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َةي َـــائىَعطَ رجَ 
َ

َ

َ

َ

َ

َاةــادَالمحامــنَحصــم

 

 

 

 

 

 

َمنَأرشيفَالطعونَبالنقض

َ

َعشرَتاسعالالمجلدَ

َ

َـــــــ

َ

َ

َ

َتقديــــم

 

رو سربة  عبر       م فر  لممام رم، و وترفى فر  فى رن    ر  لةرض  لمرا   و و ررم خمسرن  عم  

 .. ىفيررأ ف  للمطضيررففد لمررو و لمةمرر وخبرر ، و فف غتررف فن ررم  رر  فسرربمد ارر  ن ررم  لمسرران  

ال فستأث  ب رم ما سر  و وف  فحنا رم مئ  ور  وفبارمو  نبرل ف  ففرمىً و   ر   ف  يارفول فن رم  رم  
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يةنرا   عىر   رم لامىرف تمنةرم فر  ىسرمم  لممام رم، ب نم رم لمابنىر  وعطمو رم لمسرى  لم رمو  عىر  

 لمةى  ولمث مف  ولمافي  ولمذ   ولإلخ ص ولمضنمى . 

 

 رجائى عطية

 المحامى

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

ُجلَْيِن أََحُدُهَما أَْبَكُم  ُ َمثاَلً رَّ  َوَضَرَب ّللاه

الَ يَْقِدُر َعلََى َشْيٍء َوُهَو َكلٌّ َعلَى َمْوالهُ 

ههُّ الَ يَأِْت بَِخْيٍر َهْل يَْستَِوي ُهَو  أَْينََما يَُوجهِ

ْستَِقيٍم   َوَمن يَأُْمُر بِاْلعَْدِل َوُهَو َعلَى ِصَراطٍ  مُّ

(76) 
 صدق هللا العظيم

 
 (76سضى، لماال )

 

َ
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  إهـداءإهـداء
  ــ

  

  إلى المحامينإلى المحامين

  

  فرسان الحق والحرية والكرامة فرسان الحق والحرية والكرامة 

  
  رجائى عطيةرجائى عطية                                                  

  

  
َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َقتلَعمدَـَإحرازَسلاحَدونَترخيص

َإحرازَذخيرةَ.
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َــــــــ

َ

َق5208ََ/80َنقضَرقمَ

َــــــــ

َمركزَجهينة1297ََ/2009َةَرقمَعنَالجناي

َكلىَشمالَسوهاجَ(171ََ/2009َََََ)َ

َــــــــ

َ

َقصورَفىَالتسبيبَ,َ

َوجوبَالإحاطةَبكافةَعناصرَالدعوىَ,َ

َالدفاعَالشرعىَ,َالمنازعةَفىَمكانَالحادثََجوهرىَ.َ

َوجوبَتحقيقهَ,َوجوبَإتخاذَاللازمَلتحقيقَالمسائلَالفنيةَ,َ

َثَـَجوهرىَ,المنازعةَفىَزمانَالحاد

َمجردَترديدَالحكمَللأفعالَالماديةَلاَينهضَ

َدليلاَعلىَنيةَالقتلَ,َشهودَالواقعةَ

َ

َـــــــــــــــ

َ

َ

َ

 محكمةَالنقض

َـــــــــــــــ

َالدائرةَالجنائية

َــــــــــــــ

َمذكــــــرة

َــــــ

َبابَالطعنَبالنقضـــــبأس

َـــــــــــــــ
 

َ:ََََالمقدمَمن
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 متهم  ـ محكوم عليه ـ طاعن                                       ..........
                                                                                           
وموطنه المختار مكتب األستاذ/ محمد رجائى عطيه ـ وشههرته رجهائى عطيهه         

 ريف باشا  ـ القاهرة .شارع ش 26ـ  المحامى بالنقض 
 

َ:ََََضــــــــــــد

 النيابة العامة (1)
  تمام تمام السيد وآخرى              مدعيين بالحقوق المدنية (2)

                                                                                

 2010ير سهنة الصادر من محكمة جنايات  سوهاج بجلسة أول فبرا فىَالحكـــمَ: 

لسهههنة  171مركهههه جهينهههة )  2009لسهههنة  1297فهههى الجنايهههة ر هههم 

كلى شمال سهوهاج ( والمحكهوم فيهها حيهوريا بمعا بهة المهتهم  2009

األول / الطههاعن  ........... بالسههجن المشههدد لمههدة عشههر سههنوات عمهها 

أسههند يليههه ومعا بههة المههتهم ال.ههانى  ..........  بههالحبم مهه  الشهه ل لمههدة 

التهمتههين المسههندتين يليههه  . وألهمههت المحكههوم عليههه  دة عههنسههنة واحهه

األول .......... بأن يؤدى لكل من المدعيين بهالحقوق المدنيهة ) والهدى 

جنيههههها ومصههههاريف  5001المجنههههى عليههههه ( تعوييهههها مؤ تهههها مبلهههه  

لمسر نن   الدعويين المدنيتين ومائهة جنيهه أتعابها للمحامهاة ص ومصهادرة

 لممضبضلن  . 

 

 ـــــــــــــــــــ

 

َالموضوع
 ـــــ

 

 :َكلاََمنَالمتهمينأحالتَالنيابةَالعامةََ[1َ]    

 المتهم األول .......... /  ) الطاعن ( . ـ  1
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 ـ  المتهم ال.انى .......... 2

بهدائرة مركهه جهينهة   16/12/2008يلى المحاكمة بوصف أنهما فى يوم          

 ـ محافظة سوهاج :

 :  األول

تل .......... عمدا بأن أطله  صهوبه  عهدة أعيهرة ناريهة مهن سه     ـ 1  

نهههارى ) مسهههدم ( كهههان يحملهههه  اصهههدا مهههن ذلههه   تلهههه فأحهههد  بهههه 

 .حياتهاإلصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت ب

خ مششهههخنا ) مسهههدم فهههردى   2   خ ناريههها ـ  أحهههره ب يهههر تهههرخيا سههه حا

 اإلط ق (

دة طلقهات (  اسهتعملها فهى السه   النهارى سهالف أحره ذخهائر ) عه ـ 3  

 الذكر حالة كونه غير مرخا له بإحراهه أو حياهته .

 

 : ل.انىا

 أحره ب ير ترخيا س حا غير مششخن ) فرد محلى الصن  ( ـ 1

أحره ذخائر ) عدة طلقات ( واستعملها فى السه   النهارى السهالف  ـ 2

 يحراهه  .  الذكر حال كونه غير مرخا له بحياهته أو

 

ص  6ص  1عقوبههات والمههواد  234/1وطلبههت عقابهمهها بالمههادة                 

المعههدل والجههدول المرفهه    1954لسههنة  394مههن القههانون  30ص  26

 . 
 

 يهههت المحكمهههة بمعا بهههة المهههتهم األول  2010[  وبجلسهههة أول فبرايهههر سهههنة 2]    

م  الش ل لمدة سنة واحهدة عمها  بالسجن المشدد لمدة  عشر سنوات  ص وال.انى بالحبم

أسههند يليهمهها وبمصههادرة السهه حين الميههبوطين ويلهههام األول بههأن يههؤدى للمههدعيين 
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جنيههها علههى سههبيل  5001بههالحقوق المدنيههة ) والههدى المجنههى عليههه ( مبل هها و ههدره / 

 التعويض المؤ ت والمصروفات المدنية ومبل  مائة جنيها أتعابا للمحاماة  . 
 

ا الحكههم معيبهها وبههاط  فقههد طعههن عليههه المحكههوم عليههه األول ولمهها كههان هههذ 

تتههاب  نيابههة  67و يههد طعنههه تحههت ر ههم  24/2/2010بطريهه  الههنقض  وذلهه  بتههاري   

 شمال سوهاج الكلية .
 

 ونوردَفيماَيلىَأسبابَالطعنَبالنقضَ: 

 

 

َأســــــــــــــــبابَالطعن
  

 .  أولاََ:َََالقصورَفىَالتسبيب

حكمة المويوع لوا عة الدعوى التهى  يهت بإدانهة الطهاعنين جاء بتصوير م 

 عنها ما نصه  : 

بعد الظهر وبناحية نهة المحههمين مركهه جهينهة  12/2008/ 16أنه بتاري   »        

نشهبت مشهاجرة بههين أبنهاء تمهام السههيد ومهن بيهنهم المجنههى عليهه ........... وبهين أبنههاء 

جمهه  أفههراد عائلههة كههل مههن الطههرفين ومههن بيههنهم ........... وأنههه علههى ي.ههر المشههاجرة ت

مههم ماركههة سههتار دون أن  9المههتهم األول / الطههاعن والههذى كههان يحمههل مسدسهها عيههار 

خ  له بحمله وبحياهته وأنهه أطله  منهه عهدة أعيهرة ناريهة صهوب المجنهى  يكون مرخصا

 عليه فأصابه بأحهد تله  األعيهرة  اصهداخ مهن ذله   تلهه فأحهد  بهه اإلصهابة الموصهوفة

بههالتقرير الطبههى الشههرعى والتههى أودت بحياتههه . وفههى أ.نههاء ذلهه   ههام المههتهم ال.ههانى / 

.............. بههإط ق عههدة أعيههرة ناريههة فههى الهههواء ومههن فههرد محلههى الصههن  وغيههر 

 . «مرخا له بحمله أو حياهته وذل  لتروي  أفراد عائلة المجنى عليه 
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النحهو السهالف البيهان يلهى  واستندت المحكمهة فهى مقهام ي.بهات الصهورة  علهى 

األدلة المستمدة مهن شههادة تمهام تمهام السهيد الهذى شههد بهأن المهتهم األول أصهاب نجلهه 

المجنى عليه بعيار نارى مهن مسهدم كهان يحملهه وذله  أ.نهاء تقهدم المجنهى عليهه نحهو 

ذل  المتهم فأحد  به اإلصابة التهى ببطنهه والتهى أودت بحياتهه . وكهذا مهن شههادة كهل 

.......... ص ............ اللهههذين شههههدا بميهههمون مههها شههههد بهههه سهههابقهما . وأن مهههن / 

تحريات الرائد / أحد محمود خليفة والنقيب / يبراهيم نجا  مليجى شهاهين  دلهت علهى 

أن الوا عة حد.ت على النحو السالف البيان وأن المشاجرة سببها وجود خ فات سهابقة 

النيابهة العامههة بيهبط المهتهم األول بالهراعههات  بهين األسهرتين وأنهه  ههام بنهاء علهى يذن

المجهاورة لناحيههة نههة المحهههمين ومعهه المسههدم الههذى اسهتعمله فههى الحهاد  بينمهها  ههام 

اليابط يبراهيم نجا  المليجى شاهين بيبط  المتهم ال.انى ومعهه السه   الهذى أطله  

د أ هر لهه بأنهه ذات منه األعيرة النارية مختبئا كذل  فى الهراعات المجاورة لمنهله و ه

 الس   الذى أطل  منه تل  األعيرة  . 

  

تله  هههى الصههورة التههى اسههتقرت فههى ذههن المحكمههة عههن وا عههة الههدعوى والتههى        

 يت بإدانة المتهمين عنها بالعقوبة المقيى بها يد كل منهمها وههى السهجن المشهدد 

عمهدا ويحهراه سهه   لمهدة عشهر سهنوات بالنسهبة له ول / الطهاعن لقتهل المجنهى عليهه 

مششههخن وطلقاتههه دون تههرخيا وبحههبم المههتهم ال.ههانى إلحههراهه سهه حا ناريهها غيههر 

 مششخن وطلقاته دون ترخيا لمدة سنة واحدة م  الش ل  . 

 

ويبههين مههن مطالعههة أوراق الههدعوى أن الصههورة التههى أخههذت بههها المحكمههة  

ا ه  الهدعوى علهى جاءت مبتورة وال تصهور ووأ امت عليها  ياءها محل هذا الطعن 

يذ لهم تهذكر المحكمهة شهيئا . حقيقته وف  ما هو .ابت بأورا ها وما تم فيها من تحقيقات 

بأسباب حكمها عن أطراف تل  المشهاجرة التهى دارت بهين الطهرفين المتنهاهعين  ومها 
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 أسههفرت عنهههه تلهه  المشهههاجرة مههن يصهههابة شهههقي  المههتهم  وههههو مههن أسهههرة المتهمهههين

دت تههودى بحياتههه واتهههم بإحههدا.ها الشههاهد ال.ههانى مههن شهههود بإصههابات بال ههة برأسههه كهها

ـ عابههدين تمههام تمههام السههيد بيههربه بعصههى غليظههة ص وجههاء بههالتقرير الطبههى  اإل.بههات

المرفهه  بههاألوراق ص بمستشههفى جهينههة المركهههى ص أنههه بتو يهه  الكشههف الطبههى علههى / 

ء خمسهة غهره وجد مصابا بجر   طعى بفروة الرأم احتاج يلى يجهراشقي  المتهم  ـ 

 . جراحية ص و يى . .ة أيام تحت الع ج بالمستشفى

 

لهههم تعهههتن المحكمهههة ببيهههان ويييههها  أسهههماء الفهههريقين المتنهههاهعين ولهههم كمههها  

يستخلا من أ والهم ما يدل على أن  فريقا مهنهم كهان ههو البهادىء بالعهدوان وبالتهالى 

لحه  فهى اسهتعمال يكون الفريه  اخخهر فهى حالهة دفهاع شهرعى عهن نفسهه بمها يمنحهه ا

 .  القوة يد أفراد الفري  اخخر المعتدى

 

ظروف يصابة / شقي  المتهم سهالف الهذكر  كما لم تفسر المحكمة فى حكمها  

مهن رغهم مها تهدل عليهه تله  اإلصهابة  وظروف حدو.ها والم بسهات التهى أحاطهت بهها

ى الفهرض ـ عله ع  ة ظهاهرة بحالهة الهدفاع الشهرعى التهى تمسه  بهها دفهاع الطهاعنين

وههو فهى الحقيقهة لهم يكهن ـ بأن المتهم األول / الطاعن كان من بهين المتشهاجرين  جدال

من بينهم ولم يكن حايهرا و هت حهدو.ها وينهه كهان خهارج بلدتهه ولهم يحيهر يليهها يال  

 بمناسبة اتهامه ظلما وافتراء بقتل المجنى عليه !! بعد استدعائه

 

