم القبض والتاتيش فور الخروج مدن بداب العقدار الكدا ن بده
المكتب بل أن يتعرض الدليل المستهدف لةضياع  ،وحتى يتم تنايدذ اإلذن فدى إطداره
وهو القبض والتاتيش حال تقاضى الرهوة أو عقب تقاضيها مباهرة  ،والقدبض عةدى
الراهى  ،بينمدا الحاصدل أن أعضداو الر ابدة اإلداريدة لدم يتعرضدوا إ ّ حقدا بعدد مدا
يريد عن نصف ساعة مدن المحدادرة  ،بداعتراض السديارة أثنداو مسديرها المعتداد فدى
الطري د العددام  ،وهددو مسددير

يهددكل اريمددة و حالددة تةددبس  ،ويخددرج التعددرض

لةسدديارة ـ و ددد خددرج ـ عددن نطدداق اإلذن  ،األمددر الددذد حمددل إلددى اددوار عالمددا
ا ستاهام  ،حمل الددليل عةدى بطدالن القدبض والتاتديش ومدا ترتدب عةيهمدا  ،وبطدالن
وعدددم اددوار ا عتددداد بهددهادة أو بمحضددر مددن دداموا أو هدداركوا فددى هددذا اإلاددراو
الباطل !!!

وأضداف دفدداع الطداعن أندده
الطاعن ا حال أنه

يادور نسددبة القبدول افتراضددا إلدى المددتهم األول

يواد تسايل يثب أن المتهم األول َبل أخذ رهدوة  ،وافتدراض

القبدددول ييدددر ادددا ر  ،فالمسددد ولية الانا يدددة

تقدددوم فعدددال أو صددددا ـ عةدددى مادددرد

ا فتددراض  ،بددل ياددب أن يكددون ثبوتهددا يقينيددا
تواتر

ظنيددا و افتراضدديا ،وعةددى ذلدد

أحكام القضاو .
وبالراوع إلى أ وال المتهم الخامس  .......ص  / 8 ، 7تحقي  ،يبين أنده

ال بحصر الةاظ :
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« محمدد طدب طةد ور دة فيهددا فةدوس و ددال أ سدم بدداهلل العظديم أن الاةددوس دد
 50ألددف انيدده همددا الةددى أخدددتهم مددن الرااددل بتدداع المبددانى صدداحب حتددة األرض
و ال إنه هو هدا يأخدذ  20ألدف انيده و 20 ......ألدف انيده وأندا  10آ ف انيده
»  ،ولم ينسب المتهم الخامس  .......إلى المدتهم األول  .......أنده تكةدم أو أفصدـ
بأد صورة عن القبول ا
وأضاف المتهم الخامس بحصر الةاظ  « :وفعال محمدد طدب » أعطدانى «
 30ألدف انيده » وكددان « معايدا » هددنطة سدوداو فيهددا أوراق الهدحل بتدداعى » و
« حطي » فيها ألـ  30ألف انيه بتوعى أنا و ......عةى حد وله ا »
وفددى ص  / 38تحقي د  ،ددال المددتهم الخددامس  « :......أنددا هددة الاةددوس كةهددا
بتداعتى أندا و.........

حدظ أن  .....الطداعن ا لدم ياصدـ دط عدن بولهدا ا فددى

الهنطة الةى كان معايا » .
وأضاف دفاع الطاعن أنه د كان يمكن إلقاو الةوم عةدى  ........ /المحدامى عةدى
ذهابه رفقة صديقه الكاتب المدتهم الخدامس إلدى مكتدب رميةده المحدامى  ......المدتهم
الراب ا ! وانتقاد ذهابه ! ولكن

يتسنى بيقين ـ الارم ارما ً مؤكدا ً بأنه بدل أو كدان

سيقبل ما يقال عةى لسان أد من المتهمين الراب أو الخامس ؟!!! ،
كما أنه

يمكن القط بيقدين وبضدمير مطمد ن ومسدتريـ أن  ....... /بدل

أو كدان سديقبل ؟ !!  ،و صددارد ا فتراضدا

مهمدا سددوير

أن تؤخدذ عةدى الظددن

يير المؤكد ويير المقطوع به  ،بينما القبول أو األخذ ـ ينبحى أن يكوندا بددليل إثبدا
يقينى مؤكد وكاهف عن نية يقينية مؤكدة ماروم بها ارما ً
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يداخةه أد ظن !!

وأضاف دفاع الطاعن أن عود راال الضبطية د ارد عةى ثالثة محاور :
األول  :أمددا أنهددم رصدددوا وسدداةوا لقدداو مسدداو  2010/4/13بمكتددب المددتهم الراب د
وحابددوه ألندده

يسددعاهم أو عدددوا عددن الرصددد والتسددايل فحددالوا ـ فددى

الارضددين ـ بددين العدالدددة وبدددين أن تقضددى بيقدددين فددى حددد المدددتهم األول /
الطاعن !
الثاني  :أنهم لم يقبضوا عةى المتهم األول الطاعن ا والخامس فدور خرواهمدا مدن
بدداب العقددار الكددا ن بدده مكتددب المددتهم الراب د مسدداو  2010/4/13فاوتددوا
تنايذ اإلذن واروا الهكو والظنون إلى ساحة الدليل !!!
الثال د

 :أن اعتددراض سدديارة فددى الطري د العددام فددى سدديرها المعتدداد دمددغ القددبض
والتاتيش بدالبطالن لو وعهمدا خدارج نطداق اإلذن وفدى ييدر حالدة تةدبس
فضالً عن أن التاتيش ـ الباطل !!! ـ عدال نتياتده بدالمتهم الخدامس .......
وحدده دون سدواه ألن المبةددغ عثدر عةيدده كةده بحقيبتدده الهخصدية وبعددد أن
ال بةسانه ص  8 7من التحقيقا

:

« أعطانى »
« وكان « معايا هنطة »
« وحطي
كان

فيها ال  30ألف انيه » « أنا هية الاةوس كةهدا فدى الهدنطة الةدى

معايا »
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وريم محاو
د ااو

عضو الر ابة لةترييف فددن أ دوال ذا المدتهم الخدامس ......

اطعة فى أن الحقيبة حقيبته وأن المبةغ كان بها وعثدر عةيده فيهدا فقدد

س ل عةيه ص /27تحقي فأااب :
س  :ما الذد أسار عنه ذل التاتيش ؟
ج  :هما طةعوا من هنطتى الاةوس وكان فى الهنطة ورق خاص بالهحل بتاعى .
و ددد أثب د األسددتاذ وكيددل النيابددة ص / 30تحقي د ا أثندداو التحقيدد م د المددتهم
الخامس  ....... /ـ أن الحقيبة المضبوطة خاصة بدالمتهم الخدامس وأن المضدبوطا
بحورته حال ضبطه وذل كا تى .
منددا بدرسددال حددرر الحقيبددة الخاصددة بددالمتهم  ........والمضددبوطة

مةحوظددة  :حي د

بحورتدده حددال ضددبطه والتددى تحددود المبةددغ المددالى المضددبوط وكددذا بعددض
المتعةقا

الهخصية لةسيد وكيل النيابة المختص .

وأضاف دفاع الطاعن أنه

أحد ـ أمام هذه الحقا

ـ يسدتطي بضدمير مطمد ن

أن ياترض افتراضا ً أن المتهم األول بل أو كان سوف يقبل !!!
وأنه حتى ولو كان يراوده اد ً
تاكير فى أن يقبل فدن هدذا التاكيدر
ٌ

يعتدد بده

إ إذا خرج إلى حير التنايذ باعل واضـ ظاهر اةى بدرادة واضحة معبرة عدن هدذا
القرار بالقبول تعبيرا ً حقيقيا ً فعةيا ً يقينيا ً مؤكدا ً وليس افتراضيا ً و ظنيا ً !!!
وإن األدلددة

تةددتقط بددالظن أو با صددطياد أو ا عتسدداف وإنمددا ياددب أن يكددون

الدليل صحيحا سةيما بري دا أو مدن الدبطالن  ،وأن يكدون واضدحا ً مؤكددا مارومدا ً بده
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بري ددا مددن الدددبطالن والظنددون والهددبها وا سدددترابا

وأن يكددون اسددتخالص نيدددة

القبول مؤكدا ً مقطوعا ً ماروما ً به و يمكن أن يارد عةدى سدبيل الظدن أو التدرايـ
أو حتى الترايـ المراـ احتمال صد ه !!! ألن المس ولية الانا ية
وا فتراض وا حتما

تبنى عةى الظدن

وإنما تبنى عةى القط والارم واليقين .

واستههد دفاع الطداعن بمدا أورده القدرآن المايدد عدن صدة يوسدف عةيده السدالم
وامرأة العرير إذ ال الحكم العدل تبار وتعالى فى كتابه المبدين َ « :ولَقَد ْد هَمد ْ بده
َوهَدم ب َهددا لَد ْدو أَن رأَد ب ْر َهددانَ َربّدده » يوسددف  24ا  ..وبهددذا أعاددى يوسددف مددن أد
ذنب م أن « الهم »يعنى هي ا ً ما من الهروع أو البدو أو انتدواو الهدروع أو انتدواو
البدو بيد أن اإلنسان

يسأل إ عةى ما ياعل !

وريم أهمية هذا الدفاع واوهريته فددن محكمدة الموضدوع لدم تةاد إليده ولهدذا
خددال حكمهددا مددن الددرد عةيدده بمددا يسددوت إطراحدده األمددر الددذد عدداب الحكددم واسددتواب
نقضه .
* أحكام النقض سالاة البيان فى اإللتاا عن دفاع المتهم امةة
وحيد أنده لمدا تقددم اميعده فددن الحكدم المطعدون فيده يكدون و ـدـد ران عةيـددـه
عــوار البطــالن بمـــا يستواب نقضه واإلحالة .
وعنَطلبَوقفَالتنفيذَ
فدنه لما كان ا ستمرار فى تنايذ الحكم المطعون فيده ضدد الطداعن مدن هدأنه أن
يرتب له أضرارا اسيمة

يمكن مدارتها بما يح لده طةدب و دف تنايدذه مؤ تدا ريثمدا

ياصل فى هذا الطعن .
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فلهذهَالأســـــــــــبابَ
يةتمس الطاعن مدن محكمدة الدنقض ـ بعدد ضدم المادردا لةرومهدا لتحقيد أواده
الطعدن ـ األمدر بو ددف تنايدذ الحكددم المطعددون فيده مؤ تددا ريثمدا ياصددل فدى هددذا الطعددن
والحكم :
أولاَ:

بول الطعن هكالً .

ثانيا:

وفى الموضوع  :أصةيا  :بعد ضم الماردا لةرومها لتحقي أواده
الطعن ـ نقض الحكم المطعون فيه واإلحالة .

ثالثــاَ:

واحتياطيددا و ددف الاصددل فددى الطعددن وإحالددة المددادة  107مكددررا
عقوبددا إلدددى المحكمددة الدسدددتورية العةيدددا لةحكددم بعددددم دسدددتوريتها
لنظرها م الدعود المرفوعدة إليهدا والر يمدة  31/16ق دسدتورية
عةيا .
المحامىََ/رجائىَعطيةَ
قتلَعمدَمعَسبقَالإصرارَـَإحرازَسلاحَأبيضَ

بغيرَمسوغَ
ـــــــــَ
الطعنَرقمََ84َ/َ15371قَ
ــــــــَ
عنَالجنايةَرقمََ2010/َ5737مركزَدشناَ
َ2010َ/َ1428كلىَقناَ
ـــــــــــَ
ََََََال قصورَوالتناقضَفىَالتسبيبَـَالقصـورَفـىَالتسـبيبَوَالفسـادَفـىَ
الإستدلالَواللطأَفىَالإسـناد َـَالإخلـالَبحـقَالـدفاعَبالإسـتنادَإلـىَبطلـانَ
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اعتـرالَأحـدَالمتهمـينَلعـدمَحضـورََمحـامَمعـهَفـىَالإسـتجوابَبالنيابـة َـَ
تساندَالإدلةَـَقصورَفىَالتسبيبَـَالعبرةَفىَالـاعترالَبحقيقـةَالواقـع َـَلـاَ
يتقيدَالقاىاَالجنائىَبرأىَسـواه َـَوجـوبَتحقيـقَالمحكمـةَللأدلـة َـَالـدفاعَ
الــذىَيتجــهَلنفــىَالفعــلَأوَتكــذيبَالشــاردَيجــبَتحقيقــه َـَقصــورَوفســادَ
استدلالَبرفضَعدولَالشاردَبلاَسبب َـَقصـورَوإخلـالَبحـقَالـدفاعَبعـدمَ
التعرضَللتقريرَالإستشارىَـَاللبـرة َـ َـَقصـورَوإخلـالَباسـقاطَأحـدَتقريـرىَ
الطبَالشرعىَـَقصـورَفـىَاسـتللاصَنيـةَالقتـلَوسـبقَالإصـرار َـَالباحـثَ
الاجتماعىََ.
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محكمةَالنقض
الدائرةَالجنائيةَ
مذكــرةَ
بأســـبابَالطعنَبالنقضََ
َمقدمةَمن 1 :ا  ...........الطاعن 1 /
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
طاعنين
2ا  ............الطاعن 2 /
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محكوم ضدهما ـ

وموطنهمددا المختددار مكتددب األسددتاذ /محمددد راددا ى عطيدده ـ وهددهرته
راددا ى عطيدده ـ المحددامى بددالنقض  26هددارع هددريف باهددا ـ عمددارة
اإليموبيةيا ـ بالقاهرة 0
عــــــــــــد  :النيــابــة العـامـة
فىَالحكـــم  :الصـــادر من محكمة انايا ناد حمدادد باةسدة  18مدارس سدنة
 2014فددددددى الانايددددددة ر ددددددم  5737لسددددددنة  2010مركددددددر دهددددددنا
 2010/1428كةى نا ا والمحكوم فيها حضوريا بمعا بدة ....... /
الطدداعن  1 /و  ...........الطدداعن  2 /المهدددد لمدددة خمسددة عهددر
عا ًما عما أسند إليهما .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الــــــوقائعَ
َََََأحالتَالنيابةَالعامةَكلاَمنَالمتهمين :
1ا  .................المتهم 1 /
2ا  ................الطاعن 1 /
3ا  ................الطاعن 2 /
إلى المحاكمة بوصف أنهم بتاري  2010/7/27بدا رة مركر دهنا ـ محافظة نا .
المتهمونَجميعاَََ:
(أ)َ
أ
تةددوا كددرم سددالمة محمددود عمددًا مد سددب اإلصددرار  ،وذلد بددأن
بيتددوا النيددة وعقدددوا العددرم عةددى تةدده وأعدددوا لهددذا الحددرض أداة ذا
نصددل حدداد

طعددة رادداج ا واسددتدراوه إلددى مكددان الوا عددة ومددا إن
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ظاروا به حتى ام المتهم الثال بهد وثا ده مدن كةتدا يديده و دام المدتهم
الثانى بكتم فاه بكةتا يديــه لمنعه من ا سـدـتحاثة  ،ثدم دام األول بطعنده
بددداألداة سدددالاة الدددذكر اصددددين مدددن ذلددد

تةددده فحددددث اإلصدددابا

الموصوفة بتقرير الصاة التهريعية والتى أود بحياته  ،و دد تقددمتها
اناية أخرد هى أنهم فى ذا الرمدان والمكدان سدالاى الدذكر هدرعوا
فى هت عرض المانى عةيه سالف الذكر بالقوة  ،وذلد بدأن أمسدكوا
به وحسدروا عنده سدرواله اصددين مدن ذلد هتد عرضده إ أن أثدر
الاريمدة ددد خدداب لسددبب

دخددل إلرادتهددم فيدده وهددو مقاومددة المانددى

عةيدده األمددر الددذد المنطبدد المددواد  1/268 ، 46 ، 45مددن ددانون
العقوبا .
(ب) المتهمَالأولََ:
َ

أحرر سالحا أبيض

طعة راداج ا دون أن يوادد إلحرارهدا أو

حمةها مسوت انونى ـ أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .
وطةبد النيابددة عقددابهم بددالمواد  2/234 ، 231 ، 230عقوبددا والمددواد ، 1/1
 25مكددررا  1/مددن القددانون ر ددم  394لسددنة  1954المعدددل بالقددانونين ، 1978 / 26
 1981 / 165والبند  7 /من الادول  1 /المةح بالقدانون األول المعددل بقدرار وريدر
الداخةيددددددة  2007 / 1756والمددددددواد  2 / 222 ، 2 ، 1/ 111 ، 95مددددددن القددددددانون
. 1996/12
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وباةسدددة  2014/3/28ضددد المحكمدددة حضدددوريًا بمعا بدددة  .......المدددتهم 1/
بالسان المؤبد ومعا بة ك إّل من  ........ :الطداعن  1/و ..........الطداعن  2/بالسدان
لمدة خمس عهرة سنة عما نسب إليهم.

ولما كان هذا الحكم معيبا وباطال

فقدد طعدن عةيده كدل مدن الطداعنين بطريد

الددنقض بهخصدده مددن الس دان وذل د بالنسددبة ل د ول بتدداري  2014/4/17و يددد طعندده
ر دم  14/20تتداب نيابدة ندا الكةيدة  ،وبالنسدبة لةثدانى بتداري  2014/4/19و يدد

تح

طعنه تح ر م  14/140تتاب سان نا العمومى .
َ

ونوردَفيماَيلىَأسبابَالطعنَبالنقضَََََ.

َ
أســــــــبابَالطعنَ
َ
أولاََََ:القصورَوالتناقضَفىَالتسبيبََ:
َ
صور

محكمدة الموضدوع وا عدة الددعود التدى ضد بدداندة المتهمدين عنهدا

بقولها ما نصه  « :إن المتهمين امعتهم بالمانى عةيده  /كدريم سدالمة محمدود صدحبة
السوو ورين لهم الهديطان سدوو أفعدالهم بممارسدة الااحهدة فيمدا بيدنهم فدأوردهم مدورد
التهةكة فى ييبة ر ابة آباو لم يحسدنوا التنهد ة فهدبوا عةدى سدوو الخةد  ،وإذ استهدعر
المتهم األول أن المانى عةيه را لسانه يةو بأفعالهم  ،أويدر صددر المتهمدين الثدانى
والثال د

ضددده  ،و ةبددوا األمددر فيمددا بيددنهم وتدددبروه وااتمع د كةمددتهم عةددى النيددل مددن

المانى عةيه باستدرااه إلى حديقة عا ةة المتهمين الثانى والثال لديال ومراودتده عةدى

433

ممارسة الةواط معه وتصويره عةى تة الحال إلذ له وإن أبى يقتةوه ويتخةصدوا منده
 ،وبعددد أن اسددتقر ددرارهم عةددى ذل د

ددام المددتهم األول باسددتدرااه فددى نحددو السدداعة

الواحدددة والنصددف بعددد منتصددف ليةددة  2010/7/27إلددى حديقددة عا ةددة الوكيددل بناحيددة
الاحاريد  /أبو مناع مركر دهنا ـ ودخةوا به ثالثتهم إليها من إحددد فتحدا

سدورها ،

وبدأوا يمرحون معه ومراودته عدن ناسده حسدب خطدتهم التدى وضدعوها هدارعين فدى
هتدد عرضدده  ،وإذ لددم تاةددـ محدداولتهم رفدد اةبابدده وحسددر بنطالدده أن يتمكنددوا مندده
واستعصددى عةدديهم إتمددام فعةددتهم التددى اتاقددوا عةيهددا بسددبب رفضدده ا نصددياع لددريبتهم
ومقاومته لهم  ،فةدم يكدن هندا بدد أمدامهم إ الخدالص منده بقتةده  ،فقدام المدتهم الثالد
بهل حركته ولى رراعيده وراو ظهدره وكمدم المدتهم الثدانى فداه لمنعده مدن ا سدتحاثة ،
بينمددا الددتقط المددتهم األول طعددة رادداج مددن أرض الحديقددة سدددد بهددا طعنددة هددديدة إلددى
صددره بقصددد تةدده ناددذ إلدى التاويددف الصدددرد لتحددد

طعًدا بمقدددم الاددص العةددود

لةر ة اليسرد نافذا إلى داخةه حتى تخرج من أنسديته لينكسدر ادرو منهدا وينحدرس فدى
الر دة ـ حددادًا ومددببًا ـ محدددثًا اإلصدابة الموصددوفة بتقريددر الصداة التهددريحية  ،والتددى
أود

بحياته ـ وليخر المانى عةيه صريعًا بين أيديهم ـ وبعد أن استطة المدتهم الثدانى

الطريد خدارج الحديقدة  ،و ددد حسدبوا أن أحددًا لددم يدرهم ـ دداموا بسدحب اثدة المانددى
عةيددده وحمةوهدددا ثالثدددتهم ليةقدددوا بهدددا فدددى الترعدددة الماددداورة لةطريددد وتخةصدددوا منددده
وانصدرف كد ٌل إلدى بيتدده  ،و دد اطمددأنوا إلدى تحقيد مقصددهم  ،وإذ اكتهددف أمدر ذلد
القتيل فى الصبا وتم انتهال الاثة والتعرف عةيده  ،ادد الهدرطة فدى التحدرد عدن
الحاد

وتوصة

إلى عامل بالحديقة  /أحمد محمد أحمد عبدد الدرحمن ـ رأد الوا عدة

بتااصيةها  ،وإذ تم ضبط المتهم األول اعترف بالتحقيقا تاصيالً بمقارفتده والمتهمدين
الثانى والثال

لةحاد

فتم ضبطهما  ،وو د الخبدر عةدى عا ةتهمدا ذا الثدراو والنادوذ

بالبةدة اةالً  ،فراح بسطوتها تحمل الهاهد والمتهم األول عةدى العددول عدن أ والهمدا
فى محاولة منها لرعرعة اإلتهام » .
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واستند

المحكمة فى تصويرها لوا عة الدعود عةى النحدو السدالف البيدان إلدى

األدلددة المسددتمدة مددن اعتددراف المددتهم األول  /إسددالم محمددد بهدديج بالتحقيقددا  ،ومددن
أ وال  /أحمدد محمدد أحمدد عبدد الدرحمن والمقددم هدرطة هيدثم عبدد المايدد عطدا وممدا
أسار عنه تقرير الصاة التهريعية لاثدة الماندى عةيده ومدا اداو بمعايندة النيابدة العامدة
لمكان الحاد .
وبعد أن حصة المحكمة مضمون تة األدلة والرد عةى دفاع المتهمدين ضد
بمعا بة كل منهم بالعقوبة الموضحة بمقدمة هذه المذكرة .
وواضـ من سياق صورة وا عة الددعود التدى ضد المحكمدة بدداندة المتهمدين
بندا ًو عةيهددا والسدداب بيانهددا  ،أن المدتهم األول  ........ /وبعددد أن رفددض المانددى عةيدده
هت عرضه لوا ً
طا وأبدد مقاومته لةمتهمدين « الدتقط طعدة راداج مدن أرض الحديقدة
وسدد بها طعنة هديدة إلى صدر المانى عةيده لقتةده »  ،ومدؤدد مدا أوردتده المحكمدة
فى هذا الهطر من بيانها لوا عدة الددعود أن طعدة الراداج المسدتعمةة فدى الحداد لدم
تكن معدة من بل تواه المتهمين لةحديقدة مكدان الحداد و بدل اسدتدراج الماندى عةيده
لهت عرضه بها.
وإنما ام المتهم األول بالتقاطهدا مدن األرض حيد تصدادف وادود تةد القطعدة
الراااية بمكان الوا عة  ،وهذه الوا عة وهدى التقداط المدتهم لقطعدة الراداج المسدتعمةة
فددى التعدددد عةددى المانددى عةيدده يخددالف تما ًمددا الصددورة التددى أوردتهددا سددةطة اإلتهددام
النيابة العامدةا بدأمر اإلحالدة الدذد أحيةد بده الددعود إلدى المحكمدة حيد

اداو بدذل

األمددر مددا نصدده  « :أن المتهمددين بيتددوا النيددة وعقدددوا العددرم عةددى تددل المانددى عةيدده
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وأعدوا لهذا الحرض أداة ذا نصل حداد طعدة راداجا واسدتدراوه  ، » ....بمعندى
أن طعدددة الراددداج المسدددتعمةة فدددى الحددداد كانددد معددددة مدددن بدددل بمعرفدددة المتهمدددين
ستعمالها فى تل المانى عةيه وف ما استقر فى نيتهم فدى و د

سداب عةدى الوا عدة

.
وبددذل تكددون محكمددة الموضددوع و ددد صددور الوا عددة المددذكورة عةددى نحددو
يخالف الصورة التى ورد بأمر اإلحالة  ،وهدذا أمدر و هد مدن اختصداص محكمدة
الموضددوع ويدددخل فددى و يتهددا باعتبددار أن مددن حقهددا أن تسددبغ عةددى الوا عددة وصدداها
الصددحيـ وف د مددا يسددتقر عةيدده وادددانها ويطم د ن إليدده ضددميرها  ،و محددل لةتعقيددب
عةيها فيما تراه مادام تقديرها سةي ًما
ولكن مددونا

يهوبه ثمة تعسف أو فساد فى ا ستد ل.

أسدباب الحكدم المطعدون فيده وأدلتده ومنطقده لدم تسدتقر عةدى تةد

الصورة التى أوردتها محكمة الموضوع فى صدر الوا عة وكياية حدوثها .
ب دل ذهب د المحكمددة فددى ختددام حكمهددا ص16ا ـ عنددد وصددف الاددرا م التددى
ارتكبها المتهمون بعد أن استعرض كافة و ا الددعود وفد مدا انتهدى إليده واددانها
وضميرها ويقينها إلى أن المتهمين « أعدوا لهذا الحرض القتدلا أداة ذا نصدل حداد
طعة رااجا .» ...
ومدؤدد ذلد أن المحكمدة خةصد فدى نهايدة حكمهدا إلدى أن المتهمدين كدانوا ددد
أعدوا من بل الوا عة طعة راداج ذا نصدل حداد لقتدل الماندى عةيده وفد مدا اتاقدوا
ضددا واض د ًحا
عةيدده وبيتددوا النيددة وعقدددوا العددرم عةددى تنايددذه  .األمددر الددذد يهددكل تنا ً
ظاهرا بين أسباب الحكم محل هذا الطعدن إذ لدم يعدد يعدرف مدن مدوناتده مدا
وتعارضًا
ً
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إذا كدان المتهمددون دد أعدددوا طعدة الرادداج ذا النصددل الحداد لتنايددذ مدا عقدددوا العددرم
عةيه وهو تل المانى عةيه فى حالدة رفدض هتد عرضده مضللرم  ،أم أن المدتهم األول
واد مصادفة تة القطعة بمكان الحاد فالتقطها وطعن بهدا الماندى عةيده فدى صددره
بعد رفضه هت عرضه .
وهدذا و هد تندا ض اددوهرد مدؤثر فدى منطد الحكددم وسدالمة أسدبابه  ،إذ لددم
يعد يعرف مدن سدياق أسدبابه فدى امةتهدا مدا إذا كدان المتهمدون دد أعددوا وسديةة القتدل
وأداته عندما عقدوا العرم وبيتوا النية عةى تدل الماندى عةيده إذا رفدض هتد عرضده
و اومهم لةحيةولة بيدنهم وبدين تحقيد وتنايدذ يرضدهم  ،أم أن المدتهم األول إلدتقط مدن
أرض الحديقة ـ أثناو الوا عة ـ طعة الرااج المذكورة ؟!
و ه د أن هنددا فار ًددا كبيد ًدرا بددين إعددداد المتهمددين لوسدديةة القتددل وأداتدده لتنايددذ
يرضهم وهو تل المانى عةيه فدى حالدة مقداومتهم ومدنعهم مدن هتد عرضده  ،وبدين
أن يكون هذا اإلعدداد لتةد األداة لدم يكدن مسدبقًا  ،وإنمدا واددها المدتهم األول مصدادفة
أثناو الحاد

مةقداة عةدى األرض فالتقطهدا وطعدن بهدا الماندى عةيده فدى صددره طعندة

هديدة ناذ إلى داخةه .
هددذا إلددى أن محكمددة الموضددوع وضددح فددى وصدداها األخيددر لاددرا م المتهمددين
التددى دانددتهم بهددا ظددرف سددب اإلصددرار المهدددد لاريمددة القتددل العمددد التددى ارتكبهددا
المتهمون والتى ثبت

فى حقهم ـ طبقا لعقيددتها ـ واداو بيانهدا لهدذا الظدرف بأنده كدان

بنددا ًو عةددى إعددداد المتهمددين أداة ذا نصددل حدداد
التى بيتوا النية عةى ارتكابها .
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طعددة رادداج ا لتنايددذ اريمددة القتددل

كمددا أن الوصددف األخيددر الددذد أسددبحته محكمددة الموضددوع عةددى الوا عددة التددى
استقر

فى يقينها كان له أثره كذل فى توافر الخطدة المرسدومة مسدبقًا بدين المتهمدين

لقتددل المانددى عةيدده  ،ومددن بينهددا إعددداد أداة القتددل ـ باعتبددار أن تةدد األداة عنصدددر
اوهرد من تة الخطة ومظهر من مظاهر توافرها  ،ومن ثم فددن تندا ض الحكدم فدى
نايها ثم إثباتها  ،يمثل خةال فى منط الحكم القضا ى واضدطرابًا وتنا ضًدا بدين أسدبابه
ممددا يستعصددى عةددى المواومددة والتوفي د  ،وكددل ذل د كددان لدده أثددره كددذل فددى ا تندداع
المحكمة وتكدوين عقيددتها  ،ألن اضدطراب عناصدر الوا عدة فدى ذهدن المحكمدة يدؤدد
حت ًما وبطري الةروم العقةى إلى اضطراب هذا ا تنداع وتةد العقيددة  ،ألن فيًّرم منهمدا
ينهأ مدن فدرات و يسدتمد مدن العددم بدل هندا مقددما وعناصدر تندتج هدذا ا تنداع
وتؤدد إليه .
فدذا كان

تة العناصر ولو فى ارو من أارا هدا متنا ضدة ويهدوبها التعدارض

والتنددا ض والتضددارب فدددن ذل د يددنعكس حت ًمددا عةددى إ تندداع المحكمددة ويقينهددا  ،وهددذا
اليقين وذل ا تناع هو اوهر الحكم باإلدانة أو البراوة فى األحكام الانا ية .



وعلىَذلدَاستقرَقضاءَالنقضَإذَقضاَبأن :
« الحكم يكون معيبا ً إذا كان ما أوردتده المحكمدة بأسدبابه دد ورد عةدى صدورة

يندا ض بعضده الدبعض ا خدر وفيده مددن التعدارض مدا يصدمه بعددم التادانس وينطددود
فوق ذل عةى يمدوض وإبهدام وتهداتر ينبدئ عدن اخدتالل فكرتده عدن عناصدر الوا عدة
التى استخةص منها اإلدانة مما

يمكن معه اسدتخالص مقوماتده سدواو مدا تعةد منهدا

بوا عة الدعود أو بالتطبي القانونى ويعار بالتالى محكمة النقض عدن إعمدال ر ابتهدا
عةددى الوادده الصددحيـ إلضددطراب العناصددر التددى أوردهددا الحكددم وعدددم اسددتقرارها
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ا ستقرار الذد ياعةها فى حكم الو ا الثابتة  ،ممدا يسدتحيل معده أن يعدرف عةدى أد
أساس كون

محكمة الموضوع عقيدتها وحكم فى الدعود » 0
* نقض  1985/6/11ـ س  36ـ ر م  136ـ ص 769
* نقض  1982/11/4ـ س  33ـ ر م 174ـ ص 847ـ طعن  52/4223ق
* نقض  1977/1/9ـ س  28ـ ر م 9ـ ص 44ـ طعن  46/940ق



كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنَََ:
« الحكم يكون معيبا ً إذا كان ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها يندا ض بعضده

البعض ا خر وفيده مدن التعدارض مدا يهدوبه بعددم التادانس وينطدود فدوق ذلد عةدى
إبهام ويموض وتهداتر ينبدئ عدن إخدتالل فكرتده عدن عناصدر الوا عدة التدى اسدتخةص
منها اإلدانة مما

يمكن معه اسدتخالص مقوماتده ويعادر محكمدة الدنقض عدن إعمدال

ر ابتهدددا عةدددى الواددده الصدددحيـ إلضدددطراب العناصدددر التدددى أوردهدددا الحكدددم وعددددم
اسددتقرارها ا سددتقرار الددذد ياعةهددا فددى حكددم الو ددا الثابتددة ممددا يسددتحيل عةيهددا معدده
التعرف عةى أد أساس كون محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعود »
* نقض  1985/6/11ـ س  36ـ ر م  136ـ ص 769

ولهذا فدنه يتعدين لسدالمة ا تنداع المحكمدة وتكدوين عقيددتها النها يدة فدى الددعود
أن تاددرد أسددباب حكمهددا عةددى صددراط مسددتقيم

يهددوبه أد دددر مددن العددوج  ،كمددا

ينبحى أن تكون متساندة يهدد بعضدها آرر الدبعض ا خرفدى طريد سدود وعةدى نحدو
يتا مقدماته م نتا اه  ،فدذا ما اعتراهدا التندا ض والتضدارب واداو مقدماتده ييدر
متناسقة م نتا اها فقد

تة األسباب دوة تماسدكها ممدا يخدل بمنطد الحكدم وسدالمة

استد له.
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و يتصادم ذل القول م ما تتمت به محكمة الموضدوع مدن سدةطة مطةقدة فدى
تقدير و ا الدعود وتكوين عقيددتها فيهدا  ،ألن ممارسدة هدذه السدةطة والر ابدة عةيهدا
يددتم مددن خددالل األسددباب التددى تسددو ها المحكمددة فددى حكمهددا والتددى

ياددور أن تكددون

متنا ضة أو متضداربة ألن فدى ذلد مدا يددل عةدى أن ا تنداع المحكمدة بدداندة الطداعنين
كان عةى نحو مضطرب ومتنا ض  ،األمر الذد
الانا يددة والتددى

يتاد مد طبيعدة وادوهر األحكدام

تؤسددس إ عةددى الاددرم واليقددين الددذد

يتطددرق إليدده أدنددى ه د أو

عوار .
ولهددذا كددان الحكددم المطع دون فيدده ـ إذ خددالف هددذا النظددر معيبًددا وااددب الددنقض
واإلحالة .

ثاني ـَاأََََ:القصــورَفــىَالتســبيبَوالفســادَفــىَالاســتدلالَواللطــأَفــىَ
الإسنادََ:
ذل أنه وعةى سب البيدان بدأن محكمدة الموضدوع أوضدح فدى مقدمدة أسدباب
حكمها ـ عن صورة الوا عة وكياية حددوثها ـ أن المتهمدين لدم يقومدوا بدعدداد أداة لقتدل
المانى عةيه ذا
وإنما ذهب

نصل حاد

طعة رااج ا كما ورد بوصف اإلتهام بدأمر اإلحالدة ،

إلى أن المتهم األول التقط طعة راداج مدن أرض الحديقدة بعدد أن رفدض

المانى عةيه ا نصياع لريبتهم و اوم المتهمدين ممدا حدال بيدنهم وبدين هتد عرضده ،
األمددر الددذد يناددى بداهدة ظددرف سددب اإلصددرار المهدددد لاريمددة القتددل العمددد ألن هددذا
الظرف يستةرم بطبيعته التاكير الهاد المستمر والبعيدد عدن ثدورة الحضدب واإلناعدال
وإعداد الخطة الالرمة لتنايذ الاريمة التى استقر الاناة عةى ارتكابها .