عتبارهها أن م بهم المجنهى عليهه كما لم تي  محكمة المويهوع كهذل  فهى ا 

كمها ههو .ابهت  39×  7ر 62وجهدت بهها .ه   فهوارق طلقهات عيهار حلمى تمام تمهام 

بتقرير الصفة التشهريحية لج.تهه وجهاء بهذل  التقريهر أن تله  الفهوارق مهن الطلقهات تهم 

خ أنها  فحصها وتحليل ما وجد بداخلها من آ.ار فتبين عنهد الكبسهولة  عميقها مفدوغة فهدغا
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كههل منههها تفههاع  ييجابيهها لمخلفههات  وأعطههت المسههحة التههى أخههذت مههن ه مركهههىوشههب

مؤشهرات ييجابيهة تهدل علهى سهب  يط  هها فهى و هت يتفه   ص وأعطت مهن .هم اإلط ق

 .   وتاري  الحاد 

 

مها ذكهره أفهراد فريه  من ذل  التصوير لوا عة الدعوى  أسقطت المحكمةكما  

أسهرة المجنهى عليهه وأن مهن بيهنهم مسهلحون  المتهمين من أنهم فوجئوا بعهدد كبيهر مهن

وكهان المجنهى بالعصى واألسلحة النارية وأمطروهم بوابل من طلقهات تله  األسهلحة ص 

خ بمسهدم أطله  منهه عهدة طلقهات  اصهداخ يصهابة خصهومه ص و هد تأكهد ذله   عليه مسلحا

ذكور المه التصوير من وجود  الطلقات الفارغة المشار يليها آنفا بم بهم المجنهى عليهه

( مههن أن  81/80.......... ) ا مهها شهههد بههه  عنههد تشههريت ج.تههه .  ييههاف يلههى ذلهه 

 أسههلحة وفههرادىناريههة ص وكههان معهههم كههانوا يطلقههون علههيهم أعيههرة  ............ وأوالده

بييههربوا بيههها نههار ص فيهه  عههن أن عابههدين تمههام يههربه علههى رأسههه بالشههومة التههى 

اد المذكور سرد هذه الروايهة حهين سهئل كمجنهى أحد.ت به اإلصابة سالفة البيان ص وأع

ذاكههرا األسههلحة التههى كههان يحملههها كههل مههن أفههراد الطههرف اخخههر ص  85/84عليههه ا 

كهان شهايل  »ص وأن .......... « ويرب منهه ماس  مسدم ».......... كان فذكر أن 

 وأعهادوا يهرب النهار مهرة أخهرىص وأنه يهربوا نيرانها علهيهم وعلهى بيهتهم ص  «فرد 

( مهههن أن   72/71( ص ومههها شههههد بهههه ............. ) ا 89/88( ص)ا 85/84ا )

ص وهاد بيهان تفاصهيل ههذا ........ مها يخهع علينها   بهل أخويها كهان شه اليرب النار 

 ( .  74/73( ص ) ا 73/72اإلط ق ل عيرة النارية عليهم بالصفحات ) ا 

 

ولهم يقتصهروا ص  تعهدد يطه قعهن بل ين من تحد.وا من الفري  اخخر تحهد.وا          

يط ق النيهران لواحهد بعينهه ص فقهال ..................)والهد المجنهى عليهه( ـ  على نسبة

علينها ص وم.هل نجلهه عابهدين  يهربوا  ههم: « الجمه  »متحد.ا بصهي ة  23/22 ال ا
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وأنهها كههل يللههى  أنهها معههرفع:  جههـ ـ   33/32تمههام عههن اتجاهههات اإلطهه ق فقههال ا 

ص وذكهرت شهفيقه محمهد  سمعت صوت يرب النهاربيقولوه و كانواك م اللى سمعته ال

ما مفاده أن الياربين كانوا أك.ر من واحد ص و هال بحصهر اللفهظ  :  38 /39تمام ا 

ـه وههو مها يؤكهد  «علينا نار تانى  ما ييربوعده مات علشان  لهميحنا  عدنا نقول  »

ع مسهههتفادة أييههها مهههن أ هههوال تعهههدد اليهههاربين مهههن الفهههريقين ص ووجهههود حالهههة شهههيو

 يهرب نههار شه الة ولهه :   وعائلههة .........  101/  102............ الهذى أورد ا 

ص  تمهام وعيالهه ال. .هةعلى بيتنا ص وأياف أن الياربين من آل ........ كانوا أربعة : 

هذا في  عهن الفهوارق ال. .هة سهالفة البيهان التهى ع.هر عليهها بطيهات م بهم المجنهى 

ص ولمها سهئل عنهها الرائهد أحمهد  والتى أعطت تفاع  ييجابيا لمتخلفهات اإلطه قليه ص ع

  ص وسههلما بههأن مهها أعههرفعخليفهة والنقيههب يبههراهيم نجهها  مليجههى شههاهين  ههاال عنههها :  

.  ولعهل  لنفهى حمهل آل تمهام ل سهلحة ويط  ههم النيهران عليهها  لهم تتوصهلالتحريات 

تصوير المتهم ال.انى وبا ى أفراد أسرته عهن أنههم فى ذل  كله وغيره ما يقط  بصحة 

تعريوا لعدوان مستمر ومتواصل ولم يكن هنا  مهن سهبيل لدفعهه يال باسهتعمال القهوة 

الههذى هههددهم بههالموت المحقهه  وبالقليههل اإلصههابات البال ههة حيهه   يههد هههؤالء المعتههدين

ذرا ين لهم يكهن كان اللجوء للسلطات العامهة لمنعهه والحيلولهة دون اسهتمراره أمهرا متعه

ـ  تمسهه  دفههاع الطههاعنين بتههوافر حالههة الههدفاع الشههرعى فههى جانبهمهها. ولهههذا  مسههتحي 

وعلى سبيل االفتهراض بالنسهبة للطهاعن األول ـ فيصهبت الفعهل المسهند يلهى كهل منهمها 

 مباحا ال ينطوى علهى  هدر مهن اإل.هم أو الخطهأ الموجهب للمسهئولية سهواء كانهت مدنيهة 

ر أن اسههتعمال القههوة فههى هههذه الحالههة يششههكل حقهها مشههروعا عمهه  أو جنائيههة . وباعتبهها

ال مسهئولية وال عقهاب علهى مهن يسهتعمل عقوبات التهى تهنا علهى أنهه  245بالمادة / 

نفسهه ومالهه طالمها تعهرض لخطهر حهال  القوة اسهتعماال لحقهه فهى الهدفاع الشهرعى عهن 

ا دامهت  هد اسهتعملت ومستمر  ال سهبيل لدرئهه ومنه  اسهتمراره يال باسهتعمال القهوة ومه

 بالقدر المناسب ولم يكن االستعانة بالسلطات العامة لو فه ومن  استمراره ممكنا  . 
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غابهت عههن تله  الصهورة ال.ابتهة بههاألوراق والتهى تنطه  بهها للوهلههة األولهى ـ           

خ وكليههة ولهههذا جههاءت صههورتها ال.ابتههة بههالحكم والتههى  يههت  محكمههة المويههوع تمامهها

بههل أن المحكمهههة أجههرت مسهههخها ر ص عنههها مبتهههورة وشههابها القصهههوعنين بإدانههة الطههها

 هوأخرجهت الوا عهة عهن صهورتها الحقيقيههة يلهى تصهور آخهر ال يتفهه  مه  مها تنبه  عنهه

 وال ما كشف عنه من و ائ  وحقائ  مادية ال تقبل جدالخ أو منا شة. أوراق التحقي 

 

علهى سهبيل القطه  مهن أمهر .ابهت  فإصابة / ........... فى رأسه بإصابة خطيرة

 أ.ناء تل  المشاجرة. وا   التقرير الطبى المو   عليه والم.بت لتل  اإلصابة

 

عنهد  بم بهم المجنهى عليههالتهى وجهدت لفهوارق الطلقهات وكذل  الحال بالنسهبة 

خ ممهها يطلهه  تلهه  تشههريت ج.تههه وهههذه الفههوارق تههدل كههذل  بيقههين  أنههه كههان يحههوه سهه حا

ص يذ ال يشسهتدل مههن يههبط تلهه  عهل يههد المتهمههين  وفههريقهم الطلقهات وأنههه اسههتعمله بالف

الفهههوارق معهههه وبم بسهههه يال ههههذا المعنهههى وال يسهههتخلا منهههها اال تلههه  الداللهههة وفههه  

خ كذل  لقواعهد المنطه  والتفكيهر السهليم  المجرى العادى ل مور وسيرها الطبيعى وطبقا

خ لهو أنهها  ص والش  أن تقدير المحكمة لوا عة الدعوى وكيفية حهدو.ها كهان سهيت ير حتمها

أن شههود  أدركت وفطنت يلى تله  العناصهر الجوهريهة السهاب  بيانهها ص باإليهافة يلهى

اإل.بات ال. .ة األول لم يدل أى منهم بشههادته بهالتحقي  االبتهدائى يال بعهد ميهى أك.هر 

مهه  أنهههم أوليههاء الههدم واألول والههد المجنههى عليههه وال.ههانى  مههن . .ههة أيههام علههى الوا عههة

ال.ال  شقيقاه حي  كهان المفهروض أن يبهادروا باتههام المتهمهين فهور حهدو  الوا عهة و

لكههى يمكههن يههبطهما والجريمههة  متلبسهها بههها ومهه  كههل منهمهها سهه حه المسههتعمل فههى 

وهذا التراخى فهى الهب ق ويبهداء األ هوال لهه داللتهه فهى خصوصهية الهدعوى الحاد  ص 

يذ يؤكد أن أيا منهم لم يكهن متواجهداخ بمكهان  ص كما أويت الدفاع فى مرافعته أنه الما.لة
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الحههاد  ويذا كههان  ههد تواجههد بههه فلههم يكههن فههى مقههدوره أن يعلههم الجههانى محههد  يصههابة 

المجنههى عليههه  مههن بههين المتشههاجرين وكههانوا ك.ههرة يتعههذر تحديههد محههد  تلهه  اإلصههابة 

أطله  فهى الوحيدة التى أودت بحياته من بين هذا الجم  الك.ير من المتشاجرين والهذى 

 خ له العشرات من المقذوفات النارية العشوائية ومن كل جانب.

 

 كما لم تفطن محكمة المويوع يلى مها ذكهره المجنهى عليهه لوالهده الشهاهد األول 

أنهها جههت لههى رصاصههة يهها  »عقههب يصههابته بأنههه أصههيب مههن عيههار نههارى يذ  ههال لههه : 

 بالتحقي  ( . 19ا / )  « والدى

 

ين أن مطله  تله  الرصاصهة التههى أصهابت المجنهى عليههه وتله  العبهارة تهدل بيقهه

خ بإط  هها عليهه مهن بهين ص من بين المتشاجرين  مجهول خاصة وأنه لم يتهم أحهداخ معينها

 ولو كان على علم به ألفصت لوالده عن شخصيته. المتشاجرين

 

غابههت عههن المحكمههة كليههة ولههم تههدخلها فههى كههل هههذه الحقههائ  ال.ابتههة بههاألوراق 

 د وهنهها عناصهر األدلهة المطروحهة أمامهها علهى بسهط البحه  و بهل تكهوينتقديرها عن

المحكمههة لههم عقيههدتها فيههها بمهها يصههم حكمههها بالقصههور المبطههل الموجههب للههنقض ص ألن 

تعط الو هائ  الوصهف الحقيقهى لهها ولهم تقهم بمها ينب هم عليهها مهن يهرورة اإللمهام بهها 

عن النتهائ  التهى حهد.ت وههى  ليتهوبكل ما أ.اره الدفاع من أوجه تمس  بها لنفى مسئو

فعهل المجنهى عليهه ويسهناد االتههام للطهاعنين بهإحراه كهل منهمها لسه   وذخيرتههه دون 

 ترخيا . 

 

وال محهل للقهول فهى ههذا الصهدد بهأن محكمهة المويهوع تتمته  بسهلطة تقديريههة  

خ مهه   مطلقههة فههى تقههدير و ههائ  الههدعوى وتكههوين عقيههدتها فههى شههأنها وفهه  مهها تههراه متفقهها
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ألن هههذا فهههم خههاط  والشهه  للسهههلطة مئنانههها و.قتهمهها ومهها يرتهها  لههه وجههدانها ص اط

التقديرية التى تتمت  بها محهاكم المويهوع يذ أن اسهتعمالها وسه مة وصهحة اسهتقامتها 

يستلهم بداهة توافر كافة عناصر التقدير ولواهمه بحي  تكهون مطروحهة بأكملهها أمهام 

 ايتها لتكوين عقيدتها للحكم بالبراءة أو اإلدانة.مدى جديتها وكف المحكمة  بل أن تقدر

 

بهل يتعهين أن تكهون ألن سلطة التقدير ال تنشأ مهن العهدم وال تسهتمد مهن فهراق ـ 

كافة العناصر ال همة للتقدير ومقوماته ومادتهه مطروحهة أمهام السهلطة المختصهة وأن 

بحه  أمامهها المطروحة على بسهاط ال تكون لجميعها مصادرها الصحيحة من األوراق

.هم يهأتم بعهد ذله  دور القهائم علهى ذله  التقهدير والهذى أنهاط بهه القهانون تله  السههلطة ص 

وعليههه بههداءة أن يتأكههد مههن اكتمههال وتههوافر كافههة العناصههر التههى يشطلههب منههه تقههديرها 

واستعمال سلطته فى شأنها فإذا كانت تل  العناصر  اصرة أو غيهر مكتملهة أو يشهوبها 

خ وسههديداخ .مههة تجهيههل أو تعمههي م أو غمههوض ويبهههام فههإن اسههتحالة تقههديرها تقههديراخ صههائبا

ص ألن التقدير الصحيت يتعين أن ينصهب علهى عناصهر مكتملهة وغيهر  يكون أمر مؤكداخ 

مبتههورة أو  اصههرة ويذا اسههتعملها صههاحبها و ههام بتقههدير أمههور مشههوبة بالقصههور كههان 

خ وباط خ.  تقديره والش  معيبا

 

المويوع عندما ا تصرت فى بسطها لو هائ  الهدعوى  ولهذا فقد أخطأت محكمة

يذ لههم تتنههاول فههم حكمههها بيههان كافههة و ائعههها علههى النحههو الههذى سههطرته فههى حكمههها ص 

عليه بتله  اإلصهابة الناريهة فهى بطنهه والتهى  والم بسات التى أحاطت بإصابة المجنى

ين جمعههت ولههم تههتفطن يلههى أن الوا عههة حههد.ت فههى مشههاجرة بههين عههائلتأودت بحياتههه ص 

خ بسه   نهارى مسهتعمل آنئهذ  أفرادا متعددين من كل أسرة وأن المجنى عليه كان مسلحا

ص باإليهافة  بداللة وجهود طلقهات فارغهة معهه مطلقهة فهى و هت يتفه  وو هت الحهاد ص 

يلى يصابة / ............... بإصابة خطيرة فهى رأسهه وههو مهن فريه  المتهمهين واتههم  
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ء عليههه بعصههى شههوم ـ و ههد أدى يغفههال المحكمههة لهههذه الو ههائ  ............... باالعتههدا

ال.ابتة بهاألوراق عنهد تقهديرها لحالهة الهدفاع الشهرعى التهى تمسه  بهها المتهمهان تقهديرا 

 ير .  لعدم توافر العناصر التى تمكنها من هذا التقدسليما 

 

وتكون المحكمة والحهال كهذل  و هد أ امهت تقهديرها علهى عناصهر سهطحية غيهر 

مقة بما يجافى الدور الواجب علهى القايهى الجنهائى والهذى يفهرض عليهه الخهوض متع

خ وال تعتنهه  مهها تقولههه سههلطة  خ أو ي.باتهها فههى أعمههاق الههدعوى والتصههدى لكافههة أدلتههها نفيهها

االتهام من أدلة  د يشوبها القصور أو تكهون  هد أملتهها األههواء الشخصهية واألغهراض 

لحقيقههة مههن أى دليههل تنبههىء عنههه وتههدل عليههه الخاصههة وينمهها لههه بههل عليههه أن يتقصههى ا

أوراق الدعوى ص كما أن عليه أن يبسط فى حكمه ما يدل على أنه بذل غايهة جههده فهم 

تقصههى الحقيقههة و ههام بههدوره اإليجههابى فههى البحهه  والتنقيههب عههن الحقيقههة مادامههت هههى 

 هدفه األسمى وغايته التى يسعى جاهداخ لبلوغها .

 

لسهلطة التقديريهة التهى تمارسهها محكمهة المويهوع هذا وترا ب محكمة النقض ا

وتسهههتلهم أن تفصههت المحكمههة فيههها عههن كافهههة مههن خهه ل أسههباب الحكههم ومدوناتههه ص 

عناصر الوا عة التى  يت باالدانة بناء عليها وعلى نحهو وايهت ال يشهوبه .مهة يبههام 

يهها ص فإذا كانهت الو هائ  التهى أوردتهها عهن الوا عهة المطروحهة عل أو  صور وغموض

مبتورة وغيهر مكتملهة واسهقطت منهها المحكمهة أجهائهها الجوهريهة وعناصهرها الهامهة 

خ بالتسهلط والتعسهف  خ والشه  يذ يصهبت اسهتعمال تله  السهلطة مشهوبا كهان تقهديرها معيبها

ص وتلهه  صههفات تتنههافى مهه  طبيعههة السههلطة القيههائية وتيههحى سههلطة ظالمههة ومسههتبدة 

 الحقوق ويع ء كلمة العدل والقانون .   وهى سلطة عادلة ال تسعى يال يلى حماية
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أن وكان على محكمة المويوع حتهى يسهلم  يهاؤها مهن ههذا القصهور المعيهب 

تفطن يلى األوجه الساب  بيانها وتيمن حكمها عناصرها بما يقن  المطل  علهى الحكهم 

بواجبهها بتهد ي  البحه  للتعهرف علهى وجهه الحه  فهى  وكذا محكمة النقض بأنها  امهت

 ى عن بصر كامل وبصيرة شاملة  . الدعو

 

كما كان عليها كذل  أن تقدر مو ف المتهمين فهى ظهل الظهروف الحرجهة التهى  

كانا عليهها ص  بهافتراض جهدال أن المهتهم األول كهان  متواجهداخ علهى مسهر  األحهدا  ص 

وحالتهما النفسية بعد اإلعتداء المفاج  عليهما وعلى أفهراد أسهرتيهما والمو هف الهد ي  

خ بهما كاد يقيى عليهما بمها تطلهب ا لذى وجدا نفسيهما فيه وهما يواجهان خطراخ محد ا

منهما سرعة مواجهة المو ف للخروج من خطره المتواصل ولو باسهتعمال القهوة يهد 

خصههومهما أو يطهه ق مقههذوفات ناريههة مههن .مههة سهه   لتفههريقهم ومههنعهم مههن مواصههلة 

ص وبمهها ال يجههوه مسههاءلتهما عنههها سههواء  عههدوانهم بمهها يبههيت األفعههال المسههندة يليهمهها

 بالنسبة إلصابة المجنى عليه األول أو يحراه الس حين وذخيرتهما دون ترخيا .

 

ترفههه  وصهههف باعتبهههار أن حالهههة الهههدفاع الشهههرعى التهههى كهههان عليهههها الطاعنهههان 

خ كهان وصهفها القهانونى ومهمها تعهددت تله   التجريم عن كافة األفعال المسندة يليهما وأيا

ص مادامت وا عة يحراه الس   والطلقهات دون تهرخيا الهمهة للهدفاع عهن  وصافاأل

النفم وال يمكن ممارسة هذا الح  يال باستعمال ذل  الس   وذخيرته يذ أن كافهة تله  

خ ال يقبل التجهئة.  األفعال مرتبطة ببعيها ارتباطا

 

خ لقواعههد المنطه  والتفكيههر السههليم  عههل الجههانى ال يجهوه أن يكههون فوبهديهى ووفقهها

خ اسههتعماال لحقههه فههى الههدفاع الشههرعى فههى جهههء منههه خ عليههه ص  مشههروعا خ معا بهها ومؤ.مهها

خ ال يقبههل التجهئههة  ص بمقتيههى القههانون بالنسههبة لفعههل آخههر الهم لههه ومههرتبط بههه ارتباطهها
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خ وكهذل  حياهتهمها  خ يكهون عمه خ مشهروعا ولهذا فهإن اسهتعمال ههذين السه حين ص فريها

 مختصة.دون ترخيا من السلطة ال

 

 ََوقضتَمحكمةَالنقضَبأن:ََََ

 صالتشهاجر بههين فهريقين يمهها أن يكهون اعتههداء مههن كليهمها لههيم فيهه مههن مههداف   »       

حيه  تنتفههى مظنههة الههدفاع الشههرعى عههن الهنفم ص ويمهها أن يكههون مبههادأة بعههدوان فريهه  

 لالشهرعى عهن الهنفم أو المها ورداخ له من الفري  االخر فتصدق فى حقه حالهة الهدفاع

ص متهى تهم بصهورة يخشهى  و د ينشأ هذا الح  ولو لم يسفر التعدى عهن أيهة يصهاباتص 

منها الموت أو جرا  بال ة يذا كان لهذا التخوف أسباب معقولهة لمها كهان ذله  ص وكهان 

 ههد أسههقط مههن الو ههائ  ال.ابتههة فههى التحقيهه  حسههبما تقههدم البيههان مهها الحكههم المطعههون فيههه 

عى عهن الهنفم دون أن يعهرض لداللهة ههذه الو هائ  ب يهر يرشت لقيام حالة الدفاع الشر

مسه  أو تحريههف ويقسهطها حقههها ييهرادا ورداخ عليههها . اسهتظهاراخ للصههلة بهين االعتههداء 

الذى و   على الطاعن والهذى و ه  منهه ص وأى االعتهدائين كهان األسهب  وأ.هر ذله  فهى 

يكهون  هد  صهر عهن  فهإن الحكهم ص يام أو عدم  يام حالة الهدفاع الشهرعى لهدى الطهاعن 

   « تصوير حقيقة الحالة التى كان عليها الطاعن والمجنى عليه و ت و وع الحاد 

 1017 ا ـ 158 ر م  ـ 45ـ م  16/11/1994نقض * 

 

 َبلَوقضتَمحكمةَالنقضَبأنه:َ

لمهها كههان الحكههم  ههد يسههتخلا مههن وا عههة الههدعوى أن المجنههى عليههه  »             

االعتداء بهها عليهه ص و هد  المتهم حاملين عصيا يحاولون د  دموا يلى منهل وآخرون 

الههدفاع لقيههام حالههة  يرشههتطعههن فيههها المههتهم المجنههى عليههه ص ممهها   حههد.ت مشههاجرة

 فيهها أن تعرض لهذه  الحالهة وتقهول كلمتهها المحكمة كان يتعين علىص فإنه  الشرعى
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حكمههها يكههون  ويذ لههم تفعههل المحكمههة ذلهه  فههإن حتههى ولههو لههم يههدف  الطههاعن بقيامهههاص 

 «معيبا بالقصور مما يوجب نقيه 

     767 ا ـ 170 ر م ـ 35ـ م 14/11/1984نقض *  

  

ل مههن يههدخل فههى أريههه عنههوة لمنهه  ب هههههذا الحهه  يقههوم فههى جانههب المههداف      و »       

ى يعتهداء اإلنتفاع بها ص وأن ح  الدفاع مقرر للمداف  ولو لم يكن  د حصهل مهن المعتهد

ل يكفى أن يكون  د صدرت من المهاجمين أفعهال يخشهى م أو المال ببالفعل على النف

غتصههاب مهال ال يههر والحرمههان منهه دون حهه     ـ ات أو الجهرو  البال ههة ومنهها المههو

 0 هوما  يت به محكمة النقض فى العديد من أحكامهاو

 765  ا ـ 153 ر م ـ 19ـ م  24/6/1968*  نقض 

 683 ا ـ 260 ر م ـ 2ـ م  27/2/1951*  نقض 

 388 ا ـ 291 ر م ـ 6ـ مجموعة عمر ـ جـ  24/1/1944*  نقض 

 463 ا ـ 93 ر م ـ 16ـ م  17/5/1965*  نقض 

 606 ا ـ 136 ر م ـ 23ـ م  24/4/1972*  نقض 

 684 ا ـ 129 ر م ـ 37ـ م  2/10/1986*  نقض 

 ا ـ 437 ر ههم ـ 6ـ مجموعههة عمههر ـ جههـ  25/12/1944* نقههض  

572  

  

 َََبأنَوقضىَكذلك:ََ

التعههدى عههن   حتههى ولههو لههم يسههفر «تقههوم وا عهها و انونهها  حالههة الههدفاع الشههرعى  »   

ومهمها   »( ص  234 ا ـ 111 ر هم ـ 6ـ م  21/12/1954نقهض )  « أصابات

ـ مجموعههة القواعههد  4/4/1949نقههض )  « كانههت درجههة االعتههداء ولههو كههان  بسههيطا

والقهههانون اذ  هههرر حههه  الهههدفاع  »( ص ـ   821 ا ـ 858 ر هههم ـ 7القانونيهههة ـ ج 

لهم علهى نفهم  المهداف  أو علهى غيهره ص فانهه  كل اعتهداءالشرعى وجعله حقا يبيت دف  
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  «0فهههههى االعتهههههداء الهههههذى يبهههههيت الهههههدفاع  هههههدرا معينههههها  مهههههن الجسهههههامة  يشهههههترط

بههل ان مجههرد انعههدام ( ص ـ  431 ا ـ 142 ر ههم ـ 6ـ م  11/1/1955) نقههض

بههه حهه    بهين مههاو   مههن المتهمههين لجسهامته الينتفههىالتناسهب بههين االعتههداء لبسههاطته و

 ـ 8ـه م 2/4/1957نقهض )  « الهدفاع الشهرعى  كمها ههو معهروف بههه  فهى القهانون

انون ال يمكههن أن القهه  »( ـ كمهها  يههت محكمههة الههنقض بههأن :  358ا ـ  95 ر ههم

عند تخوف اإلعتداء عليه لما فى ذل  من الجهبن الهذى ال تقهره  بالهرب يطالب اإلنسان

 2ص  نقههههض  1ـ ا  1ـ  4ـ م  6/01/1952نقههههض ) « الكرامههههة اإلنسههههانية

 (  162ـ  ا  171ـ ر م  7ـ م  القواعد القانونية ـ محمود عمر ـ ج  5/1946/

 

و هد  صهرت فهى بيهان وا عهة ويذ كان ما تقدم جميعه وكانت محكمهة المويهوع 

و هد حجبهها ص  يانههالدعوى بكافة ظروفها والم بسات المحيطة بها على نحو ما سب  ب

ص  ذل  عن تقهدير حالهة الهدفاع الشهرعى التهى تمسه  بهها دفهاع الطهاعن أ.نهاء المحاكمهة

و د خه  حكمهها مهن رد سهائ  علهى ههذا الهدفاع الجهوهرى ومهن .هم يكهون حكمهها و هد 

خ نقيه واإلعادة خ لقصوره واجبا  .جاء معيبا

 

َ:َثانياًَ:َقصورَآخرَفىَالتسبيب

ص اسهتناداخ  باإليافة يلى صهورتها بأكملههاص  ان الوا عةناهع دفاع الطاعن فى مك

تؤكهد أن الحهاد  و ه  فهى مكهان يلى أن كافهة العناصهر والهدالئل ال.ابتهة علهى الطبيعهة 

مهن عهدم وجهود .مهة ص واستدل الدفاع على ذل   آخر غير المكان الذى وجدت به الج.ة

خ بأن ا دماء بالمكان الذى  يل بأن الج.ة سقطت فيه لمجنى عليه أصهيب بمقهذوف ص علما

كان البد أن توجهد آ.هاره بهذل  المكهان يذا نارى فى بطنه وتسبب ذل  فى نهيف غهير 

ص كما أدعى شههود اإل.بهات بهأ والهم ص حتهى ولهو كهان المجنهى  كان الحاد   د و   فيه

بهأن أ هوال شههود عليه  د نقهل منهه يلهى داخهل منهلهه بعهد يصهابته ص األمهر الهذى يقطه  
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ممهها دعههى عيههو النيابههة  جههاءت منا يههة للوا هه  المههادى ال.ابههت مههن المعاينههة اإل.بههات

عههن السههبب فههى عههدم المحقه  يلههى التسههاؤل عنههد منا شههة شهههود اإل.بهات أ.نههاء التحقيهه  

ص  وجود آ.ار دماء أو فوارق طلقات بالمكان الذى سهقط فيهه المجنهى عليهه بعهد يصهابته

يمكن ال.قهة بهها أو االطمئنهان يليهها ص ة ولم يصدر من أى من هؤالء الشهود يجابة مقنع

ألن  اسهتبعاد شههادة كهل مهنهم لعهدم صهحتهااألمر الذى كان يتعين معهه علهى المحكمهة 

 الوا   المادى ال يكذب.