440

وما دام

المحكمة د خةص

فى صورة الوا عة التدى اسدتقر فدى يقينهدا إلدى

أن المتهم األول التقط طعة من الرااج تصادف واودها فدى مكدان الحداد ولدم تكدن
معدة من بدل وفد خطدة موضدوعة بينده وبدين بدا ى المتهمدين سدتعمالها فدى التعددد
عةددى المانددى عةيدده  ،ومددن ثددم ان اسددتخالص المحكمددة لظددرف سددب اإلصددرار يكددون
مهوبًا بالقصور والتعسف  ،إذ

يستقيم القول بتوافر هدذا الظدرف مد اسدتبعاد وا عدة

إعداد المتهمدين لد داة التدى سديتم اسدتعمالها فدى تدل الاندى عةيده  ،ألن هدذا ا سدتبعاد
لتةد الو ددا يايددد بداهددة وبحكدم الةددروم العقةددى أندده لددم تكدن هنددا خطددة مرسددومة بددين
المتهمين بعد تاكير وروية لقتل المانى عةيده طالمدا أن أداة القتدل وهدى طعدة الراداج
التى تم استعمالها فى تةه لم تكن معدة من بدل وفقدا ً مىطر موضدوعة بيدنهم  ،إذ عثدر
عةيها المتهم األول مصادفة فى مكان الوا عدة دون أن يتو د واودهدا فدى ذلد المكدان
والتقطها عةى الاور وطعن بها المانى عةيه فى صدره .
األمر الذد يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب فضدالً عدن الاسداد فدى ا سدتد ل
و ينال من ذل ما ذكرته المحكمة فى أسباب حكمها ص15ا بأن هذا الظدرف دا م
فددى ح د المتهمددين مددن إعدددادهم لخطددة اسددتدراج المانددى عةيدده إلددى الحديقددة أو هت د
عرضدده وتصددويره إلذ لدده و تةدده إذ رفددض اإلنصددياع لددريبتهم وف د مددا اتاق د عةيدده
إرادتهم .
ومدا ذهبد إليدده المحكمددة فيمددا تقدددم
تصوير وا عة الدعود ومدا ذهبد

يسددتقيم مد مددا ذهبد إليدده المحكمددة عنددد

إليده أدلدة الثبدو التدى سدا تها بدأن المدتهم األول لدم

يكن وبدا ى المتهمدين دد أعددوا األداة التدى تسدتعمل فدى القتدل إذا كدانوا فعدال دد اتاقدوا
عةى ارتكاب هذه الاريمة تل المانى عةيه عمداًا إذا رفدض ا نصدياع لدريبتهم فدى
هت د عرضدده وتصددويره إلذ لدده  ،ألن ا تادداق عةددى ارتكدداب الاددرا م يسددتةرم تقابددل
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اإلرادا

بين المتهمين المتعددين واتااه إرادة كالً مدنهم إلدى ذا ا تاداه الدذد تسدبقه

اإلرادا األخددرد المتاقددة معهددا  .كمددا يةددرم أن تكددون هندا خطددة متاقدا ً عةيهددا بحي د
يقوم كل منهم بددوره فيهدا وفد تةد الخطدة المعددة بيدنهم مسدبقًا  ،والطبيعدى أن تكدون
أداة تنايذ القتدل وكيايدة إحددا

الاعدل المدادد المكدون لتةد الاريمدة مدن أولويدا تةد

الخطددة ألنهددا عنصددر اددوهرد فددى تنايددذه و يقبددل عق دالً أن يكددون تحديددد هددذه األداة
مترو ًكددا لةصدددفة وا حتمددا

المتعددددة  ،ومددادام هددذا العنصددر الهددام والاددوهرد ددد

استبعد نها يًا مدن تةد الخطدة أو ذلد ا تاداق فددن القدول بتوافرهدا ريدم ذلد

يكدون

مقبو ً أو سا حًا .
وواضـ من سياق ظروف الددعود والمالبسدا

المحيطدة بهدا ومدا اتاهد إليهدا

الصورة عن كياية حصول الوا عة عند بدو التحقي وهدو أن القتدل كدان بسدكين حداد ،
ولكن عندما تبين عندد تهدريـ اثدة الماندى عةيده بدنده مصداب نتيادة طعنده بآلدة حدادة
هي طعة رااج عثر عةى ارو منها داخل اسمه  ،اسدتبان أن هندا يددًا خايدة كاند
تحر األدلة وف ما ااو بذل التقرير الانى وحتى

يكدون هندا تندا ض بدين األدلدة

الانية والقولية  ،وكان عةدى محكمدة الموضدوع بدل أن تنتهدى إلدى تدوافر ظدرف سدب
اإلصددرار فددى اانددب المتهمددين أن تض د فددى اعتبارهددا كافددة هددذه األمددور و تحددض
الطددرف عنهددا  ،ألن هددذا هددو واابهددا فددى المقددام األول وألنهددا

تكددون عقيدددتها فددى

أركان الاريمة وأدلتها بدالنظر إلدى عنصدر معدين مدن عناصدرها  ،ولهدا بدل عةيهدا أن
تمحص الدعود وأدلتها فى كافة مراحةها التمحيص الهدامل والدد ي الدذد يمكنهدا مدن
ا نتهاو إلى صورة معينة لكياية حدو الوا عة عن بصر كامل وبصيرة هامةة .
ويددددعم هدددذا النظدددر أن المدددتهم األول عنددددما اسدددتاوب يدددوم  2010/8/1بعدددد
ضبطه أوضدـ فدى اعترافده أن المدتهم الثالد
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 ......الطداعن  2 /ا تواده ـ بعدد أن

رفدض المانددى عةيده هتد عرضده و دداوم المتهمدين ـ إلدى منرلدده وأحضدر مندده سددكينًا
وبعد هل حركة المانى عةيه طعنه المتهم األول بالسكين فى صدره و دال إنده تخةدص
مددن هددذه األداة بدلقا هددا فددى الترعددة ص  26 ، 24 ، 22 ، 21ا و ددد أصددر المددتهم
األول عةى أنه اعتدد عةى المانى عةيه بسكن وليس بقطعة رااج .
كما تكون المحكمة والحال كذل
يتا ونص ما نط به لسانه بالتحقيقا

د حصة مضمون اعتراف المدتهم األول بمدا
حي أورد فى أكثر من موضد مدن أ والده

واعترافدده أندده طعددن المانددى عةيدده بسرركن أحضددرها  ........الطدداعن  2/ا المددتهم
الثال

من مسكنه .
وتكددون المحكمددة عةددى هددذا النحددو ددد أخطددأ فددى تحصدديل مضددمون إعتددراف

المتهم األول إذ نسب إليه وله بأنه التقط من األرض طعدة راداج طعدن بهدا الماندى
عةيدده فددى صدددره  ،فددى حددين أن المددتهم األول ددد أصددر عةددى أندده طعددن المانددى عةيدده
بسكن فى صدره وليس بقطعة رااج التقطهدا مدن األرض  ،األمدر الدذد يصدم الحكدم
بالخطدددأ فدددى اإلسدددناد ومخالادددة الثابددد بددداألوراق  ،و يندددال مدددن ذلددد مدددن أن تكدددون
المحكمددة ددد أوضددح فددى حكمهددا إنهددا

تطم د ن لمددا ذكددره المددتهم األول بأندده طعددن

المانى عةيه بسكين ألن أداة ا عتدداو ليسد مدن أركدان الاريمدة  .ذلد أن المحكمدة
عةيها عند تحصيل ههادة الهاهد أو أ وال المتهم واعترافه عةيهم  ،أن تةتدرم بدنص مدا
ارد به لسانه من أ وال  ،ثم بعد ذل تارد سدةطتها التقديريدة فدى تقددير وورن ذلد
ا عتراف وعناصره بأكمةه بحي يكون واض ًحا من الحكدم ندص اعتدراف المدتهم كمدا
اداو عةدى لسدانه سدواو كددان مطابقًدا لةوا د أم ييدر مطدداب  .ثدم لةمحكمدة بعدد ذلد أن
تارد تقديرها ورأيها فى عناصر ذل ا عتراف ار يًدا أو كةيًدا  ،وذلد وفد أصدول
تسبيب األحكام الانا ية  ،األمر الدذد خالاده الحكدم المطعدون فيده ولهدذا أضدحى معيبًدا
لخط دده فددى اإلسددناد ومخالاتدده لةثابد بدداألوراق واابًددا نقضدده واإلحالددة  ،ولددو تسدداند
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المحكمة فى حكمها إلى أدلدة أخدرد ألنهدا فدى المدواد الانا يدة متسداندة ومنهدا ماتمعدة
تتكددون عقيدددتها بحي د إذا سددقط أحدددها أو اسددتبعد تعددذر التعددرف عةددى أثددر ذل د فددى
تقديرها لسا ر األدلة األخرد .



وقضتَمحكمةَالنقضَبأنََََ:
« األحكام الانا ية إنما تقام عةى أسس لهدا سدندها مدن أوراق الددعود ـ فددذا

استند الحكم إلى ول

أصل له باألوراق كان باطال ستناده إلى أساس فاسد » .

* نقض  1985/5/16ـ س  36ـ ق  120ـ ص677
* نقض  1984/1/15ـ س  35ـ ر م  8ـ ص 50



وقضتَمحكمةَالنقضَبأن :
«األدلدة فددى المددواد الانا يددة متسدداندة  ،ـ يكمددل بعضددها بعضددا  ،ويهددد بعضددها
يمكن التعرف عةى مقدار األثر الدذد كدان ل سدتد ل الااسدد عةدى

بعضا  ،ـ بحي

عقيدة المحكمة  ،ـ وماذا كان سوف يكون رأيها إذا تنبهد إلدى فسداد مدا إعتقدتده خطدأ
عةى خالف الثاب

وعةى خالف الحقيقة »

* نقض  1986/1/22ـ س  37ـ ر م  25ـ ص 114
* نقض  1990/7/7ـ س 41ـ ر م  140ـ ص 806
* نقض  1985/3/28ـ س 36ـ ر م  83ـ ص 500
*  1986/10/9ـ س  37ـ ر م  138ـ ص 728
* نقض  1983/2/23ـ س 34ـ ر م  53ـ ص 274
* نقض  1984/1/15ـ س 35ـ ر م  8ـ ص 50
* نقض  1969 /10/27ـ س  20ـ ر م  229ـ ص 1157
* نقض  1985/5/16ـ س  36ـ ر م  120ـ ص 677
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* نقض  1979/5/6ـ س 30ـ ر م  144ـ ص 534
* نقض 1982/11/4ـ س 33ـ ر م  174ـ ص 847

َ
ثالثَاأََََ:الإخــلالَبحقَالدفاعََ:
تمسد دفدداع الطدداعنين بدبطالن ا عتددراف الصددادر مدن المددتهم األول سددواو فددى
ح ناسه أو فى اانبهما لعدم حضور محام معه عنددما تدم اسدتاوابه بتحقيقدا النيابدة
العامددة وف د مددا أوابتدده المددادة  124مددن ددانون اإلاددراوا الانا يددة  ،ألن اعتددراف
المددتهم المددذكور لددم ينصددب عةيدده وحددده بددل تعددداه إلددى الطدداعنين  ،ومددن ثددم تحقق د
مصةحتهما فى التمس بهذا البطالن  ،ومادام المحكمة د اتخذ مدن اعترافده دلديالً
ضدهما و ض

باإلدانة بنا ًو عةيه باإلضافة إلى بدا ى األدلدة األخدرد ولمدا بينهمدا مدن

تساند .
ولددم تأخددذ محكمددة الموضددوع بهددذا الدددف و ض د برفضدده اسددتنادا ً إلددى أن ذل د
المتهم

يدعى أنه أعةدن اسدم محاميده سدواو لةمحقد فدى محضدر ا سدتاواب أو بدل

استاوابه بتقرير فى ةم الكتاب أو أمام مدأمور السدان ووصدة المادردا  ،ممدا يايدد
يامه بهذا اإلاراو .
ولذل يكون استاوابه فى النيابة العامة صحي ًحا ـ فيما ال الحكم ـ طبقًدا لةمدادة
 124من انون اإلاراوا

الانا ية والتى ااو نصها صري ًحا فى رسم الطريد الدذد

يتعين عةى المتهم أن يسةكه فى إعالن اسدم محاميده إن هداو أن يسدتايد ممدا أورده هدذا
النص  ،وهو اإلاراو الذد لم يقم به المدتهم  ،فضدالً عدن أن المحقد
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دد أثبد اتصداله

محام لحضور التحقي م المدتهم فةدم يسدتاب أحدد  ،فددن
هاتايًا بنقابة المحامين لدعوة
إ
ما ينعاه الدفاع فى هذا الصدد يكون يير ويم .
يصةـ ردًا عةدى ذلد الددف الادوهرد  ،ألن

وما أوردته المحكمة فيما تقدم ،

محام م كل متهم فى انايدة عندد اسدتاوابه بالتحقيقدا
المهرع عندما أواب حضور
إ
 ،إنمددا دددر وبح د أن هددذا ا تهددام أمددر لدده خطددره  ،أن يعددرض المددتهم لةحكددم ضددده
بالعقوبددا المحةظددة المنصددوص عةيهددا فددى القددانون والتددى ددد تصددل إلددى اإلعدددام أو
محدام معده عةدى درادة مدن الخبدرة
السان المهدد أو السدان  ،ولهدذا أوادب حضدور
إ
والكادداوة تمكندده مددن الدددفاع عندده ويعاوندده معاونددة فعةيددة

هددكةية  ،فاسددتةرم أن يكددون

المحامى مقبو ً لةمرافعة أمام المحاكم ا بتدا يدة طبقًدا لةمدادة 337ا إادراوا

انا يدة

.
ولكى تتحق تةد الحايدة رسدم المهدرع عددة خطدوا يتعدين عةدى محقد النيابدة
العامة أن يتبعها طبقا ً لةمادة  124إاراوا

انا ية سالاة الدذكر فدى حالدة عددم اختيدار

المتهم باناية محاميًا لةحضور معه عند تنبيده المحقد بمحضدره  ،وإذا لدم يكدن لةمدتهم
محاميًا أو لم يحضر محاميه بعد دعوته  ،واب عةى المحق من تةقداو ناسده أن ينددب
محاميًا له.
ومدن المالحدظ لةوهةددة األولدى أن محقد النيابددة العامدة لدم يتبد هدذه اإلاددراوا
التددى كددان ياددب عةيدده إتباعهددا  ،إذ كددان يتعددين عةيدده ندددب محد إام لةحضددور م د المددتهم
األول المددذكور بددل اسددتاوابه  ،ويكددون هددذا الندددب كتابددة وبدخطددار النقابددة الارعيددة
بندب المحامى صاحب الددور بالحضدور مد المدتهم بعدد تحديدد اسدمه والانايدة المدتهم
فيها واليوم والساعة المحددين إلاراو ا ستاواب  ،فدذا لم يحضر فى الميعداد المحددد
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المحددامى المنتدددب وكان د

حالددة التةددبس ييددر متددوافرة كددان لدده اسددتاواب المددتهم دون

حضددور المحددامى طالمددا تددوافر
وعةيه أن يثب
والثاب

حالددة ا سددتعاال بسددبب الخددوف مددن ضددياع األدلددة

ذل فى محضره بالتحقي .
من ا طالع عةى أوراق التحقي أن محق النيابة العامدة اكتادى بمادرد

ا تصددال هاتايًددا بنقابددة المحددامين الارعيددة بدهددنا فةددم يددرد عةيدده أحددد  ،ولددم يضددمن
محضدددره أن حالدددة ا سدددتعاال والخدددوف مدددن ضدددياع األدلدددة متدددوافرة بمدددا يايدددر لددده
دارا مددن اانبدده أو منتدددبًا مددن سددةطة
دام مختد ً
اسددتاواب المددتهم األول دون حضددور محد إ
التحقي د  ،ولهددذا ادداو أسددباب الحكددم المطعددون فيدده إذا أ ددر هددذا اإلاددراو ريددم
صدوره مهدوبة بالقصددور  ،كدذل ألن حالدة ا سددتعاال مدن ضدياع األدلددة أمدر يقدددره
المحق وف تقديره الهخصى ورؤيته الخاصة ومدن ثدم فالبدد أن ياصدـ فدى محضدره
عددن تددوافر حالددة ا سددتعاال ممددا ألاددأه إلددى اسددتاواب المددتهم المددذكور دون حضددور
محام معه.
إ
وإذ اداو محضددر التحقيد خاليًددا مددن هددذا البيددان عددن حالددة ا سددتعاال مد عدددم
توافر حالة التةدبس بدال منارعدة مدن أحدد  ،فددن اسدتاواب المدتهم األول السدالف الدذكر
يكددون و ددد و د بدداطالً إلخاللدده بح د دفاعدده  ،وهددذا الددبطالن ينسددحب عةددى اعترافدده
باكمةه بالتحقيقا

سواو فى ح ناسه أو فى اانب المتهمين الثدانى والثالد طالمدا أنده

امتد إليها وهمةها كما سب اإليضا  ،و ه أن هذا الدف يتعةد بالنظدام العدام لتعةقده
بحقوق الدفاع لكل مدتهم بانايدة أو بانحدة معا دب عةيهدا بدالحبس واوبًدا وحد الددفاع
مكاددول بحكددم الدسددتور والقددانون بددل هددو مددن الحقددوق التددى تعةددو ح د الماتم د فددى
القصاص والعقاب.
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ولهددذا حظددر المهددرع اسددتاواب المددتهم إ فددى مرحةددة التحقيد ا بتدددا ى الددذد
تاريدده النيابددة العامددة أو اضددى التحقي د دون مرحةددة التحقي د النهددا ى الددذد تاريدده
المحكمة أثنداو المحاكمدة إ إذا بدل المدتهم ذلد
نص

عةى أنه

المدادة  274إادراوا

انا يدةا التدى

ياور استاواب المتهم أمدام المحكمدة إ إذا بدل ذلد  ،وإذا رفدض

اإلاابة لما يواه إليده مدن أسد ةة فدال يادور لةمحكمدة ان تتخدذ مدن رفضده ريندة عةدى
ثبو

اإلتهام ضده .
ومن هذا يتبدين أن محكمدة الموضدوع صدر فدى ردهدا عةدى الددف الادوهرد

محدام
السالف الدذكر بدبطالن إعتدراف المدتهم األول بالتحقيقدا إلارا ده دون حضدور
إ
معين من اانبه أو مندوب من اهة التحقيد
اإلستعاال والخدوف مدن ضدياع األدلدة  ،حيد

بدل اسدتاوابه وبدالنظر لعددم تدوافر حالدة
خدال محضدر التحقيد مدن هدذا السدبب

الذد يسدوت اسدتاوابه دون حضدور محدام معده  ،وألن المحكمدة عةدى هدذا النحدو و دد
أطةق د لسددةطة التحقي د كامددل السددةطة فددى أن تقصددف بهددذا الح د مددن حقددوق الدددفاع
وتاعةدده رهددن مهددي تها دون رابددط أو ضددابط ريددم أن اسددتعمال تة د السددةطة بمعرفددة
محق د النيابددة العامددة تحكمهددا ضددوابط و واعددد تنظمهددا وتددؤمن مسدديرتها  ،وحتددى
تصبـ سةطة متسدةطة تعصدف بحقدوق الددفاع وتهدددها األمدر الدذد تتدأذد منده العدالدة
أهد اإليذاو فضالً عن ماافاته لةدستور والقانون .
و مراو فدى أن المتهمدين الثدانى والثالد  ،صداحبا صداة ومصدةحة فدى النعدى
مقدررا أنده
عةى اعتراف المتهم األول بالبطالن  ،وبدذل ادرد ضداو محكمدة الدنقض
ً
يسددتود أن يكددون اإلخددالل وا عددا عةددى المددتهم المقددر  ،أم عةددى ييددره مددن المتهمددين ،
طالما أن الحكم د اتخذ من أ واله فى حقهم سندا إلدانتهم .
* نقض  1973/11/13ـ س  24ـ ر م  208ـ ص 999
* نقض  1975/11/23ـ س  26ـ ر م  160ـ ص 626
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وهددذا القصددور الددذد عدداب الحكددم محددل هددذا الطعددن يسددتواب نقضدده واإلحالددة
مادام

المحكمة د اتخذ

من اعتدراف المدتهم فدى حكمهدا إلدى أدلدة أخدرد لمدا بينهدا

من تساند كما سب البيان .



وقضتَمحكمةَالنقضَبأنَََ:
«األدلدة فددى المددواد الانا يددة متسدداندة  ،ـ يكمددل بعضددها بعضددا  ،ويهددد بعضددها
يمكن التعرف عةى مقدار األثر الدذد كدان ل سدتد ل الااسدد عةدى

بعضا  ،ـ بحي

عقيدة المحكمة  ،ـ وماذا كان سوف يكون رأيها إذا تنبهد إلدى فسداد مدا إعتقدتده خطدأ
عةى خالف الثاب

وعةى خالف الحقيقة »

* نقض  1986/1/22ـ س  37ـ ر م  25ـ ص 114
* نقض  1990/7/7ـ س 41ـ ر م  140ـ ص 806
* نقض  1985/3/28ـ س 36ـ ر م  83ـ ص 500
* نقض  1986/10/9ـ س  37ـ ر م  138ـ ص 728
* نقض  1983/2/23ـ س 34ـ ر م  53ـ ص 274
* نقض  1984/1/15ـ س 35ـ ر م  8ـ ص 50
* نقض  1969 /10/27ـ س  20ـ ر م  229ـ ص 1157
* نقض  1985/5/16ـ س  36ـ ر م  120ـ ص 677
* نقض  1979/5/6ـ س 30ـ ر م  144ـ ص 534
* نقض 1982/11/4ـ س 33ـ ر م  174ـ ص 847
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راب أعاََََ:قصورَآخرَفىَالتسبيبََ:
ذهددب دفدداع الطدداعنين فددى دفاعهمددا أمددام محكمددة الموضددوع أثندداو المحاكمددة ،
ولهما صاة ومصةحة فى ذل عةى ما تقددم وادر بده أحكدام محكمدة الدنقض ـ ذهدب
إلى أن اعتراف المتهم األول سواو بمحضر الضبط أو بتحقيقا النيابة العامة لدم يكدن
عدن طواعيددة واختيددار بددل كددان وليددد اإلكدراه والتهديددد  ،حيد تعددرض لهددتى صددنوف
العنددف والتعدددد لحمةدده عةددى ا عتددراف ومددن صددورها الوسددا ل التددى

تحددد أثددرا ً

بالاسددم تدددل عةيدده أو تؤكددد حدوثدده  ،وهددو دف د تمس د بدده أيضددا دفدداع المددتهم األول
المنسوب إليه هذا ا عتراف المنعى عةيه بالبطالن .
األمر الذد يبطل ذل ا عتراف ولم يعد يصدةـ لكدى يكدون دلديالً يمكدن أن يقدام
عةيدده ضدداو بدداندددة الطدداعن أو ييدددره المتهمددين الددذين هدددمةهم اعترافدده  ،ألن هدددرط
صدادرا
ا عتراف الذد يعدول عةيده ويصدةـ ل خدذ بده عندد القضداو باإلداندة أن يكدون
ً
عدن إرادة حددرة ومختددارة  ،فدددذا كدان صدددوره تحد تددأثير اإلكدراه أو التهديددد أيًددا كددان
درهما كان ا عتراف باطالً وينسحب بطالنه إلى كافدة األدلدة المترتبدة عةيده  ،والتدى
لددم تكددن لتواددد لددو ه كمددا

تقبددل هددهادة مددن دداموا بددذل اإلكددراه ألنهددم إنمددا يهددهدون

بصحة اإلاراو الذد اموا به عةى نحو مخدالف لةقدانون ومدثةهم

يسدم لده دول و

تقبل منه ههادة .
ولم تأخذ المحكمة بهذا الدف وذكر فى حكمهدا أنده مدردود ألنهدا تتمتد بحريدة
كامةة فدى تقددير صدحته و يمتده فدى اإلثبدا ولهدا أن تأخدذ بده إذا اطمأند إلدى صدد ه
ومطابقتده لةحقيقدة والوا د كمدا لهدا أن تأخددذ بده فدى دور مدن أدوار التحقيد ولدو عدددل
عندده كمددا لهددا أن تار دده وتسددتنبط مندده الحقيقددة كمددا كهددف عنهددا كمددا لهددا دون ييرهددا
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البح

فى صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه د انترع منده بطريد اإلكدراه وأمةدى

عةيه من ضابط التحرد .
وأن الثاب

أن المتهم األول ـ فيمدا أورد المحكمدة فدى حكمهدا ـ مثدل لةتحقيد
النيابة بمناظرته ولدم تادد بده ثمدة آثدار ل كدراه المدادد  ،و دد

فى  2010/8/1و ام

أدلى باعترافه بقصد ارتكابه الاريمدة مد المتهمدين ا خدرين وخطدوا اتادا هم عةيهدا
ثم تنايذها وهدو فدى كامدل حريتده واختيداره  ،ومدن ثدم فددن ولده بو دوع إكدراه معندود
عةيه بالقبض عةى والدته ووالده وأهةيته واحتادارهم فمدردود بدأن ذلد القدول لديس لده
ظل باألوراق و يواد بها ما يظاهره أو يسانده  ،كما أن القدول بدأن
لعدم توااده بمكان الحداد

يطداب الحقيقدة

حسدب مدا اداو بعدولده  ،فمدردود كدذل بدأن اعترافده كدان

تاصدديالً وعةددى نحددو مددا هددهد بدده هدداهد اإلثبددا وأورده الدددليل الانددى ،

سدديما وأن

الدفاع لم يوضـ كياية إمدالو تةد األ دوال عةيده وماهيدة المصدةحة المدراد تحقيقهدا مدن
ذل .
وأنه

ينال من صحة اعترافه ـ فيما أورد الحكم المطعدون فيده ـ أن الهداهد لدم

يبدين األداة التدى طعددن بهدا الماندى عةيدده فدى صدددره و

ولده أنده اسددتخدم سدكينًا فآلددة

ا عتددداو ليس د مددن أركددان الاريمددة  ،و ددد طد تقريددر الصدداة التهددريحية أن إصددابة
المانى عةيه بالصدر حدث

من طعة رااج اسدتقر ادرو منهدا بالر دة اليسدرد  ،وتدم

استخرااها منه  ،وأن الطعنة لدم تحدد

مدن سدكين  ،وبدذل اداو اعترافده فدى مامةده

متاقًا م ما ههد به هاهد اإلثبدا بالتحقيقدا مددع ًما بتقريدر الصداة التهدريحية  ،ومدا
أسار

عنه التحريا

بمدا يؤكدد ويادرم بمطابقتده لةحقيقدة والوا د ويددحض مدا أثداره

الدفاع .
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ومدا أوردتده محكمددة الموضدوع فيمددا تقددم

يصدةـ ردًا عةددى الددف الاددوهرد

السالف الذكر ألن صدق ا عتراف ومطابقتده لةوا د ـ فرضدا ً وادد ً ـ

يحدول دون

أن يكون ذل ا عتراف باطالً لصدوره تح تأثير وطأة اإلكراه أو التهديد .
ومددن المقددرر أندده
بحي

يهددترط فددى اإلكددراه المبطددل لالعتددراف أن يكددون اسددي ًما

أثرا باسم المتهم المعتدرف يددل عةيده وينبدئ عنده  ،بدل إن مادرد التهديدد
يتر
ً

وحده يكاى لبطالن ا عتراف بما يحدثه من رهبدة وخدوف فدى نادس المدتهم المعتدرف
بمددا يدفعدده إلددى ا عتددراف بنددا ًو عةددى إرادة ييددر حددرة أو مختددارة  ،كمددا

يصددـ فددى

منط العقل والبداهة أن يرد الحكدم عةدى الددف بدبطالن ا عتدراف أمدام اهدة التحقيد
ألندده كددان وليددد اإلكددراه ـ باطم نددان المحكمددة إلددى هددذا ا عتددراف لحصددوله أمددام تة د
الاهدة أو لعدددم ذكددر مدن نسددب إليده ا عتدراف أمامهددا أندده كدان مكرهدا ً عةيدده  ،أو أنهددا
ناظرتدده فةددم تةحددظ عةيدده آثددار تايددد التحقيدد  ،مددادام المددتهم ينددارع فددى صددحة ذلدد
ا عتراف أمام تةد الاهدة  ،كمدا أن سدكو المدتهم عدن اإلفصدا بوا عدة اإلكدراه فدى
أيدة مرحةدة مدن مراحددل التحقيد لديس مددن هدأنه أن ينادى حتمدا ً و ددوع اإلكدراه فدى أيددة
صورة من صوره مادية كان أو أدبية .

هذا و د عداب الحكدم أيضدا فسداد اسدتد ل وتعسدف فدى ا سدتنتاج  ،فقدد أورد فدأورد
الحكم الطعين فدى معدـرض رفضـدـه لدفدـاع المتهدـم األول ـ والطداعنين ـ بدبطالن اعتدراف
المتهـددـم األول  ،أنددـه

ينددال مددـن صحددـة اعتددـراف المتهددـم األول ـ فيمددا ددال الحكددم ـ إن

الهاهد لم يتبين األداة التى طعدن بهدا المدتهم األول الماندى عةيده فدى صددره طعنده واحددة ،
و

ول المتهم األول أنه استخدم سكينًا ـ فآلدة ا عتدداو  ،فيمدا أورد الحكدم الطعدين  ،ليسد

من األركان الاوهرية لةاريمة !!!
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وما أورده الحكم ينطود عةى صور وتعسف فى ا ستنتاج  ،وفاته فيمدا فاتده أن هدذا
ا ضطراب هاهد عةى أن الهاهد لم يهاهد الوا عة  ،وهاهد أيضًا ـ فدى أحسدن الادروض ـ
عةى و وع إكدراه عةدى المدتهم األول إلابداره عةدى اعتدراف اسدتبان بعدد انتراعده ـ ضدح ً
طا
سرا وإكراهًا ـ أنه
و ً



يطاب الوا

!!

وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:
« من الالرم فى أصول اإلستد ل أن يكون الدليل الدذد يعدول عةيده الحكدم مؤديدا

إلى ما رتبه عةيده مدن نتدا ج مدن ييدر تعسدف فدى اإلسدتنتاج و تندافر فدى حكدم العقدل
والمنط ـ وأن األحكام الانا ية ياب أن تبنى بالارم واليقين عةى الوا د الدذد يثبتده
الدليل المعتبر و تؤسس بدالظن واإلحتمدال عةدى الادروض واإلعتبدارا المادردة »
.
* نقض  1977/1/24ـ س  28ـ ر م  28ـ ص  132ـ طعن  46/1087ق
* نقض  1985/10/17ـ س  36ـ ر م  158ـ ص  878ـ طعن 55/615ق


وقضتَمحكمةَالنقضَبأن :
« الحكم يكون مهدوبا بالاسداد فدى اإلسدتد ل إذا انطدو أسدبابه عةدى عيدب يمدس

سالمة ا ستنباط ويتحق ذل إذا استند

المحكمة فى ا تناعها إلدى أدلدة ييدر صدالحة

مدن الناحيدة الموضدوعية ل تندداع بهدا أو فدى حالدة عدددم الةدروم المنطقدى لةنتيادة التددى
انته

إليها بناو عةى العناصر التى ثبت

لديها »

* نقدددض اندددا ى  1982/11/4ـ س  33ـ ر دددم 174ـددد ص  847ـ طعددددن
 52/4223ق
* نقض مدنى  1981/6/25ـ طعن  44 / 705ق


رذاََ،وقدَقضتَمحكمةَالنقضَََ:
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« بددأن محكمددة الددنقض تنبسددط ر ابتهددا عةددى صددحة اسددتد ل المحكمددة لصددواب
اسدتنباطها ل دلددة المطروحددة عةيهدا  ،فدددذا كاند

ددد اعتمدد عةددى دليددل

ياددور أن

يؤسس ضاوها عةيه فدن حكمها يكون باطال بتنا ده عةدى أسداس فاسدد  ،إذ يتعدين أن
تكددون كافددة األدلددة التددى أ دديم عةيهددا ضدداو الحكددم و ددد سددةم مددن عددوار الاسدداد فددي
اإلستد ل أو التعسف في ا ستنتاج  ،وهدو مدا لدم يسدةم منده الحكدم الطعدين ولهدذا كدان
معيبا وااب النقـض واإلعادة » .
* نقض  1983/2/23ـ س  34ـ ر م  53ـ ص  274ـ طعن  6453لسنة  52ق
* نقض  1985/6/13ـ س  36ـ ر م  138ـ ص 782

أما عن المصةحة من وراو ذل اإلكراه وإمالو ا عتراف عةدى المدتهم المدذكور
كمدا تسدداول عددن ذلد المحكمددة فددى حكمهدا وعةددى النحددو السددالف  ،فدندده مددن المعةددوم
لةكافة أن اها

الضبط تسعى ااهدة ياداد حدل لةحمدوض الدذد اكتندف الحداد بعدد

استخراج اثة المانى عةيه وتبين أن وفاته نتيادة إصدابة بطعندة بصددره  ،و يتحقد
لتةد الاهدة الادور والنادا إ إذا تددم ضدبط الادانى أو الانداة  ،واألداة المسدتعمةة فددى
الاريمدددة  ،وإ أصدددبـ المسددد ولون فدددى تةددد الاهدددة مطدددالبين باسدددتمرار بدددذل الاهدددد
ومواصةة البح

لحين تحق تة النتدا ج وإ وصداوا باإلهمدال والتقداعس عدن العمدل

الااد المثمر  ،كما أن إمالو تااصيل الحاد عةى المتهم األول كان عةدى وعدد وإيهدام
له بأن مس وليته عن ارتكاب الاريمة ستكون محددودة وهدا عة إذا أهدر معده آخدرين
 ،ولهذا اتهم المتهمين الثانى والثال

تحد تدأثير هدذا اإلتهدام  ،وذلد الوعدد  ،و هد

أن الوعددد أو اإليددراو كددل منهمددا ددرين اإلكددراه أو التهديددد ألن لدده تددأثير عةددى حريددة
المتهم ويؤدد إلى حمةه عةى ا عتقاد بأنه يانى مدن وراو ا عتدراف فا ددة أو يتاندب
ضررا.
ً


وقضتَمحكمةَالنقضَبأنه :
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« من المقدرر ان الددف بدبطالن ا عتدراف هدو دفد ادوهرد يادب عةدى محكمدة
الموضوع منا هته والرد عةيه ردا سا حا يسدتود فدى ذلد

ان يكدون المدتهم المقدر هدو

الذد و عةيه ا كراه او يكون د و عةى ييره من المتهمدين مدادام الحكدم دد عدول
فى ضا ه با دانه عةى هذا ا عتراف  ،وان ا عتراف الدذد يعتدد بده يادب ان يكدون
اختياريا و يعتبر كذل ـ ولدو كدان صداد ا ـ اذا حصدل تحد تدأثير ا كدراه أو التهديدد
أو الخددوف الناهدد ين عددن أمددر ييددر مهددروع كا نددا ماكددان دددر هددذا التهديددد أو ذلدد
ا كراه» 0
* نقض  1973/11/13ـ س  24ـ ر م  208ـ ص 999
* نقض  1975/11 /23ـ س  26ـ ر م  160ـ ص 726



كماَقضتَبأنهََ:
« من المقرر ان ا عتراف يعول عةيه ـ ولو كان صاد ا ـ متى كدان وليدد اكدراه

كا نا ماكان دره »
* نقض  1983/2/23ـ س  34ـ ر م  53ـ ص 274
* نقض  1983/2/16ـ س  34ـ ر م  46ـ ص 244



كماَقضتَبأنَََ:
« الوعد او ا يراو يعد درين ا كدراه والتهديدد ألن لده تدأثير عةدى حريدة المدتهم

فى ا ختيار بين اإلنكار وا عتراف  ،ويدؤدد الدى حمةده عةدى ا عتقداد بأنده دد ياندى
من وراو ا عتراف فا ده أو يتانب ضررا » 0
* نقض  1983/6/2ـ س  34ـ ر م  146ـ ص 730


وَقضتَبأنه :
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« من المقرر ان ا عتراف الذد يعدول عةيده كددليل فدى ا ثبدا

يادب ان يكدون

اختياريا صادرا عن ارادة حره فال يصـ التعويل عةى ا عتراف ـ ولدو كدان صداد ا ـ
متى كان وليد اكراه كا نا ماكان دره  0ولما كان الوعد او ا يراو يعدد درين ا كدراه
او التهديد ألن له تأثير فى حرية المتهم فدى ا ختيدار بدين ا نكدار وا عتدراف ويدؤدد
الى ا عتقاد بأنه د يانى من وراو ا عتراف فا ده او يتانب ضررا »
* نقض  1972/12/25ـ س  23ـ ر م  330ـ ص 1472
* نقض  1972/10/15ـ س  23ـ ر م  234ـ ص 1049



وقضتَمحكمةَالنقضَبأنه :
« مددن المقدرر أن الدددف بددبطالن اإلعتددراف هددو دفد اددوهرد ياددب عةددى محكمددة

الموضوع منا هته والرد عةيده ردا ً سدا حا ً يسدتود فدى ذلد أن يكدون المدتهم المقدر هدو
الذد و عةيه اإلكراه أو يكون د و عةى ييره من المتهمدين مدادام الحكدم دد عدول
فى ضا ه باإلدانة عةى هذا اإلعتراف  .وأن اإلعتراف الذد يعتد بده يادب أن يكدون
إختياريا صادرا ً عن إرادة حرة فال يصـ التعويل عةى اإلعتراف ـ ولدو كدان صداد ا ـ
متدى كدان وليدد إكدراه أو تهديددد كا ندا ماكدان ددره وكددان الوعيدد أو اإليدراو يعدد ددرين
اإلكدددراه والتهديدددد ألنددده لددده تدددأثير عةدددى حريدددة المدددتهم فدددى اإلختيدددار بدددين اإلنكدددار أو
اإلعتراف ويؤدد إلى حمةه عةى اإلعتقاد بأنده دد ياندى مدن وراو اإلعتدراف فا ددة أو
يتانب ضررا ً مما كان يتعين معه عةى المحكمة و د دف أمامها بأن إعتدراف الطداعن
الثال

نتياة إكدراه مدادد وأدبدى تمثدل فدى إحتاداره أكثدر مدن ثالثدة أيدام بدل عرضده

عةى سةطا

التحقي وتانيبه اإلتهدام واعتبداره هداهدا ً فدى حالدة إد ده بداإلعتراف أن

تتولى هى تحقي هذا الدفاع وتبح الصةة بين اإلكدراه وسدببه وعال تده بأ والده  ،فددن
هى نكة

عن ذل ولم تعرض البتة لةصةة بين الوعد وبين إعترافه الذد عولد عةيده
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وتقول كةمتها فيده فددن حكمهدا يكدون معيبدا ً بداإلخالل بحد الددفاع فضدالً عدن القصدور
بما يعيبه ويواب نقضه من هذه الناحية أيضا » .
* نقض  2002/2/6ـ فى الطعن  71/ 20300ق .



وقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَ:

َ

« مددن المقددرر عم دالً بماهددوم المددادة  42مددن الدسددتور والاقددرة األخيددرة مددن المددادة
 302من دانون اإلادراوا

الانا يدة أن اإلعتدراف الدذد يعدول عةيده يتحدتم أن يكدون

إختياريددا وهددو يعتبددر كددذل

ـ ولددو كددان صدداد ا ً ـ إذا صدددر تح د وطددأة اإلكددراه أو

التهديددد كا ن دا ً ماكددان دددره  ،وكددان مددن المقددرر أن الدددف بددبطالن اإلعتددراف لصدددوره
تحد تدأثير اإلكدراه هدو دفداع اددوهرد يادب عةدى محكمدة الموضدوع منا هدته والددرد
عةيه  ،وكان األصل أنه عةى المحكمة إن هدى رأ التعويدل عةدى الددليل المسدتمد مدن
اإلعتراف أن تبح

الصةة بينه وبين اإلكدراه المقدول بحصدوله وأن تنادى هدذا اإلكدراه

فى تدليل سا غ  ،وإذ كان ما أورده الحكدم فدى السدياق المتقددم ردا ً عةدى دفد الطداعنين
ببطالن إعتراف كل منهما بتحقيقا النيابة العامدة لديس مدن هدأنه إهددار مدا تمسدكا بده
من بطالنه لصدوره وليد إكراه مادد ومعنود  ،ذل بأن مدا أورده يوااده دفعهمدا إذ
ددول بددده وإنمدددا لةتددددليل عةدددى صددددق
هدددو ينصدددرف إلدددى نادددى حصدددول اإلكدددراه المقد ّ
إعترافاتهما واتسا ها م با ى األدلة التدى أ رتهدا المحكمدة  ،ويمثدل مصدادرة لددفاعهما
بل أن ينحسم أمره  ،ألنه يصـ فى منط العقل والبداهدة أن يدرد الحكدم عةدى الددف
بددبطالن اإلعتددراف الحاصددل أمددام اهددة مددن اهددا التحقيدد ألندده كددان وليددد إكددراه
باطم ناندده إلددى هددذا اإلعتددراف لحصددوله أمددام تة د الاهددة ولعدددم ذكددر مددن نسددب إليدده
اإلعتراف أمامها أنه كان مكرها ً عةيه مادام أنه ينارع فدى صدحة ذلد اإلعتدراف أمدام
تة د الاهددة وأن سددكو الطدداعنين عددن اإلفضدداو بوا عددة اإلكددراه فددى أيددة مرحةددة مددن
مراحل التحقي

ـ كما ذهب الحكم ـ ليس مدن هدأنه أن ينادى حتمدا ً و دوع اإلكدراه فدى

457

أية صورة من صوره  .لما كان ذل وكان من المقدرر أن صددق اإلعتدراف المددفوع
ببطالنه ل كراه

يكادى سدندا ً لصدحته ومدن ثدم التعويدل عةيده بدل يتعدين فدوق ذلد أن

يكون د صددر عدن إرادة حدرة  ،وهدو مدا يادل الحكدم عدن التددليل عةيده  ،فدنده يكدون
معيبدا ً بالاسدداد فددى اإلسددتد ل و يحنددى فددى ذلد مددا ددام عةيدده مددن أدلددة أخددرد  ،إذ أن
األدلددة فددى المددواد الانا يددة متس داندة يهددد بعضددها بعض دا ً ومنهددا ماتمعددة تتكددون عقيدددة
المحكمدة بحيد إذا سدقط أحدددها أو إسدتبعد تعددذر التعدرف عةددى مبةدغ األثددر الدذد كددان
لهذا الدليل الباطل فى الرأد الذد إنته إليه المحكمة أو الو وف عةدى ماكاند تنتهدى
إليه لو أنها فطن إلى

أن هذا الدليل ييدر دا م  .لمدا كدان مدا تقددم فدنده يتعدين نقدض

الحكم المطعون فيه واإلعادة وذل دون حااة إلى بح با ى ما يثيره الطاعنان » .
* نقض  2001/12/12ـ الطعن  71 / 14290ق

كماَقضتَبأنه :



« يصددـ تددأثيم انسددان ولددو بندداو عةددى اعترافدده بةسددانه او بكتابتدده متددى كددان ذل د
مخالاددا لحقيقددة الوا د

نقددض  1968/5/20ـ س  19ـ  111ـ  ، 562نقددض

 1965/12/20ـ س  16ـ  180ـ  945ا و ضد بأنده  :مادامد إدانددة المددتهم ددد
أ يم

عةى الدليل المستمد من محضر تاتيش باطل  ،وعةى ا عتدراف المنسدوب اليده

فددى هددذا المحضددر الددذد أنكددره فيمددا بعددد  ،ـ فأنهددا

تكددون صددحيحه عتمدداده عةددى

محضددر إاددراوا باطةدده نقددض  1950/11/28ـ س  2ـ  97ـ  255ا .ـ كمددا
ض

بأن الدف ببطالن أ وال الهاهد لصدورها تح تأثير اإلكدراه ادوهرد يتعدين

عةى المحكمة ان تعرض له بالمنا هة لةو وف عةى واه الح فيه فاذا اطرحد تعدين
ان تقيم ذل عةى اسباب سا حه » نقض  - 76/1/25س  27ـ  19ـ  ، 90نقدض
 1972 /6/11ـ س  23ـ  203ـ  906ا .
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وعةى ذل تكون المحكمة د استدل عةى عدم ادية ذل الددف المبددد بدبطالن
اعتراف المتهم األول وخةصد إلدى رفضده ـ بندا ًو عةدى عناصدر لديس مدن هدأنها أن
تسوت إطراحه وعدم ا لتاا إليه  ،وإذ خدالف الحكدم المطعدون فيده هدذا النظدر يكدون
معيبًا لقصدوره واابًدا نقضده واإلحالدة طالمدا أن المحكمدة اتخدذ مدن اعتدراف المدتهم
األول ضد الطاعنين دليالً ضدهما و ض بددانتهما بنا ًو عةيه ولو تسداند فدى حكمهدا
إلى أدلة أخرد لما بينها كما سب اإليضا .
* نقض  1973/11/13ـ س  24ـ ر م  208ـ 999
* نقض  1975/11/23ـ س  26ـ ر م  160ـ ص 626


وقضتَمحكمةَالنقضَبأنَََ:
«األدلدة فددى المددواد الانا يددة متسدداندة  ،ـ يكمددل بعضددها بعضددا  ،ويهددد بعضددها
يمكن التعرف عةى مقدار األثر الدذد كدان ل سدتد ل الااسدد عةدى

بعضا  ،ـ بحي

عقيدة المحكمة  ،ـ وماذا كان سوف يكون رأيها إذا تنبهد إلدى فسداد مدا إعتقدتده خطدأ
عةى خالف الثاب

وعةى خالف الحقيقة »

* نقض  1986/1/22ـ س  37ـ ر م  25ـ ص 114
* نقض  1990/7/7ـ س 41ـ ر م  140ـ ص 806
* نقض  1985/3/28ـ س 36ـ ر م  83ـ ص 500
* نقض  1986/10/9ـ س  37ـ ر م  138ـ ص 728
* نقض  1983/2/23ـ س 34ـ ر م  53ـ ص 274
* نقض  1984/1/15ـ س 35ـ ر م  8ـ ص 50
* نقض  1969 /10/27ـ س  20ـ ر م  229ـ ص 1157
* نقض  1985/5/16ـ س  36ـ ر م  120ـ ص 677
* نقض  1979/5/6ـ س 30ـ ر م  144ـ ص 534
* نقض 1982/11/4ـ س 33ـ ر م  174ـ ص 847

خامساََ:قصورَآخرَفىَالتسبيبََ:
أ
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تمسدد دفدداع الطدداعنين كددذل بددأن الهدداهد أحمددد محمددود أحمددد عبددد الددرحمن
وههرته السايـ دد أ حدم عةدى الددعود ليكدون هداهد اإلثبدا الوحيدد ضدد الطداعنين ،
فددى حددين أندده لددم يهدداهد الوا عددة ولددم يعاصددر أحددداثها خاصددة و ددد و ع د لدديالً وبعددد
منتصف الةيل ولم يكن هنا ما يدعو إلى توااده بحديقة حسين الوكيل التى يعمدل بهدا
كددأارد مناددردًا ودون أن يكددن معدده أحددد  ،و ددد ثب د مددن أ والدده األخيددرة بالتحقيقددا
ص47ا بالتحقيقدا أنده لدم يهداهد الوا عدة وأن أ والدده األولدى كاند ممدالة عةيده مددن
راددال الضددبط بمركددر الهددرطة فأمتثددل لمددا أمددر بدده  ،وثبد أن الهدداهد المددذكور كددان
و

الحداد

فدي مندرل والدده الدذد أيدده فدى ذلد  ،وعةدى ذلد فةدم تكدن هدهادته عدن

إرادة حرة واختيار مطة  ،بدل كاند وليددة الضدحط واإلكدراه المعندود الدذد تعدرض
وهو بعد فتى صحير السن

يستطي عصيان أمر صادر من اها الهدرطة ومدا لهدا

من سطوة وهوكة وناوذ .
وأضاف الدفاع فى دفاعده أن صدورة الوا عدة كمدا رواهدا الهداهد المدذكور ييدر
مقبولددة عق دالً وتاددافى مددا هددو مددألوف و تتا د م د طبددا األمددور وسدديرها المعتدداد ،
نظرا ألن حالة الظالم كان تخيم عةى كافة أاراو الحديقة التى بها الحاد إذ لدم تكدن
ً
بها مصادر إضداوة بدداخةها  ،كمدا أن أاهدرة اإلندارة بدالطري العدام لهدا ضدوو خافد
وبين كدل منهدا وا خدر مسدافة تقددر بسدتة أمتدار  ،كمدا أن المكدان الدذد إدعدى الهداهد
وادوده فيده  ،واسدتطاع منده مهداهدة تااصديل الوا عدة ومرتكبيهدا  ،لدم يكدن يمكنده مددن
رؤية هذه التااصيل أو تحديد أهخاص الاناة  ،خاصة بعد أنه ـ فيما يقدول ـ دد اختبدأ
أسال مقطورة كان

عةى اانب الطري األيمن الذد يمر عةى الحديقة .
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إذ يستحيل وهو ادالس مختبدئ فدى هدذا المكدان أسدال تةد المقطدورة  ،يسدتحيل
عةيه متابعة اريمة تل الماندى عةيده ومهداهدة تااصديةها كمدا إدعدى أو طةدب إليده أن
يقول  ،وأهار الدفاع إلى صور البحد ا بتددا ى الدذد أارتده النيابدة العامدة ألنهدا لدم
تاددر معاينددة تصددويرية لمكددان الوا عددة وبيددان مددا إذا كددان فددى اسددتطاعة الهدداهد أحمددد
سدا أسدال المقطدورة
محمد عبدالرحمن مهاهدة الوا عدة وتااصديةها وهدو فدى مخب ده اال ً
التى واد

عةى يمدين الطريد مد مالحظدة حالدة الظدالم التدى تعدذر معهدا الرؤيدة

وبعد المسافة بين المكان المقول بتوااد ذل الهاهد فيه ومسر ومكان الحاد

.

ولم تأخذ محكمة الموضوع بهدذا الددفاع وأطرحتده بقولهدا إن إادراوا التحقيد
موكولة إلى السةطة القا مدة بهدا ولهدذا فددن لهدا أن تتخدذ مدا تدراه مناسدبًا مدن إادراوا
إلظهار الحقيقة  ،وأن النيابة العامة لم تر من اانبها حااة إلادراو مثدل لتةد المعايندة
 ،و ددد ادداو بددأ وال الهدداهد أن الرؤيددة والمكددان منددار لواددود أعمدددة كهربدداو وكهددافا
تضيو باستمرار  ،وثاب أن وكيل النيابة المحق

د انتقل لمعايندة مكدان العثدور عةدى

الاثة ومكان ارتكداب الحداد وأثبد ورصدد مدا حظده مدن بقد دمداو داخدل الحديقدة
بالقرب من أهاار النخيل  ،وتة التى عةى الطري األساة

رب الترعدة التدى ألقد

فيها الاثة  ،كما ام بمناظرة اثة الماندى عةيده بمهدرحة المستهداى  ،و دد نقةد إليهدا
واثب

ما بها من إصابا

وهو ما يتواوم عةى ما ههد به هاهد اإلثبا

ومددا أوردتدده المحكمددة فيمددا تقدددم

.

يتا د وأصددول المحاكمددا الانا يددة  ،بددل

ويةحددى الدددور الر يسددى الددذد تقددوم بدده المحكمددة عنددد الاصددل فددى الدددعود الانا يددة
باعتبارها اهة الحكم  ،ولها بل عةيهدا أن تقدوم بدالتحقي النهدا ى لكافدة و دا الددعود
وتدددار أوادده القصددور فددى التحقي د ا بتدددا ى الددذد أارتدده النيابددة العامددة باعتبارهددا
سةطة التحقي .
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و ياور لها بحال أن تقتصر عةى ما تم من تحقي ابتدا ى أارته تةد السدةطة
 ،بل يتعدين عةيهدا أن تقدوم بددورها فدى تحقيد الددعود بكافدة عناصدرها تحقيقًدا نها يًدا
بمعرفتهدا وفدى حضددور المتهمدين ودفدداعهم  ،ولهدذا فددن لهددا أن تادرد مددا تدراه ر ًمددا
لكهددف الحقيقددة والهدايددة لةصددواب  ،ألن مبدددأ ا تندداع القاضددى الانددا ى وهددو اددوهر
المحاكما

الانا ية يارض عةيه ضرورة معايهته لكافدة أدلدة الثبدو أوالنادى معايهدة

فعةية وعقةية بعيدة كدل البعدد عمدا يادرت فدى أوراق الددعود والمحاضدر المكتوبدة مدن
أ وال ومعةوما

اامدة

تنبض بالحياة  ،إذ يستحيل مد هدذا الامدود تكدوين ا تنداع

المطةوب لدد القاضى .
و دد تدواتر أحكددام الدنقض عةدى ذلد مؤكددة وادوب إاددراو المحكمدة التحقيد
النها ى كةما اتصل ذل التحقي بواه هام مدن أواده إظهدار الحد فدى الددعود ومتدى
كان ظاهر التعة بموضوعها و ر ًما لةاصل فيها عةى واه صحيـ.
ولددذل أواددب القددانون سددماع الهددهود مددن اديددد أمددام المحكمددة فددى موااهددة
الخصدوم طالمدا كدان سدماعهم ممكنًدا فددذا أياةد المحكمدة سدماعهم بحيدر عدذر مقبددول
بطةددد المحاكمدددة  ،وألن التحقيددد ا بتددددا ى الدددذد تاريددده النيابدددة العامدددة دددد يهدددوبه
القصور وتدار المحكمة هذا القصور بمعرفتها يمكنها من اسدتظهار أمدور وو دا
يمكددن أن تكهددف عنهددا أوراق التحقي د المكتوبددة مهمددا بةح د دراددة د تهددا  ،وألن هددذا
التحقي الذد تقوم به المحكمة بناسها يعينها فدى النهايدة عةدى تكدوين عقيددتها الخاصدة
و ناعتها الوااب الوصول إليها كأساس لةحكم فيها بالبراوة أو اإلدانة .
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كما أن المحاكمة تمثل لةخصوم الارصة األخيرة لمرااعة األدلة وتددار مدا دد
و صدور  ،إذ المحاكمدة

يكدون دد فدا أمدره عةدى سدةطة التحقيد ا بتددا ى مدن ل ر

هددى الارصددة الوحيدددة التددى مارالدد متبقيددة أمددامهم  ،وألن ا تندداع المحكمددة بثبددو
التهمة أو عدم ثبوتها ينبحى أن يكون مستمدًا من الثقة التى توحى بها أ دوال الهداهد أو
 ،ومن التأثير الذد تحدثه هذه األ وال فى ناوس ضاة الددعود وهدم ينصدتون إليهدا
بأناسهم .



وفىَرذاَقالتَمحكمةَالنقضََ:
« إن التارس فى واده الهداهد وحالتده الناسدية و د أداو الهدهادة ومراوياتده

أو اضطرابه ويير ذل مما يعين القاضى عةى تقددير أ والده حد

ددرها .حتمدال أن

تائ الههادة التى تسمعها المحكمة ويبا لةدفاع منا هتها بمدا يقنعهدا بعددما ا تنعد بده
من األدلة األخرد التى عول

عةيها بل سماع الههادة » .

* نقض  1985/10/2ـ س  36ـ ر م  141ـ ص801

ولهذا تكون محكمة الموضدوع دد أخطدأ إذ تخةد

عدن واابهدا فدى تددار مدا

هدداب تحقيد النيابددة العامددة مددن صددور  ،إذ أن معاينددة النيابددة العامددة تم د ظهددر يددوم
 2010/7/31فيما و الحاد فى ظالم وبعد منتصف الةيل ولم تكن اإلضداوة كافيدة
كمددا ددال الدددفاع بحيدد يددتمكن الهدداهد أحمددد محمددد عبدددالرحمن مددن رؤيددة الحدداد
وتااصيةه  ،باإلضدافة إلدى أن النيابدة العامدة لدم تادر تاربدة يوضدـ مدن خاللهدا مكدان
واد الهاهد أسال المقطورة الوا عة عةى اانب الطريد المدار بالحديقدة محدل الحداد
لبيدان مددد إمكانيددة مهداهدته لتاصدديل الوا عدة مدن عدمدده  ،ومددد صددحة إدعا ده بتةد
المهدداهدة فددى ظددروف مماثةددة لو د و ددوع الحدداد  ،يضدداف إل دى مددا تقدددم أن البق د
الحمراو التى وادها محق النيابة العامة  ،وتةد التدى عةدى الطريد لدم تحةدل  ،ولهدذا
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بدليل اط أنها دماو ومن بيل دماو المانى عةيده مدن عدمده  ،ولهدذا فكدل مدا

لم يثب

يمكددن أن توصددف بهددا هددذه البق د أنهددا تهددبه الدددماو ولكنهددا ليس د دمويددة عةددى سددبيل
القط .
ومددن كددل مددا تقدددم يبددين أن محكمددة الموضددوع تعسددا فددى ردهددا عةددى دفدداع
الطدداعنين السددالف الددذكر  ،إذ كددان تحقي د هددذا الدددفاع واابًددا عةيهددا حتددى يددتمكن مددن
منا هة عناصره الاوهرية وبما تسدتطي معده المحكمدة أداو وظياتهدا وتكدوين عقيددتها
 ،وألن الحكم فى الدعود لمارد اإلطالع عةى أوراق الدعود  ،كمدا أراد المحكمدة
 ،ينطددود و ه د عةددى محددامرة خطيددرة

يددؤمن احتمددال رلددل ضدداة الدددعود بسددبب

ا تنداعهم القاصددر والمبتسدر بأدلددة ددد تكدون أمةتهددا عةدديهم أهدواو الخصددوم وريبدداتهم ،
وهو ما تتأذد منه العدالة أهد اإليذاو .
هذا إلى أنه لم يكن يضير المحكمة هدي ًا لدو أنهدا أفسدح

صددرها لتحقيد دفداع

الطاعنين الاوهرد السالف الذكر  ،وتقسطه حقه بةو ً
يا لحاية األمر فيده  ،خاصدة وأن
الظاهر يسانده ويدعمده  ،وذلد بالنسدبة لو دوع الحداد بعدد منتصدف الةيدل فدى ظةمد إة
حالكه

تسمـ اإلضاوة المحدودة بالطري العام لةهاهد أحمد محمدد عبدد الدرحمن و

تمكندده مسددن متابعددة و ا عدده وهددو عةددى هددذه المسددافة البعيدددة مددن مكاندده وبعددد أن اختبددأ
أسال إحدد المقطورا

الوا عة فى الاهة األخرد مدن ااندب الطريد المدار بالحديقدة

محددل الحدداد  ،م د صددحر سددنه وعدددم واددود مبددررا

اديددة لواددوده مناددردًا بتة د

الحديقة حي لم يكن بها أحد سواه.
بيد أن المحكمة تعاة الاصل فى الدعود وضا
تقسطه حقه  ،وأصدر

ذرعًدا بددفاع الطداعنين ولدم

حكمها محل هذا الطعدن بعدد أن تخةد عدن مهامهدا األساسدية
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ووااباتهددا فددى إاددراو التحقي د النهددا ى باعتبارهددا اهددة الحكددم واعتمددد كةيددة عةددى
يمكدن مدن خاللهدا تكدوين

التحقي ا بتدا ى المرصود بأوراق الدعود المكتوبة التى

ا تناع المطةوب لدد القاضى الانا ى عند الحكم بالبراوة أو اإلدانة.
وأياةد المحكمددة كةيددة الدددور اإلياددابى الددذد يقددوم بدده ذلد القاضددى  ،وهددو أن
يسددعى إلددى األدلددة لتكددوين عقيدتدده  ،و يكتاددى بمددا تسددو ه سددةطة التحقي د مددن أدلددة
أدراتهددا بقا مددة أدلددة الثبددو

المقدمددة منهددا  ،ألن تة د األدلددة

تعبددر إ عددن رأيهددا

الهخصى وعقيددتها الخاصدة  ،والقاضدى الاندا ى إنمدا يقضدى فدى الددعود بندا ًو عةدى
ا تناعدده الخدداص وعقيدتدده الخاصددة و يدددخل فددى رأيدده رأيًددا آخددر لسددواه  .ولهددذا كددان
الحكم المطعون فيه معيبًا لقصوره وإخالله بح الدفاع واابًا نقضه واإلحالة .
و د تواتر ضاو محكمة النقض عةى أن القاضى الانا ى

يتقيد برأد و حتى

بحكم اضى انا ى آخر احتراما وتحقيقا ً لواابه فى الحكم عةى حقيقة الوا
عةى مقتضى العقيدة التى تتكون لديه هو مهما تنا ض

الاعةى

م رأد أو حكم سواه .

فهو يقضى صادرا ً فى ضا ه عن عقيدة يحصةها هو مستقالً فى تحصيةها بناسه
يهاركه فيها ييره ومهما تنا ض م أد حكم آخر لسواه 0
* نقض  1982/5/9ـ س  33ـ ر م  163ـ ص 561
* نقض  1984/4/10ـ س  35ـ ر م  88ـ ص 404
* نقض 1984/5/8ـ س  35ـ ر م  108ـ ص 491
* نقض 1962/10/23ـ س  13ـ ر م  166ـ ص 672
* نقض 1961/11/7ـ س  12ـ ر م  177ـ ص 888
* نقض  1996/3/7ـ س  17ـ ر م  45ـ ص 233
* نقض  1983/3/17ـ س  34ـ ر م  79ـ ص 392
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* نقض  1968/3/18ـ س  19ـ ر م  62ـ ص 334
* نقض  1990/3/22ـ س  41ـ ر م  92ـ ص 546

و ينددال مددن ذلدد أن يكددون دفدداع الطدداعنين ددد أنهددى مرافعددة طالددب الحكددم
ببراوتهددا ممددا نسددب إليهمددا ولددم يطةددب إاددراو تحقي د معددين صددراحة  ،أو القددول بددأن
المحكمة ليس

مةرمة بداراو تحقي لم يطةب منها  ،أو أن األدلة التدى سدا تها لةتددليل

عةى إدانة المتهمين تتضمن الرد عةى أواه دفاعهم سالف الذكر.
ألن الدفاع وإن كان لم يورد طةب إاراو التحقيد صدراحة  ،إ أن هدذا الطةدب
مستااد ضمنًا وبطري الةروم من سياق دفاعه الاوهرد السالف البيان إذ

ياهدم منده

إ هذا المعندى و يسدتدل منده إ تةد الد لدة  ،ولمدا هدو مقدرر مدن أن تحقيد األدلدة
فددى المددواد الانا يددة هددو وااددب المحكمددة فددى المقددام األول و ياددور بحددال أن يكددون
رهن مهي ة المتهم أو دفاعه .
ولما هو مقرر كدذل بدأن المحاكمدا

سدا عةدى التحقيقدا
الانا يدة إنمدا تقددم أسا ً

التى تاريها المحكمة بالاةسة أثناو المحاكمدة وتسدم فدى خاللهدا الهدهود وتحقد فيهدا
األدلة سواو إلثبا

التهمة ضد المتهمين أو نايها عنهم .

و د استقر ضاو النقض عةى ذلد وأضداف أن الددفاع الدذد صدد منده تكدذيب
ههادة الههود ومن هأنه لو صـ أن يتحيدر بده واده الدرأد فدى الددعود  ،يتعدين عةدى
المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقه لتحقي تاريده بةو ً
يدا لحايدة األمدر فيده أو تدرد عةيده
بما يدحضه ان هى رأ

اطراحه وعدم التعويل عةيده  ،و يادور لةمحكمدة أن تةتاد

عنه بقالة اطم نانها إلى أدلة الثبدو

التدى أوردتهدا فدى حكمهدا عةيهدا ضداوها باإلداندة
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طالمدا أن تةد األدلدة هددى المنعدى عةيهددا بمخالادة الحقيقددة ورماهدا الدددفاع بالكدذب ولمددا
ينطود عةيه هذا الرد من مصادرة عةى المطةوب .
و يقددد فدى وااددب المحكمددة القيددام بهددذا التحقيد أن يسددك الدددفاع عددن طةبدده
صراحة مادام دفاعه ينطود عةى المطالبة بدارا ه .



وقدَقضتَمحكمةَالنقضَفىَالعديدَمنَأحكامهاَبأن :
«

تحقي األدلة فى المواد الانا ية هو وااب المحكمة فى المقدام األول وواادب

عةى المحكمة تحقي الددليل مدادام تحقيقده ممكندا وبحدض النظدر عدن مسدة المدتهم فدى
هدأن هددذا الدددليل ألن تحقيد أدلددة اإلدانددة فدى المددواد الانا يددة يصددـ أن يكددون رهددن
مهي ة المتهم أو المداف عنه »0
* نقض  1986/10/9ـ س  37ـ ر م  138ـ ص 728
* نقض  1981/12/30ـ س 32ـ ر م  289ـ ص 1220
* نقض  78/4/24ـ س29ـ ر م  84ـ ص 442
* نقض  72/2/21ـ س  23ـ ر م  53ـ ص 214
* نقض  84/11/25ـ س 35ـ ر م  185ـ ص 821
* نقض  83/5/11ـ س 34ـ ر م  124ـ ص 621
* نقض  45/11/5ـ ماموعة القواعد القانونية ـ ج  7ـ ر م  2ـ ص 2
* نقددض  46/3/25ـ ماموعددة القواعددد القانونيددة ـ ج  7ـ ر ددم  120ـ ص
113



كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه :
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« األصددل فددى األحكددام الانا يددة أن تبنددى عةددى التحقيدد الهدداود الددذد تاريدده
المحكمددة بالاةسددة وتسددم فيدده فددى موااهددة المددتهم هددهادا الهددهود مددادام سددماعهم
ممكنا » 0
* نقض  82/11/11ـ س  33ـ ر م  179ـ ص 870
* نقض 78/1/30ـ س  29ـ ر م  21ـ ص 120
* نقض  73/3/26ـ س  24ـ ر م  86ـ ص 412
* نقض  73/4/1ـ س  24ـ ر م  93ـ ص 456
* نقض  1991/12/3ـ س 52ـ ر م  177ـ ص1277



وَقضتَمحكمةَالنقضَبأنَََ:
« األصل فى المحاكما

الانا ية أنها إنما تبنى عةى التحقيقا التدى تاريهدا

المحكمددة فددى الاةسددة وتسددم فددى خاللهددا الهددهود مددا دام سددماعهم ممكن دا ً ـ وذل د فددى
موااهة الخصوم وعةيها أن تعاون الدفاع فدى أداو مأموريتده وأن تدأمر بالبحد عدن
الهداهد وإحضدداره ولددو بددالقوة ألداو الهدهادة مددا دام ددد لاددأ إليهدا فددى ذلد ونسددب إلددى
الهدداهد تعمددد تهربدده أو تهريبده حتددى

يدددلى بهددهادته فددى ماةددس القضدداو ومددا دامد

المحكمدة ددد تبيند أحقيددة الددفاع فددى تمسدكه بواددوب منا هدته وأندده لدم يكددن فدى طةبدده
مراويا ً أو اصدا ً تعطيل السير فدى الددعود فددذا صدر فدى ذلد كدان حكمهدا معيبدا ً
إلخاللها بح الدفاع » 0
* نقض  1985/12/12ـ س  36ـ ر م  204ـ ص  1106ـ طعن  1916لسنة 55ق
* نقض  1938/3/28ـ ماموعة عمر ـ ج  4ـ ر م 186ـ ص176ـ طعن  295لسنة 8ق
* نقض  1985/10/2ـ س  36ـ ر م  141ـ ص  801ـ طعن  1605لسنة 55ق

 وقضتَكذلدَبأنََََ:
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« طةب الدفاع فى ختام مرافعته البدراوة أصدةيا ً وإحتياطيدا ً سدماع هداهد إثبدا
أو إاراو تحقي معَي ْن يعتبر طةبا ً اارما ً تةترم المحكمة بداابته متى كان لم تنتده إلدى
البراوة » 0
* نقض  1982/5/11ـ س  33ـ ر م  119ـ ص  591ـ طعن  1656لسنة 52ق

كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:



« التحقيقا

األولية

تصةـ أساسا ً تبنى عةيها األحكدام  ،بدل الواادب دا مدا ً أن

يؤسس الحكم عةى التحقي الذد تاريه المحكمة بناسها فى الاةسة » 0
* نقض  1933/1/10ـ ماموعة القواعد القانونية عمرا ـ اـ 4ـ ر م  35ـ ص 32

كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:



« سماع الهاهد يتعة بمدا أبدداه فدى التحقيقدا بمدا يطداب أو يخدالف ييدره مدن
الههود بل بما يبديه فى اةسة المحاكمدة ويسد الددفاع منا هدته أظهدارا لواده الحقيقدة
»0
* نقض  1973/6/3ـ س 24ـ ر م  144ـ ص 696
* نقض  69/10/13ـ س  20ـ ر م  210ـ ص 1069



كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:
«

يقد فى وااب المحكمة القيام بالتحقي الوااب عةيهدا  ،أن يسدك الددفاع

عدددن طةبددده  ،و الددد  :أن الددددفاع الدددذد صدددد بددده تكدددذيب أ دددوال الهددداهد يسدددوت
اإلعراض عنه بقالة األطم نان الى ماههد به الهاهد المذكور لمدا يمثةده هدذا الدرد مدن
مصدادرة لةددفاع بدل أن ينحسدم أمدره بتحقيد
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تاريده المحكمدة و يقدد فدى هددذا أن

يسددك الدددفاع عددن طةددب أاددراو هددذا التحقي د مددادام أن دفاعدده ينطددود عةددى المطالبددة
بدارا ه » 0
* نقض  81/12/30ـ س  32ـ ر م  219ـ ص 1220



كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه :
« اذا كان الدفاع د صد به تكذيب هداهد اإلثبدا ومدن هدأنه لدو صدـ أن يتحيدر

بده وادده الدرأد فددى الدددعود فقدد كددان لرامدا عةددى المحكمددة أن تمحصده وتقسددطه حقدده
بتحقيد تاريدده بةويددا الددى يايددة األمددر فيده أو تددرد عةيدده بمددا يدحضدده أن هددى رأ
إطراحه أما و دد أمسدك عدن تحقيقده وكدان مدا أوردتده ردا عةيده بقالدة األطم ندان الدى
أ وال الهاهد يير سا غ لما ينطود عةيه من مصادرة الددفاع بدل أن ينحسدم أمدره فدأن
حكمها يكون معيبا » 0
* نقض  1990/5/10ـ س  41ـ ر م  124ـ ص 714



كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََ:
« بأنه لما كان الدفاع الذد أبدداه الطداعن يتاده الدى نادى الاعدل المكدون لةاريمدة

وإلددى إثبددا إسددتحالة حصددول الوا عددة كمددا رواهددا هددهود اإلثبددا

فأندده يكددون دفاعددا

اوهريا لتعةقه بتحقي الددليل فدى الددعود إلظهدار واده الحد فيده  000ممدا كدان
يقتضددى مددن المحكمددة وهددى توااهدده أن تتخددذ مددن الوسددا ل لتحقيقدده وتمحيصدده بةويددا
لحاية األمر فيه » 0
* نقض  11سبتمبر سنة  88طعن  2156لسنة  58ق



وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََ:

َ
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« عةددى المحكمددة أن تعدداون الدددفاع فددى أداو مأموريتدده وأن تددأمر بالبح د
عن الهاهد وإحضاره ولو بالقوة ألداو الههادة مادام الدفاع د لاأ إليها ».
* نقض  1938/3/28ـ ماموعة القواعد القانونية ـ محمود عمر ـ اـ  4ـ ر م  186ـ
ص 176
َ

 كماَقضتَبأنهََََ:
« ياددب عةددى المحكمددة أن تضددمن حكمهددا مددا يدددل عةددى أنهددا وااه د عناصددر
الدعود وألم بها إلماما ً هامالً يهيئ لها الارصة لةتمحديص الهدامل والكدافى ـ الدذد
يدل عةى أنها ام بواابها وبما ينبحى عةيها من إلترام بتحقيد البحد لةتعدرف عةدى
واه الحقيقة  ،ـ وإ ّ كان حكمها معيبا ً لقصوره متعين النقض » .
* نقددض  1982/12/14ـ س  33ـ ر ددم  207ـ ص  1000ـ طعددن ر ددم 6047
لسنة  52ق
* نقض  1982/1/3ـ س  33ر م  1ـ ص 11ـ طعن  2365لسنة  51ق



وقضتَبأن :
« تحقيد الترويدر فددى المحدررا أمددر ادوهرد ومددؤثر فدى الدددعود لمدا ددد

يترتب عةيه من تحيير واه الرأد فيها » .
* نقض  1986/11/26ـ السنة  37ـ ر م  183ـ ـ ص  969ـ طعدن 1654لسدنة
 55ق



وقضتَبانهَََََََ:
« يتعين عةى المحكمة أن تورد فى حكمها مايدل عةى أنهدا وااهد عناصدر

الدعود وألم

بها عةى واه ياصـ عدن أنهدا فطند إليهدا ووارند بينهدا ـ فددذا هدى
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إلتات د كةيددة عددن التعددرض لدددفاع الطدداعن ومو ادده مددن التهمددة التددى واه د إليدده بمددا
يكهف عن أنها د أطرحد

هدذا الددفاع وهدى عةدى بيندة مدن أمدره فددن حكمهدا يكدون

اصر البيان مستوابا نقضه »0
* نقض  1984/3/25ـ السنة  35ـ ر م  72ـ ص  338ـ طعن  6492لسنة  53ق

ومتددى كددان مددا تقدددم ،اسددتبان أن المحكمددة المطعددون فددى حكمهددا ددد تخة د عددن
واابها فى تحقي دفاع واضـ من سيا ه ومرماه أنه يستواب تحقيقه بةو ً
يدا إلدى يايدة
األمر فيه  ،ولكن المحكمة لم تاعل وتخة عن واابها  ،األمر الدذد عداب إاراواتهدا
وحكمها بما يستواب نقضه .
سادساَََ:القصورَوفسادَالاستدلالَََ.
اعتسددف الحكددم المطعددون فيدده  ،إطددرا عدددول الهدداهد أحمددد محمددد أحمددد عبددد
الرحمن عن أ واله األولدى التدى نعدى عةيهدا أنهدا مدوندة بالضدحط واإلكدراه  ،وإطدرا
عدول المتهم األول عن اعترافه المنعدى عةيده بدالبطالن لصددوره تحد تدأثير الضدحط
واإلكراه والوعيد والتريين  ،وأورد الحكم فدى تحصديةه لةوا عدة التدى اسدتبعد فيهدا هدذا
العدددول  ،مقولددة

مأخددذ و معددين لهددا بدداألوراق  ،بقولدده تعقيبددا عةددى مددا أورده مددن

رواية الهاهد المعدول عنها  ،واعتدراف المدتهم األول المعددول عنده  ،مدا نصده ص
 3ا بحصر الةادظ  « :وو د الخبدر عةدى عا ةتهمدا ـ الطداعنين ـ ذا الثدراو والنادوذ
بالبةدة اةال ـ فراح بسطوتها ؟!!!ا تحمل الهاهد والمتهم األول عةى العدول ؟!!!ا
عددن أ والهمددا فددى محاولددة لرعرعددة ا تهددام ؟!!!ا » وعدداد الحكددم إلددى ترديددد هددذه
المقولددة الها ةددة ـ بددال مأخددذ و معددين ـ ص  12مددن مدوناتدده فددى معددرض اعتسددافه
رفض عدول الهاهد والمتهم األول .
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وهذه المقولة الها ةة  ،لدم يدورد الحكدم الطعدين لهدا معيندا و مأخدذًا ،وأخدذ بهدا
فى أمر اةل  ،هو إطراحه وبال سند و معين ـ لعددول كدان واابدا عةدى المحكمدة أن
تاحصه وتحققه بةويا إلى ياية األمر فيه  ،بد من األخدذ بدالرام والتخمدين والتهدويم
 ،األمددر الددذد طددود عةددى مخالاددة لةثاب د

بدداألوراق  ،عدداب الحكددم بالقصددور وفسدداد

ا ستد ل .
سابعاَََ:قصورَآخرَفىَالتسبيبَوإخلالَبحقَالدفاع :
ذهب الدفاع فى دفاعده باةسدة المحاكمدة إلدى أن وا عدة الددعود المطروحدة لهدا
صورة مخالاة تما ًما لةصورة التى إنسا
إلى تحريا

وراوهدا ومدن بةهدا سدةطة اإلتهدام با سدتناد

الهرطة وأ وال الاتى أحمد محمد عبد الرحمن الذد ياداور سدن الطاولدة

بقةيل والذد نصب ناسه هاهدًا لةوا عة بتددبير مدن اهدار الهدرطة  ،وهدذا الددفاع يقدوم
سا عةى أن حاد
أسا ً

مقتل المانى عةيه لم يقد بعدد منتصدف ليةدة  2010/7/27كمدا

ورد باعتراف المتهم األول وبأ وال ذلد الهداهد  ،وإنمدا كدان و وعده فدى رمدن سداب
عةى هذا الو

مستمدًا فى ذل إلى أن الرسدوب الددمود وادد بحةد الاثدة بمدا يعندى

واودها عةى ظهرها نحو س

ساعا

فدى حدين أنده عثدر عةيهدا مةقداة عةدى واههدا ،

مخمورا ونسبة الكحول التى ظهر بالتحةيدل تسداهم فدى الوفداة
وأن المانى عةيه كان
ً
وان لم تكن سببه .
ولم تأخذ المحكمدة بهدذا الددفاع ورد عةيده عندد رفضده بقولهدا أن هدذه األ دوال
ظدداهرة الاسدداد إذ المعددروف عةميًددا ان التيددبس الرمددى يبدددأ بعددد سدداعتين مددن الوفدداة
ويصدديب أو ً الوادده فتددتقةص عضددالته  ،ثددم يتدددرج فددى يضددون سدداعتين آخددريين
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تصدديب الر بددة وأعددال الكتاددين ثددم يهددمل الصدددر والظهددر والددبطن فددى أرب د سدداعا
أخرد  ،ويكتمل بعموم الاسم بعد أرب ساعا أخرد وهذا ا كتمال بهي دة عامدة مدن
حوالى عهرة إلى اثنتدى عهدرة سداعة  ،وأن هندا عوامدل تتدداخل فدى سدرعة ظهدور
التيبس الرمى منها أن يكون د بذل ماهودًا عقةيًا عنياًا بدل الوفداة  ،وذلد يسدرع فدى
ظهددور التيددبس الرمددى كمددا أن التيددبس فددى الصدديف يكددون أسددرع مددن الهددتاو  ،وكددان
الثاب

أن الاثة نقة

إلى مستهاى بعد الحاديدة عهدر صدبا ًحا حيد أودعد بمهدرحة

المستهداى أد بعددد نحدو عهددر سدداعا مدن الحدداد الدذد و د فددى هدهر يوليددو الحددار
وبعد أن كدان الماندى عةيده دد داوم المتهمدين لةحيةولدة دون هتد عرضده ولمدا فهدةوا
فددى تحقيدد يددايتهم لددم يكددن أمددامهم إ الددتخةص مندده بقتةدده وبنددا ًو عةددى ذلدد

ضدد

المحكمة برفض هذا الدفاع.
ضددا
ومددا أوردتدده المحكمددة فددى حكمهددا وعةددى النحددو السددالف الددذكر يتضددمن خو ً
منها فى أمور فنية بحتة لم يكن لهدا أن تعدرض لهدا أو تبددد رأيًدا بهدأنها  ،ويهدكل مدا
أوردته فى هذا الهأن مارد افتراضا بل كان من المتعين أن يسدتعين فدى ذلد بأهدل
العةم وذود الخبرة .
هذا باإلضافة إلى أن دفاع الطاعنين مؤيد بمدا ورد بدالتقرير الطبدى ا ستهدارد
المقدم مدن المركدر الطبدى الهدرعى ا ستهدارد  ،وألن الدرأد العةمدى

يدحضده و

يتبعه ويدحضه إ رأد عةمى آخر.
نظرا ألنها مهكةة من يير الانيدين أو المختصصدين فدى أمدور الطدب
والمحكمة ً
الهرعى  ،فدنها تعد فدى األمدور الانيدة مدن آحداد النداس  ،ولهدذا يمتدد إليهدا الحظدر فدى
إبداو الرأد فى األمور الانية الخالصة  ،عة ًما بدأن كدل مدا أثداره الددفاع فدى هدذا الهدأن
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مؤيددًا بددالتقرير الانددى ا ستهددارد بصدددد تةد األمددور الانيددة البحتددة التددى يحظددر عةددى
المحكمة وييرها من يير الانيدين المختصدين فدى أمدور الطدب الهدرعى التعدرض لهدا
أو إبداو رأد بهأنها  ،ألنها فى امةتها عناصر تاوق حدود العةم العدام المكادول لةكافدة
والتى تستطي المحكمة أن تعرض له تأييدًا أو نايًا دون حااة إلى دليل أو خبير .
وقضــاءَمحكمــةَالــنقضَمســتقرَومتــواترَاســتقراراَوتــواتراَيغنيــانَ
عنَالاستشهادََََ،علىَأنهََََ:

« وان كان لةمحكمة كامل السةطة فى تقدير القدوة التدليةيدة لعناصدر الددعود
المطروحددة عةددى بسدداط البح د