 

متى كان دفاع الطهاعن   هد  هام علهى نفهى و هوع الحهاد  فهى لما هو مقرر بأنه و      

ذلهه  بشههواهد منههها مهها أ.بتتههه  المكههان الههذى وجههدت ج.ههة المجنههى عليههه فيههه ودلههل علههى

مههن عههدم وجههود آ.ههار دمههاء فههى مكانههها رغههم أن المجنههى عليههه أصههيب بعههدة  المعاينههة

جرو  طعنية بالرأم والوجه وكان الحكهم المطعهون فيهه  هد أغفهل  داللهة ذله  ـ وههو 

عليه ـ لو صهت ـ النيهل مهن أ هوال شهاهدى  ينبنىالدعوى دفاع جوهرى لما فى صورة 

ن يقتيهى مهن المحكمهة أن تفطهن يليهه وتعنهى بتحقيقهه أو ان تهرد عليهه األ.بات مما كها

الرد عليه جملة فإن حكمها يكون معيبا متعينها نقيهه  ما  و د أغفلتأه يبرد سائ  ينق

 0واألحالة 

 ق 1345/42ـ طعن  87 ا ـ 21 ر م ـ 24ـ م 22/1/1973 نقض *           

 

 َقضتَمحكمةَالنقضَبأنهو:َ

  فى اعتبار دفاع الطاعن جوهريا أن يسهكت الهدفاع عهن طلهب دعهوة اليقد »         

ذل  أن مناهعته فهى تحديهد مكهان الحهاد  الهذى و ه  فيهه يتيهمن أهل الفن صراحة ـ 

وأنههه يذا كههان األصههل أن  . فهى ذاتههه المطالبههة الجاهمههة بتحقيقهه  والههرد عليههه بمهها يفنهده

ة التدليليهههة لعناصهههر الهههدعوى المحكمهههة لهههها كامهههل السهههلطة التقديريهههة فهههى تقهههدير القهههو

يال أن هذا مشهروط بهأن تكهون تله  المسهألة ليسهت مهن المطروحة على بساط البح  ـ 

  0« المسائل الفنية البحت التى التستطي  بنفسها أن تش  طريقها إلبداء الرأى فيها
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 0ق 11238/59ـ طعن  451 ا ـ 126 ر م ـ 34ـ م  1/4/1973*  نقض 

 ق 123/43ـ طعن  727 ا ـ 92 ر م ـ 41ـ م  17/5/1990*  نقض 

 

ولههذا  بناء على رغبهات شخصهية أو أههواء خاصهةأما أ وال الشهود فقد تصدر 

يتعين استبعادها يذا ما تعاريت م  الوا   المادي أو جهاءت مخالفهة لمها ههو .ابهت بهه 

. ولم تأخذ محكمة المويوع بهذا الهدفاع وأطرحتهه اسهتنادا يلهى أ هوال شههود اإل.بهات 

مهه  أن تلهه  األ ههوال هههى بههذاتها محههل النعههى عليههها بمخالفههة الحقيقههة ورماههها الههدفاع 

 . وعلى الدفاع  .  بالكذب ولما ينطوى عليه هذا الرد من مصادرة على المطلوب

 

بلوغها ل ايهة األمهر فيهه  وكان يتعين على المحكمهة تحقيه  ههذا الهدفاع الجهوهرى

علهى األوراق وأ هوال شههود اإل.بهات  بندب أحد خبراء الطب الشهرعى لططه عوذل  

وبيان ما يذا كان يمكن أن يق  الحاد  فى المكان المحدد بمعهرفتهم دون أن توجهد .مهة 

 عند معاينته فى أعقاب الحاد  مباشرة دماء به

  . 

 َوقضاءَمحكمةَالنقضَمستقرَومتواترَاستقراراَوتـواتراَيننيـانَعـن

َ:َََعلىَأنه،َـََالاستشهاد

ن كهههان للمحكمهههة كامهههل السهههلطة فهههى تقهههدير القهههوة التدليليهههة لعناصهههر يو  »            

فيمها تسهتطي   ان تفصهل الدعوى المطروحة على بساط البح    وهى الخبيهر االعلهى 

مسهألة فنيهة بحهت أن تتخهذ مهن  اال أنه  يتعين على المحكمة متهى واجههتص  فيه بنفسها

للمحكمهة  أن   ص  وعلهى أنهه اليسهوق الوسائل  لتحقيقها  بلوغها الهى  غايهة األمهر  فيهها

 ليسهت مهن العلهم العهام ذل  الى دراية فنية تبدى رأيها فى مسألة  فنية بحتة  لمايحتاجه

فههى   وعلههى ان القطهه الخبيههر  الفنههى فههى مسههألة  فنيههة ص  محههلأن  تحههل نفسههها  والص  

 0 «  الخبرةعلى استطـ ع رأى أهـل  يتو فمسألة فنية  بحتة 
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   671 ا ــ 131 ر م ــ 12ــ م  6/61 /13ائى*  نقض  جن

   336 ا ــ 84 ر م ــ 13ــ م  10/4/62*  نقض جنائى 

   352 ا ــ 89 ر م  ــ 13 م ــ 16/4/62 *  نقض جنائى

    610 ا ــ 152 ر م ــ 13ــ م  8/10/62*  نقض جنائى   

    92 ا ــ 19 ر م ــ 15 م ــ 27/1/64*  نقض جنائى   

   937  ا ــ 179 ر م ـ 16ــ م  20/12/65جنائى *  نقض 

    726 ا ــ 144 ر م ــ 18ــ م  29/5/67*  نقض جنائى 

    887 ا ــ 177 ر م ــ 18ــ م  26/6/1967*  نقض جنائى 

    690 ا ــ 134 ر م ــ 18ــ م  22/5/1967*  نقض جنائى  

   1110 ا ــ 231 ر م ــ 18ــ م  14/11/67*  نقض جنائى  

    33 ا ــ 6 ر م ــ 19ــ م  8/1/68*  نقض  جنائى 

      546 ا ــ 107 ر م ــ 19ــ م  13/5/68*  نقض جنائى  

   600 ا ــ 119 ر م ــ 19ــ م  27/5/68*  نقض جنائى  

    828 ا ــ 165 ر م ــ 20ــ م 6/69/  2*  نقض  جنائى  

   258 ا ــ 89 ر م ــ 21ــ م  15/3/1970*  نقض  جنائى   

   590 ا ــ 142 ر م ــ 22ــ م  31/10/71*  نقض  جنائى   

   451 ا ــ 92 ر م ــ 24م ــ  1/4/1973*  نقض  جنائى   

   849 ا ــ 183 ر م ــ 25ــ م  9/12/74*  نقض  جنائى  

     388 ا ــ 74 ر م ــ 29ــ م  9/4/78*  نقض  جنائى  

 727 ا ـ 126 ر م ـ 41م ـ  17/5/1990*  نقض   جنائى  

 ق  59/ 1303ـ الطعن  581 ا ـ 114 ر م ـ 45ـ م  1994/  3/  30* نقض مدنى 

 60 / 2096ـ الطعهن  1183 ا ـ 224 ر م ـ 45ـ م  1994/  7 /10* نقض مدنى 

 ق 
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 / 2684ص  2381ـ الطعنههان  581ـه  116ـ ا  46ـ م  1995/  4 /5* نقهض مههدنى

 ق  60

 ق  51 / 801ـ الطعن  328 ا ـ 66 ر م ـ 47ـ م  1996 /1/  29* نقض مدنى  

 ق  60 / 1352ـ  الطعن  605 ا ـ 113 ر م ـ 47ـ م  1996 /3 /31* نقض مدنى 

 ق  60 /  979ـ الطعن  1474 ا ـ 268 ر م ـ 47ـ م  1/12/1996* نقض مدنى 

 / 3162ـ الطعههن  1648 ا ـ 302 ر ههم ـ 47ـ م  12/1996/  29*  نقههض مههدنى 

 ق  59

    854  ا ــ 165 ر م ــ 11ــ م  29/11/60*  نقض جنائى   

 

وهههذا التحقيهه  كههان يتعههين علههى المحكمههة أن تقههوم بههه دون طلههب صههريت مههن 

الدفاع . يذ أن مناهعته وعلى النحو السالف بيانه تنطوى على طلهب جهاهم بإجرائهه يذ 

 .  لةال يفهم منها يال  هذا المعنى وال يستدل فيه يال تل  الدال

 

 ََوقضتَمحكمةَالنقضَبأنه:َ

خ أن يسهكت عهن طلهب دعهوة أههل »          ال يقد  فهى يعتبهار دفهاع الطهاعن جوهريها

الفن صراحةخ ما دامت مناهعته تتيمن فهى ذاتهها المطالبهة الجاهمهة بهالتحقي  أو الهرد 

 «  بما يفنده

 ق 43لسنة  123ـ طعن  451ـ ا  92ـ ر م  24ـ م  1/4/1973*  نقض 

 1220ـ ا  219ـ ر م  32ـ م  30/12/1981نقض  * 

 

باإليافة يلى ما هو مقرر مهن أن تحقيه  األدلهة فهى المهواد الجنائيهة ههو واجهب 

 .    المحكمة فى المقام األول وال يجوه بحال أن يكون رهن مشيئة المتهم أو دفاعه

 

ى تجريهها العبرة فى المحاكمات الجنائية بالتحقيقات التهولما هو مقرر كذل  بأن 

بحيور المتهمين ودفاعهم  سواء إل.بهات التهمهة يهدهم أو نفيهها  المحكمة فى الجلسة
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. ويذ أمسكت المحكمة عن يجهراء ذله  التحقيه  مه  أنهه ظهاهر التعله  بالهدعوى  عنهم

 والهم للفصل فيها . فإن الحكم يكون معيبا لقصوره متعين النقض .

 

 

 

 ََكامهاَبأنوقدَقضتَمحكمةَالنقضَفىَالعديدَمنَأح:ََ

فهى المقهام األول وواجهب  ههو واجهب المحكمهةتحقي  األدلة فهى المهواد الجنائيهة  »    

فهى  وب هض النظهر عهن مسهل  المهتهمعلى المحكمة تحقي  الهدليل مهادام تحقيقهه ممكنها 

اليصههت أن يكههون رهههن شهأن  هههذا الههدليل ألن تحقيهه  أدلههة اإلدانههة فهى المههواد الجنائيههة 

 « المداف  عنهمشيئة  المتهم أو 

  442 ا ـ 84 ر م ـ29ـ م 24/4/78* نقض 

 821 ا ـ 185ر م  ـ 35ـ م 25/11/84* نقض 

 621 ا ـ 124 ر م ـ 34ـ م 11/5/83* نقض 

  2ـ ا  2ـ ر م / 7ـ مجموعة القواعد القانونية ـ ج  5/11/45* نقض 

 ا ـ  120 ر هم ـ 7ـ مجموعهة القواعهد القانونيههة ـ ج  25/3/46* نقهض 
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 ََكماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه:ََ

الههذى تجريههه  التحقيهه  الشههفوى األصههل فههى األحكههام الجنائيههة  أن تبنههى  علههى »    

المحكمههة بالجلسههة  وتسههم  فيههه فههى مواجهههة المههتهم شهههادات الشهههود مههادام سههماعهم 

  0 «ممكنا 

  870 ا ـ 179 ر م ـ 33ـ م  11/11/82* نقض 

 120 ا ـ 21 ر م ـ 29ـ م 30/1/78* نقض 

 412 ا ـ 86 ر م ـ 24ـ م  26/3/73* نقض 
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 456 ا ـ 93 ر م ـ 24ـ م  1/4/73* نقض 

 

 

 

 َبأنَتكماَقض: 

اإلعههراض عنههه بقالههة الههدفاع الههذى  صههد بههه تكههذيب أ ههوال الشههاهد ال يسههوق  »    

للهدفاع  بهل  اإلطمئنان يلى ما شهد به الشاهد المذكور لما يم.له ههذا الهرد مهن مصهادره

وال يقد  فهى ههذا أن يسهكت الهدفاع عهن طلهب أمره بتحقي  تجريه المحكمة  أن ينحسم

 « يجراء هذا التحقي  ما دام أن دفاعه ينطوى على المطالبة الجاهمة بإجرائه

 1220 ا ـ 219 ر م ـ 32ـ م  30/12/1981*  نقض 

 

 َوقدَجرىَقضاءَالنقض:َ

ـ ومهن شهأنه لهو صهت أن  تدفاعه تكذيب شاهد اإل.بايذا كان الدفاع  د  صد من  »    

خ علهى المحكمهة أن تمحصهه وتقسهطه يت ير به وجه الهرأى فهى الهدعوى  فقهد كهان لهامها

خ يلى غايهة األمهر فيهه هه ين ههى رأت  حقه بتحقي  تجريه بلوغا أو تهرد عليهه بمها يشُدحيش

بقالهة اإلطمئنهان يلهى يطراحه أما و هد أمسهكت عهن تحقيقهه وكهان مها أوردتهه رداخ عليهه 

شاهد غير سائ  لما ينطوى عليه من مصادرة الهدفاع  بهل أن ينحسهم أمهره فهإن ا وال ال

خ   0 «حكمها يكون معيبا

 714 ا ـ 124 ر م ـ 41ـ م  10/5/1990*  نقض 

  

شههود اإل.بهات سهئلوا عهن كيفيهة تعليهل عهدم وجهود آ.هار يياف يلى ما تقهدم أن 

مكهان وجهود الج.هة فقهرروا دماء بمكان الوا عة يذا ما كانت جريمة القتل  د و عت فهى 

جميعا أن السبب فى ذله  يرجه  يلهى أن والهده كهان ييه  يهده علهى مكهان يصهابته فهى 
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من ذل  المكان بحيه  تلهو  األرض مهن تحتهه . و هد  بطنه مما حال دون تدف  الدماء

 أجابوا عن ذل  عندما سئلوا بالتحقي   . 

 عليه  .  حدو  المجنى ما تعليل  لعدم وجود آ.ار دماء بمحل م .

هها الرصاصههة جههت فيههه كههان وا هه  علههى ظهههره وأنهها حطيههت  ج .  يبنههى لم 

ومها  15) ا   ييدى فى مكهان مها انيهرب وعشهان كهده مها نههفع

 بعدها ( . 

 

وتل  الصورة كان يلهم استظهار مدى صحتها بواسطة الطهب الشهرعى  لحسهم 

طة التحقيه  وكهان علهى سهلـ  التساؤل عن سبب عدم وجهود آ.هار دمهاء بمكهان الحهاد 

سهلطة الحكهم وعليهها أن  باعتبارهها تدار  هذا القصور ومن بعهدها محكمهة المويهوع

تستكمل أوجهه القصهور فهى التحقيه  اإلبتهدائى . ويذ لهم تفعهل فهإن حكمهها يكهون معيبها 

 لقصوره فص  عن يخ له بح  الدفاع بما يستوجب نقيه كما سب  اإلييا   . 

أن شههود اإل.بهات المهذكورين آخهر مهؤداه كما تمس  الطاعن بهدفاع جهوهرى  

الذى و   فى مكان آخهر .هم نقلهت الج.هة مهن ذله  المكهان ص  لم يتواجدوا بمكان الحاد 

يلى مكان وجودها أمام مسكن المجنى عليهه لطيههام بهأن الشههود المهذكورين عاصهروا 

 ص واسههتدل الههدفاع علههى ذلهه  مههن ذلهه  الخهه ف الجههوهرى  الوا عههة وعههاينوا أحههدا.ها

والتنا ض الظاهر من تصوير هؤالء الشهود عن مو ف الجانى من المجنهى عليهه عهن 

يطههه ق المقهههذوف النهههارى الهههذى أصهههابه فهههى بطنهههه ـ فقهههد  هههرر الشهههاهد ال.هههانى / 

بأن الطاعن كان فى مسهتوى أعه   بنحهو متهر مهن المجنهى عليهه عنهدما ............... 

ا القهول يتعهارض مه  مها ههو .ابهت الرصاصهة القاتلهة مهن سه حه  .  وههذأطل  عليهه 

بتقرير الصفة التشريحية عن مو ف اليارب مهن الميهروب ص والهذى لهم يهرد بهه مها 

ص كمها ال يتفه  مه  مها ذكهره  المجنى عليه كان من أعلى يلى أسفليفيد أن اتجاه يصابة 
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 بأن الجانى كان على ذات المسهتوى مهن المجنهى عليههالشاهد األول والد المجنى عليه 

. 

 

مما كهان يسهتلهم والتنا ض مما يستعصىعلى  المواءمة والتوفي   عارضوهذا الت       

كذل  دعوة الطبيب الشرعى لحسم هذا الخ ف لتعلقه بصورة الوا عة وكيفيهة حهدو.ها 

 بما لذل  من أ.ر على  تكوين عقيهدة المحكمهة ومهدى اطمئنانهها أل هوال ههؤالء الشههود

على الوا عة ورماهم الدفاع بالكهذب وتيهليل العدالهة ص الذين نصبوا من أنفسهم شهودا 

يذ لم يكن أحد منهم متواجدا يبان حدو  الوا عهة ص فيه  عمها شههدت بهه / ......... ) 

بههالتحقي  بأنههها وهوجههها وأوالدههها عمههدوا يلههى االختبههاء داخههل منهههلهم عنههد (  14ا/

و مها ذكهره الشهاهد وههالتهى حهد.ت ص   سماعهم صوت يطه ق النيهران أ.نهاء المشهاجرة

نهه لهم يشهاهد والهده أو شهقيقه ( بالتحقي  أ 30الذى  ـرر ) ا/ال.انى كذل  / ..........

 حدو.ها .  ............ بمكان الوا عة و ت

 

ولما كان التصدى للتعهارض بهين الهدليلين القهولى والفنهى ممها يستعصهى علهى          

ومن .م ف  يجهوه ل يهر الفنيهين المختصهين المواءمة والتوفي  من األمور الفنية البحتة 

ألن ذله  أمهر ص  من خبراء الطب الشرعى بحه  ههذا التعهارض ويبهداء رأى فهى شهأنه

حههدود العلههم  محظهور حتههى علههى المحكمههة نفسههها باعتبههار أن تله  األمههور الفنيههة تفههوق

ص والههذى ال يحتههاج العلههم بههه يلههى دليههل ص ويذ لههم تجههر ذلهه  التحقيهه   المكفههول للكافههة

وأسندت فى حكمها محل هذا الطعهن يلهى الهدليلين القهولى والفنهى معها  رغهم مها بينهمها 

 عن يخ له بح  الدفاع بما يستوجب نقيه .

 

*  أحكام النقض سالفة البيان فى وجوب الرجوع فى المسائل الفنيهة ألههل الخبهرة 

 ولو دون طلب من الدفاع .



28 

 

 

ص فإنه يكهون و هد شهابه  صهور آخهر فهى ويذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر      

 التسبيب يستوجب نقيه .

 

َ:َقصورَآخرَفىَالتسبيب:ََثالثا

نهاهع دفههاع الطهاعن كههذل  فههى همهان الحههاد  ألن المظههاهر التهى وجههدت عليههها        

ال تسههتقيم مهه  الهههمن المحههدد بههأ وال شهههود اإل.بههات وهههو ظهههر يهههوم ج.ههة المجنههى 

.ههة  ويههعت فههى . جههة المستشههفى فههى درجههة أن الجص مهه  م حظههة  16/12/2008

ممها كهان يتعههين لحهين يجهراء التشههريت صهبا  اليهوم التهالى ص   حهرارة أ هل مهن الصهفر

يقط  بهأن الحهاد  لهم يقه  ص األمر الذى  معه أن تظل الج.ة على حالتها  بل حفظها بها

مهن ذله   فى ذل  التو يت الذى ادعاه شهود اإل.بات بأ والهم ص وأنه و   فى همهن ابعهد

الو ت المحدد بأ والهم ص خاصة وأن أحدا من أهلية المجنى عليهه لهم يبله  عهن الحهاد  

لههم يشههأ اإلفصهها  عههن اسههمه  مههن مجهههولص وينمهها تههم يبهه ق الشههرطة بههه فههى حينههه 

يلى تراخهى ا هوال الشههود وههم والهد المجنهى عليهه وشهقيقاه لعهدة وشخصيته باإليافة 

 ة مبررات مقبولة .تالية لو وع الحاد  دون .م أيام

وكهان األمههر يقتيههى التصههدى لههها ص  يظاهرههها الوا هه  ويسههاندهاوتله  المناهعههة        

كبير األطباء الشرعيين وال يسوق يطراحه  وااللتفهات عنهه  بواسطة الخبير الفنى وهو

بقالهة االطمئنهان يلهى مها جهاء بتقريههر الصهفة التشهريحية ص وبهأن الحهاد  يمكهن أن يقهه  

ألن ذله  التقريهر وتله  األ هوال ههى ر الوارد على لسهان شههود الوا عهة ص وف  التصوي

ص لمها ينطهوى عليهه ههذا الهرد  بذاتها محل النعى بمخالفة الحقيقة وعدم مطابقتهها للوا ه 

 وعلى الدفاع  .  لمطلوبامن مصادرة على 
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كمهها أويههت الههدفاع كههذل  أن التقريههر الطبههى الشههرعى ذهههب يلههى أن يصههابة          

ص بما ال يتف  م  ما ذههب يليهه شههود اإل.بهات  فى بطنه حد.ت من اليمين لمجنى عليها

كهان فهى مواجههة المجنهى عليهه بأن الجانى محهد  تله  اإلصهابة ص وههو المهتهم األول 

لهم ي.بهت بهدليل ص باإليافة يلى أن المقذوف المسهتخرج مهن ج.هة المجنهى عليهه  وأمامه

والهذى  يهل بأنهه كهان بحهوهة الطهاعن األول فهى   فنى أنه مطل  من الس   الميهبوط

حي  لم يقط  الطبيب الشرعى بهرأى نههائى فهى و ت معاصر لو ت حدو  الوا عة ص 

وأصهول االسهتدالل  هذا الصدد وجاء تقريهره مبنيها علهى االحتمهال والظهن بمها ال يتفه 

ال فههى األمههور الجنائيههة والتههى يلهههم أن يكههون .بوتههها وعلههى نحههو يقينههى  ههاط  بحيهه  

مما كان يقتيهى نهدب كبيهر األطبهاء الشهرعيين  يتطرق يليه أدنى ش  أو أ ل احتمال .

 .  وهو األك.ر خبرة وعلما ممن  ام بتحرير التقرير الطبى المرف  باألوراق

 

 ََوقدَاستقرَعلىَذلكَقضاءَالنقضَوقضىَبأن:َ

ر التيههبم اسههتناداخ يلههى مظههاه همههان و ههوع الحههاد  مناهعههة المههتهم فههى»              

الرمى التى وجدت عليها الج.هة وفهى حالهة ال تتفه  مه  الو هت المحهدد لو هوع الحهاد  

خ ل ايهة األمهر  وف  ا وال شهود اإل.بات دفاع جوهرى يتعين على المحكمة تحقيقه بلوغا

وذلهه  بنههدب  الطبيههب ـ   فيههه يذ يترتههب عليههه لههو صههت ت يههر وجههه الههرأى فههى الههدعوى

فهى تله  المناهعهة واليجهوه يطراحهها بقالهة اإلطمئنهان يلهى الشرعى إلبداء رأيه الفنى 

أ وال شهود اإل.بات مها دامهت بهذاتها محهل النعهى بعهدم الصهحة والتهى رماهها الطهاعن 

 ويخ لههبالكذب ويذ خالف الحكم المطعون فيهه ههذا النظهر فإنهه يكهون معيبها لقصهوره 

 0«  بح  الدفاع  متعينا نقيه

 2290ـ طعهن  1220 ا ـه219 ر هم ـ 32ـ م   30/12/1981*   نقض 

 ق 51/

 ق 53/ 951ـ طعن  730 ا ـ 146 ر م ـ 34ـ م  2/6/1983*  نقض 

 



30 

 

تقهوم بهه كهذل  مهن تلقهاء نفسهها وهذا التحقي  كهان يتعهين علهى المحكمهة أن             

ص ألن ههذ ههو واجبهها فهى المقهام األول ص وألن تحقيه  ودون طلهب صهريت مهن الهدفاع 

الههذى يتعههين عليههه  القايههى الجنههائى المحكمههة أمههر بفريههه مبههدأ ا تنههاع بمعرفههةاألدلههة 

معايشة تل  األدلة سواء إل.بات التهمة يد المتهم أو نفيهها عنهه معايشهة فعليهة وعقليهة 

بعيههدة كههل البعههد عمهها تويههحه األوراق والمحايههر المكتوبههة مههن أ ههوال ومعلومههات 

 ع المطلوب لدى  ياة الدعوى .جامدة ص يذ يستحيل م  هذا الجمود تكوين اال تنا

 

أن يحكهههم يجهههراءات جنائيههة وأوجبهههت  302و ههد نصهههت علهههى ذلهه  المهههادة            

القايى فى الدعوى بحسهب العقيهدة التهى تكونهت لديهه بكامهل حريتهه وال يجهوه لهه أن 

ص و د تهواترت علهى ذله  أحكهام الهنقض  يبنى حكمه على دليل لم يطر  أمامه بالجلسة

جهراء المحكمهة التحقيه  النههائى  كلمها اتصهل ذله  التحقيه  بوجهه ههام مؤكدة وجوب ي

من أوجه يظهار الح  فهى الهدعوى ص ومتهى كهان ظهاهر التعله  بمويهوعها ص والهمها 

للفصل فيها على وجه صهحيت وال يقهد  فهى واجهب المحكمهة القيهام بهالتحقي  الواجهب 

صهد بهه تكهذيب أ ههوال و يهت بههأن الهدفاع الهذى  عليهها أن يسهكت الهدفاع عهن طلبهه ص 

الشهود ال يسهوق اإلعهراض عنهه بقالهة االطمئنهان يلهى مها شههد بهه ههؤالء الشههود لمها 

يم.له هذا الرد من مصادرة للدفاع  بهل أن ينحسهم أمهره بتحقيه  تجريهه المحكمهة ص وال 

يقهد  فهى ذله  أن يسهكت الهدفاع عهن طلهب يجهراء ههذا التحقيه  مها دام دفاعهه ينطههوى 

 . رائهعلى المطالبة بإج

   1220ـ ا  219ـ ر م  32ـ م  30/12/1981*  نقض 

 َََوقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه:ََ

التحقي  الظاهر التعل  بالدعوى واله هم للفصهل فيهها على المحكمة أن تجرى  »      

والمنت  فى مويوع النهاع أو أن تعرض لطلبه بأسباب حكمهها وتهرد عليهه بمها يبهرر 

 «  كان حكمها معيباعدم االستجابة يليه ويال  
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 805 ا ـ 393 ر م ـ 3ـ م  1952/  4/ 8نقض * 

 

ويذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ص فإنه يكهون و هد شهابه القصهور فهى           

 التسبيب بما يستوجب نقيه .

 

َ:َقصورَآخرَفىَالتسبيب:َرابعاَ

 اصههرا عن األول وتوافرههها لههدى الطهها لنيههة القتههلجههاء بيههان محكمههة المويههوع        

التى ارتكبهها يهد المجنهى عليهه ص وذله  اسهتنادا يلهى  على مجرد ترديد األفعال المادية

أنه استعمل س حا ناريا  ات  بطبيعتهه ومها استخلصهته المحكمهة مهن ظهروف الهدعوى 

وم بساتها والتى تدل على أنه كان حريصا على يصابة المجنهى عليهه بالعيهار النهارى 

ه فههى بطنههه أى فههى مقتههل مههن جسههمه فأحههد  بههه يصههابته الموصههوفة الههذى أطلقههه عليهه

 بتقرير الصفة التشريحية والتى أدت بحياته ..

 

ال تصهلت بيانها لتهوافر نيهة القتهل لهدى وتل  األسباب التهى سها تها المحكمهة              

ص ألن تله  النيهة أمهر داخلهى ييهمره الجهانى فهى نفسهه الطاعن األول مشوبا بالقصور 

يال مهن خه ل ظهروف الهدعوى والم بسهات المحيطههة سهبيل السهتظهارها وكشهفها  وال

ال يكفهى فهى ههذا المقهام أن تقهول المحكمهة ص و وهو ما  صرت المحكمة فى بيانههص  بها

اسههتظهرت تلهه  النيههة ممهها استخلصههته مههن ظههروف الوا عههة والم بسههات التههى ينههها 

نحهو وايههت ومفصهل ال يشههوبه   طالمهها أنهها لههم تبينهها فههى حكمهها علههىأحاطهت بهها ص 

صهههذا الههى أن ترديههد تلهه  األفعههال الماديههة التههى  يجمههال أو تجهيههل أو غمههوض ويبهههام

تهوافره فهى جميه   ماألول ال يفيد يال  يرادة الفعهل المهادى اله هنسيتها المحكمة للطاعن 

بهه جريمهة  تنفهردفههى تتميهه بقصهد خهاا  جرائم االعتداء على النفم ص أما نية القتهل

عن سهائر الجهرائم األخهرى ويتعهين علهى المحكمهة أن ت.بتهها مهن خه ل ظهروف القتل 
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ولهههذا كههان  الههدعوى والم بسههات المحيطههة بههها وهههو مهها  صههرت المحكمههة فههم بيانههه

 حكمها معيبا لقصوره .