وهددى الخبيددر ا عةددى فيمددا تسددتطي ان تاصددل فيدده

بناسددها  ،ا أندده يتعددين عةددى المحكمددة متددى وااه د

مسددألة فنيددة بح د أن تتخددذ مددن

الوسا ل لتحقيقها بةويدا الدى يايدة األمدر فيهدا  ،وعةدى أنده يسدوت لةمحكمدة أن
تبدد رأيها فى مسألة فنية بحتة لمايحتااه ذل الى دراية فنية ليسد مدن العةدم العدام
 ،و أن تحددل ناسددها محددل الخبيددر الانددى فددى مسددألة فنيددة  ،وعةددى ان القط د فددى
مسألة فنية بحتة يتو ف عةى استطـالع رأد أهـل الخبرة » 0
* نقض انا ى  60/11/29ــ س  11ــ ر م  165ــ ص 854
* نقض انا ى 61/6 /13ــ س  12ــ ر م  131ــ ص 671
* نقض انا ى  62/4/10ــ س  13ــ ر م  84ــ ص 336
* نقض انا ى 62/4/16ــ س  13ــ ر م  89ــ ص 352
* نقض انا ى  62/10/8ــ س  13ــ ر م  152ــ ص 610
* نقض انا ى  64/1/27ــ س  15ــ ر م  19ــ ص 92
* نقض انا ى  65/12/20ــ س  16ــ ر م  179ــ ص 937
* نقض انا ى  67/5/29ــ س  18ــ ر م  144ــ ص 726
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* نقض انا ى  1967/6/26ــ س  18ــ ر م  177ــ ص 887
* نقض انا ى  1967/5/22ــ س  18ــ ر م  134ــ ص 690
* نقض انا ى  67/11/14ــ س  18ــ ر م  231ــ ص 1110
* نقض انا ى  68/1/8ــ س  19ــ ر م  6ــ ص 33
* نقض انا ى  68/5/13ــ س  19ــ ر م  107ــ ص 546
* نقض انا ى  68/5/27ــ س  19ــ ر م  119ــ ص 600
* نقض انا ى  69/6/ 2ــ س 20ــ ر م  165ــ ص 828
* نقض انا ى  1970/3/15ــ س  21ــ ر م  89ــ ص 358
* نقض انا ى  71/10/31ــ س  22ــ ر م  142ــ ص 590
* نقض انا ى  1973/4/1ــ س  24ــ ر م  92ــ ص 451
* نقض انا ى  74/12/9ــ س  25ــ ر م  183ــ ص 849
* نقض انا ى  78/4/9ــ س  29ــ ر م  74ــ ص 388
* نقض انا ى  1990/5/17ـ س  41ـ ر م  126ـ ص 727
* نقض مدنى  1994 / 3 / 30ـ س  45ـ ر م  114ـ ص  581ـ الطعدن 1303
لسنة  59ق
* نقدددض مددددنى  1994 / 7 /10ـ س  45ـ ر دددم  224ـ ص  1183ـ الطعدددن
 2096لسنة  60ق
* نقض مدنى1995 / 4 /5ـ س  46ـ ر م  581ـ ص 116ـد الطعندان ، 2381
 60/ 2684ق * نقددض مددددنى  1996 /1 / 29ـ س  47ـ ر ددم  66ـ ص
 328ـ الطعن  801لسنة  51ق
* نقدددض مددددنى  1996 /3 /31ـ س  47ـ ر دددم  113ـ ص  605ـ الطعدددن
 1352لسنة  60ق
* نقددض مدددنى  1996/12/1ـ س  47ـ ر ددم  268ـ ص  1474ـ الطعددن 979
لسنة  60ق
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* نقددض مدددنى  1996/12 / 29ـ س  47ـ ر ددم  302ـ ص  1648ـ الطعددن
 59 / 3162ق

كما ارد ضاو محكمة النقض عةى أن « رأد الخبير الانى فدى مسدألة فنيده
يصددـ تانيددده بددأ وال الهددهود ـددـ فدددذا المحكمددة فعة د ذل د فأنهددا تكددون ددداخة بح د
الدفاع وأسس

حكمهدا عةدى اسدباب تحمةده » نقدض  1951/4/2ـدـ س  2ـدـ ر دم

 333ــ ص  902ا  ،ــ و ض محكمة النقض بأنه «

يسوت لةمحكمدة أن تسدتند

الى أ وال الههود فى اطرا الرأد الانى » نقدض  1965/11/2ـدـ س  16ـدـ ر دم
 153ــ ص  808ا
وإذ خالف الحكدم المطعدون فيده هدذا النظدر  ،فددن المحكمدة تكدون و دد اسدتند
فى ضا ها بددانة الطداعنين إلدى أدلدة وليدة وفنيدة معًدا  ،ريدم مدا بينهمدا مدن تعدارض
أوضحه التقرير ا ستهارد الذد لم يعرض له الحكم إيرادا و ردا  ،ولم يدتاطن إليده
 ،وهددو تعددارض يستعصددى عةددى المواومددة والتوفي د بمددا يصددم الحكددم المطعددون فيدده
بالقصور فضالً عن اإلخالل بح الدفاع بما يستواب نقضه .
هددذا والدددف بقيددام التعددارض بددين األدلددة القوليددة والانيددة بمددا يستعصددى عةددى
المواومة والتوفيد مدن الددفوع الاوهريدة التدى يتعدين عةدى المحكمدة تحقيقهدا بواسدطة
الخبير الانى المختص وحده لما يترتب عةيها لو صح ـ مدن تحييدر واده الدرأد فدى
الدعود ويكون الحكم معيبا ً إذا أ ام المحكمة ضاوها باإلدانة باإلسدتناد إلدى الددليةين
مع دا ً ريددم مددا بينهمددا مددن تعددارض وتنددا ض لماافدداة ذل د ل صددول المنطقيددة السددديدة
والمنط القضا ى الصحيـ

.
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* نقض  1972/5/28ـ س  23ـ ر دم  180ـ ص  796ـ طعدن 42/321
ق
* نقض  1964/3/2ـ س  15ـ ر دم  35ـ ص  173ـ طعدن  2046لسدنة
33ق

ثامناََ:القصورَفىَالتسبيبَوالإخلالَبحقَالدفاعَ

ثابدد بددالماردا

أن الطدددب الهددرعى ددددم تقريددرين ولدديس تقريدددر واحددد إنتهدددى

التقرير األول منهما أن الوا عة يير اا رة الحددو وفد التصدوير الدوارد بمدذكرة النيابدة
بينما ذكر التقرير الثانى منهما أنها « اا رة » الحدو وف ذا هذا التصدوير حيد
أن مذكرة النيابة التكميةية التى عرض

عةى الطبيب الهرعى بمناسبة كتابة التقريدر الثدانى

ـد لدم تتضدمن أد اخدتالف عددن مدذكرة النيابدة األولدى سدود فقددط فدى ا لدة المحدثدة إلصددابة
المانى عةيه .

بيددد أندده باسددتقراو مدددونا الحكددم المطعددون في ده وادددناها خاليددة تمامددا مددن أد بيددان
لتقرير الطدب الهدرعى األول الدذد خةدص إلدى أن الوا عدة « ييدر ادا رة » الحددو وفد
التصدوير الدوارد بمددذكرة النيابدة ـ فةددم يستعرضده الحكدم ولددم يهدر إليده ماددرد إهدارة ممددا
يعنى أنه لم يتاطن إليه و مراو فدى أن لةمحكمدة أن تدراـ بدين التقدارير الهدرعية وأن
تأخذ بما تطم ن إليده منهدا بيدد أن هدرط ذلد أن تدتاطن إلدى واودهدا وتطدر مدا تطرحده
منها عن بينه لما فيها وعن تاطن وبصدر وبصديرة  .بيدد أن الحكدم المطعدون فيده لدم يهدر
ولو مارد إهارة إلى تقرير الطدب الهدرعى األول ـ مقدماتده ونتا اده و أهدار بالتدالى
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إلى أسباب إطراحه له ألنه لم يورد أنه أطرحه بل سقط تماما مدن حسدابه ولدم يدرد لده
أد ذكر بمدونا

أسباب الحكم .

هددذا ومدد أن دفدداع الطدداعنين تقدددم بتقريددر هددرعى إستهددارد صددادر عددن المركددر
اإلستهارد الانى لةطب الهرعى ـ األسدتاذة الددكتورة مندى الادوهرد ـ أسدتاذ ور ديس سدم
الطددب الهددرعى فددى كةيددة طددب اامعددة طنطددا واستهددارد الطددب الهددرعى ور ددم يدددها
باددداول ا ستهدداريين  21 /ـ وبالنقابددة بددر م  77623ـ إ أن الحكددم المطعددون فيدده لددم
يعرض بتاتا لهذ التقرير الهرعى ا ستهارد ولدم يحصدل مدؤداه ولدم يعدرض لده إيدرادًا
أو ردا ولم ينا هه فيما بدا وكأنه لم يتاطن إليه و إلى واوده !!!

وهددذا التقريددر الهددرعى ا ستهددارد بددالغ األهميددة صددادر عددن مركددر أستهددارد فنددى
لةطددب الهددرعى لدده يمددة وسددمعة عةميددة وتضددمن بحثددا ودراسددة

ينبحددى و ياددور

اإلهاحة عنها امةة وكأنها يير مواودة .

لقددد أورد التقريددر الطددب الهددرعى ا ستهددارد فددى تقديمدده لبيددان المهمددة الد يقددة التددى
باهرها ـ بعناية وكااوة ـ أنه تم اإلطالع عةى األوراق ا تية .
 .1كامل تحقيقا القضية .
 .2تقرير الصداة التهدريحية الخداص بدالمانى عةيده  /كدريم سدالمة محمدود والصدادر
تح ر م  2010/533طب هرعى نا  3/ 219+2/210مخرن .
 .3التقريدددر المعمةددددى الصدددادر مددددن اإلدارة المركريدددة لةمعامددددل الكيماويدددة بأسدددديوط
والصادر تح ر م 203

. 2010
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 .4التقريددر الطبددى الهددرعى المعمةددى الصددادر مددن اإلدارة المركريددة لةمعامددل الطبيددة
الهرعية تح ر م  1073ب . 2010/
 .5التقرير الطبى الهرعى التكميةى الصادر تح ر م  2010/682طب هرعى ندا
.
هذا  ،وبعد بيدان مدا تدم مدن دراسدة وإادراوا وأبحدا وفحوصدا  ،انتهدى التقريدر
الطبى الهرعى ا ستهارد إلى ما يةى :
أو ً  :التنا ض الوارد بتقريرد الطب الهرعى المقدمين فدى القضدية  ،لديس لده مدا يبدرره ،
مددن الناحيددة العةميددة و مددن الناحيددة الانيددة  ،فاددى حددين ذكددر الطبيددب الهددرعى
بتقريره األول أن الوا عة يير اا رة الحدو وف التصدوير الدوارد بمدذكرة النيابدة
 ،يتبين لنا أنه بتقريره التكميةدى دد ذكدر أنهدا ادا رة الحددو وفد هدذا التصدوير ،
ولم يدرد بمدذكرة النيابدة التكميةيدة أد اخدتالف عدن المدذكرة األولدى سدود فدى ا لدة
سدا عةدى الثوابد العةميدة فدنده يسدتحيل حددو
المحدثة ل صدابة فقدط  ،إ أنده تأسي ً
وا عددة تددل المانددى عةيدده كددريم سددالمة محمددود وفدد التصددوير الددوارد بدداألوراق
ل سباب العةمية والانية التالية :

سا عةى ما هو ثاب
 .1تأسي ً

عةميًا بخصوص الو

الالرم كتمدال الرسدوب

الدددمود وعدددم تحييددر موضددعه بعددد اكتمالدده مد تحييددر وضد الاثددة  ،فدددن
واود الاثة مسااة عةى واهها بمكان العثور عةيهدا بالترعدة وفد مدا هدو
وارد بمحاضدر معايندة الهدرطة والنيابدة ووادود الرسدوب الددمود بخةايدة
اثة المانى عةيه  /كريم سالمة محمود ـ يناى بما

يدع مادا ً لةهد أن

تكددون ظددروف وا عددة القتددل ددد تم د وف د التصددوير الددوارد عةددى لسددان
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الهددداهد  /أحمدددد محمدددد عبدددد الدددرحمن أو المدددتهم  ........ /وكدددذا الدددوارد
بتحريا

المباح

.ج

 .2لدو كاند اإلصدابة الطعنيدة الموصدوفة باثدة الماندى عةيده  /كدريم سدالمة
محمود د حدث من الطعن بقطعة من الراداج كسدر بدداخل الاثدة عندد
ارتطامها بحضاريف الهدعب الهوا يدة اليسدرد الر يسدية  ،فددن ذلد يتحدتم
معه واود ارو

طعية براحة اليد الضاربة وبالواده الراحدى ألصدابعها

ندداتج عددن اإلمسددا الهددديد بقطعددة الرادداج وبددذل ددوة دفد كبيددرة إلحدددا
اإلصددابا بالاةدددد وباألنسددداة والعضدددال

ويضددداريف الادددرع الر يسدددى

األيسر لةهعب الهوا ية وذل عةى طدول مسدار الادر الطعدين  ،وهدو مدا
لم يحد وما لم يثب

 .3اإلصابا

باألوراق .

الموصوفة بواه الاثدة

تتاد إطال ًدا والتصدوير الدوارد عةدى

لسان كل من الهاهد  /أحمد محمد عبد الرحمن محمد والمدتهم ، ........ /
ويؤيد ذل مدا ورد بتقريدر الصداة التهدريحية مدن أن تةد اإلصدابا ذا
طبيعددة رضددية ورضددية احتكاكيددة نهددأ عددن المصددادمة بأاسددام صددةبة
راضة بعضها ذا

سطـ خهن .

 .4التصددوير الددوارد عةددى لسددان الهدداهد  /أحمددد محمددد عبددد الددرحمن الهددهير
بالسايـ ،

يتا والوصف الوارد بمكان الوا عدة بمحاضدر معايندة النيابدة

 ،و م وصف موضد ال صدابة الطعنيدة باثدة الماندى عةيده  ،و مد
وصددف المالبددس التددى كان د
موض العثور عةيه بالترعة .
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عةددى اثددة المانددى عةيدده عنددد انتهدداله مددن

ثانيًا :

يواد دليدل فندى ادارم يمكدن أن يسدتند إليده بداألوراق لالطم ندان عةميًدا بدأن وا عدة
تل المانى عةيه  /كريم سالمة محمود د حدث بالمكان المهار إليه باألوراق .

ولم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا التقرير الهرعى ا ستهدارد المهدم ،

بداإليراد

و بالرد  ،ولم ينا هه بتاتًا ألنه لم يهدر إليده أصدالً  ،و إلدى تقديمده  .ومد أن مدا تضدمنه
ضددا
ضددا دفدداع مسددطور بدداألوراق  ،صددار معرو ً
هددذا التقريددر الهددرعى ا ستهددارد ـ هددو أي ً
عةى المحكمة ويتعين عةيها أن تعرض له باإليراد وبالرد إذا لم تر وا ًها لقبوله .
َ


وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأن :
« عدددم منا هددة المحكمددة التقريددر ا ستهددارد الانددى المرفدد بددأوراق الدددعود

واإلمسا عن بيان أسباب استبعاده يعتبر إخال بح الدفاع » .


تَمحكمةَالنقضَبياناَلهذاَالمبدأَأنهَََ:
وأورد
أ
« إذا كان

المحكمة دد طرحد التقريدر ا ستهدارد المقددم مدن المدتهم اسدتنادًا

إلى أن تقرير الخبير التداب لقسدم أبحدا الترييدف والترويدر بمصدةحة الطدب الهدرعى
له من الحصدانة مدا يوادب األخدذ بده دون إعمدال لسدةطة المحكمدة التقديريدة فدى هدأنه
والاصل فيما واه إليه من مطاعن ـ فدنها تكون د فصة فى الددعود دون أن تبحد
كال التقريرين وتوارن بينهما ثم تأخذ بما تدراه منهمدا  ،وهدذا منهدا إخدالل بحد المدتهم
فى الدفاع يستواب نقض حكمها »
* نقددددض  1951/3/12ـ س2
21/239ق
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ـ ر ددددم  290ـ ص  765ـ طعددددن ر ددددم

وادير بالذكر  ،أن الحكم المطعون فيه إذ أها عن كل ذلد  ،ولدم يدتاطن ولدم يدورد
تقريددر الطددب الهددرعى األول  ،و التقريددر الطبددى الهددرعى ا ستهددارد  ،فدندده أورد ردا
عةددى مددا أبددداه الدددفاع عددن عدددم اسددتقامة واددود الرسددوب الدددمود فددى ظهددر أو بخةايددة اثددة
المانى عةيه بينمدا وادد الاثدة عندد المعايندة ـ مسدااة عةدى واههدا ـ رد عةدى ذلد
بحصدر الةادظ  « :و دد !!!ا تكدون أد يدد دد امتدد

دا الً

نتهدالها فقةبتهدا عةدى واههدا بدل أن

تأتى الهرطة لتادها عةى هذا الحال » انتهى ا .

فدى نادى الوا د الثابد  ،عةدى « مظندة » لدم يقدم

وبذل تكون المحكمة د اعتمد

عةيها دليل  ،و مأخذ لها باألوراق  ،بينمدا القاعددة أن « مدا تطدرق إليده ا حتمدال بطدل بده
ا سددتد ل »  .وتكددون المحكمددة بددذل وييرهددا  ،ددد أوصددد بابهددا فددى وادده فهددم وا دد
الدعود لةقضاو فيها عن فطنة وبصر وبصيرة هامةة  ،األمر الدذد عداب حكمهدا بالقصدور
والتعسددف فددى ا سددتنتاج واإلخددالل بح د الدددفاع وفسدداد ا سددتد ل  .األمددر الددذد يسددتواب
نقضه .
تاسعاَََ:قصورَآخرَفىَالتسبيبََ.
استدل

محكمدة الموضدوع عةدى تدوافر نيدة القتدل لددد المتهمدين بقولهدا أن تةد

النية مستاادة من اعتراف المتهم األول اعترافًا تاصيةيا ً وبأنده بعدد أن استعصدى عةديهم
ممارسة الاحهاو م الماندى عةيده و داومهم  ،بدادروا إلدى اإلطبداق عةيده لهدل حركتده
وكتم فاه  ،و دام المدتهم األول بدلتقداط طعدة راداج مدن أرض الحديقدة سددد بهدا طعندة
هديدة إلى صدره من الناحية اليسرد ناذ

وانحرس ارو منهدا فدى ر تيده بقصدد تةده

 ،والذد من هأنه موته  ،فسقط بين أيديهم اثدة هامددة و دد فدارق الحيداة  ،ممدا
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يددع

ماددا ً لةه د فددى تددوافر نيددة إرهدداق رو المانددى عةيدده لدددد المتهمددين  ،و ددد اعتددرف
المتهم األول بانصراف نيتهم إلى تةه إن فهةوا فى هت عرضه .
وهددذا البيددان مددن المحكمددة

يعدددو ماددرد ترديددد ل فعددال الماديددة التددى يددرد أن

المتهمدين داموا بهددا  ،وهدذه األفعدال ولددو تعددد بكددتم فداه الماندى عةيدده وهدل حركتدده
وطعنه بقطعة رااج حادة فى صدره من المدتهم األول وهدو مكدان اتدل مدن اسدمه
تدل عةى توافر نية القتل لدد المتهمين  ،ألن تة النية أمر داخةى يضمره الادانى فدى
ناسه و سبيل لةكهدف عنهدا إ مدن خدالل ظدروف الوا عدة والمالبسدا المحيطدة بده
وهو ما صر الحكم فى بيانه  .خاصةً وأن اريمة القتدل العمدد وإن كاند تهدتر مد
سا ر ارا م ا عتداو عةى الدناس فدى ركنهدا المدادد وركنهدا المعندود العدام هدو صدد
المساس باسم المانى عةيه وإحدا

األذد به  ،إ أنها تتمير عدن سدا ر تةد الادرا م

بنية خاصة  ،و صد مستقل وهو صدد إرهداق الدرو والقتدل  ،وهدذا القصدد
بالحواس ألن تة الحواس

يددر

تدر إ األهياو الماديدة وحددها أمدا النوايدا وطالمدا أنهدا

خاية فال يمكن إدراكها بالحواس التى

تدر إ العناصدر الماديدة  ،كمدا سدب البيدان

 ،وإنما يمكن إدرا النوايا مدن خدالل الظدروف والمالبسدا المحيطدة بالوا عدة والتدى
تدل عةى ثبو

النية واستقرارها فى نادس الادانى عةدى نحدو يقيندى و داط دون أدندى

ه أو ظن أو احتمال .
واسدتخالص تةد النيدة مدن ظدروف ومالبسددا

الحداد أمدر تسدتقل بده محكمددة

الموضوع و يهاركها فى هدذا ا سدتخالص أحدد  ،ولدذل فدال يقبدل دول الهداهد بدأن
المتهمدين صددوا تدل المانددى عةيده كمدا يقبددل كدذل

دول أحددد المتهمدين بدأن البددا ين

المساهمون معه فى الاريمة  ،دد صددوا تةده  ،كمدا

يقبدل كدذل مدا يدرد بتحريدا

المباح

والهرطة بأن صد الاناة من التعدد عةى المانى عةيده كدان إلرهداق روحده

484

 ،ألن صداحب الدرأد القاضدى الاندا ى  ،يكدون عقيدتده فدى الددعود وا تناعده أو عدددم
ا تناعدده بنددا ًو عةددى رأيدده الهخصددى وعقيدتدده الخاصددة  ،و ياددور لدده أن يهددر فددى
عقيدته رأيًا آخر لسواه  ،ومادام األمدر كدذل  ،فددن عةدى محكمدة الموضدوع إذا أراد
إثبا

نية القتل لدد المتهمين فدنه يتعين عةيها أن تبين الظروف والمالبسا التدى مدن

خاللهددا استخةص د هددذه النيددة لددديهم فددى و د معاصددر ومتددرامن مددن و د ارتكدداب
الاريمة  ،األمر الذد صر المحكمة فى بيانه حي

ااو حكمها اصددًا عةدى مادرد

ترديد األفعال المادية والقول بدأن المدتهم األول دام بطعدن الماندى عةيده بقطعدة راداج
حددادة التقطهددا مددن أرض الحديقددة  ،بينمددا ددام المتهمددان الثددانى والثال د بكددم فدداه وهددل
حركته  ،وهذه األفعال وإن كان فى ماموعها تهكل عدوانًا عةى اسدم الماندى عةيده
وطعندده فددى موضددوع اتددل وإصددابته بدصددابة أود بحياتدده  ،إ أنهددا

تكهددف عةددى

وادده القط د واليقددين بددأن التعدددد بهددذه الوسددا ل كان د بقصددد تةدده وإرهدداق روحدده ،
ويكون القدر المتيقن فى اانب المتهمدين بعدد أن صدر المحكمدة فدى بيدان نيدة القتدل
لديهم ـ هو مادرد التعددد عةدى الماندى عةيده وإحددا األذد بده والمسداس بسدالمته ،
وأن هذا ا عتدداو طالمدا أدد إلدى وفداة الماندى عةيده  ،يكدون مكونًدا لاريمدة الضدرب
الماضى إلى المو

المنصوص عةيها فى المادة  236عقوبا  ،ولديس اريمدة القتدل

العمد التى تستةرم لتوافرها ذل القصد الخاص وهو نية القتل وإرهاق الرو .



وقدَتواترَقضاءَمحكمةَالنقضَعلىَأن :
« ماددرد الحدددي عددن الاعددل المددادد الددذد ارفدده الطدداعن ،

إلثبا
ذلد

القصد الخاص فى القتل  ،والمتمثل فدى نيدة إرهداق الدرو  ،وأنده

يكاددى بذاتدده
يحندى فدى

ددول الحكددم أن الاددانى أطة د النددار صددوب المانددى عةيدده اصدددا تةدده  ،فاألفعددال

الماديدة

تنبدئ بدذاتها و تايدد حتمدا تدوافر نيدة إرهداق الدرو  ،فهدى القصدد الخداص

المطةوب استظهاره بديراد األدلة التى رأ

المحكمة أنها تدل عةيه  ،وأن مادرد صدد
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الطاعن ارتكاب الاعل المادد ،

يكاى بذاته لثبو نيدة القتدل مدادام الحكدم لدم يكهدف

عن يام هذه النية بناس الطاعن » .
* نقض  2002/2/2ـ س  53ـ ر م  30ـ ص 176
* نقض  1980/5/26ـ س  31ـ ر م  131ـ ص 676
* نقض  1978/6/12ـ س  29ـ ر م  115ـ ص 598
* نقض  1977/1/10ـ س  28ـ ر م  12ـ ص 57
* نقض  1965/3/2ـ س  16ـ ر م  44ـ ص 206
* نقض  1965/1/4ـ س  16ـ ر م  5ـ ص 16
* نقض  1964/11/16ـ س  15ـ ر م  133ـ ص 675

هذا وم استبعاد اريمة القتل العمد من وصف الدتهم المسدندة لةمتهمدين  ،وكدان
ظددرف ا تددران المهدددد المنصددوص عةيدده فددى المددادة  2/234عقوبددا

ينطب د إ

بالنسبة لارا م القتل العمد والهروع فيه  ،ومن ثدم فدال محدل لتطبيد هدذا الظدرف فدى
الوا عة محل التداعى  ،وإذ خالف الحكدم المطعدون فيده هدذا النظدر فدنده يضدحى معيبًدا
لقصوره واابًا نقضه.
وخالصة ما تقدم إنه ليس كدل مدن طعدن آخدر باسدم حداد

طعدة راداج ا فدى

موض اتل من اسم الماندى عةيده ـ يعدد اصددًا تةده وإرهداق روحده ـ إذ يمكدن أن
يق هذا الاعل وتتحق تةد النتيادة وهدى وفاتده دون أن يقصدد الادانى القتدل ودون أن
ينصرف نيته إلى إرهاق رو المانى عةيه .
ومددادام األمددر كددذل فدددن عةددى المحكمددة أن تتعم د فددى بح د وا د الحددال فددى
الدعود وتتةمس توافر تة النية من خدالل ظدروف الوا عدة والمالبسدا المحيطدة بهدا
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طالمددا أن نيددة القتددل أمددر داخةددى كددامن فددى ناددس الاددانى  ،وهددذا ا سددتخالص يةرمدده
مقدما

ود ل وعناصر تؤدد إلى ثبو نية القتل لددد الادانى  ،وعةدى المحكمدة أن

تبين فى حكمها تة المقدما التى استخةص منها تةد النيدة و يكتادى بترديدد الاعدل
المدادد المسددند لةمدتهم ضددد المانددى عةيده طالمددا أن هدذا الاعددل

ينبددئ بذاتده عددن تةد

النية كما سب البيان .
وألن القاضى عةيه أن يستخةص من و دا الددعود مدا يدؤدد إلدى النتدا ج التدى
انتهى إليها ومنها ثبدو نيدة القتدل لددد المدتهم وذلد بكافدة المكندا العقةيدة والمنطقيدة
وبهرط أن يكون استخالصه سا حًا فى العقل ومقبو ً فى المنط  ،ومادمندا فدى نطداق
ا سدتد ل المنطقددى فدددن النتددا ج بددد أن تكدون مسددبو ة بمقدددما تنتاهددا وتددؤدد إليهددا
وف هذا المنط .
وواضـ أنه

يمكن استخالص نية القتل لدد المتهمين الذين لم ينصدب اتادا هم

عةى األداة التى يمكن استعمالها فى تل المانى عةيه وتدر ذلد لةصددفة وحددها ومدا
ددد يواددد ـ أو يواددد ؟!!! ـ بمكددان الوا عددة مددن أدوا يمكددن اسددتعمالها فددى القتددل ،
وبندا ًو عةددى ذلد كدان اسددتخالص تةد النيدة مددن خددالل المقددما التددى سددا تها محكمددة
الموضوع استخالصا !!!ا يير سا غ .
هذا وترا ب محكمة النقض استخالص محكمة الموضوع لتوافر نيدة القتدل لددد
المتهمين من خالل المقدما

التى تسو ها المحكمة لةتددليل عةدى تدوافر تةد النيدة التدى

تمثل القصد الخاص الذد تتمير به اريمة القتل العمد عن سدا ر ادرا م ا عتدداو عةدى
الناس والتى تهدتر معهدا فدى القصدد العدام وحدده وهدو صدد المسداس باسدم الماندى
عةيدده وإيددذاوه وإحدددا إصددابة بدده  ،وهددذا القصددد العددام وإن كان د المحكمددة يمكددن أن
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نستخةصه من الاعل المادد الذد يرتكبه الاانى ومدا أحدثده مدن إصدابة باسدم الماندى
عةيه  ،إ أن نية القتل

يمكدن ا سدتد ل عةيهدا أو استخالصدها عةدى هدذا النحدو مدن

الاعل المادد وحده  ،بل يتعين عةى المحكمدة أن تسدتنبطه مدن عناصدر أخدرد مختةادة
عن ذل الاعل وهى ظروف الوا عة والمالبسا

التى أحاط

بها.

ولددم تضد المحكمددة فددى اعتبارهددا أن المانددى عةيدده يعمدل أايد ًدرا لدددد أصددحاب
مررعة الطاعنين ومن ثم فمن المستحيل أن يارؤ عةى أن ياضـ سدر مدا امدا بده مد
المتهم األول من أفعدال هدا نة ضدده  ،بدل ولدم تدتاطن المحكمدة إلدى التندا ض الصداره
السدافر الدذد حصدةته هدى فدى ص  6/5مدن أسدباب حكمهدا تحصديال لتحريدا

هدهادة

المقددم هيدثم عبددد المايدد عطدا مدن أن المدتهم األول والمانددى عةيده ددد اعتدادا ممارسددة
الةواط معا وتربطهما ـ وكما أورد الحكم الطعين ذاته ص  5من مدوناتده ـ تربطهمدا
عال ة آثمة إذ كانا يمارسان الةواط سويا !
وهدددذا الدددذد حصدددةه الحكدددم ذاتددده بمدوناتددده  ،يتندددا ض معددده ويدمحددده بعددددم
المعقولية ترديد الحكدم ـ فدى تحصديةه ـ أن اسدتدراج الماندى عةيده كدان لمحاولدة ؟!ا
إثباتدده لواطددا وتصددويره  ،وفددى حالددة رفضدده ؟!!!ا يقومددون بقتةدده ـ ذل د أن معتدداد
الةواط

يرفض تكراره  ،سيما مد ذا

المدتهم األول الدذد أورد الحكدم الطعدين فدى

تحصدديةه هددهادة وتحريددا المقدددم هيددثم عبددد المايددد عطددا ،أندده تددربط المددتهم األول
والمانددى عةيدده عال ددة آثمددة  ،ويمارسددان الةددواط سددويا  ،ومقتضددى ذلدد أندده سددهل
وميسور تصوير المانى عةيه م المتهم األول الذد اعتاد الةواط معه دون حاادة إلدى
كدل هددذا التددبير  ،ثددم إن هدذا ا عتيدداد ـ وهددو إدمدان يسددتقيم معده تو د « احتمددال »
رفض المانى عةيه لةواط بقول الحكم ذاته إنه اعتاده فعال م المتهم األول .
ومن هذا كةه يبين أن محكمة الموضوع لم تتاطن إلدى مدا فدى تحصديةها لةوا عدة
من تنا ض وعدم معقولية  ،ثم أرهق و ا الددعود واستخةصد نيدة القتدل وانتهد
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تندتج هدذا ا سدتخالص و تدؤدد إليده فدى

إلى توافرها لدد الطداعنين مدن مقددما

منط د سددا غ وسددديد  ،م د مالحظددة أن وا عددة حمددل اثددة المانددى عةيدده وإلقا هددا فددى
الترعة المااورة تاليدة لوفاتده وبالتدالى فدال يعتدد بهدا فدى التددليل عةدى تدوافر نيدة القتدل
لدد الاناة حي
ومادام

تق اريمة القتل متوافرة األركان إ عةى إنسان حى.
اريمة القتل العمد و د تم استبعادها عةدى هدذا النحدو لعددم تدوافر النيدة

الخاصددة التددى يةددرم توافرهددا لقيامهددا  ،فدندده

محددل لتطبي د ظددرف ا تددران المهدددد

المنصددوص عةيدده فددى الاقددرة الثانيددة مددن المددادة  234عقوبددا ألن ا تددران

يكددون

ظرفًددا مهددددًا إ لاريمددة القتددل العمددد أو الهددروع فيدده و يطب د بالنسددبة أليددة اريمددة
أخرد من ارا م ا عتداو عةى الناس .
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فدنده يكدون معيبًدا لقصدوره فضدالً عدن
فساد استد له بما يستواب نقضه واإلحالة كما سب البيان.
عاشراََََ:قصورَآخرَفىَالتسبيبََ.
كما هداب الحكدم المطعدون فيده صدور آخدر عندد ا سدتد ل عةدى تدوافر ظدرف
سدددب اإلصدددرار المهددددد لاريمدددة القتدددل العمدددد لددددد المتهمدددين  ،إذ ورد بمدوناتددده أن
المحكمة استخةص

توافر هذا الظرف من إعدداد المتهمدين خاصدة سدتدراج الماندى

عةيده إلددى الحديقدة وهتد عرضده وتصددويره إلرالدة و تةدده أن أبدى ا نصددياع لددريبتهم
فأعمةوا التاكير فى هدوو وروية واتاق إرادتهم عةدى تنايدذ مدا اتاقدوا عةيده بمدا يرتدب
تضددامنًا فددى المس د ولية يسددتود فددى ذل د أن يكددون الاعددل الددذد ارفدده كددل مددنهم محدددد
بالذا

أو يير محدد .
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وكددان الثاب د بعددد أن أويددر المددتهم األول صدددر المتهمددين الثددانى والثال د
المانى عةيه لما

ضددد

به لسانه عنهم  ،اتاقوا أن يستدراوه إلى حدديقتهم لمراودتده عدن

ناسدده وممارسددة الاحهدداو معدده وتصددويره عةددى تة د الحددال و تةدده إن رفددض م د أن
الحكم ذاته حصل أنده اعتداد الةدواط فدى عال دة آثمدة مد المدتهم األول ـ فةمداذا يدرفض
؟!ا فدصددطحبه ودخةددوا بدده إلددى الحديقددة وراودوه عددن ناسدده ورفعددوا اةباب ده واسددروا
ى رراعده خةدف ظهدره و دام
بنطاله ولما استعصى عةيهم لرفضه  ،ام المتهم الثال بة ّ
المتهم الثانى بكتم فاه ليمنعه من الصراه و دام األول بطعنده فدى صددره بقطعدة راداج
ل اهار عةيه تنايذ لقصددهم المهدتر وهدو تدل الماندى عةيده بمدا يرتدب فدى صدحيـ
القانون تضامنًا فيما بينهم فى المس ولية الانا ية .
والثابد مددا أوردتدده المحكمددة عةددى النحددو السددالف البيددان أن فكددرة تددل المانددى
عةيددده كدددان متاقًدددا عةيهدددا مدددن بدددل إذا رفدددض اإلنصدددياع لدددريبتهم فدددى هتددد عرضددده
وتصويره إلر له  ،وإنهدم بندا ًو عةدى ذلد رسدموا الخطدة التدى تضدمن تنايدذ يرضدهم
الها ن و صدهم الخبي وحددوا دور كل منهم فيها بنا ًو عةدى ذلد ا تاداق الدذد انعقدد
بينهم  ،وهذا التصوير الذد انته إليه المحكمدة و ضد عةدى أسدبابه بدداندة المتهمدين
يستقيم م ما ذكرتده المحكمدة فدى حكمهدا

اميعًا متضامنين عن الارا م التى و ع

بددأن المددتهم األول الددتقط طعددة مددن الرادداج بهددا حافددة حددادة مددن األرض حي د و د
الحاد  ،بمعنى أنه لدم يكدن متاقدا عةيده مدن بدل وفد الخطدة الموضدوعة تحديدد األداة
المستعمةة فى القتدل الدذد دد يحدد إذا أبدى الماندى عةيده ا نصدياع إلدى ريبدتهم فدى
هت عرضه .
وما دام األمر كذل وكأن ا تااق المرعوم بين المتهمين عةى تل الماندى عةيده
ووضد الخطدة بيدنهم عةددى تنايدذ هدذا القصدد
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يتصددور دون ا تاداق عةدى األداة التددى

تسددتعمل إلرهدداق رو المانددى عةيدده إذ أن تحديددد هددذه األداة وإعدددادها هددو العنصددر
الاوهرد واألساسى لةقول بثبو ذل ا تااق وإعداد تة الخطدة  ،بمعندى أن ا تاداق
بددين المتهمددين ورسددم الخطددة لقتددل المانددى عةيدده دون إعددداد ألداة القتددل ووسدديةته أمددر
ييددر مقبددول عق دالً أو منطقًددا و يتا د م د الماددرد العددادد ل مددور وسدديرها المعتدداد
والمألوف.
ومدادام األمدر كدذل فددن ا تاداق بدين المتهمدين عةدى تدل الماندى عةيده ووضد
أمرا يير متصور أو مقبدول لعددم تدوافر العنصدر األساسدى
الخطة المسبقة لذل يكون ً
الددالرم لكددل منهددا ـ ا تادداق والخطددة ـ وهددو إعددداد أداة القتددل  ،وهددذه األداة كمددا سددب
البيان عنصر اوهرد وأساسى لكى يمكن القول بدان اتاا ًدا مسدبقًا انعقدد بدين المتهمدين
عةى تل المانى عةيه  ،إذا أبى ا نصياع لريبتهم الهريرة فى هت عرضه .
وإذا كان ما تقدم وكان وادود طعدة مدن الراداج الحدادة والعثدور عةيهدا بدأرض
الحديقة تم مصادفة وهو أمدر ييدر متو د  ،و يمكدن أن يددخل كعنصدر مدن عناصدر
ذلد ا تادداق أو تةد الخطددة  ،فدددن القددول بدنعدددام ا تادداق والخطددة وعدددم تددوافر الدددليل
عةيهمددا  ،يكددون أمد ًدرا مؤك ددًا و اطعًددا مسددتمدا مددن ظددروف الوا عددة ومالبسدداتها  ،وإذ
انارط عقد هذا ا تااق كما تخةا تةد الخطدة  ،فدنده

محدل لةتضدامن بدين المتهمدين

فى المس ولية عن الارا م التى و ع  ،إذ يصبـ كدل مدنهم مسد و ً عدن فعةده الخداص
وحده  ،ولما كان المدتهم األول هدو الدذد طعدن الماندى عةيده فدى صددره بتةد الطعندة
القاتةدة  ،فدنده وحددده يكدون مسد و ً عنده وعددن نتيادة فعةدده المدؤثم ويكددون ظدرف سددب
اإلصرار المهدد لاريمة القتل العمد يير متوافر الدليل عةيه كما سب البيان.
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ويكددون مددن المؤكددد الحددال كددذل أن فكددرة ا عتددداو عةددى المانددى عةيدده تخددص
المددتهم األول وحددده  ،و ددد اددر واسددتقر فددى ذهندده فاددأة أثنداو الوا عددة بعددد أن أبددى
الماندددى عةيددده ا نصدددياع لهتددد عرضددده  ،وهدددذه الاكدددرة المااا دددة ينتادددى بهدددا سدددب
اإلصرار بالنسبة إليهم بالنسبة لةوا عدة برمتهدا  ،وبالتدالى فدال محدل لمسداولة الطداعنين
عن اريمة القتل العمد التى ضد المحكمدة بددانتهمدا عنهدا وفد مدا خةصد إليده فدى
أسدباب حكمهدا وإذ خددالف الحكددم المطعددون فيدده هددذا النظددر فدندده يكددون معيبدا ً لقصددوره
واابًا نقضه .
وار

أحكدام محكمدة الدنقض  ،فدى هدأن سدب اإلصدرار  ،عةدى وادوب تددبر

وسيةة الاريمة  ،ورسم خطة تنايذها  ،وفى هدوو وروية بعيدا عن ثـورة ا ناعال .
َ


فقضتَمحكمةَالنقضَبأن :

*

« سب اإلصرار ـ وهدو ظدرف مهددد عدام فدى ادرا م القتدل والادر والضدرب

يتحق بدعداد وسيةة الاريمة ورسم خطة تنايذها بعيدا عن ثورة اإلناعال ممدا يقتضدى
الهدددوو والرويددة بددل إرتكابهددا ـ فضددال عددن أندده حالددة ذهنيددة تقددوم بددناس الاددانى فددال
يستطي أحد أن يهدهد بهدا مباهدرة بدل تسدتااد مدن و دا خارايدة يستخةصدها القاضدى
منهمددا استخالصددا  ،مددا دام مواددب هددذه الو ددا والظددروف

يتنددافر عقددال م د هددذا

اإلستنتاج » .
* نقض  1985/12/19ـ س  36ـ ر م  212ـ ص 1145

* « من المقرر فى تاسير المادة  231من انون العقوبدا أن سدب اإلصدرار
وهددو ظددرف مهدددد عددام فددى اددرا م القتددل والاددر والضددرب يتحق د بدعددداد وسدديةة
الاريمة ورسم خطة تنايذها بعيدا ً عدن ثدورة اإلناعدال  ،ممدا يقتضدى الهددوو والرويدة
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بل إرتكابها ،

أن تكون وليدة الدفعة األولى فى نادس ااهد باإلضدطراف وامدـ

بها الحضب حتدى خدرج صداحبها عدن طدوره  ،وكةمدا طدال الدرمن بدين الباعد عةيهدا
وبين و وعهما صـ افتراضه وهو يتحقد كدذل ولدو كاند
هددريط أو ظددرف  ،بددل ولددو كان د

خطدة التنايدذ معةقدة عةدى

نيددة القتددل لدددد الاددانى ييددر محدددده  ،صددد بهددا

هخصددا معينددا أو ييددر معددين صددادفه حتددى ولددو أصدداب باعةدده هخصددا واددده ييددر
الهدخص الدذد صدده وهددو مدا ينادى المصدادفة أو ا حتمددال  .و دد ادرد ضداو هددذه
المحكمدددة عةدددى أن تقددددير الظدددروف التدددى يسدددتااد منهدددا تدددوافر سدددب اإلصدددرار مدددن
التى يستقل به القاضى بحير معقب مادام ستخالصه واه مقبول » .

الموضوعا

* نقض  1978/2/6ـ س  29ـ  25ـ ص 136
* نقض  1977/12/26ـ س  28ـ ر م  219ـ ص 1076

* « سب اإلصرار بين المسداهمين فدى الاريمدة يسدتةرم تقدابالً سدابقا بدين إرادتهدم
بعد روية ـ إلى تااهمهم عةى ا ترافها » .
* نقض  1967/4/18ـ س  18ـ ر م  106ـ ص 544

* « من المقرر أن مناط سب اإلصدرار هدو أن يرتكدب الادانى الاريمدة وهدو
هاد البال بعد اعمال فكر وروية  ،وأن البحد
من إطال ا

فدى تدوافر سدب اإلصدرار ولد ن كدان

محكمة الموضدوع تسدتنتاه مدن ظدروف الددعود وعناصدرها  ،ييدر أن

ذل مهروط بأن يكون مواب تة الظروف وهذه العناصدر

يتندافر عقدالً مدـ ذلدـ

اإلستنتاج » .
* نقض  1984/11/25ـ س 35ـ ر م  183ـ ص 812

* « إن سددب ا صددرار حالددة ذهنيددة تقددوم بددناس الاددانى فددال يسددتطي أحددد أن
يهددهد بهددا مباهددرة وإنمددا هددى تسددتااد مددن و ددا خارايددة يستخةصددها القاضددى منهددا
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استخالصدا  .وإذن فقددول المحكمددة إن الهددهود هدهدوا بسددب ا صددرار
إثباته  ،كما

يادددد فددى

يادد فى إثباته أن تعتمد المحكمدة عةدى أن أحدد المتهمدين درر أن ثمدة

خصومة ا مة بينه هدو وأهةده وبدين الماندى عةيده وأهةده  ،وأن هدذه الخصدومة تراد
إلددى سددنة بددل الحدداد  ،وسددةم بحصددول المهدداارة التددى حصددل بسددببها ا عتددداو وأن
المانددى عةيدده هددهد هددو وأمدده بسددوو اددوارالمتهمين وريبددتهم المةحددة فددى إاال دده هددو
وأهةه من المنرل وبحصول مهاارة بينهم فى أمسية يوم الحاد

».

* نقض  1948/11/15مج القواعد القانونية ـ محمود عمر ـ ج 7ـ ر م  686ـ
ص648

حادىَعشرََََ:قصورَآخرَفىَالتسبيبََ.
ذلددد أن الحكدددم المطعدددون فيددده وإن كدددان دددد أثبددد بمدوناتددده ص 9أن الباحددد
ا اتماعى دم تقريره عما أسار عنه بحثه لةحالدة ا اتماعيدة لةطاةدين الطداعنين طبقًدا
لةقددانون ر ددم  12لسددنة  1996ددانون الطاددلا المعدددل إ أن المحكمددة لددم تبددين فددى
حكمهددا مددا أسددار عندده هددذا التقريددر مددن نتددا ج ومددا دل عةيدده هددذا التقريددر  ،وهددذا بيددان
ادوهرد و هد إذ أن اسدتةرام القددانون ضدرره بحد

حالددة الطادل ا اتماعيدة المددتهم

باناية ليس إاراو هكةيًا مار ً
يا من مضدمونه بدل ان العةدة مدن ضدرورة هدذا اإلادراو
هو أن تكون المحكمة عةى عةم بتة الحالة حتى تقددر العقوبدة التدى تعا دب بهدا الطادل
بعد ثبو

تقدديرا صدا بًا وسدديدًا  ،ولهدذا بدا مدن الدالرم إثبدا
الاريمة المسدندة إليده
ً

مضمون ذل التقرير ولبحثه فى أسباب الحكدم المدرادة بور تده الرسدمية  ،و يادور
بحال الراوع فدى بيدان تةد النتيادة إلدى ور دة التقريدر ذاتده المرفقدة بدأوراق الددعود
ألن اإلحالددة فددى هددذه الحالددة تكددون ييددر اددا ر باعتبددار أن ور ددة الحكددم مددن األوراق
الرسمية والتى يتعين اهتمالها عةى كافة بياناتها الاوهرية ومدن بينهدا مضدمون تقريدر
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الباحد ا اتمدداعى المددذكور  ،وإذ فددا المحكمددة أو را تةد النتياددة بأسددباب الحكددم
فدنه يكون مهوبًا بقصور يعيبه ويستواب نقضه .


وقضتَمحكمةَالنقضَبأنََ:
« ور ددة الحكددم مددن األوراق الرسددمية التددى يتعددين إهددتمالها عةددى كافددة بياناتهددا

الاوهرية ومنها البيان الماصدل الواضدـ لكدل دليدل مدن أدلدة الثبدو التدى ا تنعد بهدا
المحكمددة ووثق د بصددحتها وأطمأن د اليهددا و يكمددل محضددر الاةسددة إ فددى صدددد
بيانا

الديبااة واألاراوا التى اتبعتها المحكمة أثناو نظر الددعود أمدا بيدان مدؤدد

الدددليل ومضددمونه فيتعددين اهددتمال مدددونا أسددباب الحكددم لكددل مددا يتصددل بدده مددن بيددان
يوضددحه و ياددور بحددال األسددتعانة بمددا ادداو بمحضددر الاةسددة لتوضدديـ أو بيددان
الدليل الذد اتخذته المحكمة سندا ً لقضا ها اإلدانة »
* نقض  1972/6/5ـ س  23ـ ر م  201ـ ص 898
* نقض  1968/4/15ـ س  19ـ ر م  89ـ ص 460
* نقض  1965/5/18ـ س  16ـ ر م  100ـ ص 339

وأخيد ًدرا فدددن محكمددة الموضددوع حمة د أسددرة الطدداعنين مسد ولية عدددول المددتهم
األول والهاهد أحمدد محمدد عبدد الدرحمن عدن أ والهمدا السداب اإلد و بهدا بالتحقيقدا
ونسددب إلددى أفددراد تةدد األسددرة ذا الثددراو والناددوذ لةضددحط عةددى المددذكورين ممددا
حمةهما عةى ذل العدول فى محاولدة لرعرعدة اإلتهدام ص 7بدالحكما وهدذه األسدباب
تتضمن أنها ما ألسرة الطاعنين بارتكاب تةد الوسدا ل ييدر المهدروعة وتهدكل هدبهة
لاريمة المنصوص عةيهدا فدى المدادة 145ا عقوبدا  ،ومدن ثدم تكدون المحكمدة و دد
تعرضدد فددى حكمهددا لعناصددر خددارج دا ددرة الددتهم الددواردة بددأمر اإلحالددة وحاكمدد
متهمين آخرين لم يدرد لهدم ذكدر بدذل األمدر و ضد بدددانتهم دون أن تسدتم لددفاعهم
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وهذه اميعها مخالاا
أنه

لما نصد المدادة 307ا إادراوا

انا يدة والتدى نصد عةدى

ياور الحكم عةى يير المتهم المقامة عةيه الدعود.
هذا إ ما هو مقرر من أنه

تواد ما يحدول دون أن يرااد المدتهم أو الهداهد

ناسه وتهديه إلى رهدده ويراد إلدى الحد  ،ألن الحد أحد أن يتبد والرادوع لةحد
خير من التمادد فى الباطل.
ومن ثم فال تثريب عةى الهداهد والمدتهم األول المدذكورين العددول عدن أ والهمدا
األولى المبداة بالتحقيقا
وإذ خالا

طالما انه عدول إلى الح وليس إلى يير الح .

المحكمة هدذا النظدر فددن حكمهدا يكدون فدوق صدوره مهدوبًا بالاسداد

فى ا ستد ل بما استواب نقضه واإلحالة .
وحيد أندده لمددا تقدددم اميعدده  ،فدددن الحكددم المطعددون فيدده يكددون و ـددـد ران عةيدده
البطــالن بمـــا يستواب نقضه واإلحالة .

وعنَطلبَوقفَالتنفيذَ
فدنه لما كان ا ستمرار فى تنايذ الحكم المطعون فيده ضدد الطداعن مدن هدأنه أن
يرتب له أضرارا اسيمة

يمكن تداركها بما يح لده طةدب و دف تنايدذه مؤ تدا ريثمدا

ياصل فى هذا الطعن .

فلهذهَالأســـــــبابَ
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يةتمس الطاعن من محكمة النقض األمدر بو دف تنايدذ الحكدم المطعدون فيده مؤ تدا
ريثما ياصل فى هذا الطعن  ،وضم الماردا

لةرومها لتحقي أواه الطعن .

والحكمََ:
ََأولاَ :بول الطعن هكالً .
ََثانيا  :وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واإلحالة .
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََالمحــــــــــــامىََ/
رجائىَعطيةََ

497

استعمالَالقوةَوالعنفَوالتهديدَمعَموظفينَعموميينَـَإتلالََ
عمدىَلأموالَمنقولةَمملوكةَلوزارةَالداخليةَـَمباحثَتموينَسوراجَـََ
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إحرازَسلاحَنارىَمششلنَ(َبندقيةَآليةَوذخيرةَ)َـَإحرازَأداةَـَعصاَـَ
مماَيستلدمَفىَالاعتداءََ.
َ

الطعنَبالنقضَ َرقمَََ84َ/َ8617قََ
عنَالجنايةَرقمََ2013َ/َ5507مركزَأخميمََ
َََََََََََََََََََََََ(َََ2013َ/َ885كلىَسوراجَ)ََ
ََََ اللطأَفىَالإسنادَوملالفةَالثابتَبالأوراقَـَالتناقضَفىَالتسـبيبَ
ـَالقصورَفىَالبيانَبعدمَبيـانَمضـمونَالتقريـرَالطبـى َـَورقـةَالحكـمَ
منَالأوراقَالرسميةَالتىَيتعينَاشتمالهاَعلىَكافـةَبياناتهـاَالجورريـةَ
وعناصرراَالأساسيةَـَقصورَفىَالتسبيبَوإخلالَبحقَالدفاعَـَوجـوبَ
التحقيقَالنهائىَمتىَكانَلازماَللفصلَفىَالدعوىَـَالدفاعَالمسـطورَ
فىَالأوراقَـَالشفويةَـَالقصورَبعدمَتحقيقَحالةَالدفاعَالشرعىَمتـىَ
كانتَمستفادةَمنَدفاعَالمتهمَـَلـاَيشـترطَلإعتبـارَالمـتهمَفـىَحالـةَ
دفاعَشـرعىَأنَيعتـرلَبالواقعـة َـَوجـوبَسـماعَشـهودَالواقعـةَمتـىَ
طلبَالمتهمَسماعهمَـَقصورَفـىَإثبـاتَنيـةَالقتـل َـَلـاَيكفـىَترديـدَ
الأفعالَالماديةَلإثباتَالقصدَاللـاصَفـىَالقتـل َـَالقصـدَالجنـائىَلـاَ
يفترضَويجبَأنَيكونَثبوتهَفعلياَلاَافتراعـيا َـَوجـوبَالإلمـامَبكافـةَ
عناصرَالدعوىَوأدلتهاَودفاعَالمتهمَفيهاَـَقصورَفـىَالتسـبيبَبعـدمَ
التعرضَللتقريرَالاستشارىَـَفسادَالاستدلالَوالتعسفَفىَالاستنتاجَ
ـــَالأحكــامَلــاَتبنــىَإل ـامَعلــىَالجــزمَواليقــين َـَلــاَتكفــىَأقــوالَالشــهودَ
لتحديــدَنــوعَالســلاح َـَالقاىــاَالجنــائىَلــاَيتقيــدَبــرأىَســواه َـَعــدمَ
دستوريةَالمرسومَبقانونََ.َ2012/َ6
َ
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محكمةَالنقضَ
الدائرةَالجنائيةَ
مذكــــــرةَ
َ
بأســـــــبابَالطعنَبالنقضَ
المقدمَمن ........... :

متهم ـ محكوم ضده ـ طاعن
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وموطنه المختار مكتب األستاذ  /محمدد رادا ى عطيده ـ وهدهرته رادا ى
عطيه ـ المحامى بالنقض ـ  26هارع هريف باها ـ القاهرة .
عــــــــــــد  :النيــابــة العـامـة
فىَالحكم

:

الصادر من محكمة انايا

سوهاج باةسدة  2014/1/12فدى

القضية ر م  2013/5507انايا

مركر أخمديم 2013/885

كةددى سددوهاجا والقاضددى حضددوريا بمعا بددة ........ /الطدداعن ا
بالسان المؤبد وبتحريمه عهرين ألف انيه عمـا أسند إليه .

الوقائـــعَ
أحال

النيابة العامة كالً من 1 :ا .................متهم 1/

الطاعنا

2ا  .................متهم 2/
3ا  ................متهم 3/
4ا  .................متهم 4/
إلددى المحاكمددة بوصددف أنهددم بتدداري  2013/4/3بدددا رة مركددر اخمدديم ـ محافظددة
سوهاج  ،المتهمون اميعًا :
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1ـ استعمةوا القوة والعنف والتهديد م موظاين عموميين هدم المقددم /محمدد
السيد حامد والنقيب /ضدياو الددين ثابد

والهدرطى /ياسدر محمدد حسدين ،

وماتش التموين  /عبد العدال عبدد السدالم السديد والقدوة المرافقدة لهدم ا بدأن
ددام المتهمددان األول والثددانى بدددطالق أعيددرة ناريددة صددوبهم مددن سددالحين
ندداريين بند يددة آليددة ومسدددس مددرخص ا كانددا بحورتهمددا عةددى التددوالى ،
بينمددا ددام المددتهم الثال د بالتعدددد عةددى الهددرطى السددالف الددذكر مسددتخد ًما
عصا هوم محدثًا إصابته الموصوفة بدالتقرير الطبدى المرفد حدال تواادد
المتهم الراب باوار المتهمين لةهد من أررهما وأيةقا باب المطحدن إمعانًدا
فى تهديد المانى عةيهم ليحمةوهم بحيدر حد عةدى ا متنداع عدن عمدل مدن
أعمال وظياتهم وهو ضبط سيارتين محمةتين بأ ما محةيدة ييدر مدرخص
باستخدامها بمطحن المتهم الثدانى إلنتداج الدد ي و دد بةحدوا بدذل مقصددهم
عةى النحو المبين بالتحقيقا

.

2ـ أتةاوا عمدًا أموا ً منقولدة سديارة الهدرطة ر دم ب  423612ا الممةوكدة
لددورارة الداخةيددة إدارة مباح د تمددوين سددوهاج  ،بددأن ددام المتهمددان األول
والثانى بدطالق عدة أعيدرة ناريدة صدوبها حدال تواادد القدوة بدداخةها بينمدا
و ف المتهمان الثال والراب باوارهما لةهد من أررهما ممدا ترتدب عةيده
تعطيل المركبة آناا من اراو اإلطالق وهو ما نتج عنده ضدرر مدالى تريدد
يمته عةى خمسين اني ًها ونهأ عنه اعل حياة المانى عةيهم سدالاى الدذكر
والمنوه عنهم بالبند 1ا وأمنهم فى خطر عةى النحو المبين بالتحقيقا
المتهمَالأولَ(َ:الطاعن)ََ:
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.

أحرر سال ًحا ناريًا يير مههخن بند ية آليدة سدريعة الطةقدا ا

1ا

حال كونه مما
2ا

ياور الترخيص بحيارته أو إحراره .

أحرر ذخا ر عدة طةقا
الذكر حال كونه مما

ا استعمةها فى السال النارد سدالف

ياور الترخيص بحيارته أو إحراره .

المــتهمَالثالــث  :أحددرر أداة ممددا تسددتخدم فددى ا عتددداو عةددى األهددخاص
عصدددا ا دون أن يوادددد لحمةهدددا أو إحرارهدددا ضدددرورة
هخصية أو حرفية .
دررا  /أا ، 2 ، 1/361 ، 3 ، 2 ، 1
األمددر المعا ددب عةيدده بددالمواد  137مكد ً
 3عقوبا

 ،والمواد  25 ، 2/1مكرر  4 ، 3 / 26 ، 6 ، 1/1مدن القدانون 394

 1954 /المعددل بددالقوانين أر ددام  ، 1978/26القددانون  101لسددنة  1980والقددانون
 165لسنة  6 ، 1981لسنة  2012ـ والبنددين ر مدى  7مدن الاددول ر دم أ ،ب مدن
القسددم الثددانى مددن الادددول ر ددم  3المةحقددين بالقددانون األول  ،والمسددتبدل أولهمددا بقددرار
ورير الداخةية ر م . 1995 / 13354
الحكمََََ:
وباةسددة  2014/1/12ضدد المحكمددة حضددوريا لدد ول والثالدد والرابدد ،
وييابيًا لةثانى بمعا بة المدتهم األول  ...............الطداعنا بالسدان المؤبدد وتحريمده
عهرين ألف انيه  ،وبمعا بة كد إّل مدن  .............المدتهم  2/و ...........المدتهم 3/
بالسان لمدة ثدال

سدنوا  ،وألدرمتهم المصداريف الانا يدة وبدراوة محمدد عدر الددين

عبد العرير مما نسب إليه.
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ولمددا كددان هددذا الحكددم معيبًددا وبدداطالً  ،فقددد طعددن عةيدده المحكددوم ضددده األول
..........
الطاعن ا بطري الدنقض بهخصده مدن السدان وذلد بتداري ، 2014/1/19و يدد
طعنه تح ر م 15ا  2014 /تتاب سان أسيوط العمومى .
ََََََونوردَفيماَيلىَأسبابَالطعنَبالنقضََََ:
َ
أســـــــــبابَالطعـــنَ
َ

أول َا أََ:اللطأَفىَالإسنادَوملالفةَالثابتَبالأوراقََ:
َ

يبددين مددن مطالعددة مدددونا أسددباب الحكددم المطعددون فيدده أن محكمددة الموضددوع
تساند

فى ضا ها بددانة المتهمين ومنهم الطاعن ........إلدى الددليةين المسدتمدين مدن

ههادة ك إّل من الهاهدين األول محمد السيد حامد صدادق ـ مقددم الهدرطة ووكيدل إدارة
مباح

تموين سوهاج  ،والهاهد الساب االل إسماعيل االل أبدو سدحةى العقيدد مددير

هرطة مباح
وحيد

تموين سوهاج .
حصددة المحكمددة مضدمون هددهادة الهدداهد األول المدذكور محمددد السدديد

حامدد صددادق بقولهدا بأندده حددال تواادده رفقددة هدهود اإلثبددا مددن الثدانى حتددى السددادس
بالمطحن الممةو لةمتهم الثانى حسنى محمدد السديد حسدين لةو دوف عةدى مددد إتباعده
لةقوانين والةوا ـ ـ أبصر سيارتين محمةتين بأ ما محةيدة ييدر مصدر بتدداولها لمثدل
ذلد المطحددن  ،وحدال يامدده بددداراوا الدتحاظ عةددى تةد األ مدا  ،لتحريددر محضددر
بالوا عة ـ وأية المتهمون الثدانى والثالد والرابد البداب الخداص بدالمطحن  ،وتعددد
المددتهم الثال د عةددى الهددرطى الهدداهد الثددانى ياسددر محمددد حسددين بعصددا هددوم فأحددد
إصدابته الدواردة بدالتقرير الطبدى  ،وكدذا يدام المتهمدان كدذا ا األول والثدانى بدددطالق
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عدددة أعيددرة ناريددة صددوبهم وسدديارة الهددرطة التددى كددانوا يسددتقةونها حددال إحددرار األول
لبند يدة آليدة لمدنعهم مدن الخدروج بالمضددبوطا  ،ممدا نهدأ عنده تةايدا بالسديارة اهددة
عمةهم واعل حياتهم وأمنهم فى خطر ـ هذا وأضداف بتمكنده مدن ضدبط المدتهم الرابد
محمد عر الدين عبد العرير .
وحصدة المحكمددة مضددمون هددهادة الهدداهد السداب اددالل إسددماعيل اددالل أبددو
سحةى العقيد بهرطة مباح

تمدوين سدوهاج بقولهدا إنده هدهد بمضدمون هدهادة سدابقيه

بمن فيهم الهاهد األول .
أد أنه كان ضمن أفراد القوة التى تواه لةتاتديش عةدى مطحدن المدتهم الثدانى
 ،وأنه هدهد وا عدة تعددد المتهمدين عةدى الماندى عةديهم لةحيةولدة دون أداو وظدا اهم ،
وأنه ههد المتهم األول الطاعنا وهو يطة أعيرة نارية مدن سدال آلدى بند يدة آليدةا
وكذل المتهم الثانى لمنعهم من الخروج بالمضبوطا من المطحن  ،وأنه أضداف أنده
تمكن من ضبط المتهمدين مدن األول حتدى الثالد  ،وكدذا ضدبط السدال المدرخص بده
لةثانى  ........المتهم  2/ا وذخيرته.
فدى حدين أن الثابد بالتحقيقدا أن الهداهد السداب العقيدد  /ادالل إسدماعيل أبددو
سددحةى  ،لددم يكددن ضددمن أفددراد القددوة التددى ام د بددالتاتيش عةددى مطحدن المددتهم الثددانى
المذكور  ،وبالتالى فةم يتواادد ولدم يهداهد الوا عدة ولدم يعاصدر أحدداثها مندذ بددايتها ،
وإنما تةقى اإلبالت عنها من الهاهد األول المقدم /محمد السيد حامد صادق .
وتكون المحكمة إذ أحال فى بيان مضمون ههادة الهاهد السداب المدذكور إلدى
ما حصةته من أ وال الههود السابقين ومدنهم الهداهد األول  ،دد اعتقدد
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خطدأ وعةدى

خالف الوا بأنه كان من ههود الوا عة أثناو حددوثها والتدى اسدتعمة فيهدا القدوة مدن
المتهمين ضد الههود من األول حتى السادس  ،فى حين أن الهاهد الساب المدذكور لدم
يحضددر إلددى مكددان الوا عددة إ بعددد أن أخطددره الهدداهد األول هاتايًددا بهددا  ،ولهددذا كددان
حضوره فى و

ح عةى حدو

تة الوا عة  ،فةم يعاين أو يهداهد و ا عهدا بناسده

 ،وإنما تةقى أخبارها من ييره وهو الهاهد األول المقدم /محمد السيد حامد صادق .

ويكون الحكم عةى هذا النحو و دد تدردد فدى خطدأ فدى اإلسدناد ومخالادة الثابد
بدداألوراق  ،وهددو خطددأ مددؤثر و ه د فددى منط د الحكددم وسددالمة اسددتد له  ،بحيدد
يستحيل ويير ممكن معرفة ماذا كان يمكن أن يكون تقدير المحكمة لمسد ولية الطداعن
لو أنها أدرك

أن الهاهد الساب لم يحضر الوا عدة ولدم يهداهد ولدم يهدهد بمدا هدهد بده

الههود السابقين ومنهم الهاهد األول  ،وهذا الخطأ المؤثر فدى صدحة الحكدم المطعدون
فيه وسالمة استد له يستواب نقضه واإلحالة  ،ولو تساند المحكمة فدى حكمهدا إلدى
أدلة أخرد ألنها فى المواد الانا يدة متسداندة ومنهدا ماتمعدة تتكدون عقيددتها بحيد إذا
سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف عةى أثر ذل فى تقديرها لسا ر األدلة األخرد .
* نقض  1986/1/22ـ س  37ـ ر م  25ـ ص 114
* نقض  1990/7/7ـ س 41ـ ر م  140ـ ص 806
* نقض  1985/3/28ـ س 36ـ ر م  83ـ ص 500
* نقض  1986/10/9ـ س  37ـ ر م  138ـ ص 728
* نقض  1983/2/23ـ س 34ـ ر م  53ـ ص 274
* نقض  1984/1/15ـ س 35ـ ر م  8ـ ص 50
* نقض  1969 /10/27ـ س  20ـ ر م  229ـ ص 1157
* نقض  1985/5/16ـ س  36ـ ر م  120ـ ص 677
* نقض  1979/5/6ـ س 30ـ ر م  144ـ ص 534
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* نقض 1982/11/4ـ س 33ـ ر م  174ـ ص 847

وألنه إذا اار لةمحكمة أن تحيل فى بيان أحد الههود إلى ما حصةته مدن أ دوال
لدروم لده  ،إ أن حدد ذلد ومناطده أ يكدون هندا

هاهد آخر ـ تالفيا لةتكرار الدذد

خالف واختالف بين الههادتين  ،فدذا ما ام هذا الخدالف أو ا خدتالف تعدين تحصديل
كل ههادة عةى حدة .



وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:
« من المقرر أنه إذا كان

هدهادة الهدهود تنصدب عةدى وا عدة واحددة و يوادد

فيها خالف بهأن تة الوا عة فال بأس عةى الحكم إن هدو أحدال فدى بيدان هدهادة هداهد
إلى ما أورده من أ وال هاهد آخر تااديا ً من التكرار الذد موادب لده ـ أمدا إذا كاند
هنا خالف فى أ وال الههود عن الوا عة الواحدة أو كا ن كل منهم د هدهد عةىوا عدة
ييرتةد التددى هدهد عةيهددا ييدره ـ فدنده ياددب لسدالمة الحكددم باإلداندة إيددراد هدهادة كددل
هاهد عةى حده  .وإ كدان الحكدم فدوق صدوره منطويدا ً عةدى الخطدأ فدى اإلسدناد بمدا
يبطةه ويواب نقضه »
* نقض  1979/6/4ـ س  30ـ ر م  131ـ ص  618ـ طعن  1573لسنة  48ق



وقضتَكذلدَبأن :
« األحكام الانا ية إنما تقام عةى أسس لهدا سدندها مدن أوراق الددعود ـ فددذا

استند الحكم إلى ول

أصل له باألوراق كان باطال ستناده إلى أساس فاسد » .
* نقض  1985/5/16ـ س  36ـ ر م  120ـ ص677
* نقض  1984/1/15ـ س  35ـ ر م  8ـ ص 50
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ثانياََ:التناقضَفىَالتسبيبََ:
أ
حصة

وصور

محكمة الموضوع وا عة الدعود التى ض بدداندة الطداعن

وبا ى المتهمين المقضدى بدددانتهم عدن وا عدة الددعود بقولهدا مدا نصده  « :إن الوا عدة
حسبما استقر فى يقينهدا واطمدأن إليده واددانها ـ تتحصدل فيمدا أثبتده العقيدد  /ادالل
أبددو سددحةى مدددير إدارة مباح د تمددوين سددوهاج بمحضددر ام د ا سددتد
 ، 2013/4/30مددن أندده حددال توااددده بمقددر عمةدده امد

المددؤره

حمةددة مددن اإلدارة المددذكورة

برفقة وبر اسة المقدم /محمدد السديد حامدد صدادق والنقيدب محمدود الهدريف و دوة مدن
الهرطة السدريين وبدرفقتهم السديد عبدد العدال عبدد

حسدين مادتش تمدوين بسدوهاج ـ

لةتاتيش عةى مطحن المتهم الثانى  ..........بنا ًو عةدى تعةيمدا ورد لد دارة ماادهدا
يدددام سدددالف الدددذكر بطحدددن أ مدددا محةيدددة بمطحنددده مدددن إنتددداج الموسدددم الرراعددددى
 2013/2012بالمخالاة لةقرارا

الورارية و درار السديد محدافظ سدوهاج اإل ةيمدى

لتة د القددرارا  ،وأندده حددال وصددول الحمةددة لةمطحددن تالحددظ لةقددوة واددود سدديارتين
محمةتدين بأ مدا باحصدها بمعرفدة الاندى  /عبدد العدال عبدد

حسدين فندى أول تمددوين

بمديريددة تمددوين سددوهاج  ،تبددين أنهددا أ مددا محةيددة اإلنتدداج موسددم 2013/2012
ويير مصر

لةمطحن محل الضبط باستخدامها  ،وحال يامه بالتحاظ عةيهدا تمهيددًا

لنقةها لديوان مركدر أخمديم تخداذ اإلادراوا القانونيدة لةمخالادة  ،فدوائ ا دد الحمةدة
ومرافقددوه بددبعض عمددال المطحدددن يقومددون بحةقدده ويةدد اميددد أبوابدده ومددنعهم مدددن
اصطحاب المضبوطا

خارج المطحن .

« وفى تة األثناو تناهى إلى سمعه

ا د الحمةة ا والقوة المرافقة صدو إطدالق

أعيرة نارية كثياة صوب القوة إلرهابها وإابارهدا عةدى عددم مواصدةة عمةده كدذاا ،
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ثم تعدد المتهم  .........المدتهم  3 /ا عةدى الهدرطى ياسدر محمدد حسدن بالضدرب
باسددتخدام عصددا هددوم محدددثًا إصددابته برأسدده والموصددوفة بددالتقرير الطبددى المرفدد
باألوراق  ،وفوائ بدطالق المتهم  ...........الطداعنا نادل صداحب المطحدن يطةد
أعيددرة ناريددة مددن بند يددة آليددة  ،وكددذا والددده  ..............المددتهم  2/ا يطة د أعيددرة
نارية من طبناة كان بحورته صدوب أفدراد القدوة  ،اختر د إحدداها سديارة الهدرطة
تةايا

فأحدث

بها  ،فانبطـ أد ا د الحمةة ا أرضًا والكمين والقدوة المرافقدة  ..مدن

الخروج كذا ا من بوابة المطحن  ،ثدم اخطدر ا دد الحمةدة يادتده وبحضدورهم أمكدن
ضبط المتهمين واألسةحة المستخدمة فى التعدد وبعض الذخا ر ».
« ثم أضاف

المحكمة بمدونا

حكمها ص  3ا أن الوا عة عةى النحدو المتقددم

د استقام الدليل عةى صحتها وثبوتها فى ح المتهمين » ـ امي المتهمين .
وبددذل اإلفصددا الصددريـ الواضددـ  ،تكددون المحكمددة ددد حصددة مددن أ ددوال
الهددهود مددن األول حتددى السددادس  ،مددا يايددد أن المددتهم الراب د  ............هددار م د
المتهمدين الثددانى والثالد فددى يةد بداب المطحددن لةحيةولددة دون توصدديل المضددبوطا
المخالاددة لمقددر مديريددة تمددوين سددوهاج تخدداذ مددا يةددرم بهددأنها باعتبارهددا مددن األ مددا
المحظور طحنها فى ذل المطحن.
بيد أن هذه الصورة لم تستقر فى ذهن المحكمدة  ،بدل سدرعان مدا أفصدح فدى
ختدـام حكمهددا عددن أنهدا
فأورد

تطمد ن إلددى صدحة اإلتهددام المسددند لةمدتهم الرابد المددذكور ،

أنه لم يضبط حامالً ثمة أسةحة نارية أو أدوا أخدرد اسدتخدم فدى التعددد

 ،بددل ادداو اإلتهددام ـ فيمددا أبددد

ـ مرس دالً عةددى ييددر سددند مددن األوراق سددود مددا ادداو

بأ وال الهاهد األول من توااد المدتهم الرابد المدذكور مد المدتهم الثالد

509

حدال حددو

الوا عدة داخددل المطحددن ويةد أبوابدده عةددى القدوة إمعانًددا فددى إرهدابهم ومددنعهم مددن أداو
أعمددال وظيا دتهم  ،وأورد المحكمددة أنهددا تتهددك فددى اديددة اإلتهددام الموادده لةمددتهم
الرابد  ،كمددا يسداورها الهد كدذل فددى تحريددا المباحد

حددول صدحة إسددناد اإلتهددام

لةمدتهم الرابد المددذكور  ،ولهددذا تقضددى المحكمددة ببراوتده ممددا أسددند إليدده عمدالً بالمددادة
 1/304من انون اإلاراوا

الانا ية .

وبددذل ه داب الحكددم محددل هددذا الطعددن تنددا ض واضددـ وتضددارب ظدداهر بددين
أسبابه  ،إذ ارد بعضها عةى نحو يناى ما أثبته البعض ا خر !!!
حي

حصة

المحكمة فى تحصيةها لةوا عة حسبما استقر فى يقينها واطمدأن

إليه وادانها  ،من أ دوال هدهود اإلثبدا
الرابد هددار

مدن األول حتدى السدادس  ،مدا يايدد أن المدتهم

ـ ضددمن المتهمددين ـ بنصدديب فددى وا عددة ا عتددداو عةددى المانددى عةدديهم

لمددنعهم مددن أداو أعمددال وظياددتهم  ،كمددا هددار فددى تددرويعهم وتخددوياهم لهددذا السددبب
ولتحقي تة الحاية  ،ثم عاد المحكمة فدى نهايدة حكمهدا وأفصدح عدن أنهدا تتهدك
فدى صدحة إسددناد بعدض الو ددا لةمدتهم الرابد السدالف الددذكر  ،األمدر الددذد ينبدئ عددن
اضطراب صورة الوا عة فى ذهن المحكمة وعددم اسدتقرارها ا سدتقرار الدذد ياعةهدا
فى حكم الو ا الثابتدة  ،وهدذا التندا ض والتضدارب بدين أادراو الحكدم ممدا يستعصدى
عةددى المواومددة والتوفي د  ،األمددر الددذد يعيبدده بمددا يسددتواب نقضدده  ،إذ يتعددذر عةددى
محكمددة الددنقض مباهددرة سددةطتها عةددى الحكددم محددل هددذا الطعددن لمرا بددة مدددد صددحة
تطبيد القددانون بسددبب تهدداتر أسددبابه واضددطرابها  ،األمددر الددذد يواددب نقضدده بأكمةدده
واإلحالة.



وعلىَذلدَاستقرَقضاءَالنقضَإذَقضاَبأن :
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« الحكم يكون معيبا ً إذا كان ما أوردتده المحكمدة بأسدبابه دد ورد عةدى صدورة
يندا ض بعضده الدبعض ا خدر وفيده مددن التعدارض مدا يصدمه بعددم التادانس وينطددود
فوق ذل عةى يمدوض وإبهدام وتهداتر ينبدئ عدن إخدتالل فكرتده عدن عناصدر الوا عدة
التى إستخةص منها اإلدانة مما

يمكن معه إسدتخالص مقوماتده سدواو مدا تعةد منهدا

بوا عة الدعود أو بالتطبي القانونى ويعار بالتالى محكمة النقض عدن إعمدال ر ابتهدا
عةددى الوادده الصددحيـ إلضددطراب العناصددر التددى أوردهددا الحكددم وعدددم إسددتقرارها
اإلستقرار الذد ياعةها فى حكم الو ا الثابتة  ،ممدا يسدتحيل معده أن يعدرف عةدى أد
أساس كون

محكمة الموضوع عقيدتها وحكم فى الدعود » 0
* نقض  1985/6/11ـ س  36ـ ق  136ـ ص 769
* نقض  1982/11/4ـ س  33ـ ر م 174ـ ص 847ـ طعن  52/4223ق
* نقض  1977/1/9ـ س  28ـ ر م 9ـ ص 44ـ طعن  46/940ق



كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنََ:

َ

« الحكم يكون معيبا ً إذا كان ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها يندا ض بعضده
البعض ا خر وفيده مدن التعدارض مدا يهدوبه بعددم التادانس وينطدود فدوق ذلد عةدى
إبهام ويموض وتهداتر ينبدئ عدن إخدتالل فكرتده عدن عناصدر الوا عدة التدى أسدتخةص
منها اإلدانة مما

يمكن معه إسدتخالص مقوماتده ويعادر محكمدة الدنقض عدن إعمدال

ر ابتهدددا عةدددى الواددده الصدددحيـ إلضدددطراب العناصدددر التدددى أوردهدددا الحكدددم وعددددم
إسددتقرارها اإلسددتقرار الددذد ياعةهددا فددى حكددم الو ددا الثابتددة ممددا يسددتحيل عةيهددا معدده
التعرف عةى أد أساس كون محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعود » .
* نقض  1985/6/11ـ س  36ـ ر م  136ـ ص 769

وكان من المتعين عةدى محكمدة الموضدوع حتدى يسدتقيم حكمهدا ويبدرأ مدن هدذا
العوار  ،أ تحصل من ههادة ههود اإلثبا
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سالاى الدذكر إ بالقددر الدذد يسدتقيم و

يتعارض مد النتيادة التدى انتهد

إليهدا بهدأن نادى مسد ولية المدتهم الرابد مادامد

دد

اتاه إلى الحكم ببراوته مما نسب إليه .