 

ومههن المقههرر فههى هههذا الصههدد أن مجههرد اسههتعمال المههتهم لسهه    اتههل بطبيعتههه      

يهة نحهو المجنهى عليهه واصهابته بعهده يصهابات فهى موايه  ويط  ه عدة مقهذوفات نار

تل  النيهة أمهر داخلهى ييهمره  ال يفيد  توافر نية القتل لدى الجانى ألن اتلة من جسمه 

يال  مهن خه ل مظهاهر خارجيهة تفيهد اسهتقرارها الجانى فى نفسه وال سبيل السهتظهاره 

 ا .هفى نفم الجانى فى و ت معاصر ل فعال المادية التى ارتكب

 

مهها شهههد بههه اليههابط شههاهد اإل.بههات / هههذا ولههم تيهه  المحكمههة فههى اعتبارههها         

 ( وما يعدها عندما سئل :159) ا/  يبراهيم نجا  شاهين الذى أويت بأ واله

عا د  العههم ومبيهت النيهة علهى م : هل كان المتهم األول / ........... ) الطاعن (    

 ؟ام  بل حدو  تل  الوا عة يههاق رو  المجنى عليه حلمى تم

 الج :      

 م :    وكيف توصلت يلى ذل  ؟ 

ألن الوا عة كانهت مشهاجرة بهين الطهرفين وحيهر اليهمها المهتهم المهذكور بعهد ج :     

أن نمهها الههى علمههه حههدو  تلهه  المشههاجرة ولههم يتواجههد مههن بههدايتها وألن طرفههى 

 . الوا عة معتادى التشاجر لوجود خ فات بينهم

 وههههل تر هههى تلههه  الخ فهههات الهههى  يهههام المهههتهم السهههالف الهههذكر بقتهههل المجنهههى    م : 

 عليه / ............. ؟

 ال ج :    

 م :    وكيف و فت على ذل  ؟

 . ألن بينهم صلة  رابة وهم جميعا من عائلة واحدةج :    
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 م :   ومهها هههو  صههد المههتهم األول / الطههاعن ............ مههن يحههراه السهه   النههارى

 وذخيرته التى  ام بواسطتها بارتكاب الوا عة ؟

هو  صده الدفاع وتوصلت الى ذل  من خ ل التحريات السرية ويهبط السه   ج :   

 . بإرشاده بمعرفة الرائد أحمد خليفة ومنا شة المتهم عقب يبطه

 

أن نيههة ويسههتدل مههن أ ههوال ذلهه  الشههاهد التههى تمسهه  بههها الههدفاع أ.نههاء المحاكمههة        

قتل لم تكهن متهوافرة لهدى الطهاعن علهى الفهرض جهدال بأنهه تواجهد فهى مكهان الوا عهة ال

 . وعاصر أحدا.ها

ولم تلتف المحكمهة لههذه الشههادة وميهمونها الصهريت فهى نفهى نيهة القتهل عهن          

الطاعن ال.ابتة .بوتا يقينيا من األسباب السائ ة والمقبولهة التهى سها ها ذله  الشهاهد ومها 

ولم تلتفت المحكمة لميهمون تله  الشههادة وداللتهها بمها تنبه  ـ  التحرياتأسفرت عنه 

عن أنها لم تمحها أ هوال ذله  اليهابط تمحيصها د يقها ولهم تهدخلها فهى اعتبارهها عنهد 

لنيهههة القتهههل التههم انتههههت يلهههى .بوتههها لهههدى الطهههاعن ص ولهههذا كهههان الحكهههم  اسههتظهارها

 ب نقيه .المطعون فيه فوق  صوره .. بح  الدفاع بما يستوج

 

 ََواستقرَقضاءَالنقضَعلىَأن:ََ

مجرد يستعمال المتهم لسه   نهارى  اتهل بطبيعتهه ويصهابة المجنهى عليهه فهى   »      

مقتل وعلى مسافة  ريبة وتعدد يصاباته القاتلة اليكفى بذاته إل.بهات نيهة القتهل فهى حقهه 

 صهد يهههاق  وال ي نى عهن ذله  مها  الهه  الحكهم مهن أنهه  صهد  تهل المجنهى عليهه ألن

 0 «الرو  هو القصد الخاا المراد يستظهاره  و.بوت توافره 

 ق  52لسنة  2271ـ طعن  887 ا ـ 183 ر م ـ 33ـ م  11/1982/ 16*  نقض 

 ق  42لسنة  933ـ طعن  1174 ا ـ 266 ر م ـ 23ـ م  12/11/1972*  نقض 

 87 ا ـ 19 ر م ـ 28ـ م  16/1/1977*  نقض 

 1042 ا ـ 285 ر م ـ 7ـ م  16/10/1956*  نقض   
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 ََوقضتَمحكمةَالنقضَبأن:َ

ن مه بموايه  خطهره متعهددة ويلحهاق يصهابات س   نهارى جرد يستعمالم »         

اإلسههتدالل  اليكفههىص و جسههم المجنههى عليههه اليفيههد حتمهها أن المههتهم  صههد يههههاق روحههه

 «بهذه الصورة فى ي.بات  يام هذا القصد  

 79 ا ـ 20 ر م ـ 9ـ م  21/1/1958*    نقض              

 

 َََوقضتَكذلكَبأنه:َ

لمهها كههان الحكههم المطعههون فيههه تحههد  عههن نيههة القتههل فههى  ولههه :    أن نيههة   »         

 علههى المجنههى عليههه  عههدة أعيههرة مههن تعمههده يطهه قالقتههل .ابتههة فههى حهه  المههتهم األول 

المهتهم فهى يهههاق رو   األمر الذى يقط  فى توافر نية ههذا  بإحداهافى مقتلويصابته 

عهن غيرهها مهن  تتميهه  انونها لما كان ذل  ص  وكانهت جنايهة القتهل   0المجنى عليه    

هههو أن يقصههد الجههانى  مههن يرتكابههه الفعههل  بعنصههر خههاا جههرائم التعههدى علههى الههنفم

ذو طهاب  خهاا يختلهف عهن القصهد المجنى عليه وههذا العنصهر  يههاق رو الجنائى 

اليفيهد لمها كهان مها أورده الحكهم  0تطلبه القانون فى سائر الجهرائم ي الجنائى العام الذى

سههوى الحههدي  عههن الفعههل المههادى الههذى  ارفههه الطههاعن ذلهه  أن يطهه ق النههار صههوب 

المجنى عليه اليفيهد حتمها أن الجهانى ينتهوى يهههاق روحهه إلحتمهال أن التتجهاوه نيتهه 

ة المجنههى عليههه فههى مقتههل كمهها أن يصههاب صفههى هههذه الحالههة مجههرد اإلرهههاب أو التعههدى 

اليكفى بذاته ل.بوت نية القتل فى ح  الطهاعن يذا لهم يكشهف الحكهم عهن  يهام ههذه النيهة 

  0«  بنفسه ألن تل  اإلصابة  د تتحق  دون أن تتوافر نية القتل العمد

 676 ا ـ 131 ر م ـ 31ـ م  26/5/1980*   نقض 
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 َََوقضتَمحكمةَالنقضَبأن:ََ

 0يهههاق الهرو  ههى  صهد 0 بنيهة خاصهة 0العمد والشهروع فيهه  تميه القتل  »      

الحههدي  عههن األفعههال  0وجههوب يسههتظهار الحكههم لههه  وييرادههها  مهها يههدل علههى تههوافره 

   0  الينب  بذاته عن توافره 0المادية 

صعود المتهم  بالسيارة على أفريه الطري  ومداهمة المجنهى عليهه ومعهاودة            

 0   «   تها على توافر  صد يههاق الرو التنب  بذا 0ذل  

 598ـ  115ـ  29ـ م  12/6/1978*   نقض 

 

 ََوقضتَمحكمةَالنقضَبأن:ََ

يتميه القصد الجنهائى فهى جريمهة القتهل العمهد عهن القصهد الجنهائى العهام فهى  »        

هههو أن يقصههد الجههانى مههن يرتكههاب  بعنصههر خههااسههائر جههرائم التعههدى علههى الههنفم 

المجنى عليه ـ ولما كان هذا العنصر بطبيعته أمراخ داخليها فهى نفهم  رو يههاق الفعل 

فإنههه يجههب لصههحة الحكههم بإدانههة مههتهم فههى هههذه الجريمههة أو بالشههروع فيههها أن الجههانى 

التهى تكهون  هد يستخصهلت منهها   تعنى المحكمة بالتحد  عنه يستق الخ وأن تورد األدلة

يليهه كهان فهى الوا ه  يقصهد يهههاق رو   أن الجانى حين يرتكهب الفعهل المهادى المسهند

وكان الحكهم المطعهون فيهه  هد يسهتدل علهى تهوافر نيهة القتهل المجنى عليه يذ كان ذل  ـ 

 بطبيعتههه  اصههداخ  هههى سهه    اتههلو عيههاراخ ناريهها مههن بند يههة لههدى الطههاعن مههن يط  ههه

وهههو اليفيههد سههوى مجههرد تعمههد الطههاعن  يصههابة أى مههن أفههراد عائلههة المجنههى عليههها

تكاب الفعل المادى من يستعمال س   مهن شهأنه يحهدا  القتهل ويطه ق عيهار نهارى ير

 «0  ال يكفى بذاته ل.بوت نية القتل  منه على المجنى عليها ويحدا  يصابتها

 180 ا ـ 39 ر م  ـ 25ـ  م  24/2/1974*    نقض 

 

  َََكماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه:َ
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مطعون فيه على تهوافر نيهة القتهل لهدى الطهاعن لما كان ما يستدل به الحكم ال  »       

خ مهن شهأنه يحهدا  القتهل ويط  هه علهى من حيهوره يلهى مكهان الحهاد   حهام خ سه حا

المهادى مهن  سهوى مجهرد تعمهد الطهاعن يرتكهاب الفعهل المجنى عليه فى مقتل ـ ال يفيد

 يسههتعمال سهه    اتههل بطبيعتههه ويصههابة المجنههى عليههه فههى مقتههل وهومههااليكفى بذاتههه

 0  «  ل.بوت نية القتل

 206 ا ـ 44ر م ـ  16ـ م  2/3/1965*   نقض 

 

 ََكماَقضتَبأن:َ

ـ   مجرد ي.بات الحكم تعمد الجهانى يتيهان الفعهل المهادى الهذى أدى يلهى الوفهاة »        

عدم كفايته تهدلي خ علهى تهوافر  صهد يهههاق الهرو   0ـ  هو الصع  بالتيار الكهربائىو

 0  «  لديه

 419 ا ـ 89 ر م ـ 25ـ م  21/4/1974  *   نقض

 

 ََََكماَقضتَبأن:ََ

خ أن الجهانى   »      ولمها كهان يطه ق العيهار النهارى صهوب المجنهى عليهه اليفيهد حتمها

ينتوى يههاق روحه ص  وكانت اإلصابة فى مقتهل اليصهت أن يسهتنت  منهها  صهد القتهل 

تعمهداخ يصهابته فهى المويه  يال   يذا .بت أن الجانى صهوب العيهار يلهى المجنهى عليهه م

خ  بالقصهور فهى  الذى يعد مقت خ من جسمه وهو مالم يدلل عليه الحكهم ص فإنهه يكهون معيبها

 0  «البيان  

 840 ا ـ 165 ر م ـ 15ـ م  21/12/1964*   نقض 

 

 َكماَقضتَبأن:َ
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ما ذكره الحكم مهن أن نيهة القتهل .ابتهة فهى حه  المتهمهين  مهن الحقهد الهذى مه   »     

الدليل علهى .بوتهها ص  ولهو كهان  هيوفر وحد الهم ومن يستعمال أسلحة نارية  اتلة   لوب

 «  المقذوف   د أطل  عن  صد

  35 ا ـ 9 ر م ـ 13ـ م  9/1/1962*    نقض  

 

 ََوقضتَكذلكَبأن:َ

خ جرائم القتل والشروع فيه  »         ويهههاق  هى ينتهواء القتهل نية خاصةب تتميه  انونا

ل.بهوت نيهة القتهل    اتل بطبيعته وتعدد اليهربات فى بذاته استعمال س  اليك 0 الرو 

»   0 

 930  ا ـ 227 ر م ـ 9ـ م  17/11/1958*   نقض 

 

 ََوقضتَكذلكَبأنه:َ

من المقرر أن جريمة القتل العمد تتميه عن غيرهها مهن جهرائم التعهدى علهى   »       

 يههههاق رو  الفعههل الجنههائىهههو أن يقصههد الجههانى مههن يرتكابههه الهنفم بعنصههر خههاا 

المجنى عليه ص وههذا العنصهرذو طهاب  خهاا يختلهف عهن القصهد الجنهائى العهام الهذى 

بطبيعتهه أمهر يبطنهه الجهانى وييهمره فهى نفسهه يتطلبه القانون فى سائر الجرائم وههو 

ويتعين  على القايى أن يعنى بالتحد  عنه استقاالالخ واسهتظهاره  بهإيراد األدلهة التهى 

فإذا كان ما ذكره الحكم مقصهوراخ علهى اإلسهتدالل علهى ههذه  0 يه وتكشف عنهتدل عل

النيههة  مههن حمههل الطههاعنين أسههلحة ناريههة معمههرة بقصههد يط  ههها علههى المجنههى عليههه 

مهااليكفى فهى اسهتخ ا  وههوـ  بعيهارين فهى رأسهه أوديها بحياتهه ويصابة هذا األخير

 0«  نية القتل

   675 ا ـ 133 ر م ـ  15ـ م 16/11/1964*  نقض 
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  َكماَقضتَكذلكَبأن:َ

جنايهة القتهل العمهد عهن  تتميهه بهه  انونهاههو العنصهر الهذى  يههاق الهرو  تعمد »     

يختلههف عههن القصههد الجنههائى وهههذا العنصههر  0غيرههها مههن جههرائم التعههدى علههى الههنفم 

خ علهى المحكمهة ا 0الذى يتطلبه القانون فى الجرائم األخهرى  العام لتهى لهذل  كهان لهامها

بإدانههة مههتهم فههى جريمههة  تههل عمههد أن تعنههى فههى حكمههها باسههتظهار نيههة القتههل  تقيههى

واليكفهى فهى ههذا الصهدد أن تكهون اإلصهابة  0وتورد العناصر التى استخلصتها منهها 

مههن المجنههى عليههه يذا كههان الحكههم لههم يبههين أن الجههانى تعمههد يصههابة  جههاءت فههى مقتههل

 0 «قصد بذل  يههاق روحه  المجنى عليه فى هذا المقتل ص وأنه كان ي

 ا ـ 352 ر ههم ـ عمههر ـ 4ـ  مه  القواعههد القانونيههة  ج 27/2/1939* نقهض 

476 

 

 ََوقضتَكذلكَبأن:َ

خ أن مطلقههه ينتههوى تصههويب السهه   النههارى نحههو المجنههى عليههه  »         اليفيههد حتمهها

   «  يههاق روحه ص كما أن يصابة ينسان فى مقتل اليصت أن يستنت  منها نية القتل

 411 ا ـ 111 ر م ـ 8ـ م  15/4/1957*   نقض  

 

 ََكماَقضتَبأنه:َ

لئن كان من ح  محكمة المويهوع أن تسهتخلا  صهد القتهل وظهرف سهب    »       

اإلصرار من و ائ  الدعوى والظروف المحيطهة بهها واألمهارات والمظهاهر الخارجيهة 

ذله  مشهروط بهأن يكهون ههذا  يال  أنالتى يأتيها الجانى وتنم عمها ييهمره فهى نفسهه ص  

 .«  اإلستخ ا سائ ا ص وأن يكون  دليلها فيما انتهت يليه  ائما فى أوراق الدعوى

 855 ا ـ 185 ر م ـ 25ـ م  15/12/1974* نقض   

أيهاف الهدفاع فهى دفاعهه أن مصههرع المجنهم عليهه حهد  فهى شهجار بههين كمها         

وأطلقهههت فهههى خ لهههها عشهههرات  عهههائلتين كبيهههرتين يهههمتا عهههددا كبيهههرا مهههن أفرادهههها
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 المقذوفات النارية مما يستحيل معهه تحديهد محهد  يصهابة المجنهم عليهه / .............