وح د المحكمددة فددى تار ددة أ ددوال الهدداهد مقددرر فددى أصددول تسددبيب األحكددام
وضددوابطها الصددحيحة طالمددا ان الهدداهد يمكددن أن يكددون صدداد ًا مةتر ًمددا الحقيقددة فددى
بعض أ واله ويير مةترم بتة الحقيقة فى ادرو آخدر مدن هدهادته  ،وكدل مدا تةتدرم بده
المحكمة فى هذا الصددد أ تمدس أ دوال الهداهد أو يترتدب عةدى التار دة بتدر لهدهادته
بمدا يصدرفها إلدى معندى آخدر لدم يقصدده ولدم تنصدرف نيتده إلدى التعبيدر عنده  ،وإذ لددم
تةترم محكمة الموضوع بهذه الضوابط  ،وحصة من أ دوال الهدهود مدا يددين المدتهم
الراب  ،وأفصح

عن ذل صراحة بقولها إن الثاب مما حصةته أن الدليل دد اسدتقام

عةددى صددحة الوا عددة وثبوتهددا فددى ح د امي د المتهمددين بمددن فدديهم المددتهم الراب د  ،ثددم
عدداد فنا ض د ذل د بمددا أوردتدده بمدددونا

حكمهددا مددن أسددباب لةقضدداو ببراوتدده ممددا

أدانته هى به فى تحصيةها لةوا عة من أ وال الههود  ،فدن الحكدم بدذل يكدون دد هدابه
التنددافر والتهدداتر والتنددا ض بددين بعددض أسددبابه والددبعض ا خددر  ،األمددر الددذد أفسددد
منط الحكم القضا ى  ،وأدد به إلى العوج مما يستواب نقضه كما سب البيان .
وخالصة ما تقدم أن حكم محكمة الموضوع لم تادر أسدبابه عةدى نحدو متناسد
يهددد بعضددها أرر الددبعض ا خددر  ،ب دل هددابه تضددارب وتنددافر وتنددا ض حي د
بعض أسبابه المستمدة من أ دوال هدهود اإلثبدا

ادداو

مدن األول حتدى السدادس بحيد تؤكدد

األفعال اإلياابية والتدى دام بهدا المدتهم الرابد والتدى تهدكل اريمدة مقاومدة المدوظاين
العموميين بالقوة والعندف لحمةهدم عةدى ا متنداع عدن أداو عمدل مدن أعمدال وظدا اهم ،
بينما ار

أسبابه فى بعضها ا خدر عةدى نادى ارتكداب المدتهم الرابد لتةد األفعدال ،

وأن اله ساور المحكمة فى مس وليته عنها .
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األمر الذد يدل عةى اضطراب أسباب الحكم وعددم اسدتقرار الوا عدة فدى ذهدن
المحكمددة ا سددتقرار الددذد ياعةهددا فددى حكددم الو ددا الثابتددة  ،بمددا يسددتحيل معدده عةددى
محكمددة الدددنقض مباهدددرة سددةطتها الو يدددة فدددى مرا بدددة مدددد صدددحة تطبيددد محكمدددة
الموضوع لةقانون  ،مما عاب الحكم واستواب نقضه .

و ينددال مددن ذل د أن يكددون الحكددم ددد انتهددى صددا بًا إلددى الحكددم ببددراوة المددتهم
الرابد ممددا أسددند إليدده لماددرد الهد الددذد سدداور المحكمددة عنددد تقددديرها ألدلددة الثبددو
ضددده وعدددم كاايتهددا لةتدددليل عةددى إدانتدده  ،وأن محكمددة الموضددوع اسددتعمة

سددةطتها

التقديرية فى وصاها عند حكمها ببراوته دون تعسف او هطط  ،ألن األمدر هندا يتعةد
بتحصيل المحكمة لوا عة الدعود برمتها  ،ويتعة من ثم بمنط الحكدم القضدا ى ومدا
هددابه مددن عددوار لتضددارب أسددبابه وتنا ضددها وعةددى نحددو

يتادد وأصددول تسددبيب

األحكام الانا ية والتى يتعين أن تكون مبرأة من هذا التضارب حتى يكون الحكدم متدى
أصبـ نها يًا وباتًا ـ حا ًرا لقوة األمر المقضى وعنوانًا لةحقيقدة والعدالدة والتدى

تقبدل

اد ً أو منا هة  ،األمر الذد تتوافر بده مصدةحة الطداعن فدى التمسد بهدذا الواده مدن
واوه الطعن واتخاذه وا ًها لطةب نقض الحكم المطعون فيه واإلحالة كمدا سدب البيدان
.
ثال أثاََ:القصورَفىَالبيـانََ:
ذلدد أن الحكدددم المطعدددون فيدده خةدددص فدددى ختدددام مدوناتدده عندددد ضدددا ه بدداندددة
المتهمدين المقضدى بدددانتهم ـ إلدى أن المددتهم الثالد  .........دام بالتعددد ضدربًا عةددى
الهرطى ياسر محمد حسين بعصدا هدوم فأحدد بده إصدابة موصدوفة بدالتقرير الطبدى
المرفد  ،وذلد دون أن تحصددل المحكمددة مضددمون ذلد التقريددر الطبددى المو د عةددى
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الهددرطى المددذكور  ،ريددم أن المحكمددة أورد فددى حكمهددا أن التقريددر الطبددى المهددار
إليه مرف بالتحقيقا .

و ه أن إياال المحكمة لبيان مضمون ذل التقرير الطبى ريم اتخاذهدا منده
دليالً ضدد المدتهم الثالد

السدالف الدذكر وضدد بدا ى المتهمدين المقضدى بدددانتهم  ،يعدد

صورا هاب استد ل المحكمة  ،حي
ً
اإلاراوا

كان يتعين عةيهدا طبقًدا لةمدادة  310مدن دانون

الانا ية بيان مضمون ذل الدليل المسدتمد مدن التقريدر الطبدى المهدار إليده

 ،وعةددى نحددو ماصددل وواضددـ

يهددوبه ثمددة تاهيددل أو إامددال  ،وذلدد كةدده حتددى

تستطي محكمة النقض مرا بة مدد صدحة تطبيد القدانون  ،وهدو أمدر يسدتحيل عةيهدا
إذا مددا خة د مدددونا الحكددم مددن بيددان مضددمون ذل د التقريددر الطبددى والددذد اتخذتدده
المحكمة ضمن األدلة الدالة عةى أن اميد المتهمدين المقضدى بدددانتهم ومدنهم الطداعن
استعمةوا القوة ضد المدوظاين العمدوميين الماندى عةديهم ومدنهم الهدرطى ياسدر محمدد
حسين ااد لحمةهدم بدالقوة عةدى ا متنداع عدن عمدل مدن أعمدال وظدا اهم  ،كمدا ضد
المحكمددة بددانددة المددتهم الثال د عددن اريمددة إحددراره لسددال أبدديض عصددا هددوما دون
مقتضى من ضرورة حرفية أو هخصدية  ،و يرفد هدذا العدوار عدن الحكدم أن تكدون
المحكمددة ددد أحال د فددى بيددان ذل د الدددليل إلددى مددا هددو ثاب د بأصددةه المرف د بددأوراق
الدددعود وباعتبدداره أحددد المسددتندا التددى تسدداند

إليهددا فددى ضددا ها باإلدانددة ألن تة د

اإلحالة يير اا رة وفى يير محةها .

ألن ور ة الحكم مدن األوراق الرسدمية التدى يتعدين اهدتمالها عةدى كافدة بياناتهدا
الاوهرية وعناصدرها األساسدية  ،ومدن بينهدا الوا عدة التدى ضدى الحكدم باإلداندة بنداو
عةيهدا واألدلددة التدى تسدداند

إليهدا المحكمددة فدى ضددا ها واتخدذتها سددندًا ومسدو ً
يا لهددذا

القضاو  ،و ياور بحال اإلحالة فى بيان أحد األدلة إلى أيدة ور دة أخدرد ولدو كاند
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مرفقة بأوراق الدعود  ،كما

ياور كذل اإلحالدة فدى بعدض تةد األدلدة والمكوندا

األساسددية لةحكددم عةددى أيددة أوراق بعيدددة عددن ور تدده الرسددمية ولددو كددان مددن هددأنها أن
توضـ مضمون الحكم الحامض أو تكمل ما هاب أسبابه من صور .
* نقض  1972/6/5ـ س  23ـ ر م  201ـ ص 898
* نقض  1965/5/18ـ س  16ـ ر م  100ـ ص 339
* نقض  1968/4/15ـ س  19ـ ر م  89ـ ص 460

خاصة وأن محكمة النقض

ترا ب األحكدام عندد الطعدن عةيهدا أمامهدا إ مدن

خددالل أسددبابها المدراددة بأورا هددا الرسددمية  ،و تسددتعين فددى أداو مهمتهددا بأيددة أوراق
أخرد أو مستندا

ولو كان مرفقدة بمةدف الددعود ومدن بدين أورا هدا  ،إ فدى حالدة

واحدة هدى حالدة النعدى عةدى الحكدم بالخطدأ فدى اإلسدناد أو مخالادة الثابد بداألوراق ،
وفيمددا عدددا تةد الحالددة فدددن المحكمددة العةيددا

ترا ددب المنطد القضددا ى لةحكددم إ مددن

خالل أسبابه التى تضمنتها ور ته الرسمية  ،ولهدذا بدا مدن المتعدين أن تكدون أسدبابه
مكتمةة لكافة عناصرها التدى توضدـ و دا الددعود وأدلتهدا التدى كوند بهدا المحكمدة
اعتقادها الاارم ويقينها الراس باإلدانة وإ كان الحكم معيبًا لقصوره .
و ينال من هذا العوار الذد تردد فيده الحكدم المطعدون فيده  ،أن يكدون ضداة
الدعود د اطةعوا عةى ذل التقرير الطبى الخاص بالهرطى ياسر محمد حسدين اداو
المرف د بدداألوراق  ،ألنهددم

يكتبددون أحكددامهم ليقنعددوا بهددا أناسددهم بددل ليقنعددوا كافددة

المطةعددين عةيهددا سددواو مددن الخصددوم أو ييددرهم  ،وحتددى تصددبـ تة د األحكددام ـ متددى
أصبح

نها ية وباتة عنوانا لةحقيقة محققة لةعدالدة التدى

تقبدل ادد أو نقاهدا وحتدى

يعد المدتهم المقضدى بددانتده بعدالدة ضدا ه وألنهدم داموا بدواابهم خيدر يدام وكدل ذلد
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يسددهم فددى رفدد مددا ددد يكددون ددد ران عةددى األذهددان مددن تعسدداهم وإسدداوة اسددتعمال
سةطاتهم.
وأنهددم لددم ياصددةوا فددى الدددعود إ بعددد أن محصددوا الدددعود وأدلتهددا تمحيصددا
د يقًددا وهددامالً وبعددد إمعددان النظددر لةتعددرف عةددى وادده الحقيقددة  ،ولهددذا كددان الحكددم
المطعون فيه و د خالف هذا المنط معيبًا لقصور بيانه بما يستواب نقضه واإلحالة.
ولددو تسدداند المحكمددة فددى ضددا ها باإلدانددة إلددى أدلددة اخددرد سددةم مددن هددذا
القصور ألن األدلة فى المواد الانا ية متساندة يهدد بعضدها آرر الدبعض ا خدر بحيد
إذا سددقط أحدددها أو أسددتبعد تعددذر التعددرف عةددى مدددد تقدددير المحكمددة لسددا ر األدلددة
األخرد .
* نقض  1986/1/22ـ س  37ـ ر م  25ـ ص 114
* نقض  1990/7/7ـ س 41ـ ر م  140ـ ص 806
* نقض  1985/3/28ـ س 36ـ ر م  83ـ ص 500
* نقض  1986/10/9ـ س  37ـ ر م  138ـ ص 728
* نقض  1983/2/23ـ س 34ـ ر م  53ـ ص 274
* نقض  1984/1/15ـ س 35ـ ر م  8ـ ص 50
* نقض  1969 /10/27ـ س  20ـ ر م  229ـ ص 1157
* نقض  1985/5/16ـ س  36ـ ر م  120ـ ص 677
* نقض  1979/5/6ـ س 30ـ ر م  144ـ ص 534
* نقض 1982/11/4ـ س 33ـ ر م  174ـ ص 847

رابعاََ:قصورَآخرَفىَالتسبيبَوإخلالَبحقَالدفـاعَََ:
أ
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سددا  ،ومددنهم الطدداعن عةددى أندده بتدداري 2012/4/30
ددام دفدداع المتهمددين أسا ً
وا

ا تحم

هرطة مباح

التموين بأخميم مطحن الادردوس الممةدو لةمدتهم الثدانى

 ......بعد كسر البوابه الكبيرة ثدم داموا بالعبد بمحتويدا الصدوام الموادودة داخةده
وكذا كميا

الحالل الخاصة به .

وأنهم عند ا تحامهم المطحن المدذكور لدم يكهداوا عدن هدويتهم و وظدا اهم و
المهمة التى حضروا من أاةها  ،وأنه حال ا تحامهم المطحدن فدوائ العمدال بأصدوا
ألعيددرة ناريددة مددن خددارج أسددواره  ،األمددر الددذد أكددد لةعمددال أن هنددا هاو ًمددا مددن
البةطاية و طاع الطرق يريدون ا تحام المطحن لسدر ة محتوياتده بدالقوة  .وعدرر هدذا
تااوره مطداحن أو مصدان أو مبدان سدكنية

الهعور مو المطحن فى الصحراو إذ

 ،هذا فضالً عن أن الطري الصحراود هديد الخطورة .
و ام العمال با تصال .......صداحب المطحدن المدتهم الثدانىا وناةده .........
المتهم األولا وذل لعدم واودهما أثناو هذا ا تحام .
وأندده حددال حضددورهما إلددى مو دد المطحددن  ،لقدديهم المهدداامون الددذين كددانوا
يرتدون اميعا المالبس المدنية  ،األمر الذد أنبدأ عدن أنهدم ليسدوا مدن العدامةين باهدار
الهرطة .

وعندددما بدددأ الحددوار معهددم وتبددين لةمتهمددين األول والثددانى أنهددم مددن مباحدد
التمددوين دار عتددابهم

تحددامهم المطحددن بهددذه الطريقددة الهمايددة  ،ودون طددرق أبوابدده

ودون إخبدار أحدد عدن هدويتهم مسدبقًا  ،حيد

داموا بدالقبض عةدى المتهمدين بمدن فدديهم

صدداحب المطحددن وناةددها وكددذا سددا قى السدديارا  ........و .......المددتهم  4/ا ،
وبادر المدتهم الثدانى بتسدةيم سدالحه المدرخص لده بحمةده لقا دد الحمةدة  ،وحدال القدبض
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عةيهم وإيداعهم سيارة الهرطة  ،فوائ صداحب المطحدن بدصدابة أحدد عمالده ويددعى
عبد العال عبد الحميد الذد رر له بأن أحد ضباط الهرطة ام با عتدداو عةيده  ،فدأمر
دورا لةمستهدداى لةعددالج وثبد مددن التقريددر الطبددى المو د عةيدده أندده مصدداب
بدرسدداله فد ً
بارو

طعية عددها ثالثة برأسه.

هذا وفضال عن أن ا تهاما التى أهرع فى حقهدم بقسدم الهدرطة الدذد أخدذوا
إليه مقبوضًا عةيهم  ،اتهاما باطةدة افتعةتهدا القدوة لمدداراة الهادوم الهمادى الدذد هدن
عةى المطحن  ،وكانوا فى يناو عن ذل لو الترمدوا األصدول اإلارا يدة ـ فددن الثابد
بالمحضددر المددؤره  2013/4/30الددذد سددطره العقيددد اددالل أبددو سددحةى ـ أندده عددرا
إيالق الباب الخاراى لةمطحن وكافدة أبوابده  ،بقصدد احتادار القدوة  ،عدراه صدراحة
ونصدا إلددى مددن أطةد عةدديهم أنهددم « عمددال المطحددن »  ،ولددم ياددرد الحدددي عددن أحددد
بعينده  ،ولدم يدورد ذكد ًدرا لصداحب المصدن أو ناةده  ،مد أن هدذا المحضدر سدطر فددى
بحبوحة بعد العودة إلى مقر الهرطة  ،مما يثبد بيقدين أن األعمدال المدذكورة منسدوبة
إلى ماهولين وصاهم محرر المحضر بأنهم « عمال المصن » !!
فالثابدد بحيدددر مددراو  ،أن حددددي مدددير إدارة مباحددد التمددوين  ،انصدددب فدددى
محضره ـ عةى ماهدولين دون تحديدد أهدخاص بعيدنهم  ،ويكدون إتهدام المتهمدين عةدى
وادده التحديددد ددد اددرد بتسددتيف وترتيددب ح د عةددى الوا عددة وبانتقدداو نهض د عةيدده
سةطة ا ستد ل عةى يير سند و أساس .

هذا بريم إ رار أفراد القوة بأنهم سديطروا عةدى المو دف سديطرة كامةدة و داموا
بالقبض عةدى المتهمدين  ،ممدا كدان رمده ومقتضداه تحديدد أهدخاص المتهمدين تحديددًا
نافيددا لةاهالددة  ،وضددبط السددال الددذد يددل ـ حقددا ـ إن المددتهم األول الطدداعنا كددان
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يحمةه ويطة منه األعيرة النارية اتااه سيارة الهرطة  ،ذل أنه مدن ييدر المقبدول أن
يستطي إخااوه وهو تح بصر و بضة أفراد القوة !!!

يضاف إلى ما تقدم أنده لدم يدتم العثدور عةدى طةقدا فاريدة يتناسدب عدددها مد
القددول بددأن القددوة تعرضدد إلطددالق أعيددرة ناريددة مكثاددة لمددنعهم مددن أداو أعمددالهم ،
خاصددة وأن أح ددًا مددن أفددراد القددوة لددم يصددب بأيددة إصددابا ناريددة أو رهددية أو بددأد
إصابا

مما ينام عن األعيرة النارية  ،و بأد أذد من أد نوع يندرج فى ذل .

وأضدداف الدددفاع أن اريمددة التعددرض بددالقوة ألفددراد السددةطة العامددة ومقدداومتهم
لحمةهم دون ح عةى عدم القيام بأعمالهم ـ

يتدوافر إ إذا كهدف الضدابط القضدا ى

عددن ناسدده وهويتدده والمأموريددة التددى ادداو مددن أاةهددا  ،بينمددا الثاب د مددن أ ددوال عمددال
المطحدن المددذكور مددا يقطد بدأنهم لددم يكونددوا عةددى عةدم بهخصددية المعتدددين وأنهددم مدن
أفراد الهرطة  ،خاصة و د كانوا اميعًا يرتددون المالبدس المدنيدة  ،األمدر الدذد ينادى
القصد الانا ى لديهم  ،والدليل عةى ذل أن العمال المذكورين بدادروا إلدى فدتـ أبدواب
المطحن فور عةمهم بصاا ووظا ف أفراد المأموريدة  ،وأضداف الددفاع أنده لدم يعثدر
بمكان الوا عة عةى فدوارت طةقدا

عيدار  9مدم  ،وإنمدا كاند الدثال عيدارا فاريدة

التى عثر عةيها من عيار  7.6مدم وهدى ليسد مدن األعيدرة المسدتعمةة أو التدى تطةد
من الطبناة المضبوطة  ،كمدا لدم يثبد بددليل مدا أن تةد الطبنادة التدى تخدص المدتهم
الثانى والمرخص له بحمةهدا مطةقدة فدى و د الحداد  ،ولدم يهدتم مدن فوهتهدا را حدة
البارود آنذا .
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وهذا الدفاع دفاع اوهرد يستواب تحقيقه بةو ً
يا إلى ياية األمدر فيده  ،ثدم هدو
ينطددود فددى امةتدده عةددى دف د بتددوافر حالددة الدددفاع الهددرعى لدددد المتهمددين المقضددى
بددانتهم ومنهم الطاعن المتهم األولا  ،وذل عةدى الادرض الاددلى بحصدول الوا عدة
عةى نحو ما صوره راال الهرطة والارض خالف الوا

والحقيقة .

إذ الثاب د مددن هددذا الدددفاع المسددطور بددأوراق الدددعود والمطددرو دا ًمددا عةددى
المحكمددة فددى كافددة مراحةهددا اددوهرد و ه د  ،إذ

يسددتااد مندده إ هددذا المعنددى و

يستدل منه إ تة الد لة .
هذا إلى ما هو مقرر من أنه

يهدترط فدى الددف بتدوافر حالدة الددفاع الهدرعى

لدد المتهمدين  ،أن يكدون مصدا ً
يا فدى عبدارا معيندة أو ألاداظ خاصدة  ،بدل يكادى أن
يكون مصدا ً
يا فدى عبدارا تنبدئ عنده لةوهةدة األولدى وتددل عةيده صدراحة أو ضدمنًا .
كمددا أندده يسددتااد مددن سددياق دفدداع الطدداعنين ومددا انصددرف إليدده دفدداعهم بمنط د سددا غ
واستد ل سةيم .

ويظاهر هذا الددفاع وتسدانده أ دوال صدابر عبدد العدال وهدو مدن عمدال المطحدن
الذين تعدد أفراد القوة عةيه بالضرب فى هادوم ماداائ مدنهم عةدى المطحدن المدذكور
 ،وعةى عماله بهتى أنواع األسةحة واألدوا  ،مما أسدار عدن إصدابته بتةد اإلصدابة
التى كهف عنها التقرير الطبى المرف باألوراق.
خطدرا اسدي ًما عةدى
و ه أن ما بدر من أفراد القوة عةدى هدذا النحدو  ،يهدكل
ً
حيدداة عمددال المطحددن المواددودون بداخةدده أثندداو الوا عددة  ،كمددا تأيددد ذل د بثبددو هدددم
السور الخاراى لةمطحن وا تحامه بالقوة  ،وهذا الخطر كان لده طداب ا سدتمرار  ،إذ
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لم يكن هندا مدا يدؤذن بانتها ده  ،األمدر الدذد ألقدى فدى روع عمدال المطحدن المدذكور
انهدم و هد يوااهددون ددوة ياهددمة ومداادة بأحددد األسددةحة الناريددة وأهدددها فت ًكددا ،
وأنهم بد هالكون لو استمر هذا العدوان يير المبرر من أهدخاص اهةدوا هخصدياتهم
خطدرا اسدي ًما عةدى الدناس حيد كدانوا يرتددون المالبدس
وارتكبوا أفعالهم التى تهدكل
ً
المدنيددة  ،وفددى و د كثددر فيدده أعمددال البةطاددة التددى يرتكبهددا يوميًددا عصددابا مددن
المارمين ورمرة األهرار  ،وفدى و د

سداد ا نادال األمندى ربدوع الدبالد وكمدا هدو

معةوم لةكافة .

وبذل يكون الخطر الذد وااه المتهمدين فعةيًدا لده مظداهره الماديدة المةموسدة ،
ولددم يكددن وهميًددا  ،عة ًمددا بددأن الخطددر الددوهمى وحددده يكاددى لتددوافر يددام حالددة الدددفاع
الهرعى مادام

ظروف الوا عة والمالبسا المحيطة بها تنبئ عن ادية هدذا الخطدر

وضددرورة موااهتدده ولددو باسددتعمال القددوة ضددد المعتدددين  ،م د مالحظددة ان ا سددتعانة
دذرا ب دل مسددتحيالً بددالنظر لحالددة
بددأفراد الهددرطة آنددذا يو ددف ذل د الخطددر كددان متعد ً
ا ضطراب األمني التى ساد

كافة أنحداو الدبالد و د الوا عدة كمدا هدو معةدوم لةكافدة

كما سب اإليضا .

ضددا ـ مددن اانددب المتهمددين  ،أمد ًدرا
وبددذل يكددون اسددتعمال القددوة ـ اددد وفر ً
مهروعًا يقره القانون وفقًا لما ورد بنص المدادة  245عقوبدا والتدى تدنص عةدى أنده
عقدداب عةددى مددن يسددتعمل القددوة لدددرو خطددر اسدديم عةددى الددناس أو المددال متددى كددان
ا ستعانة بالسةطا

متعدذرا ومتدى اسدتعمة
العامة
ً

القدوة بالقددر المناسدب دون إفدراط

أو تعسف ورتب المهرع عةدى ذلد نادى مسد ولية المدرافقين انا يًدا ومددنيًا ألنهدم إنمدا
مقررا لهم بمقتضى الهريعة والقانون .
يستعمةون حقًا
ً
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ولم تأخذ محكمة الموضوع بهذا الدف الادوهرد الدذد يظداهره الوا د ويسدانده
 ،ولم تعرض المحكمة لالعتداو الوا ضد المانى عةيده صدابر عبدد العدال مدن عمدال
المصن والذد يعد دليالً ويًا عةى صحة تصدوير المتهمدين لةوا عدة  ،وان لهدا صدورة
مخالادة تما ًمددا لمددا رواه أفدراد القددوة المددذكورون  ،األمدر الددذد كددان يتعدين معدده تحقيد
المحكمددة لهددذا الدددف الاددوهرد بةو ً
يددا لحايددة األمددر فيدده  ،ولددو دون طةددب صددريـ مددن
الددفاع إذ

يسددتااد مندده إ هدذا المعنددى و يسددتدل منده إ تةد الد لددة  ،وألن النيابددة

العامدة وإن كاند

دد صددر فدى تحقيد هدذا الدددفاع  ،إ أن محكمدة الموضدوع كددان

واابدا عةيهدا أن تتددار هددذا القصدور باعتبارهدا اهدة الحكددم والمدالذ األخيدر  ،وهددى
الاهة الوحيدة التى رال

متاحة أمام المتهمدين لتحقيد هدذا الددفاع الادوهرد الدالرم

لكهف الحقيقة والهداية لةصواب .

ولما هو مقرر من أن تحقي األدلة فى المواد الانا ية هدو واادب المحكمدة فدى
المقام األول و ياور بحال أن يكون رهن مهي ة المتهمين أو دفاعهم .
ولمددا هددو مقددرر كددذل بددأن العبددرة فددى المحاكمددا الانا يددة بالتحقيقددا التددى
تاريهددا المحكمددة بالاةسددة وتحق د فيهددا األدلددة سددواو إلثبددا التهمددة ضددد المتهمددين أو
نايها عنهم .
وألن مبدددأ ا تندداع القاضددى الانددا ى  ،وهددو اددوهر القضدداو الانددا ى  ،ياددرض
عةيه ضرورة معايهة لكافدة األدلدة ثبوتًدا أو نايًدا معايهدة حقيقيدة وا عيدة دون التدأثر أو
الخضددوع لةمسدددطور والدددذد يمكدددن أن يكدددون وليددد ترييدددف مقصدددود لطمدددس الحقيقدددة
وتصوير األمر وفقا لمراد راال الهرطة الذين خراوا عن حدود القانون !
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ولهذا نص المادة  302إاراوا
بحسب العقيدة التى تكون

انا ية عةدى أن القاضدى يحكدم فدى الددعود

لديه بكامل حريته  ،و ياور له أن يبنى حكمه عةى دليدل

لم يطر أمامه بالاةسة .
كما أنه من المقرر أنه يتعين عةى المحكمة إاراو التحقيد النهدا ى كةمدا اتصدل
ذل التحقي بواه هام من أواه إظهار الح فى الددعود  ،ومتدى كدان ظداهر التعةد
بموضوعها و ر ًما لةاصل فيها عةى الواه الصحيـ  ،ولذل أواب القدانون ضدرورة
سماع الههود فى موااهة المتهمين طالما كان سماعهم ممكنًا .
وألن التاددرس فددى وادده الهدداهد وحالتدده الناسددية التددى يكددون عةيهددا و د أداو
الهددهادة ومراوياتدده أو اضددطرابه  ،هددو الددذد يعددين القاضددى عةددى تقدددير أ والدده ح د
درها .
و حتمدال أن تاددئ الهددهادة التددى تسددمعها المحكمددة ويتددا لةدددفاع منا هددتها بمددا
ينايها بحير ما ا تنع

به من األدلة الى عول

عةيها بل سماعه .

* نقض  2أكتوبر  1985ـ س  36ـ ر م  141ـ ص  801ـ طعن  55 /1605ق

هددذا وممددا

ه د فيدده أن الدددفاع المسددطور بددأوراق الدددعود يعتبددر متددى كددان

اوهريًا مطرو ًحدا دا ًمدا عةدى المحكمدة  ،وعةيهدا ا سدتاابة إلدى طةدب تحقيقده ولدو لدم
يعدداود الدددفاع التمس د بدده أمامهددا  ،ألن هددذا هددو واابهددا فددى المقددام األول كمددا س دب
اإليضدددا  ،وألن هدددذه طبيعدددة المحاكمدددا الانا يدددة ومناطهدددا مبددددأ ا تنددداع القاضدددى
الانا ى.
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وهددذا ا تندداع
تحقيقا

ينهددأ مددن العدددم و يسددتمد مددن فددرات  ،بددل يتعددين أن تسددبقه

ادية خالية من القيود التدى تارضدها أ دوال رادال الضدبطية ريدم مدا يهدوبها

مددن انحددراف وتمييددر وهددم أصددحاب المصددةحة فددى تهددويه الحقيقددة وطمددس معالمهددا .
إهدباعًا أليراضددهم الهخصدية ومددآربهم الخاصدة أو حابددا لحقيقدة مددا فدرط مددنهم حددال
يامهم بالمهمة عةى خالف أصول القانون .
وينى عن البيان أن تحقي األدلة والدفاع هو وااب المحكمة فى المقام األول ،



وقدَقضتَمحكمةَالنقضَفىَالعديدَمنَأحكامهاَبأنَ:

َ

« تحقيد األدلددة فددى المددواد الانا يددة هددو وااددب المحكمددة فددى المقددام األول ووااددب
عةى المحكمة تحقي الددليل مدادام تحقيقده ممكندا وبحدض النظدر عدن مسدة المدتهم فدى
هدأن هددذا الدددليل ألن تحقيد أدلددة اإلدانددة فدى المددواد الانا يددة يصددـ أن يكددون رهددن
مهي ة المتهم أو المداف عنه » 0
* نقض  1986/10/9ـ س  37ـ ر م  138ـ ص 728
* نقض  1981/12/30ـ س 32ـ ر م  289ـ ص 1220
* نقض  78/4/24ـ س29ـ ر م  84ـ ص 442
* نقض  72/2/21ـ س  23ـ ر م  53ـ ص 214
* نقض  84/11/25ـ س 35ـ ر م  185ـ ص 821
* نقض  83/5/11ـ س 34ـ ر م  124ـ ص 621
* نقض  45/11/5ـ ماموعة القواعد القانونية ـ ج  7ـ ر م  2ـ ص 2
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* نقددض  46/3/25ـ ماموعددة القواعددد القانونيددة ـ ج  7ـ ر ددم  120ـ ص
113



كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََ:

َ

« األصددل فددى األحكددام الانا يددة أن تبنددى عةددى التحقيدد الهدداود الددذد تاريدده
المحكمددة بالاةسددة وتسددم فيدده فددى موااهددة المددتهم هددهادا الهددهود مددادام سددماعهم
ممكنا » 0
* نقض  82/11/11ـ س  33ـ ر م  179ـ ص 870
* نقض 78/1/30ـ س  29ـ ر م  21ـ ص 120
* نقض  73/3/26ـ س  24ـ ر م  86ـ ص 412
* نقض  73/4/1ـ س  24ـ ر م  93ـ ص 456
* نقض  1991/12/3ـ س 52ـ ر م  177ـ ص. 1277



وقضتَمحكمةَالنقضَبأن :
« األصددل فددى المحاكمددا الانا يددة أنهددا إنمددا تبنددى عةددى التحقيقددا التددى

تاريها المحكمة فى الاةسة وتسم فى خاللهدا الهدهود مدا دام سدماعهم ممكندا ً ـ وذلد
فى موااهة الخصوم وعةيهدا أن تعداون الددفاع فدى أداو مأموريتده وأن تدأمر بالبحد
عن الهاهد وإحضاره ولو بالقوة ألداو الههادة ما دام د لاأ إليها فدى ذلد ونسدب إلدى
الهدداهد تعمددد تهربدده أو تهريبدده حتددى

يدددلى بهددهادته فددى ماةددس القضدداو ومددا دامد

المحكمدة ددد تبيند أحقيددة الددفاع فددى تمسدكه بواددوب منا هدته وأندده لدم يكددن فدى طةبدده
مراويا ً أو اصدا ً تعطيل السير فدى الددعود فددذا صدر فدى ذلد كدان حكمهدا معيبدا ً
إلخاللها بح الدفاع » 0
* نقض  1985/12/12ـ س  36ـ ر م  204ـ ص  1106ـ طعن 55/1916ق
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* نقض  1938/3/28ـ ماموعة عمر ـ اـ  4ـ ر م 186ـد ص176ـد طعدن /295
8ق
* نقض  1985/10/2ـ س  36ـ ر م  141ـ ص  801ـ طعن 55 / 1605ق


وقضتَكذلدَبأنََََ:
« طةب الدفاع فى ختدام مرافعتده البدراوة أصدةيا ً وإحتياطيدا ً سدماع هداهد إثبدا

أو إاراو تحقي معَي ْن يعتبر طةبا ً اارما ً تةترم المحكمة بداابته متى كان لم تنتده إلدى
البراوة » 0
* نقض  1982/5/11ـ س  33ـ ر م  119ـ ص  591ـ طعن 52 / 1656ق



كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََ:

َ

« التحقيقا

األولية

تصةـ أساسا ً تبنى عةيها األحكدام  ،بدل الواادب دا مدا ً أن

يؤسس الحكم عةى التحقي الذد تاريه المحكمة بناسها فى الاةسة » 0
* نقض  1933/1/10ـ ماموعة القواعد القانونية عمرا ـ اـ 4ـ ر م  35ـ ص 32



كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََ:

َ

« سماع الهاهد يتعة بما أبداه فدى التحقيقدا

بمدا يطداب أو يخدالف ييدره مدن

الههود بل بما يبديه فى اةسة المحاكمدة ويسد الددفاع منا هدته أظهدارا لواده الحقيقدة
»0
* نقض  1973/6/3ـ س 24ـ ر م  144ـ ص 696
* نقض  69/10/13ـ س  20ـ ر م  210ـ ص 1069



كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََ:

َ
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«

يقد فى وااب المحكمة القيام بدالتحقي الواادب عةيهدا  ،أن يسدك الددفاع

عدددن طةبددده  ،و الددد  :أن الددددفاع الدددذد صدددد بددده تكدددذيب أ دددوال الهددداهد يسدددوت
اإلعراض عنه بقالة األطم نان الى ماههد به الهاهد المذكور لمدا يمثةده هدذا الدرد مدن
مصددادرة لةدددفاع بددل أن ينحسددم أمددره بتحقيد تاريدده المحكمددة و يقددد فددى هددذا أن
يسددك الدددفاع عددن طةددب أاددراو هددذا التحقي د مددادام أن دفاعدده ينطددود عةددى المطالبددة
بدارا ه » 0
* نقض  81/12/30ـ س  32ـ ر م  219ـ ص 1220



كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََََ:
« إذا كان الدفاع د صد به تكذيب هاهد اإلثبا ومن هأنه لدو صدـ أن يتحيدر بده

واه الرأد فى الدعود فقد كان لراما عةى المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقده بتحقيد
تاريه بةويا الى ياية األمر فيه أو تدرد عةيده بمدا يدحضده أن هدى رأ إطراحده أمدا
و د أمسك

عن تحقيقه وكان مدا أوردتده ردا عةيده بقالدة ا طم ندان الدى أ دوال الهداهد

يير سا غ لما ينطود عةيه من مصادرة الدفاع بل أن ينحسدم أمدره فدأن حكمهدا يكدون
معيبا »0
* نقض  1990/5/10ـ س  41ـ ر م  124ـ ص 714


كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:
« بأنه لما كدان الددفاع الدذد أبدداه الطداعن يتاده الدى نادى الاعدل المكدون لةاريمدة

وإلددى إثبددا إسددتحالة حصددول الوا عددة كمددا رواهددا هددهود اإلثبددا

فأندده يكددون دفاعددا

اوهريا لتعةقه بتحقي الددليل فدى الددعود إلظهدار واده الحد فيده  000ممدا كدان
يقتضددى مددن المحكمددة وهددى توااهدده أن تتخددذ مددن الوسددا ل لتحقيقدده وتمحيصدده بةويددا
لحاية األمر فيه »0
* نقض  11سبتمبر سنة  88طعن  2156لسنة  58ق
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وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَ:
« عةى المحكمدة أن تعداون الددفاع فدى أداو مأموريتده وأن تدأمر بالبحد

عدن

الهاهد وإحضاره ولو بالقوة ألداو الههادة مادام الدفاع د لاأ إليها ».
* نقض  1938/3/28ـ ماموعة القواعد القانونية ـ محمدود عمدر ـ ادـ  4ـ ر دم  186ـ
ص 176



كماَقضتَبأنهَََ:

َ

« يادب عةددى المحكمدة أن تضددمن حكمهدا مددا يددل عةددى أنهدا وااهد عناصددر
الدعود وألم

بها إلماما ً هامالً يهيئ لهدا الارصدة لةتمحديص الهدامل والكدافى ـ الدذد

يدل عةى أنها ام بواابها وبما ينبحى عةيها من إلترام بتحقيد البحد لةتعدرف عةدى
واه الحقيقة  ،وإ ّ كان حكمها معيبا ً لقصوره متعين النقض »
* نقض  1982/12/14ـ س  33ـ ر م  207ـ ص  1000ـ طعن  52 / 6047ق
* نقض  1982/1/3ـ س  33ر م  1ـ ص 11ـ طعن  51 / 2365ق



وقضتَبانهََََََ:
« يتعين عةى المحكمة أن تدورد فدى حكمهدا مايددل عةدى أنهدا وااهد عناصدر

الدعود وألم

بها عةى واه ياصـ عدن أنهدا فطند إليهدا ووارند بينهدا ـ فددذا هدى

إلتات د كةيددة عددن التعددرض لدددفاع الطدداعن ومو ادده مددن التهمددة التددى واه د إليدده بمددا
يكهف عن أنها د أطرحد

هدذا الددفاع وهدى عةدى بيندة مدن أمدره فددن حكمهدا يكدون

اصر البيان مستوابا نقضه »0
* نقض  1984/3/25ـ السنة  35ـ ر م  72ـ ص  338ـ طعن  53 / 6492ق
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وريددم أهميددة أوادده الدددفاع التددى أبددداها الدددفاع  ،فدددن المحكمددة لددم تعمددل عةددى
تحقي عناصرها وتقو ع داخل النطاق الضي الذد أحاطها مدن كدل ااندب ولدم تهدأ
أن تنطة إلى سماو التحقي

وآفا ه الرحبة  ،وذل بسدؤال حدراس المطحدن المدذكور

سواو المعينين من ورارة الداخةية أو من إدارة المطحن عدن معةومداتهم  ،وكدذا معايندة
المطحن المذكور وتحديد مو عه بد ة  ،وبيان مدد ربده لةمسداكن مدن عدمده  ،وكدذل
ا طددالع عةددى دفتددر أحددوال مركددر إخمدديم لبيددان عدددد الهامددا التددى هددنها البةطايددة
إظهدارا وبيانًدا ل خطدار
واألهرار ضد المطحن المذكور والمصان المواودة بادواره
ً
التى طافد

فدى أذهدان المتوااددين بده وهدم يوااهدون هدذه الهامدة الهرسدة مدن أفدراد

القوة وهم ل سدف هدهود اإلثبدا الدذين كدانوا يرتددون مالبسدهم المدنيدة ولدم يكدن أحدد
عةى عةم بهويتهم وطبيعة عمةهم واألعمال التى كةاوا بها بحكم وظا اهم .
ولكن المحكمة ومن بةها سدةطة التحقيد ا بتددا ى  ،استسدةم كدل منهمدا لهدذا
المحيط الضي الذد وضعه أفراد تة القوة وأطبقوا به عةدى الحقيقدة مدن كدل ااندب ،
مما أعار التحقي اإلبتدا ى عن كهف الحقيقة بعيدًا عن أصحاب المصةحة  ،وحمايدة
التحقي من أن يظل مكدبالً بهدذه القيدود حتدى
رادال الضددبط لةوا عددة عةددى نحدو

تتكهدف الحقدا

التدى تاضدـ تصدوير

يتاد مد الوا د والحقيقدة التددى ينهدددها القاضددى

الانا ى من خالل تحقي حر طةي من كدل يدد أو إنحيدار لااندب عةدى حسداب ااندب
آخر  ،مراعيا فى ضا ه ان المتهم بر حتى تثب إدانته فدى محاكمدة عادلدة تكادل لده
فيها ضمانا الدفاع عن ناسه .
وهذه القرينة

تناد عنده طدوال حياتده  ،إ ّ أن تقددم سدةطة اإلتهدام التدى تمثدل

الماتم األدلة القاطعة والقرا ن الاارمة التدى تدؤدد إلدى دحضدها  ،فددذا لدم تبةدغ تةد
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األدلة هذا القدر من الادرم والقطد  ،تعدين العدودة إلدى ريندة البدراوة القاطعدة ـ وهدى
األصل ـ دون أن يكةف المتهم بدثباتها إذ

يكةف المرو بدثبا

ما هو ثاب

بأصةه .