أصهيب بطلقهة والتم أودت بحياته ويستفاد ذل  مما أجم  عليه شههود اإل.بهات مهن أنهه 

وهههذا ومهها عاصههره مههن تعههدد األعيههرة الناريههة مههن المتشههاجرين ص  أ.نههاء هههذا الشههجار

يسهتحيل القهول العشوائم لتل  األسلحة ال يمكن فى خ لها تحديد الجهانى كمها  اإلط ق

 معه .بوت نية القتل لدى الجانى .
 

هههو افتهراض لني ههة القتهل لههدى كهل مههن يسهتعمل سهه حا فههى والقهول ب يههر ذله            

  . يصابة اخخر بناء على  رينة  انونية مفترية وتل  القرينة ال سند لها فى القانون
 

فهإن .بوتهها يتعهين أن وما دامت نية القتل ركن جوهري فى جريمة القتل العمهد         

هههذا يلههى أن اسههتقرار المقههذوف النههارى فههى بطههن .  يكههون  طعيهها ال ظنيهها أو افترايههيا

المجنى عليه يدل بيقين أن ذل  المقذوف فقهد سهرعته نهائيها إلط  هه مهن مسهافة بعيهدة 

كههذل  بههأن مكههان اإلصههابة المههذكورة ص األمههر الههذى يقطهه  ص ولهههذا اسههتقر فههى  لل ايههة

الطههاعن األول لههم يكههن هههو الجههانى وأن يطهه ق ذلهه  المقههذوف لههم يكههن بني ههة القتههل أو 

يههههاق الههرو  وينمهها  كههان علههى نحههو عشههوائى لترويهه  المتشههاجرين وفههض تجمعهههم 

همها عهداوة وال يوجهد بينتجمعهما صلة القربى ص  خاصة وأفراد األسرتين المتشاجرتين

ص فيهه  عههن أن الجههانى لههم يصههب سهابقة تسههتدعى  تههل المجنههى عليههه ويههههاق روحهه 

وكهان فهى اسهتطاعته وال شه  مهواالة اإلطه ق  يال بطلقة واحدة لم تتكررالمجنى عليه 

ويههههاق الههرو  وهههو مهها لههم  يذا اتجههه  صههده يلههى القتههللمهيههد مههن المقههذوفات الناريههة 

 فعته أمام المحكمة . يحد  ـ كما  ال الدفاع فى مرا

 

وال يجوه للمحكمهة اإلسهتناد فهى  يهائها باإلدانهة يلهى ههذا الحهدي  الظنهى              

خ لفسههاده ومههن المقههرر فههى هههذا الصههدد أن الحكههم يكههون  البحههت ويالخ كههان حكمههها معيبهها

خ بالفسههاد فههى اإلسههتدالل يذا ينطــههـوى علــههـى عيـههـب  يمههم سهه مة اإلسههتنباط  مشههوبا

ذلهه  يذا يسههتندت المحكمههة فههى ي تناعههها يلههى أدلههة غيههر صههالحة مههن الناحيههة  ويتحقهه 
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ناع بها أو فهى حالهة عهدم الهت هم المنطقهى للنتيجهة التهى ينتههت يليهها تالمويوعية لط 

 0بناءخ على تل  العناصر التى .بتت لديها 

 677ـ ا  112ـ ر م  44ـ م  21/2/1993  مدنى *  نقض

 َََوقضتَكذلكَبأن:َ

من ال هم فم أصول االستدالل أن يكون الدليل الهذى يعهول عليهه الحكهم مؤديها   »    

يلى ما رتبه عليهه مهن نتهائ  مهن غيهر تعسهف فهم االسهتنتاج وال تنهافر فهم حكهم العقهل 

 .«والمنط  

 ً 6335/55ـ لة   782ـ ص  138ـ ىن   36ـ س  13/6/1985*  ل   

 878ـ ص  158ـ ىن   36ـ س  17/10/1985*  ل   

 778ـ ص  158ـ ىن   36ـ س 27/5/1985*  ل   

 ً 4233/52ـ لة   847ـ ص  174ـ ىن   33ـ س  4/11/1982*  ل   

 132ـ ص  28ـ ىن   28ـ س  24/1/1977*  ل   
 

وتفي  بممذك  ف   اكم  لما   حابسط  ىنمبت م عىر  حرا  لسرتفالل لمماكمر           

م فإذل كملأ نرف لعتمرفى عىر   منرل ال يارض  م ضلد لستابمل م مأل م  لممط ون   عىن 

فمسرف ذذ يتةرن  ف   فسرمسف  يؤسس نضمءام عىنف فإ  نكم م يكض  بمل  البتاموف عىر  

 فرر  رر  عررضلى لم سررم  حكررض  كمفرر  ل  مرر  لمترر  فنررن  عىن ررم نضررمء لماكرر  ونررف سررىمأ 

كرم   ةنبرم واض  مم  يسى   اف لماك  لمطةرن  وم رذل لالستاتمج  ف لإلستفالل فو لمتةسف 

 ولتب لما ـ  ولإلعم ، . 

 52مسرا   6453ـ لةر   274ـ ص  53ـ ىن   34ـ س  23/2/1983*  ل   

 ً 

 ً 55مسا   6335ـ لة  ىن   782ـ ص  36ـ س  13/6/1985*  ل   
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وبذل  يكون اسهتدالل المحكمهة علهى نيهة القتهل و هد شهابه القصهور فيه  عهن          

طههت المحكمههة فههى استخ صههها لتلهه  النيههة بنههاء علههى الفسههاد فههى االسههتدالل كمهها أفر

 سلطتها التقديرية بما عاب حكمها واستوجب نقيه كما سب  اإلييا  .

 

َ:ََََََقصورَآخرَفىَالتسبيبَوإخلالَآخرَبحقَالدفاع:ََخامسا

 ههام  دفههاع الطههاعن األول منههذ بههدء اسههتجوابه بههالتحقي  االبتههدائى وكههذل  بجلسههة        

أسهفرت عهن نه لهم يكهن متواجهدا ببلدتهه و هت حصهول المشهاجرة التهى على أالمحاكمة 

وينما كان صهحبة آخهرين/ ............ و  ............ ص مقتل المجنى عليه  ..........ص 

ى منطقة الملقهة الهديوان الكبيهر تبه  نههة الحهاجر ـ مركهه جهينهة ص .......... بمنهلهم ف

ص و ههد  16/12/2008عصههر يههوم  2ر30وأيههاف أنههه مكهه  لههديهم حتههى السههاعة 

عنهد سمعت شهاداتهم فأكهدوا ذله  ص وجهاء بروايتهه المؤيهدة بهأ وال ههؤالء الشههود أنهه 

م فهرأى عودته سم  فى الطري  عن المشاجرة التى حد.ت ووفهاة أحهد مهن أسهرة / تمها

عههدم التوجههه لبلدتههه وفهههى اليههوم التههالى اتصههل بهههه شههقيقه / ............. وطلههب منهههه 

سليم نفسه ألنهم متهمينه فى القييه ص وأنه اتف  م  . .ة مهن عائلتهه ومه  الحيور وت

 12أخيه على مقابلتهم فى مركه طمها حيه   هابلهم بالفعهل فهى طمهات حهوالى السهاعة 

ص حيهه  ذهبهت فههى صهحبتهم يلههى مركهه جهينههة  17/12/2008لهي خ فهى بههواكير يهوم 

يلهى مركهه جهينهة مهروا علهى  لتسليم نفسه طواعية بمحض يرادته ص وأنهم فى طريقهم

دوار النائب ............  بصفته من كبهراء مركهه جهينهة إلع نهه بهاألمر وبمها انتههت 

يليهه نيههة المههتهم مههن تسههليم نفسههه ي.ههر علمههه باتهامههه فههى هههذه القيههية ص  وأنههه تصههادف 

يلهى مركهه شهرطة جهينهة حيه   هام وجود  شقيقه / ............ ص فتفيل بمصهاحبتهم 

السهيد ن األول بتسليم نفسه ودون أن يكهون معهه أى سه   ص وذله  فهى حيهور الطاع

األستاذ القايى ........ص وآخرين سم  منهم أمام المحكمة بمجلم القيهاء ص فأجمعهت 

) ا   محيهههههههر جلسهههههههة المحاكمهههههههة ( ص ............. 8شههههههههادات ..........) ا 
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ص وذكهرا صهراحة أن  محير جلسة المحاكمة ( ـ علهى صهحة ههذه الروايهة9/10/11

الشرطة كانت  د أخذت الحريم رهينة لتسليمه نفسه ص وأنههم بالفعهل  هابلوه مه  آخهرين 

بطمهها وذهبههوا بههه يلههى مركههه شههرطة جهينههة لتسههليم نفسههه ص وأن ذلهه  تههم فههى حيههور 

األسههتاذ ..........الههذى ذهههب بصههحبتهم  بعههد أن مههروا فههى طههريقهم علههى دوار شههقيقه 

كههد الشههاهدان أمههام المحكمههة أن الطههاعن األول سههلم نفسههه وبههدون وأ النائههب .........ص

ص ويهاء ذله  طلهب أو يرشهد يلهى سه   كمها هعمهت الشهرطة  لهم يقهبض عليههس   و

ص النائهههب وجههوب سههماع شهههادة شههاهدى الوا عههة دفههاع الطههاعن األول مههن المحكمههة 

لههدعوى لجلسههة أجلههت ا......... وشههقيقه األسههتاذ ............ ـ واسههتجابت المحكمههة و

 . اليوم األول من دور فبراير لسماع شهود النفى المذكورين

 

وبنههاء عليههه  ههام دفههاع الطههاعن األول مههن جانبههه باتخههاذ كههل السههبل إلعهه ن 

المعلههن  شههاهدى الوا عههة سههالفى الههذكر ص وراعههى فههى صههياغته أدب الخطههاب ومكانههة

ام ههذا اإلعه ن بعهد أن يليهما المستشهد بهما كنائهب و ايهى ص  واتخهذ عهدة سهبل إلتمه

رفض سركى محيرى عابدين اسهت م اإلعه ن ولهم تفلهت الشهكاية لهرئيم المحكمهة ص 

تعل  بأن المعلن يليهما نائب و ايى ص فاتخهذنا سهبيل سهركى السهيدة هينهب ص وأرسهلنا 

يع نا آخر يلى جهينة عقدنا من أجل يتمامه توكي  رسميا لهميل  ـ خصيصها إلجهراء 

 سجلنا بهذا اإلع ن ما نصه : ــ اإلع ن ص و

  

أمهام محكمهة جنايهات سهوهاج ـ استشههد األسهتاذ الطالهب  6/12/2009ـ  بجلسهة  1 

فى دفاعه عن المتهم األول / الطاعن .............. ـ بما أبهداه المهذكور بتحقيقهات 

كلى شمال سوهاج ( ـ مهن  171/2009جنايات جهينة ) 1297/2009القيية 

عليه بل ينه هو الهذى  هام بتسهليم نفسهه طواعيهة بمحهض يرادتهه بعهد أنه لم يقبض 

يلههى  12/2008/ 18منتصههف الليههل فههى نحههو السههاعة ال.انيههة مههن صههبا  يههوم 
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مركه شرطة جهينة ص وأنه يشهد على ذل  سيادة األستاذ المعلهن يليهه األول الهذى 

 مههر المههتهم مهه  مههن صههحبوه علههى دار سههيادته بصههفته مههن كبههراء مركههه جهينههة

إلع مه بأنه و د تناهى يليه أنه مطلوب القبض عليهه التهامهه  فهى القيهية عاليهه 

ـهه فإنههه فههى طريقههه يلههى مركههه جهينههة لتسههليم نفسههه ويخشههى مههن سههوء معاملتههه ص 

فتصادف وجود السيد األستاذ المعلن يليه ال.انى ص الذى شجعه على تسهليم نفسهه ص 

لهه يلهى حيه  سهلم  ً  مصهاحبته طمأنهةوتفيل سهيادته ) المعلهن يليـهـه ال.انهـى (  ب

 نفسه بالفعل يلى مركه شرطة جهينة . 