ولم تض محكمة الموضوع فى اعتبارهدا وهدى تهديـ عدن تحقيد حالدة الددفاع
الهددرعى  ،أن القددانون

يواددب بصدداة مطةقددة لقيددام حالددة الدددفاع الهددرعى ان يكددون

خطر اإلعتداو حقيقيًا بل يصـ القدول بقيدام هدذه الحالدة ولدو كدان ا عتدداو وهميًدا متدى
كاند الظددروف والمالبسدا تةقددى فددى روع المددافعين أن هنددا اعتدداو اددديًا وحقيقيًددا
موا ًهدا إلديهم  ،وألنده

يهدترط كدذل بصدداة مطةقدة فدى التمسد بالددفاع الهددرعى أن

يكون مصا ً
يا فى عبارا معينة وألااظ خاصدة بدل يكادى أن يكدون مسدتاادًا مدن سدياق
الدفاع وظروفه ومالبساته  ،ولهذا ضى بأنده إذا كدان دفداع المدتهم دد تمسد بدان هدذا
األخير لم يكن معتدديًا  ،وأنده عةدى فدرض صدحة مدا أسدند إليده  ،فقدد كدان يدرد اعتدداو
حقيقى أو وهمى و من المانى عةيهم  ،فدن مااد ذل تمسكه بقيام تة الحالة .
* نقض  1962/2/12ـ س  13ـ ر م  34ـ ص 127ـ طعن ر م  22 / 66ق
* نقض  1972 / 4 / 24ـ س  23ـ ر م  136ـ ص 606
* نقض  1958 / 4 / 28ـ س  9ـ ر م  114ـ ص 423

ولددم تض د المحكمددة التددى أصدددر الحكددم المطعددون فيدده اعتبارهددا أن لمحكمددة
الموضوع ان تقضى بقيام حالة الدفاع الهرعى متى توافر مقوماتده ولدو لدم يددف بده
المتهم صراحة  ،أو كان د أنكر التهمة.
* نقض 1956 / 1/ 16ـ س  7ـ ر م  21ـ ص 55
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وأنده إذا كدان الظدداهر مدن محضددر اةسدة المحاكمدة أن محددامى الطداعن تمسد
فددى مرافعتدده بددأن المانددى عةدديهم هددم الددذين بدددأوا بالعدددوان ـ وأندده إذا كددان ددد رد هددذا
ا عتداو فدنه يكون فى حالة دفاع هرعى عن الناس تعايه مدن العقداب  ،فدنده كدان مدن
المتعين عةى المحكمة إن لم تأخذ بهذا الددفاع الادوهرد أن تدرد عةيده بمدا ياندده  ،فددن
هى لم تاعدل و ضد

بدداندة الطداعن دون أن تهدير إلدى هدذا الددفاع فددن حكمهدا يكدون

اصر البيان متعينًا نقضه .
* نقض  1951/4/16ـ س  2ـ ر م  361ـ ص  991ـ طعن  21 / 91ق



كماَحكمتَمحكمةَالنقضَأيضَاأََ:

َ

« ح الدفاع الهرعى دد ينهدأ ولدو لدم يسدار التعددد عدن أد اصدابا كمدا
يهدترط أن يقد اإلعتدداو بالاعددل  ،ـ بدل يكاددى يدام حالدة الدددفاع الهدرعى أن يقد فعددل
يخهى منه حصول هذا اإلعتداو  ،اذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة »
* نقض  1954/12/21ـ س  6ـ ر م  111ـ ص 342
* نقض  1950/3/6ـ س  1ـ ر م  128ـ ص 380
* نقض  1992/10/21ـ س  43ـ ر م  135ـ ص 886
* نقض  1995/12/18ـ س  46ـ ر م  195ـ ص 1289



وجرىَقضاءَمحكمةَالنقضَعلىَأنهََ:

َ

« يكادددى فدددى الددددفاع الهدددرعى أن يكدددون تقددددير المدددتهم لاعدددل ا عتدددداو الدددذد
استواب عنده الددفاع مبنيدا عةدى أسدباب ادا رة ومقبولدة مدن هدأنها أن تبدرر مدا و د
من ا فعال التى رأد هو ـ و

العدوان الدذد ددره ـ انهدا هدى الالرمدة لدرده  ،اذ

يتصور التقدير فى هذا الماال ا ٌ أن يكدون اعتباريدا بالنسدبة لةهدخص الدذد فدواىو
باعل ا عتداو فى ظروفه الحراة ومالبسداته الد يقدة التدى كدان هدو وحدده دون ييدره
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المحددوط بهددا والمطةددوب مندده تقددديرها والتاكيددر عةددى الاددور فددى كيايددة الخددروج مددن
مأر هددا ممددا

يصددـ محاسددبته عةددى مقتضددى التاكيددر الهدداد المطمدد ن الددذد كددان

يستحيل عةيه و ت ذ وهو فى حالته التى كان فيها ».
* نقض  1978/3/2ـ س  29ـ ر م  57ـ ص 305
* نقض  1977/1/31ـ س  28ـ ر م  38ـ ص 176



وقضتَمحكمةَالنقضَ:

َ

« أندده

يهددترط عتبددار المددتهم فددى حالددة دفداع هددرعى أن يكددون ددد اعتددرف

بالوا عدة أو أن يتمسد فددى دفاعده أمدام محكمددة الموضدوع بقيدام حالددة الددفاع الهددرعى
لديه و

مقارفته  ،كما أن القانون

يواب بصاة مطةقة أن يكون ا عتدداو حقيقيًدا ،

بل يصـ القدول بقيدام هدذه الحالدة ولدو كدان ا عتدداو وهميًدا أد

أصدل لده فدى الوا د

وحقيقددة  ،األمددر متددى كان د الظددروف والمالبسددا تةقددى فددى روع المددداف أن هنددا
اعتداو اديًا وحقيقيًا موا ًها إليه » .
* نقض  1979/4/15ـ س 30ـ ر م  100ـ ص  477ـ طعدن 48 / 1712
ق
* نقض  1957/11/11ـ س  8ـ ر م  241ـ ص  888ـ طعن  27/900ق
* نقض  1951/1/22ـ س  2ـ ر م  200ـ ص  531ـ طعدن 20 / 1069
ق

وإذ خالف الحكدم المطعدون فيده هدذا النظدر فدنده يضدحى معيبًدا لقصدوره فضدالً
عن إخالله بح الدفاع واابًا نقضه .
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يضدداف إلددى مددا تقدددم أن القددانون و ددد رسددم طريقًددا لةمددتهم إلعددالن هددهوده أمددام
محكمدددة الانايدددا
لةمحاكما

ـ إ أن المهدددرع لدددم يقصدددد بدددذل اإلخدددالل باألسدددس الاوهريدددة

الانا ية والتدى تقدوم عةدى التحقيد الهداود التدى تاريده المحكمدة بالاةسدة

وتسدم فيده الهدهود وتحقد فيده األدلدة سدواو إلثبدا التهمدة ضدده أو نايهدا عنده مدادام
سماعهم ممكنًا  ،ثم تام ما تستخةصه من ههاداتهم ومن عناصر ا سدتد ل األخدرد
فى الدعود المطروحة عةى بساط البح أمامها لتكون من هدذا المامدوع عقيددتها فدى
الدعود  ،وألنه يتعين عةى المحكمة إاابدة طةدب الددفاع سدماع هدهود الوا عدة ولدو لدم
يددرد لهددم ذكددر فددى ا مددة أدلددة الثبددو او لددم يقددم المددتهم بدددعالنهم ألنهددم

يعدددون مددن

ههود الناى بمعنى الكةمة حتى يةدرم إعالنهدم ـ بدل هدم هدهود الوا عدة الدذين عاصدروا
أحددداثها وعايهددوا و ا عهددا  ،وألن المحكمددة هددى المددالذ األخيددر الددذد يتعددين ان يتاسددـ
لتحقي الوا عدة وإ انتاد الاديدة فدى المحاكمدة وانحةد بداب الددفاع فدى واده طار ده
وهو ما تأباه العدالدة اهدد اإلبداو ـ وإذ كدان ذلد وكدان الحكدم المطعدون فيده و دد أيادل
دفاع الطاعن فى هذا الخصوص فةم يابه أو يرد عةيه بمدا يسدويه  ،فدنده يكدون معيبًدا
بما يستواب نقضه .



وقدَقضتَمحكمةَالنقضَفىَالعديدَمنَأحكامهاَبأنهََ:

َ
« وإن كان القانون د رسم طريقا لةمتهم إلعالن هدهوده أمدام محكمدة الانايدا ،
إ ً أن المهرع لم يقصد بدذل الدى اإلخدالل باألسدس الاوهريدة لةمحاكمدا الانا يدة ،
والتى تقوم عةى التحقي الهاود الذد تاريده المحكمدة بالاةسدة وتسدم فيده الهدهود ،
سواو ثبا التهمة أو نايها  ،ما دام سماعهم ممكنا  ،ثم تامد بدين مدا تستخةصده مدن
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ههاداتهم وبين عناصر اإلستد ل األخرد فى الدعود المطروحدة عةدى بسداط البحد
لتكون من هذا الماموع عقيدتها فى الدعود » .


وقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََََََ:

« يتعين عةى المحكمة إاابة الددفاع الدى طةبده سدماع هدهود الوا عدة ولدو لدم يدرد
لهدم ذكدر فددى ا مدة هددهود اإلثبدا  ،أو يقدم المددتهم بددعالنهم  ،نهددم اميعدا

يعدددون

هدهود نادى بمعندى الكةمددة  ،حتدى يةتدرم بددعالنهم  ،وألن المحكمددة هدى المدالذ األخيددر
الذد يتعين أن يتاسـ لتحقي الوا عة وتقصيها عةدى الواده الصدحيـ  ،ييدر مقيددة فدى
ذل بتصرف النيابة العامة فيما تثبته فى ا مدة هدهود ا ثبدا  ،أو تسدقطه مدن أسدماو
الهددهود الددذين عدداينوا الوا عددة  ،أو يمكددن أن يكونددوا عاينوهددا  ،وإ ً إنتاد الاديددة فددى
المحاكمة وإنحة باب الدفاع فى واه طار يه  ،وهدو مدا تأبداه العدالدة أهدد اإلبداو  .وإذ
كان ذل  ،وكان الحكم المطعون فيه دد أيادل طةدب الددفاع فدى هدذا الخصدوص  ،فةدم
يابه أو يرد عةيه  ،فدنه يكون معيبا ً بما يستواب نقضه » .
* نقض  1970/3/2ـ س  21ـ ر م  85ـ ص 341
* نقض  1977/6/12ـ س  28ـ ر م  158ـ ص 753
* نقض  1982/11/11ـ س  33ـ ر م  179ـ ص 870
* نقض  1983/11/23ـ س  34ـ ر م  197ـ ص 979
* نقض  1985/11/26ـ س  36ـ ر م  191ـ ص 1045
* نقض  1988/2/9ـ س  39ـ ر م  33ـ ص 259

وكان عةى محكمة الموضوع حتى يسةم حكمها من هذا القصدور أن تحقد هدذا
الدددفاع بةويددا إلددى يايددة األمددر فيدده  ،وان تسددتم إلددى حددراس المطحددن السددالف الددذكر
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وايرانه والمترددين عةيه أثناو الوا عة  ،لعل فى ههادتهم ما يحمةها عةى العددول عدن
واهة نظرها التى ا تنع

بها بل سماعهم كما سةف البيان .

خامساََ:قصورَآخرَفىَالتسبيبََ:
أ
ضى الحكم المطعون فيه بددانة الطاعن وبا ى المتهمين المقضدى بدددانتهم عدن
اريمددة اسددتعمال القددوة ضددد المددوظاين العمددوميين لمددنعهم مددن أداو عمددل مددن أعمددال
وظا اهم ،دون أن تبين المحكمة فدى حكمهدا األدلدة والقدرا ن الدالدة عةدى تدوافر القصدد
الانا ى الخاص والالرم توافره لقيام تة الاريمدة المنصدوص عةيهدا فدى المدادة 137
مكرر/أ عقوبا

 ،واكتاد

فدى بيدان الوا عدة بترديدد األفعدال الماديدة التدى ارتكبهدا كدل

مدن المتهمددين ضددد المددوظاين سدالاى الددذكر  ،ريددم ان هددذه األفعدال مهمددا تعدددد ولددو
كان

باستعمال أسةحة وذخا ر ـ

تايدد إ بيدان القصدد العدام الدالرم تدوافره فدى كافدة

ارا م التعدد عةى المدوظاين العمدوميين ورادال الضدبط أثنداو يدامهم بمهدام وظدا اهم
طبقًا لةانحة المنصوص عةيها فى المادة  136عقوبا والتدى تدنص عةدى معا بدة كدل
من يتعدد عةى أحدد المدوظاين العمدوميين أو رادال الضدبط أو مدن كدان مكةاًدا بخدمدة
عمومية أو اومه بالقوة أو العندف أثنداو تدـأدية وظياتده أو بسدبب تأديتهدا بدالحبس لمددة
تريد عةى ستة ههور أو بحرامة

تتااور ما تى انيها.

أما الاناية المنصوص عةيها فدى المدادة  137مكدرر  /أ عقوبدا  ،فدال يتحقد
ركنها المعنود القصد الانا ىا إ إذا توافر لدد الاانى نية خاصدة باإلضدافة إلدى
القصددد الانددا ى العددام تتمثددل فددى انتوا دده الحصددول مددن الموظددف المعتدددد عةيدده عةددى
نتياة معينة هى أن يحمةه بحير ح عةى أن يدؤدد عمدالً مدن أعمدال وظياتده أو عةدى
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ا متناع عنه  ،وأن هدذا العمدل

يحدل لةموظدف و يحد لده أن يؤديده أو يسدتايب

لريبة المعتدد فيمتن عدن أداو عمدل مكةدف بأدا ده  .بمعندى أن يسدتعمل الادانى القدوة
أو العنددف أو التهديددد مدد موظددف عددام ومددن فددى حكمدده عةددى النحددو الددوارد بالمددادة
المذكورة لحمةه دون ح عةى القيام بعمل أو ااتناب أداو عمل كةف به  ،يسدتود فدى
ذل أن يق ا عتداو أو التهديد أثناو يام الموظف لعمةده لمنعده مدن المضدى فدى تنايدذه
أو فى فترة يامه به لمنعه من أدا ه فى المستقبل.
ومن المقرر المتواتر فى ضاو محكمة النقض  ،أن القصد الاندا ى
 ،ـ كمدا ضد

ياتدرض

المحكمدة الدسدتورية العةيدا بعددم دسدتورية إفتراضده  ،ـ فقالد محكمدة

النقض  :ـ «األصل أن القصد الانا ى من أركان الاريمة فياب أن يكون ثبوتده فعةيدا ً
» نقض  1970/4/13ـ س  21ـ ر دم  140ـ ص  586ا  ،ـ و ضد بأنده  :ـ «
القصد الانا ى فى اريمة إحرار المخددر

يتدوافر بمادرد تحقد الحيدارة الماديدة بدل

ياب أن يقوم الدليل عةى عةم الاانى بأن مدا يحدرره مدن الادواهر المخددرة المحظدور
إحرارها انونا  .اإلستناد إلى مارد ضبط المخدر م المتهم فيه إنهداو لقريندة انونيدة
مبناها إفتراض العةم بالاوهر المخدر من وا حيارته وهو ما يمكدن إ دراره انوندا ً
ما دام القصد الانا ى من أركان الاريمة ويادب أن يكدون ثبوتده فعةيدا ً

إفتراضديا ً »

نقض  1972/10/15ـ س  23ـ ر دم  236ـ ص  1058ا  ،ـ و ضد بأنده  :ـ «
األصل أن القصد الانا ى من أركان الاريمة فياب أن يكون ثبوته فعةيدا ً »  .نقدض
 1994/11/15ـ س  45ـ ر دم 157ـ ص  1001الطعدن ر دم  27354لسدنة  59ق ـ
الموسوعة الهامةة ألحكام الدنقض ـ الهدربينى ـ ج  5ـ أحكدام  1994ر دم القاعددة /
 52ـ ص  441ا  ،و ض بأنه  :ـ « القصدد الاندا ى فدى اريمدة إحدرار المخددر
يتوافر بمارد تحق الحيارة المادية  ،ـ بل ياب أن يقوم الددليل عةدى عةدم الادانى بدأن
مدا يحدرره مدن المددواد المخددرة المحظدور إحرارهدا انوندا ً  .والقدول بحيدر ذلد معندداه
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إنهاو رينة انونية مبناها إفتراض العةدم وهدو مدا يمكدن إ دراره انوندا ـ فيادب أن
يكون ثبو

القصد الاندا ى فعةيدا ً

إفتراضديا ً » نقدض  1993/2/1ـ الطعدن ر دم

 2352لسنة  61ق ـ الموسوعة الهامةة ألحكام النقض ـ الهربينى ـ ج  4ـ اعددة ر دم
 10/ـ ص  45ا  ،ـ و ض بأن  :ـ « الدف بعدم العةم يواب عةى المحكمة أن تدورد
فى حكمهدا مدا يثبد تدوافره فعةيدا ً
انونية

إفتراضديا ً وأن القدول بحيدر ذلد فيده إنهداو لقريندة

سند لها من القانون ـ مبناهدا إفتدراض العةدم و هدو مدا

يمكدن إ دراره انوندا ً

ما دام القصدد الاندا ى مدن أركدان الاريمدة و يادب أن يكدون ثبوتده فعةيدا ً

إفتراضديا ً

»0
* نقض  1994/11/15ـ  45ـ ر م  157ـ ص 1001
* نقض  1991/2/19ـ س  42ـ ر م  51ـ ص 379
* نقض  1962/10/29ـ س  13ـ ر م  167ـ ص 677
* نقض  1967/5/22ـ س  18ـ ر م  136ـ ص 699
* نقددض  1993/2/1ـ الطعددن 61/2352ق ـ موسددوعة الهددربينى ـ اددـ 4ـدد
ر م 10/ـ ص 45

ويبين من مطالعة مدونا

الحكم المطعون فيه  ،أن المحكمة أطةق القدول بدأن

المتهمددين اسددتعمةوا القددوة ضددد المانددى عةدديهم وهددم مددن ماتهددى التمددوين وضددباط تة د
الاهددة لمددنعهم مددن ضددبط وا عددة إدارة المطحددن الممةددو لةمددتهم الثددانى لقيامدده بطحددن
أ ما بالمخالادة ألحكدام القدرارا الصدادرة فدى هدذا الهدأن والواادب عةديهم تنايدذها ،
وذل فى عبارا

عامة ومرسةة

يتبين منها حقيقة هذا الدركن الادوهرد مدن أركدان

تة الاريمة  ،إذ لم تستظهر المحكمة فى أسباب حكمهدا كيايدة عةدم المتهمدين بصداا
الماندى عةديهم ريددم أنهدم كددانوا يرتددون المالبددس المدنيدة  ،وبالتددالى لدم يكددن أحدد مددن
المتهمين عةى عةم تام بأنهم مدن المدوظاين العمدوميين  ،كمدا لدم تبدين المحكمدة مدا يايدد
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أن المطحن المذكور كان يدار لطحن أ مدا محظدور طحنهدا  ،ألنهدا مدن إنتداج محةدى
لعددام  2013/2012الرراعددى  ،خاصددة وأن القط د بكندده هددذه األ مددا

تكاددى فيدده

النظددرة العددابرة  ،بددل بددد أن يكددون ذلدد بعددد التحةيددل الانددى الددذد يقددوم بدده خبددراو
الرراعة فى المعامل المتخصصة فدى هدذا الهدأن  ،باعتبدار أن ذلد يادوق حددود العةدم
العام المكاول لةماتهدين العداديين والدذد

يحتداج إلدى بحد أو تحةيدل  ،ومدن ثدم كدان

يتعين عةى سةطة التحقي ومن بعدها ضاو الحكم ما دام

د صر فى ذلد  ،أخدذ

عدددد مددن عينددا تة د األ مددا وإرسددالها إلددى المعامددل المختصددة لبيددان نوعهددا ومددا إذا
كاندددد محةيددددة ا نتدددداج أو مسددددتوردة ومددددا إذا كاندددد مددددن اإلنتدددداج المحةددددى لموسددددم
 2013/2012الرراعددى مددن عدمدده  ،كمددا كددان عةددى محكمددة الموضددوع تدددار هددذا
القصور فى التحقي ا بتدا ى باعتبارها اهة الحكم.
وخالصددة مددا تقدددم أن محكمددة الموضددوع صددر فددى تحصدديل ذلدد الدددفاع
الاوهرد  ،ولم يتضمن حكمها ما يبرر إطراحه وعدم التعويل عةيه  ..كدل ذلد ينبدئ
عن أن المحكمة أسقط

دفاع الطاعن فى امةته  ،ولم تعن حتدى بتحصديةه عةدى نحدو

يمكن معه القول بأنها أدركتده وألمد

بده وكاند عةدى بيندة مدن أمدره عندد الاصدل فدى

الددعود  ،و بدل تكدوين عقيددتها فيهدا  ،وكدل ذلد يددل عةدى أنهدا فصدة فيهدا وأداند
الطاعن دون بح

د ي أو تمحديص وافإ لكافدة أدلتهدا وأواده دفداع الطداعن ودفوعده

ولم تقم بواابها فى تمحيصده عةدى نحدو يددل عةدى أنهدا كاند مةمدة بده اإللمدام الكدافى
والهامل عند الاصل فى الدعود و بل تكوين عقيدتها فيها وهدذا كةده ممدا يعيدب الحكدم
المطعون فيه ويستواب نقضه لقصور تسبيبه فضالً عن إخالله بح الدفاع .


وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأن :
« يتعددين عةددى المحكمددة عنددد الاصددل فددى الدددعود أن تكددون ددد ألمدد بكافددة

عناصرها وأدلتها ودفاع المدتهم ومدا يقددم لتأييدده وذلد عةدى نحدو يبدين منده أنهدا حدين
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استعرض

تة األدلة كان

د ألمد

بهدا إلمامدا هدامال يهيدئ لهدا الارصدة لتمحيصدها

التمحيص الهامل الكافى الذد يدل عةى أنها ام بواابها فى تحقيد البحد لةتعدرف
عةى واه الحقيقة ـ فدذا خالا المحكمة هذا النظر كان حكمها معيبا متعين النقض».
* نقض  1982/12/14ـ س  33ـ ر م  207ـ ص  1000ـ طعدن ر دم 52 / 6047
ق
* نقض  1982/1/3ـ س  33ـ ر م  1ـ ص  11ـ طعن ر م  51 / 2365ق
* نقض  1984/3/25ـ س  35ـ ر م  72ـ ص  338ـ طعن  53 / 6492ق



وقضتَمحكمةَالنقضَبأنََََ:
« الحكم فى الدعود دون اإللمام بكافة عناصرها يعيب المحاكمة » .
* نقض  1972/6/12ـ س  23ـ ر م  204ـ ص 910ـ الطعن  42/440ق

و محددل لةقددول فددى هددذا الصدددد بددأن محكمددة الموضددوع ليسد مةرمددة بتعقددب
الدفاع فدى مناحيده المختةادة والدرد عةدى كدل ار يدة مدن ار ياتده بدرد خداص وأسدباب
مستقةة وحسبها أن تكون ما أوردته فى حكمهدا مدا يايدد إلدى أنهدا اطمأند إليده ووثقد
به ولهذا أ ام

عةيه ضاوها باإلدانة .

ألن هذا القول ليس صحيحا تامدا عةدى إطال ده  ،بدل مهدروط بداهدة بدأن تكدون
المحكمة د حصة

دفاع الطاعن واوهره وألم به إلما ًما وأدخةته فدى اعتبارهدا بدل

ظدداهرا مددن الحكددم ومدوناتدده  ،األمددر الددذد
الاصددل فددى الدددعود  ،وأن يكددون ذلدد
ً
صددر المحكمددة فددى بياندده  ،ولهددذا كددان حكمهددا معيبًددا بمددا يصددمه بالقصددور المبطددل
المواب لةنقض واإلحالة .



وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَََ:
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« ل د ن كددان األصددل أن المحكمددة

تةتددرم بمتابعددة المددتهم فددى مندداحى دفاعدده

المختةاة ـ إ أنه يتعين عةيها أن تورد فى حكمها مدا يددل عةدى أنهدا وااهد عناصدر
الدعود وألم

بها عةى واه ياصـ أنها فطن إليها ووارند بينهدا ـ أمدا و دد التاتد

كةيدة عددن التعددرض لدددفاع الطدداعن وأسددقطته امةدة ولددم تددورده عةددى نحددو يكهددف أنهددا
اطةع

عةيه وأ سطته حقه فدن حكمها يكون اصرا ً » 0
* نقض  1985/10/10ـ س  36ـ ر م  149ـ ص 840ـ طعن  55 / 1725ق



كماَقضتَمحكمةَالنقضََبأنهََََ:
« ولدد ن كددان األصددل أن المحكمددة

تةتددرم بمتابعددة المددتهم فددى مندداحى دفاعدده

المختةاة لةرد عةى كل هبهه يثيرها عةى استقالل ـ إ أنده يتعدين عةيهدا أن تدورد فدى
حكمها ما يدل عةى أنها وااه عناصر الدعود وأدلتها وألم بها عةدى واده ياصدـ
عن أنها فطن إليها ووارن بينهمدا عدن بصدر وبصديرة  ،وأنهدا إذا التاتد عدن دفداع
المددتهم كةيددة وأسددقطته امةددة ولددم تددورده عةددى نحددو يكهددف عددن أنهددا أطةعدد عةيدده
وأ سطته حقه فدن حكمها يكون اصـرا » 0
* نقض  1985/10 /10ـ س  36ـ ر م  149ـ ص 840
* نقض  1981/12 /3ـ س  32ـ ر م  181ـ ص 1033
* نقض  1981/ 3 /25ـ س  32ـ ر م  47ـ ص 275
* نقض  1979/11 /5ـ س  30ـ ر م  167ـ ص 789
* نقض  1979/ 3 /29ـ س  30ـ ر م  82ـ ص 369
* نقض  1979/ 3 /26ـ س  30ـ ر م  81ـ ص 394
* نقض  1978/ 4 /24ـ س  29ـ ر م  84ـ ص 442

و ينال من ذل أن تكون المحكمدة دد أفصدح فدى حكمهدا عدن أنهدا تثد فدى
أ وال ههود اإلثبا

أو أن الددفاع لدم يطةدب صدراحة تحقيد هدذا الددفاع أو ألنده صدد
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تكدذيب أ دوال هدؤ و الهدهود  ،فمدا أودرتده المحكمدة

يسدتقيم مد أنده دفداع اددوهرد

و هد  ،إذ لددو صددـ فالبددد أن يتحيددر بدده وادده الددرأد فددى الدددعود  ،ولهددذا كددان عةددى
المحكمدة أن تمحصدده وتقسددطه حقده بتحقيد تاريدده بةو ً
يددا لحايدة األمددر فيدده أو أن تددرد
عةيه بما ينايه إن هى رأ

إطراحه  ،أما و د أمسدك عدن تحقيقده أو الدرد عةيده بقالدة

ا طم نددان إلددى أ ددوال هددهود اإلثبددا  ،فدددن ذلدد ييددر سددا غ لمددا ينطددود عةيدده مددن
مصادرة لةدفاع بل أن ينحسم أمره  ،ومن ثم يكـون الحكدم معيبًدا واابًدا نقضدـه  ،و
يقد فى ذل أن يسك الدفاع عن طةب إادراو ذلد التحقيد مدادام ان دفاعده ينطدود
عةى المطالبة بدارا ه.
* نقض  1981/12/30ـ السنة  32ـ ر م  299ـ ص 1220
* نقض  1990/5/1ـ السنة  41ـ ر م  114ـ ص 712

و محدل لةقدول فددى هدذا الصدددد بدأن العقوبدة المقضددى بهدا ضددد الطداعن وهددى
السان المؤبد والحرامة عهرون ألف انيهدا مبدررة لةعقوبدة المقضدى بهدا عدن اريمدة
مقاومتده مد آخدرين رادال السدةطة العامدة لمدنعهم مدن أداو أعمدال وظدا اهم التدى ديددن
عنها الطداعن  ،ألن الطداعن يندارع فدى صدورة الوا عدة بأكمةهدا  ،ومدن المقدرر أنده
محل لتطبي نظرية العقوبة المبررة متى ام

تة المنارعة .

* نقض  1986/11/30ـ س  37ـ ر م  188ـ ص  985ـ طعن 55/3603ق
* نقض  1969/10/20ـ س  20ـ ر م  223ـ ص 1133
* نقض  1965/3/2ـ س  16ـ ر م  44ـ ص 206

سادساََ:قصورَآخرَفىَالتسبيبََ:
أ
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تمس د دفدداع الطدداعن كمددا هددو وارد بمحضددر اةسددة المحاكمددة  ،بددأن لوا عددة
الدعود صورة أخرد تخالف تة الصورة التى رواها ههود اإلثبدا ل سدباب ا تيدة
التى أوردها التقرير الانى ا ستهارد المقدم فى الدعود وخالصته ما يةى :
1ـ وادددود راددداج نافدددذة السددديارة اليسدددرد مههددد ًما أسدددال السددديارة الموادددودة خدددارج
المطحن  ،ويدل ذل عةى أن إطالق النار عةى سيارة الهرطة لدم يكدن مدن داخدل
المطحددن  ،وكددان عةددى اليمددين واليسددار  ،األمددر الددذد
الذد ورد عةى لسان أفراد القوة التى داهم

يتا د م د الدددليل القددولى

المطحن بالتحقيقا .

2ـ أن مواض الثقوب بخران الو دود  ،يقددم الددليل الاندى عةدى اسدتحالة يدادة سديارة
الهرطة بعد إصابة خران الو ود بعيار نارد.
3ـ التقصددير الهددديد الحيددر مسددبوق مددن اانددب خبددراو األدلددة الانا يددة عنددد معدداينتهم
لسيارة الهرطة ولمسر الحاد

 ،ممدا يثيدر الهد فدى سدالمة تقريدرهم والنتدا ج

التددى خةددص إليهددا  ،إذ لددم يصددف الخبددراو ارتادداع الثقددوب الناريددة التددى واددد
بالااندددب الحربدددى لمبندددى إدارة المطحدددن عدددن األرض  ،إ أن الرسدددم الكروكدددى
لمعاينددة النيابددة لةمكددان أوضددـ مواض د تة د الثقددوب والتددى تاددرم بددأن اإلطددالق
النارد كان من خارج المطحن لةداخل .

وريددم أهميددة هددذا الدددفاع واوهريتدده والمؤيددد بتقريددر فنددى استهددارد  ،فدددن
محكمددة الموضددوع لدددم تأخددذ بدده ورفضدددته بقولهددا إن أدلددة الثبدددو التددى أخددذ بهدددا
واطمأن

إليها

تخرج عن ا تضاو العقةدى والةدروم المنطقدى ولهدا صدداها وأصدةها
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بأوراق الدعود  ،ولهذا فدن دفداع الطداعن السدالف الدذكر يكدون ييدر سدديد بعيددًا عدن
محاة الصواب .
ويبدددين ممدددا تقددددم أن محكمدددة الموضدددوع لدددم تعدددرض أصدددالً لةتقريدددر الاندددى
ا ستهارد  ،المقدم فى الدعود  ،ولم تاطدن إليده كةيدة ولدم تحصدةه فدى حكمهدا إيدرادًا
له وردًا عةيه  ،بل أسدقطته كةيدة وفدى امةتده ولدم تعدره التااتًدا  ،مد أنده دفداع هدام فدى
الددعود معددرر بدرأد أحددد خبدراو الطددب الهددرعى ممدا كددان يقتضدى مددن المحكمددة أن
تعنى بتحقي هذا الدفاع بةو ً
يا لحايدة األمدر فيده  ،ألنده لدو صدـ لتحيدر واده الدرأد فدى
الدددعود  ،وذل د ولددو دون طةددب صددريـ مددن المددداف عددن الطدداعن  ،ألن تمسددكه بدده
وتقديمه الدليل عةى صحته ينطود عةدى المطالبدة الاارمدة بدارا ده إذ
هذا المعنى و يستدل منه إ تة الد لة  ،وألنه
أن يكون مصا ً
يا فى عبارا

ياهدم منده إ

يهدترط فدى طةدب إادراو التحقيد

وألااظ معيندة  ،بدل يكادى أن يكدون ماهومدا ضدمنًا مدادام

هذا الاهم واض ًحا دون لبس أو يموض كما هو الحال فى دفاع الطاعن السدالف الدذكر
 ،و يادد فى إطراحه اطم نان المحكمة أل وال ههود اإلثبدا مادامد بدذاتها محدالً
لةنعى عةيها بمخالاة الحقيقة .


َ

وقضتَمحكمةَالنقضَبأنََ:
« الحكم يكون معيبًا إذا لم يعرض لةتقرير الطبدى ا ستهدارد المقددم دلديالً فدى

الدعود عةى صحة دفاع المتهم  ،وكان عةى المحكمة تحقي ذل الددفاع ومدا اداو بده
من عناصر اوهرية يمكن أن يتحير بهدا واده الدرأد فدى الددعود  ،وإذ أسدقطته كةيدة
ولم تحصةه فى حكمها ولم تعن بالرد عةيه وعةى ما ااو بنتياته التى خةص إليهدا مدن
ناى مس ولية الطاعن  ،فدن حكمها يكون معيبًا لقصوره »
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* نقض 1951/3/12ـ ماموعة القواعد القانونية فدى ربد درن ـ ج2ـد ص679ـد ر دم
الطعن  21/239ق
* ومنهور ـ س  2ـ مج المكتب الانى ـ ر م 290ـ ص 765

و يعدد ذلد مصدادرة لحد محكمدة الموضدوع فدى تقددير التقدارير المطروحدة
عةيهددا أو األخددذ بمددا تطم د ن إليدده وادددانها ويرتددا إليدده ضددميرها اسددتعما ً لسددةطتها
التقديرية المطةقة دون معقب عةيها مدن محكمدة الدنقض  ،بقالدة إن مدن أمدور الوا د
القانون  ،باعتبار أن سةطة محكمة الموضوع فى تقددير الوا د وإادراو المااضدةة بدين
تقارير الخبراو المقدمة منها أمر ليس محدل منارعدة بدل مسدةم بده و يادور أن يكدون
محددل نقدداش أو ادددل  ،ذل د أندده يتعددين عةددى المحكمددة بددل اسددتعمال هددذه السددةطة فددى
التقدددير أن تسددتكمل عناصددره الموضددوعية  ،و يتسددنى لهددا ذل د إ إذا حقق د كافددة
الو ددا المطروحددة عةيهددا مددن خددالل التقددارير المتعددددة المقدمددة أمامهددا ومددا يايددد أنهددا
بحثتها ومحصتها عةى نحو هامل وكامل بما يهيئ لهدا فرصدة البحد لتقصدى الحقيقدة
وبةويها والتى يسعى إليها القاضى الانا ى ااهدًا .
فدددذا كان د عناصددر الو ددا المطروحددة ييددر مكتمةددة مهددوبة بالقصددور  ،فدددن
استعمال المحكمدة لسدةطتها التقديريدة ينتهدى حت ًمدا إلدى نتيادة ييدر صدا بة لعددم تدوافر
العناصر الموضوعية الكافية التى يمكن أن يقام عةيها نتا ج صحيحة وعةى نحدو مندتج
وفعال  ،والقول بحير ذلد يدؤدد حت ًمدا إلدى نتيادة ييدر منطقيدة بحيد تصدير السدةطة
التقديريددة وا ًهددا مددن واددوه التسددةط والتعسددف  ،وهددو مددا

يتا د والحايددة منهددا والتددى

تسدتهدف اتخاذهددا وسديةة لبةددوت واده الحد فددى الددعود والكهددف عنده هدايددة لةحقيقددة
والصواب.
كما كان عةى المحكمة أن تبين فى حكمها عناصر دفاع الطاعن السدالف الدذكر
حتى يسةم ضداوها مدن هدذا العدوار وعةدى نحدو يددل عةدى أنهدا فطند إليده وألمد بده
وأدخةته فى تقديرها عند ورنها عناصر الدعود و بل الحكم فيها .
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وإذ خال حكمها كةية من هذا التحصيل فدن ذل ينطود عةدى مدا ينبدئ عدن أنهدا
لم تاطن إليه كةية ولم تمحصده التمحديص الكدافى الدذد يهيدئ لهدا الارصدة لةاصدل فدى
الدددعود عددن بصددر كامددل وبصدديرة هددامةة وهددو مددا عدداب الحكددم محددل هددذا الطعددن
واستواب نقضه .
وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهََ:



« من الالرم فى أصول اإلستد ل أن يكون الدليل الدذد يعدول عةيده الحكدم مؤديدا
إلى ما رتبه عةيده مدن نتدا ج مدن ييدر تعسدف فدى اإلسدتنتاج و تندافر فدى حكدم العقدل
والمنط ـ وأن األحكام الانا ية ياب أن تبنى بالارم واليقين عةى الوا د الدذد يثبتده
الدليل المعتبر و تؤسس بدالظن واإلحتمدال عةدى الادروض واإلعتبدارا المادردة »
.
* نقض  1977/1/24ـ س  28ـ ر م  28ـ ص  132ـ طعن  46/1087ق
* نقض  1985/10/17ـ س  36ـ ر م  158ـ ص  878ـ طعن 55/615ق


وقضتَمحكمةَالنقضَبأنََ:
« الحكم يكون مهدوبا بالاسداد فدى اإلسدتد ل إذا انطدو أسدبابه عةدى عيدب يمدس

سالمة ا ستنباط ويتحق ذل إذا استند

المحكمة فى ا تناعها إلدى أدلدة ييدر صدالحة

مدن الناحيدة الموضدوعية ل تندداع بهدا أو فدى حالدة عدددم الةدروم المنطقدى لةنتيادة التددى
إليها بناو عةى العناصر التى ثبت

انته

لديها »

* نقددددض انددددا ى  1982/11/4ـ س  33ـ ر ددددم 174ـدددد ص  847ـ طعددددن
 52/4223ق
* نقض مدنى  1981/6/25ـ طعن  44 / 705ق

 رذاََ،وقدَقضتَمحكمةَالنقضََ:
َ
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« بددأن محكمددة الددنقض تنبسددط ر ابتهددا عةددى صددحة اسددتد ل المحكمددة لصددواب
اسدتنباطها ل دلددة المطروحددة عةيهدا  ،فدددذا كاند

ددد اعتمدد عةددى دليددل

ياددور أن

يؤسس ضاوها عةيه فدن حكمها يكون باطال بتنا ده عةدى أسداس فاسدد  ،إذ يتعدين أن
تكددون كافددة األدلددة التددى أ دديم عةيهددا ضدداو الحكددم و ددد سددةم مددن عددوار الاسدداد فددي
اإلستد ل أو التعسف في ا ستنتاج  ،وهدو مدا لدم يسدةم منده الحكدم الطعدين ولهدذا كدان
معيبا وااب النقـض واإلعادة » .
* نقض  1983/2/23ـ س  34ـ ر م  53ـ ص  274ـ طعدن 52 / 6453
ق
* نقض  1985/6/13ـ س  36ـ ر م  138ـ ص 782

سابعاََ:قصورَآخرَفىَالتسبيبََ:
أ
ضددى الحكددم المطعددون فيدده بمعا بددة الطدداعن عددن اريمددة إحددراره لسددال آلددى
وطةقاتدده م د أندده مددن األسددةحة الت دى

ياددور التددرخيص بحيارتهددا وإحرارهددا وذل د

بعقوبددة السددان المؤبددد ويرامددة عهددرين ألددف انيهددا باعتبارهددا الاريمددة األهددد وادداو
ضاؤها عةى النحو السالف الذكر ريم ان ذلد السدال لدم يضدبط  ،وبالتدالى اسدتحال
التعرف عةى ما إذا كان من األسدةحة ا ليدة التدى تطةد دفعدة مدن الطةقدا ناريدة مدرة
واحدددة ثددم يتةوهددا دفعددا أخددرد  ،كمددا لددم يضددبط بمكددان الوا عددة طةقددا تدددل عةددى
إطال ها من سال آلى دون سواه من األسةحة.
وبذل تكون المحكمة د افترض أن السال المنسوب إحراره لةطداعن والدذد
عةى أساسه ضد

بمعا بتده بتةد العقوبدة المحةظدة دون ا سدتناد إلدى دليدل فندى يقطد

بصحة هذا اإلتهام .

546



وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنَ:
» األحكدام الانا يدة يادب أن تبندى عةدى الادرم واليقدين مدن الوا د الدذد يثبتده

الدليل المعتبر  ،و تؤسس عةى الظن واإلحتمال من الاروض وا عتبدارا المادردة
واألدلة اإلحتمالية « 0
* نقض  1977/1/24ـ س  28ـ ر م  28ـ ص 132
* نقض  1977/2/6س 28ـ ر م  39ـ ص 180
* نقض  1973/1/29ـ س  24ـ ر م  27ـ ص 114
* نقض  1972/11/12ـ س  23ـ ر م  268ـ ص 1184
* نقض  1968/1/29ـ س  19ـ ر م  22ـ ص 120
* نقض  1973/12/2ـ س  24ـ ر م  228ـ ص 1112


كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنَ:

َ

» المحكمة

تبنى حكمهدا ا عةدى الو دا الثابتدة فدى الددعود  ،ولديس لهدا أن

تقيم ضاوها عةى أمدور

سدند لهدا مدن األوراق المطروحدة عةيهدا «  0وأن األحكدام

ياب أن تبنى عةى أسس صحيحة من أوراق الدعود فددذا اسدتند الحكدم الدى روايدة أو
وا عة

أصل لها فى التحقيقا

فدنه يكون معيبا ً إلبتنا ه عةى أساس فاسد « 0

* نقض  1984/1/15ـ س  35ـ ر م  8ـ ص 50
* نقض  1982/3/23ـ س  33ـ ر م  80ـ ص 397
* نقض  1975/2/24ـ س  26ـ ر م  42ـ ص 188
* نقض  1979/2/12ـ س  30ـ ر م  48ـ ص 240
* نقض  1972/1/3ـ س  23ـ ر م  5ـ ص 17
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ومددن المقددرر فددى هددذا الصدددد أن المس د ولية الانا يددة

تقددام إ عةددى األدلددة

القاطعدددة الاارمدددة التدددى يثبتهدددا الددددليل الم ْعتبدددر و تؤسدددس بدددالظن واإلحتمدددال عةدددى
الاروض واإلحتما

واإلعتبارا

الماردة 0

* نقض  1977/1/24السنة  28ر م  28ص  132ـ طعن  46 / 1087ق
* نقض  1985/10/17السنة  36ر م  158ص  878طعن  55 / 615ق

ومدن المقددرر لددذل أن الهددارع الانددا ى

يعتدرف بقددرا ن الخطددأ  ،وخطتدده فددى

ذل د مختةاددة عددن خطددة الهددارع المدددنى  ،وتسددتند خطددة الهددارع الانددا ى إلددى مبدددأ
هخصية المس ولية الانا ية  .وتطبيقا لذل ،
يتعين اثبا

ياترض خطأ من إرتكب فعدالً  0بدل

ذلد الخطدأ  ،والمكةدف باإلثبدا هدو سدةطة اإلتهدام  ،فدان لدم يثبد

المتهم تعين عةى القاضى أن يبر ه ،دون أن يكةاه باثبا
* هر العقوبا

أنه لم يأ

خطدأ

خطأ .

ـ القسم الخاص ـ لةدكتور نايب حسنى ـ ط  1986ـ ص 414

* نقددض 1931/4/23ـد مددج القواعددد القانونيددة ـ عمددر ـ ج  2ـ ر ددم  248ـ ص
300
* نقض  1969/6/30ـ س  20ـ ر م  194ـ ص 993

و مراو فى أن اعتبار السال صالـ لالستعمال  ،وبيدان وتحديدد نوعده  ،ومدا
إذا كددان مددن النددوع ا لددى المدددرج بالادددول ر ددم 3ا المحةدد بالقددانون  394لسددنة
 1954المعدددل مددن عدمدده  ،هددو مددن األمددور الانيددة الخالصددة التددى

يادددف فيهددا

با فتراض  ،و يادد فى بيانها إ الاحص الانى بمعرفدة خبدراو األسدةحة والدذخا ر
وحدهم .
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كما

يحنى عن ذل ما ههد به ههود اإلثبا بدأن الطداعن كدان يحمدل سدال ًحا

آليًا أطة منه عددة طةقدا

تعبيدرا عمدا يدركده
ناريدة صدوبهم  ،ألن الهدهادة ليسد إ
ً

الهاهد بدحددد حواسده وتددور حدول مهداهدة الطداعن لسدال أطةد منده تةد الطةقدا
أثناو الوا عة  ،اما أن هذا السال من الندوع ا لدى مدن عدمده  ،فدنده تادديف يدرام بده
الههود المذكورون بناو عةى رأيهم الخاص واستخالصهم الهخصى .
ومن المقرر فى هذا الصدد أن القاضى الانا ى

يددخل فدى عقيدتده رأيًدا آخدر

صا لحيره.
أو استخال ً
و د تواتر ضاو محكمة النقض عةدى أن القاضدى الاندا ى

يتقيدد بدرأد و

حتى بحكم اضى انا ى آخر احتراما وتحقيقا ً لواابده فدى الحكدم عةدى حقيقدة الوا د
الاعةدى عةدى مقتضدى العقيددة التدى تتكدون لديده هدو مهمدا تنا ضد مد رأد أو حكدم
سواه  .فهو يقضى صادرا ً فى ضا ه عن عقيددة يحصدةها هدو مسدتقالً فدى تحصديةها
بناسه

يهاركه فيها ييره ومهما تنا ض

م أد حكم آخر لسواه 0

* نقض  1982/5/9ـ س  33ـ ر م  163ـ ص 561
* نقض  1984/4/10ـ س  35ـ ر م  88ـ ص 404
* نقض 1984/5/8ـ س  35ـ ر م  108ـ ص 491
* نقض 1962/10/23ـ س  13ـ ر م  166ـ ص 672
* نقض 1961/11/7ـ س  12ـ ر م  177ـ ص 888
* نقض  1996/3/7ـ س  17ـ ر م  45ـ ص 233
* نقض  1983/3/17ـ س  34ـ ر م  79ـ ص 392
* نقض  1968/3/18ـ س  19ـ ر م  62ـ ص 334
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* نقض  1990/3/22ـ س  41ـ ر م  92ـ ص 546

وبذل تكون محكمة الموضوع و د استند
ياددور ا سددتناد إليهددا وإلددى مقدددما

فدى حكمهدا أو حيارتهدا  ،إلدى أدلدة

تددؤدد عق دالً ومنطقًددا إلددى تة د النتياددة التددى

خةص إليها .
األمر الذد يصم الحكدم بالقصدور فضدالً عدن الاسداد فدى ا سدتد ل بمدا يسدتواب
نقضه .


وقضتَمحكمةَالنقضَبأنه :
« التعددرف عةددى كندده المددادة المضددبوطة ومددا إذا كان د لمخدددر مددن عدمدده ،

يتحق إ بعد التحةيل الكيماود بمعرفة أحد خبراو المواد المخدرة » .
* نقض  1970/3/29ـ س  21ـ ر م  47ـ ص113

صادرا بالنسبة لمعرفدة كنده المدادة المخددرة ونوعهدا  ،إ
وهذا الحكم وإن كان
ً
أنه يسرد كذل عةى التعرف عةى نوع السدال مدن بداب القيداس تحداد العةدة  ،ومدن
المقددرر أن القيدداس فددى ييددر نصددوص التاددريم والعقدداب اددا ر وييددر منهددى عندده فددى
األمور الانا ية.
* حكم الهي ة العامة لدوا ر محكمة النقض اةسة  1963/1/1ـ السدنة  14ـ ر دم  1ـ
ص1

امناَََ:بطلانَالحكمَلتوقيعهَعقوبةَالسجنَالمؤبدَ
ث أ
تطبيقاَللفقرةَالأخيرةَمنَالمادةَََ26َ/
المعدلةَبالمرسومَبقانونَرقمََ6لسنةََ2012
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رغمَعدمَدستوريتهاََ!َ
ذل د أندده يبددين مددن مطالعددة منطددوق الحكددم المطعددون فيدده أندده ضددى بمعا بددة
الطاعن بعقوبة السان المؤبد وبتحريمه عهدرين ألدف انيده عدن اريمدة حيدارة بند يدة
آليددة وذخيرتهددا ريددم أنهددا مددن األسددةحة المحظددور حيارتهددا وإحرارهددا عم دالً بالمددادة
 3/26من القانون  349لسدنة  1954المعددل بالقدانون  6لسدنة  2012والتدى تدنص
فددى الاقددرة األخيدددرة مددن المددادة 26ا سدددالاة الددذكر عةددى حظدددر تطبيدد المدددادة 17
عقوبا

بالنسبة لةارا م الواردة فى تة المادة .
بمعنددى أن تة د الاقددرة المعدلددة بالقددانون ر ددم  6لسددنة  2012منع د المحكمددة

وتمن القضاو مدن اسدتعمال الرأفدة بالنسدبة لةمحكدوم ضددهم بارتكداب أد مدن الادرا م
المنصوص عةيها فى تة المادة ومن بينها اريمة إحرار السال ا لى الدذد

يادور

الترخيص بحيارته أو إحراره .
أد أن الاقرة المذكورة سةب

ح القضداو فدى الندرول بالعقوبدة الدواردة بالمدادة

سالاة الذكر إلى العقوبا المنصوص عةيها فى المدادة 17ا عقوبدا وبدذل أضدح
عقوبة السان المؤبد والحرامة التى

تتااور عهرون ألف انيها ً هدى العقوبدة واابدة

التطبي عن الارا م المنصوص عةيها فى المدادة  26مدن القدانون  394لسدنة 1954
المعدلددة بالقددانون ر ددم  6لسددنة  2012و ياددور بحددال لةقضدداو النددرول بهددا عددن هددذا
الحدد ولدو تدوافر كافددة األسدباب التدى تدددعو إلدى تخايدف تةد العقوبدة بدالنظر لوا عددة
الدعود والظروف والمالبسا

المحيطة بها إلى ما دونها من العقوبا

األخرد .

ولمددا كددان مددن المقددرر أن تقدددير كافددة هددذه العناصددر والظددروف المخااددة ممددا
يدخل فى إطار الخصا ص الاوهرية لةوظياة القضا ية باعتبارهدا مدن مكوناتهدا ولهدذا
فدددن حرمانهددا مددن مباهددرتها فددى ماددال تاريددد العقدداب بمددا مددؤداه بالضددرورة أن تاقددد
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النصدوص القضدا ية اتصدالها بوا عهددا فدال تندبض بالحيدداة و يكدون إنااذهدا إ ماددردا ً
بعرلها عن بي تها وإ عةدى سدوتها أو مااورتهدا حدد ا عتددال اامددا ً فادا منافيدا ً لقديم
الح والعدل .
وألنددده

يادددور لةمهدددرع أن يندددتقص حقو دددا ً أصددديةة كاةهدددا الدسدددتور لةسدددةطة

القضددا ية واختصددها بهددا  ،و أن يع ددل مددن بنيانهددا كتة د التددى تتعة د بتاريددد العقوبددة
لتطويعها من منظور موضوعى يبةور تناسبها م الاريمة محةها وإتسا ها مد أحدوال
مرتكبيهددا فددال تهدديم فددى فددرات و تكددون إنادداذا ً حرفي دا ً لةنصددوص التددى فرضددتها  ،بمددا
يحيل تطبيقها إلى عدوان عةى كرامة اإلنسان وحريته .
ويكون النص السدالف الدذكر ـ والدذد سدةب وألحدى سدةطة القضداو فدى تخايدف
العقوبة المنصوص عةيها انونا ً بما يدتالوم مد ظدروف الوا عدة والمالبسدا المحيطدة
بها واميعها تهكل ادوهر الوظيادة القضدا ية ـ منطويدا ً عةدى تددخل فدى هد ون العدالدة
مقيدا ً الحرية الهخصية فدى ييدر ضدرورة نا يدا ً عدن ضدوابط المحاكمدة المنصداة ليقد
مخالاا ً ألحكام المواد  166 ، 165 ، 67 ، 41من الدستور .
والقول بحير ذل ينطود دون ه عةى تمييدر بدين المتهمدين بارتكداب الادرا م
العادية وبين المتهمين بارتكاب ارا م إحرار السال المنصوص عةيها فدى المدادة 26
سالاة الذكر والمنعى عةيها بعدم الدستورية .
وإذ يمكددن لةقضدداو اسددتعمال الرأفددة وتخايددف العقوبددة المقددررة لهددا فددى القددانون
لةارا م األخرد والنرول بها إلى الحدود المنصوص عةيهدا فدى المدادة 17ا عقوبدا
فددى حددين أندده بالنسددبة لحيددرهم مددن المتهمددين فددى اددرا م إحددرار وحيددارة األسددةحة
المنصوص عةيها فى المدادة 26ا سدالاة الدذكر فهدم محرومدون مدن حد القضداو فدى
تخايف تة العقوبا

ريم توافر المبررا

التى تدعو إلى هذا التخايف .
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ويكون النص األخير و د انطود عةى تحكم وتمييدر منهدى عنهمدا بدنص المدادة
40ا مددن الدسددتور فض دالً عددن أندده اسددتثناو وارد فددى ييددر محددل ياتقددر إلددى األسددس
الموضوعية التى ينبحى أن يقوم عةيها .
كمددا ينطددود عةددى نتياددة ييددر عادلددة فأصددبـ المتهمددون بارتكدداب اددرا م القتددل
العمددد م د سددب اإلصددرار والترصددد واددرا م القتددل العمددد المقتددرن بانايددة أو انحددة ،
وكددذل المتهمددون باختطدداف األنثددى بالتحايددل واإلكددراه وموا عتهددا بحيددر رضدداها  ،أو
اةب المواد المخدرة مدن خدارج الدبالد لالتادار فيهدا والعقوبدة المقدررة لكدل منهدا هدى
اإلعدددام  ،يحدداطون عنددد القضدداو بددددانتهم بدمكانيددة الرحمددة بهددم وتخايددف العقوبددا
المنصوص عةيهدا فدى القدانون والندرول بهدا إلدى الحددود المنصدوص عةيهدا فدى المدادة
 17عقوبا ا  ،بينما يحرم المتهم بارا م إحرار وحيارة األسدةحة المنصدوص عةيهدا
فى المادة 26ا آناة الذكر من رحمة القضداو  ،وهدذه التار دة ييدر مبدررة و مقبولدة
فضالً عن ماافاتها ألحكام الدستور كما سب البيان .
و يقد فى ذل ما هو مقدرر بدأن تقددير العقوبدة ومددد اسدامتها مدن األمدور
التى يقدرها المهرع فى ضوو ما يراه محققدا ً لةمصدةحة العامدة بحيدر معقدب عةيده فيمدا
يراه  ،إ أن حد هذا أ ّ يهدر المهدرع أو يخدالف نصدا ً فدى الدسدتور باعتبداره القدانون
األسمى الذد ياب عةى كل التهريعا
*

النرول عةى أحكامه .

يقددارب حكددم المحكمددة الدسددتورية العةيددا اةسددة  3أيسددطس 1996
فى الطعن المقيد بر م  37لسنة  15ق دستورية ـ الاريددة الرسدمية
ـ العدد  32فى  1996/8/15ا.

ويؤيددد هددذا مددا ذكددره الدددكتور عددوض المددر فددى مراعدده الر ابددة القضددا ية عةددى
دسددتورية القددوانينا بددأن الدددف بعدددم الدسددتورية يعددد مددن النظددام العددام إذ
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يعتبددر مددن

الدددفوع الموضددوعية التددى

ياددور إثارتهددا إ أمددام محكمددة الموضددوع ـ بددل ياددور

إبداؤه أمام محكمة النقض ذل أن الدفوع التى
هى التى

ياور إبدداؤها أمدام محكمدة الدنقض

تتعةد بالنظدام العدام  ،أو التدى تتعةد بده وإنمدا يخالطهدا وا د لديس لهدا أن

تخوض فيه إذا لم يكن الحكم المطعدون فيده دد تحدراه  ،و كدذل الددف بالنسدبة لةددف
بعدم دستورية ندص دانونى مطدرو تطبيقده فدى خصدومة ضدا ية  ،ذلد أن المحداكم
اميعها مقيدة بمبدأ الخضوع لةقانون  ،وهدو مبددأ يةرمهدا بمراعداة ماهدوم التددرج فيمدا
بددين القواعددد القانونيددة ترايح دا ً ألعالهددا عةددى أدناهددا وتحةيب دا ً لةدسددتور بالتددالى عةددى مددا
سواه من القواعد القانونية .
هذا إلى أن التعارض بين اعدتين انونيتين تراحمتا فيما بينهما فى مادال الاصدل
فى الخصومة القضا ية يقتضى إطرا القاعدة األدنى بقدر تعارضها مد القاعددة التدى
تعةوها .
فددددذا كانددد القاعددددة األعةدددى هدددى الدسدددتور كدددان عةدددى المحكمدددة أو الهي دددة ذا
ا ختصدداص القضددا ى التددى تقددوم لددديها هددبهة التعددارض بددين اعدددة انونيددة ياتددرض
تطبيقها فى النراع المعروض عةيهدا وبدين ندص فدى الدسدتور أن تسدتوث ممدا إذا كدان
لهددذه الهددبهة أسدداس مددن الدسددتور  ،وسددبيةها إلددى ذل د إمددا أن تحيددل القاعدددة القانونيددة
المدددعى تعارضددها م د الدسددتور مباهددرة إلددى المحكمددة الدسددتورية العةيددا لتاصددل فددى
دستوريتها  ،وإما أن ترخص لخصم دفد أمامهدا بعددم دسدتورية هدذه القاعددة بدأن يقديم
دعواه الدستورية  ،فصالً فى اتاا ها أو تعارضها م الدستور .
فدددن هددى لددم تةاددأ إلددى أحددد هددذين الخيددارين ريددم يددام الهددبهة لددديها عةددى مخالاددة
النصددوص القانونيددة الماتددرض تطبيقهددا فددى النددراع المطددرو عةيهددا لةدسددتور  ،فدددن
مضيها فى نظر هذا النراع

يعدو أن يكون تحةيبا ً منها لةقانون عةى الدستور .
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والقول بحير ذل يؤدد إلى نتياة ييدر منطقيدة و عادلدة إذ

يسدوت فدى منطد

العقل والبداهة أن تكدون و يدة محكمدة الدنقض ا مدة أساسدا عةدى مرا بدة مددد صدحة
تطبيد القدانون عةددى األحكدام المطروحدة عةددى بسداط البحد أمامهدا ـ ثددم حُاار عددن
إحالة ذل القانون إلى المحكمة الدسدتورية العةيدا لمدا ارتأتده مدن هدبهة عددم دسدتوريته
لمارد أن محكمة الموضوع لم يطر أمامهدا هدذا الددف ولدم تدر التصددد لده ريدم أن
د لة محكمة النقض األصيةة هى مرا بة صحة تطبي القانون .
األمر الذد يتعين معه اعتبار الدف بعدم دسدتورية القدانون متعةقدا بالنظدام العدام ،
ولهذا ياور إبداوه ألول مدرة أمدام محكمدة الدنقض بدل أن لهدا أن تعدرض لده مدن تةقداو
ناسها .
وهو ما يتعين معده الحكدم بعددم الدسدتورية مدا نصد عةيده الاقدرة األخيدرة مدن
المادة 26ا من القانون  394لسنة  1954المعدل بالقدانون ر دم  6لسدنة  2012مدن
عدددم اددوار النددرول بالعقوبددا المنصددوص عةيهددا فددى تة د المددادة اسددتثناو مددن أحكددام
المادة 17ا من انون العقوبا

.

ويةدتمس الدددفاع مددن محكمددة الددنقض إحالدة الدددف بعدددم لدسددتورية الددنص سددالف
الدذكر إلدى المحكمدة الدسدتورية العةيددا لتقدول كةمتهدا األخيدرة فددى هدذا الهدأن مد و ددف
الطعن الماثل ـ وإخالو سبيل الطاعن ـ لحين صدور ذل الحكم .
و ه أن لمحكمدة الدنقض أن تقضدى باديدة هدذا الددف وبدحالدة الددعود إلدى
المحكمددة الدسددتورية العةيددا لتقضددى بعدددم دسددتوريته ذل د الددنص التهددريعى ولددو أبدددد
أمامها ألول مرة  ،بل إن لها أن تقضى بدذل مدن تةقداو ناسدها متدى رأ ذلد باعتبدار
أن األمر يتعة بالنظام العام وباعتبار أن محكمدة الدنقض تخدتص و يًدا بمرا بدة مددد
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صحة تطبي القانون بالنسبة ل حكام المطروحة عةدى بسداط البحد أمامهدا  ،وبالتدالى
يضحى من يير المقبول بداهة أن تةرم بتطبي

انون ترد من واهة نظرهدا أنده ييدر

دستورد وذل أمر يير مقبول عقالً ومنطقًا .
وفددى هددذا ض د المحكمددة الدسددتورية العةيددا باةسددة  1996/8/3فددى الدددعود
 15/37ق دستوريةا بعددم دسدتورية مدا نصد عةيده الاقدرة الثانيدة مدن المدادة 156
من انون الرراعة الصادر بالقانون ر م  53لسنة  1966مدن عددم ادوار و دف تنايدذ
عقوبة الحرامدة  ،األمدر الدذد يةدرم معده الحكدم بو دف الاصدل فدى الطعدن الماثدل حتدى
تحكم المحكمة الدستورية العةيا بعدم دستورية ذل الدنص  ،ثدم نقدض الحكدم المطعدون
فيه واإلحالة لهي ة أخرد من محكمة است ناف ا سكندرية فى موضوعها .
وإذ خددالف الحكددم المطعددون فيدده هددذا النظددر فدندده يكددون معيب دا ً وااددب الددنقض
واإلحالة .

عةددى أن القدددر الثاب د المتدديقن  ،أن هددذا الددنص التحكمددى الحيددر دسددتورد  ،يددد
المحكمة المطعون فى حكمها وألرمها بتو ي عقوبة السدان المؤبدد التدى انضدم إلدى
مدا تعدرض لده دفداع الطداعن مدن مصدادرة وإخدالل  ،األمدر الدذد أفقدد المحكمدة سدبل
العدالة الواابة  ،مما يضيف سببا آخر لنقض الحكم المطعون فيه .

وحيد أندده لمددا تقدددم اميعدده  ،فدددن الحكددم المطعددون فيدده يكددون و ـددـد ران عةيدده
البطــالن بمـــا يستواب نقضه واإلحالة .
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وعنَطلبَوقفَالتنفيذَ
َ

فدنه لما كان يبين ممدا تقددم أن الحكدم المطعدون فيده هدابته عيدوب عديددة تدراـ
القضدداو بنقضدده  ،وكددان ا سددتمرار فددى تنايددذ ذل د الحكددم ضددد الطدداعن مددن هددأنه أن
يرتب له أضرارا اسيمة

يمكن تداركها بما يح لده طةدب و دف تنايدذه مؤ تدا ريثمدا

ياصل فى هذا الطعن .

فلهذهَالأســـــــبابَ
َ

يةتمس الطاعن من محكمة النقض ضم الماردا لةرومها لتحقي أواده الطعدن ـ
واألمر بو ف تنايذ الحكم المطعون فيه مؤ تا ريثما ياصل فى هذا الطعن .
والحكم :

بعد ضم الماردا

َأولا :

بقبول الطعن هكالً .

ثانيا :

.

وفى الموضوع وفى امي الحا

بنقض الحكدم المطعدون فيده واإلحالدة

.
ثالثاََ:

واحتياطيا ـ إحالة الدعود إلى المحكمة الدستورية العةيا لةنظر فدى مددد
دستورية المرسوم بقانون  6لسنة  2012طبقًا لما ااو بالبندد رابعًدا مدن
هدددذه المدددذكرة  ،وو دددف نظدددر الطعدددن الماثدددل حتدددى تاصدددل المحكمدددة
الدستورية فى هذا الدف م إخالو سدبيل الطداعن بالضدمان المدالى الدذد
تقدره المحكمة .
المحامىََ/رجائىَعطيةََ
َ
َ
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القضيـــــةَََ

و ف نت إن لز
نت عمف سبق لإلص لى ولمت صف ـ لنت ل لم ت باامي
ىن
س ح بافنن خ لضش بفو ح خن ـ إن لز بافنن م ـ إن لز ذخمو ـ ل
 ً 85/ 44312ع لماامي ىن  2015/ 528تاميمى كئ ف ضل
(  2015/ 307كى نام ) ـ ن ضى ف لمتسبن وفسم لستفالل ـ لمتضم ال ي ت ض ـ
وتضد بنم وإثبمى لال ت لك ـ وتضد ف ح ضم لمماكم بضلتب م بممتا نق مىتة ف
عى لما ن ـ وتضد لإلمممم بكمف عامص لمفعضى وحمان م لمتمان لمكمف ـ ال
ف ه ـ وتضد بنم ن ف
ياضز ل ح فم لممت و ف حكض لمماكم عى بنا
لال ت لك ـ لمسببن بن ففةمل لمش يك ولما يم ـ عفم تضلز لالفت لض ف إنم
لممسئضمن ـ لمسكضى ع فم تضا ى ن ضى وإخ ل ـ بفف لمش ضي ووتضد حا نق
ف م لمفعضى ـ ن ضى ف لمتسبن وإخ ل باق لمففم ـ لممامزع ف ز م و كم
لمام ث  .تضا ى ـ نمض لممضضض ىئم بمم إيامبم فو سىبم عى لمطىبمى
لماضا ي ـ ت حا لممةميا ـ ن ضى وحامن وح مح وفسم إستفالل وإخ ل باق
لمففم ـ وتضد حا نق لمفمن ـ ن ضى وفسم لستفالل و ىمم مى ملض ـ عفم تضلز
حافيف لض لمس ح بغن فا فا ـ لمافيث ع لم ة لممم ى ال يك إلثبمى لم ف
لماامو لمىمص ف لم ت ـ لم ضى ف بنم وإثبمى سبق لإلص لى ولمت صف ـ نفو
لمة ضب لممب ى ،ـ لمتةسف ف لإلستاتمج .
تى ىفىلى ونشنش ـ إن لز ىفىلى بغن ن فى لإلحامى فو لمتةمل فو
ىن  86/10708ع لماامي ىن 2014 / 25964
ـل
لالستةممل لمشى
لمائا ـ (  2014 / 7081كى ) ـ ن ضى ف لمتسبن وح مفأ وفسم ف لالستفالل ـ
ضضلبط لمت تنش ف لمفلو  ،لمام كن ـ لمفف بةفم تفي لمتا يمى تضا ى ـ بط
لمضبط ولمت تنش ـ عفم تضلز لالستام إم لمةم لمتةس لممشضد بممبط وال
مماض وفنضلل ا يف ـ عفم تضلز لمتةضي عى لم ب لمبمل و م يت ح عىنف ـ
لمفالو لمضلتب عى نمم لمتىبس ـ لطمً سىط أ ضى لمضبطن لمام كن ـ بط
ح تنش لمضمبط لمذى غن ضظ لماممىك ـ وتضد ف يت لمت تنش حاأ لإل لف
لممبم ممأ ضى لمضبطن لمام كن ـ بط ح تنش لمضمبط لمذى غن ضظ
لماممىك ـ وتضد ف يت لمت تنش حاأ لإل لف لممبم ممأ ضى لمضبطن لمام كن
لممىت ـ ن ضى ف لمتسبن وخطأ ف حطبنق لم ملض ـ ضضلبط ح تنش لللث ذلحنّم ـ
إلمى ص نن أ ضىى لمضبط لم ضمو ـ ال ياضز لمتةضي عى من غن ة وض ـ
حا نق لل م ولت لمماكم ـ لمسكضى ع فم تضا ى إي ل ل وى ًّل ي لماك
بمم ضى لممبط ـ وتضد لإلمممم بكمف عامص لمفعضى ـ لم ضى ولمتةسف ف
لالستاتمج وفسم لالستفالل ـ لم ف لماامو ال يُ ت ض ـ ن ضى ف لمتسبن بةفم
لمت فى الخت ف فوزل لما ز .
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نت عمف ت باامي إن لز وننمز ،بافنن من وذخمو ام لمش و ف نت خ .
ىن  ً 86 /10627ع لمااميتن لممضمض تن ىنم 2012 / 4232
ف لما
ً لم ما  ) ،وىن  2014 / 2109لمس م ثم (
لمس م ثم (  2012 / 6279كى
ً لم ما  ) ،ـ لم ضى ف لمتسبن ولإلخ ل باق لمففم وفسم
 2014 / 936كى
لإلستفالل ولمتةسف ف لإلستاتمج ـ لم ضى ف لمتسبن ولإلخ ل باق لمففم ـ
لم ضى ف لمتسبن ـ لمبط ولم ضى  ,ولإلخ ل باق لمففم ولمتةسف ف
لالستاتمج وفسم لإلستفالل ـ ول لالنت ل ـ نان لل لمضما بأالّ وتف إلنم
لمفعضى ـ لمتامن ـ لم ضى ولمت مفأ وفسم لإلستفالل ـ لمافيث ع للفةمل لممم ي
ال يك إلثبمى لن لم ت ـ لم ف لماامو لمىمص ف لم ت و م يستىئ ف ـ لم ضى ف
لمتسبن  ,وفسم لالستفالل  ,ولمتةسف ف لالستاتمج ـ نفو وضضلبط لمسىط
ن يا لمب ل  ،بمإلفت لض ـ لم ضى ف
لمت في ي مماكم لممضضض ـ عفم تضلز ل
لمتسبن وفسم لإلستفالل ـ لمىطأ ف لإلسام و ىمم لمثمبأ بملوىلً ـ حسملف لل م ـ
لم ضى لممةن ولإلخ ل باق لمففم وفسم لالستفالل بةفم بنم فسبمد عفول
ض ـ لم ضى ولإلخ ل باق لمففم وفسم
لمماكم ع ن لىام بممتا نق وسمم
لإلستفالل بةفم لمتة ض مىففم لممكتضد إي ل ل فو ى ًّل ـ لم ضى ولمتامن ولمت مح
ولمتةسف ف لإلستاتمج ـ لم ضى ولمىطأ ف حطبنق لم ملض .

4

ىن ً 86 / 20906
إن لز ع مى ىفى ( ح ل م ول ) ب ف لإلحامى ـ ل
ـ ع لماامي ىن  2014/ 27332نضيسام (  2014 / 3067كى بن لمكضم )
ـ لم ضى ولمىطأ ف حأوي وحطبنق لم ملض  ,ولإلخ ل باق لمففم  ,ولمتةسف ف
لإلستاتمج  ,وفسم لإلستفالل .لم ضى ف لمتسبن ولمبنم ولإلخ ل باق لمففم وفسم
لإلستفالل  .لم ضى ولمتامن  ,ولمىطأ ف لإلسام و ىمم لمثمبأ بمالوىلً  ,وفسم
لإلستفالل ولمتةسف ف لإلستاتمج ولمىطأ ف حطبنق لم ملض .
لم ضى ولإلخ ل نق لمففم  .لم ضى ولمبط ولإلخ ل باق لمففم ـ لم ضى
ولمت مفأ وفسم لإلستفالل .

5

فعممل وظن تف ىونس لمماىس لمشةب ممفيا ل
نبضل وفخذ ى ض ،مى نمم بةم
ـ لمطة ىن  ً 83 / 13327ع لماامي ىن 2010 / 25712
ً لم ما  ) ،ـ لم ضى ف لمبنم ـ
فول (  2010 / 163كى
فيا ل
م  310 /ف  .ج وحسبن للنكمم ـ وتضد حا نق لمفعضى و فم لممت ـ لمش ضي ـ
لمىطأ ف لإلسام ـ ن ضى ف لمتسبن بشم عفم تفي لمتا يمى وبط إذ لمانمب
ـ بط لمتسان ى ـ وتضد لمت فى مىففم لممكتضد ـ ن ضى ف لمتسبن ـ وخطأ
ف حطبنق لم ملض ـ ضضلبط لمسىط لمت في ي مماكم لممضضض ـ فسم
لإلستفالل .
نت عمف سبق لإلص لى ـ إن لز س ح فبن بغن سضغ ـ لمطة ىن / 15371
 ً 84ـ ع لماامي ىن  2010/ 5737كئ ام 2010 / 1428كى نام ـ لم ضى
ولمتامن ف لمتسبن ـ لم ضى ف لمتسبن و لم سم ف لإلستفالل ولمىطأ ف
لإلسام ـ لإلخ ل باق لمففم بمإلستام إم بط لعت لف فنف لممت من مةفم نضضى
امم ةف ف لإلستاضلد بممانمب ـ حسملف لإل م ـ ن ضى ف لمتسبن ـ لمةب  ،ف
لالعت لف با ن لمضلن ـ ال يت نف لم مض لماامو ب فى سضله ـ وتضد حا نق لمماكم
مأل م ـ لمففم لمذى يتاف ما لم ة فو حكذي لمشماف يا حا ن ف ـ ن ضى وفسم
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لستفالل ب ف عفول لمشماف ب سب ـ ن ضى وإخ ل باق لمففم بةفم لمتة ض
مىت ي لإلستشمىى ـ لمىب  ،ـ ن ضى وإخ ل بإس مل فنف ح ي ى لمط لمش ع ـ
ن ضى ف لستى ص لن لم ت وسبق لإلص لى ـ لمبمنث لالتتممع .
7

ضظ ن عمض نن ـ إح ف عمفى ل ضلل ا ضم
لستةممل لم ض ،ولمةاف ولمت فيف
مىضك مضزلى ،لمفلخىن ـ بمنث حمضي سضامج ـ إن لز س ح لمىى ششى ( بافنن
ىن
من وذخن  ) ،ـ إن لز ف ل ،ـ ع م ـ مم يستىفم ف لالعتفل ـ لمطة بمما
 ً 84 / 8617ع لماامي ىن  2013 / 5507كئ فخمن (  2013 / 885كى
سضامج ) ـ لمىطأ ف لإلسام و ىمم لمثمبأ بملوىلً ـ لمتامن ف لمتسبن ـ
للوىلً
لم ضى ف لمبنم بةفم بنم ضمض لمت ي لمطب ـ وىن لماك
لم سمن لمت يتةن ل تممم م عى كمف بنملمح م لماضا ي وعامص ام للسمسن ـ
ن ضى ف لمتسبن وإخ ل باق لمففم ـ وتضد لمتا نق لما مو ت كم الز م
ف لمفعضى ـ لمففم لممسطضى ف للوىلً ـ لمش ضي ـ لم ضى بةفم حا نق
مى
فم لممت ـ ال يشت ل إلعتبمى لممت ف
نمم لمففم لمش ع ت كملأ ست م ،
ض لمضلنة ت لى لممت
ع ف يةت ف بممضلنة ـ وتضد سمم
نمم فم
سممع ـ ن ضى ف إثبمى لن لم ت ـ ال يك ح يف للفةمل لممم ي إلثبمى لم ف
لمىمص ف لم ت ـ لم ف لماامو ال يُ ت ض ويا ف يكض ثبضحف فةىنّم ال لفت لضنّم ـ
وتضد لإلمممم بكمف عامص لمفعضى وف مت م و فم لممت فن م ـ ن ضى ف لمتسبن
بةفم لمتة ض مىت ي لالستشمىى ـ فسم لالستفالل ولمتةسف ف لالستاتمج ـ للنكمم
ال حبا إال َّ عى لمائم ولمن ن ـ ال حك فنضلل لمش ض متافيف لض لمس ح ـ لم مض
لماامو ال يت نف ب فى سضله ـ عفم ستضىي لمم سضم ب ملض . 2012/ 6
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