ـ   وبناء على االستشهاد بالسيدين المعلن يليهمها وطلهب يع نهمها ألداء الشههادة بمها  2

استشهد بهما عليه ص  ررت محكمهة جنايهات سهوهاج تأجيهل نظهر الهدعوى لجلسهة 

 . 2010ل فبراير سنة اليوم األول من دور فبراير والذى يصادف يوم أو

 

ـ   ومن حيه  أن االستشههاد بالسهيدين المعلهن يليهمها األول وال.هانى ينمها جهرى .قهة  3

فههى مقامهمهها وصههد هما  وفههى يطههار مهها ذكههره القههرآن المجيههد عههن مقههام الشهههادة 

والشهود ص وواجب اإلدالء بها وعدم كتمانهها ص بهأن جعهل سهبحانه وتعهالى أداءهها 

خ ي يههنهض بههه  ُي ع ههُدل    »ذوو العههدل ص فقههال عههه مههن  ائههل :  واجبهها دشوا ذ و  أ ُشههه  و 

  َّ وا الشَّه اد ة  ّلِل  أ   يمش نكشُم و  ال  ي هأُب  الشههه د اء  »( ص و هال جهل  شهأنه : 2الط ق )  «م   و 

ا دشعشواُ   ( .  282البقرة )  « ي ذ ا م 

ة وأئمة العلهم ص فههى واجهب و د شهد أمام القياة الخلفاء الراشدون والوال              

أساسه ال.قة والتكريم وكفالة الح  والعدل الذى ت ياه القرآن المجيد واشهترطه فهى 

هنكشمُ  »مقام الشهادة ص فقال عـــه وجل :  ُي ع هُدل  م   دشوا ذ و  أ ُشهه  (  2الطه ق )  «  و 

هه  الَّهه »ص وأورد القههرآن الحكههيم  فههى مقههام الصههدق والعههدل فيههها :  نشههواُ ي هها أ يهه  ين  آم  ذ 

لشواُ  لشواُ اُعهد  نَّكشُم ش هن  نش   هُوم  ع ل هى أ الَّ ت ُعهد  م  ال  ي ُجهر  ُسهط  و  ين  ّلِل    ششهه د اء ب اُلق  ام  كشونشهواُ   هوَّ

ىُ   لتَُّقو  بش ل  نشهواُ  »(  ص و هال عهه  مهن  ائهل :  8المائدة ) «هشو  أ ُ ر  ين  آم  ها الَّهذ  ي ها أ يهه 
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ي ام  ب ين  كشونشههواُ   ههوَّ األ ُ ههر  ههد ُين  و  ال  ههكشُم أ و  اُلو  ل ههُو ع ل ههى أ نفشس  ُسههط  ششههه د اء ّلِل    و  )  «ن  ب اُلق 

( ص وأوصههى س سههبحانه وتعههالى  بعههدم كتمههان الشهههادة فقههال فههى  135النسههاء 

واُ الشَّه اد ة    »محكم تنهيله   ال  ت ُكتشمش  ( .   283البقرة )  « و 

 

وكل الطالب وهو فى محنته بالسيدين المعلهن يليهمها ليشههدا ـ   ومن حي  يستجير م 4

أمهام المحكمههة بهالح  الههذى عاينهاه ص أو التفيههل بكتابهة مههذكرة مو.قهة بشهههادة كههل 

منهمهها ويرسههالها  لتقههديمها يلههى محكمههة جنايههات سههوهاج يههوم جلسههتها المنعقههدة 

فبرايههر بمجمه  المحههاكم  بسهوهاج بههدءاخ مههن السهاعة التاسههعة مههن صهبا  يههوم أول 

2010   . 

 

َلذلــــــــــك

أنا المحير سالف الذكر  د انتقلهت فهى التهاري  عاليهه يلهى حيه  أعلنهت كه  مهن      

السيدين األستاذين المعلن يليهما بصورة من هذا ودعوتهما ألداء الشهادة  فهى القيهية 

دة المبينههة بصههلب هههذا اإلعهه ن ص وذلهه  أمههام محكمههة جنايههات سههوهاج بجلسههتها المنعقهه

 بدءا من الساعة التاسعة من صبا  يوم أول فبراير بمجم  المحاكم بمدينة سوهاج  .

 وألجل العلم صصص  

 

علههى أن السههلطات بههذلت  صههارى مهها تسههتطي  لعههدم يتمههام اإلعهه ن ص وجههاءت         

على يع نين يجابة لم يتفيهل المحيهر ببيهان مصهدرها بهأن المعلهن يليهه األول نائهب 

ـ الههدور   146القههاهرة بميههدان ال ظههوغلى . شههارع نوبههار عمههارة / الشههورى يقههيم ب

الساب  ص وتعمد السيد المحيهر عهدم ذكهر مهن أعطهاه اإلجابهة حتهى ال يعتبهر اإلعه ن 

هر ص وحاولنها  خ فى مواجهة  ريبة أو تابعه أو حارسه ... يله  ص ومه  ذله  لهم نقص  يع نا

ة التهى أرفقنها بهها أصهول اإلع نهات وجه الحافظهاإلع ن بالقاهرة أييا ص فيما يرويه 
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ـ مسجلين عليهها بحصهر  1/2/2010األربعة ص والتى  دمت للمحكمة المو رة بجلسة 

 :    اللفظ

 

 :   تقديم  » 

ص التى حاولنا  بهها يعه ن  أصول اإلع نات المتعددةتنطوى هذه الحافظة على         

ص  ألسهباب غيهر مفهومهةص  ن جهدوىدوالسيدين األستاذين محمد ع م ويبراهيم ع م ـ 

 !!!  تنطوى فى نتيجتها على مصادرة مؤسفة على العدالة

 بههول اإلعهه ن الههذى اتجهنهها بههه يلههى سههركى محيههرى  رفههضوكانههت البدايههة          

 بهول اإلعه ن ألن  وتم العرض على األستاذ رئهيم محكمهة عابهدين فهرفضعابدين ص 

 !   اض   ال.انىوص المعلن يليهما عيو مجلم شورى أحد 

 

لشخصهه ألداء ويذ لم نشأ اإلصهطدام ص وكنها ال نعلهن أحهداخ منهمها بصهفته وينمها         

فإننها أعهدنا كتابهة ص  الشهادة التى أمهر س تعهالى بأدائهها يذا طلبهت وعهدم النكهول عنهها 

وأرسههلنا ص  ليسههت مرادنههاالتههى  نههذكر فيههه الصههفة النيابيههة أو الوظيفيههةص ولههم  اإلعهه ن

 : إلع ن بوسيلتينا

 

عهههن طريههه  سهههركى محيهههرى السهههيدة هينهههب ص ورغهههم تسهههليمه يهههوم  :   األولى

متيهمنا عهدم   28/1/2010و د رد أصل اإلع ن فى ـ   6/1/2010

اإلعهه ن بقالههة أن المعلههن يليههه األول عيههو مجلههم شههورى ويقههيم اخن 

ـ  بالقههاهرة  ـ وسههاكن حاليهها بالقههاهرة ـ ميههدان الظههوغلى ـ شههارع نوبههار

ولهم يعلهن ال.هانى ألنهه رئهيم محكمهة  . ـ الدور الساب  146العمارة ر م 

 .   أبو تي  وساكن حاليا فى أبو تي 
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أبرمنهها لههه تههوكي  خصيصهها رفقههة هميههل  يلههى جهينههةأرسههلنا يع نهها آخههر  :   ال.انية

 .   للقيام  بالمهمة

 :   ما يلى حي  دون المحيروجاء األصل  خاليا من اإلع ن لطجابة ص      

 ؟!(  ـ  حاليههاوسههاكن  عيههو مجلههم شههورىاألول ألنههه  لههم يعلههن(

 الدور الساب   .   146ميدان الظوغلى ـ شارع نوبار ـ عمارة ر م 

 وسهاكن حاليها فهى أبهوتي    ألنه رئيم محكمة أبهوتي ال.انى  ولم يعلن

 . 

 

 :   وعاودنا المحاولة                

 

 .   شارع نوبار 146على ر م :      ال.ال.ة

ألن آخر ر م بشارع نوبهار  ههو ر هم فجاءت اإلفادة بعدم اإلع ن         

 !!  الذى جاء بإفادة محيرى جهينة مرتين 146وال يوجد ر م ـ   71

    

التعديـــهـل لهر م / ـ  فارتهأى المحيهرون ميدان الظوغلىه 146على ر م  :  الرابعة 

 !!! لتميدان الظوغلــى ـ وم  ذل   لم نف 5

 :     فيما يلى أصول اإلع نات األربعةو       

 

 19/1/2010ـ    أصــــل اإلع ن المنفهـذ عهـن طريـهـ  محيهرى جهينـهـة ـ فهى  1

لطجابة : أن األول عيو شورى وساكن  حاليها بالقهاهرة  عدم اإلع نوتيمن 

 .   ـ الدور الساب  146عمارة ر م ـ ميدان الظوغلى ـ شارع نوبار ـ 
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ـ    اإلعهه ن المرسههل عههن طريهه  سههركى السهيدة هينههب ـ يلههى محيههرى جهينههة ـ  2

 لم يتم اإلعه ن لهذات اإلجابهة السهابقةـ  19/1/2010ومسجل عليه أنه فى يوم 

 . 

 

وتيهمن ـ  26/1/2010ـ    اإلع ن المرسهل عهن طريه  محيهرى عابهدين فهى  3

ر وأن آخهر ر هم فيههه بشهارع نوبها 146ال يوجهد عقهار بههر م  عهدم اإلعه ن ألنهه

(  بمعرفهة 2( ور هم )1مدون بهاإلع نين ر هم ) 146م  أن ر م ـ  71هو ر م 

محيرى جهينة بناء على من أجابهما هنا  وتعمد المحير عدم بيان اسهم مهن 

 !!! أعطاه البيان طبقا للمعتاد فى جمي  اإلع نات

 

يهرين تعهديل البيهان يلهى ـ    اإلع ن الراب  الذى حاولنها يرسهاله وارتهأى  لهم المح 4

  !!  لم يتم اإلع ن لعدم اإلستدالل( ميدان الظوغلى ـ وم  ذل  5ر م )

 

َ:ََََملحوظة  

هذا مها  منها بهه وعانينهاه للقيهام بواجبنها فهى خدمهة العدالهة ص ويذ ال نهرى        

فإننهها نسههتجير بالمحكمههة المههو رة إلعهه ن الشههاهدين سههببا يحههول دون أداء الشهههادة ص 

        «.   كليفهما بالحيور عن طري  النيابة العامةوت

المو رة ـ فهى ختهام الحافظهة بالمحكمة استجرنا وكما هو وايت و.ابت ص فإننا          

الوا عة سالفى الذكر عهن طريه  النيابهة العامهة تحقيقها لهدفاع الطهاعن  ـ  يع ن شاهدى

يرشهد يلهى سه   كمها ادعهى  وألم يقبض عليهه ص و سلم نفسه وب  س  الجوهرى أنه 

خ للحقيقة  .   السيد اليابط  هوراخ وتهويراخ وخ فا
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بيههد أن المحكمههة أصههمت أذنيههها عههن يجابههة هههذا الطلههب الجههوهرى بههإع ن  

خ للحهه  والعههدل  الشههاهدين عههن طريهه  النيابههة العامههة ص ويلهامهمهها بههأداء الشهههادة طبقهها

عة بال ة األهميهة تم.هل جهوهر الحقيقهة وعلى وا  وا عة شاهدىص وباعتبارهما  والقانون

. وصههممت فههى الههدعوى التههى اتهههم فيههها الطههاعن  األول ظلمهها وجههورا وب يههر حهه  

أن الشاهدين اللذين اسهتمعت يليهمها  بواجبها برغمالمحكمة  المو رة على تجاهل القيام 

بجلسهة أكدا ما ذكره الشهاهدان وهما ............ و................ـ  1/2/2010بجلسة 

ص وأكههههدا المههههرور علههههى دوار النائههههب ........... وذهههههاب شههههقيقه /  17/12/2009

الطهاعن األول حيه  سههلم نفسهه وبهدون سهه   .............. صهحبتهم ومعههم المههتهم / 

المحكمهة وأشهاحت عهن وم  ذل  أعريهت .  خ فا للهعم الكاذب الذى أطلقه اليابط

 ........... ويلهامهمها بالحيهور ألداء الشههادة.القيام بواجبها بهإع ن شهاهدى الوا عهة 

المحكمهة ص أو على األ ل كتابة مهذكرة بميهونها يذا كانها يسهتعليان علهى الو هوف أمهام 

 .   فى ساحة العدالة 

 

 الهمهةو  جوهريهةو د كانت يجابة هذا الطلب بسماع شاهدى الوا عة المهذكورين       

سهيما واليهابط قتيهى العهدل واإلنصهاف ص لمعرفة الحقيقة والحكم فى الدعوى على م

الهذى هعهم أن الطهاعن  ع.هر علهى السه   أيهن تحديهداخ القهبض لهم يقهل  صاحب أكذوبهة

 أوص مههدفونا وال علههى أى حالههة كههان ص  وال فههى أى مويهه  وجههدهاألول أرشههده يليههه ص 

كمهها لههم يقههم برفهه  البصههمات للميههاهاة لطسههتي.اق وتوكيههد أن المههتهم مخبهأ ام م طههى ص 

يال  أن المحكمهة أبهت يال  اإلشهاحة وصهرف . ـهـ  مذكور كان يحمل هذا السه   فعه  ال

 . النظر عن سماع شاهدى الوا عة سالفى الذكر 

   

ولم تستجب المحكمة لهذا الطلب الجهوهرى رغهم مها ههو مقهرر بهأن المحكمهة           

ابههة العامههة اع نهههم عليهها أن تسههتم  يلههى شهههود الوا عهة المههراد ي.باتههها ـ وأن علهى الني
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بالحيور أمام المحكمة ألداء الشهادة ألنهم ليسوا من شههود النفهى حتهى يكلهف المهتهم 

ص وألن المحكمهة ههى الفرصهة الوحيهدة المتاحهة لتحقيه  دفهاع المهتهم وسهماع  بهإع نهم

الشهود دون التقيد بمن ورد ذكرهم بقائمة أدلة ال.بوت المقدمة مهن النيابهة العامهة ص وال 

وه للمحكمة أن ت ل  بابها فهى وجهه طار هه ص ألنهه فهى ذله  ممها تتهأذى منهه العدالهة يج

 أشد اإليذاء .
 

 َوقدَقضتَمحكمةَالنقضَفىَالعديدَمنَأحكامهاَبأنه:َ

وين كهههان القهههانون  هههد رسهههم طريقههها للمهههتهم إلعههه ن شههههوده أمهههام محكمهههة  »         

خههه ل باألسهههم الجوهريهههة يالخ أن المشهههرع لهههم يقصهههد بهههذل  الهههى اإلص ـ  الجنايهههات

للمحاكمات الجنائية ص والتى تقوم على التحقي  الشفوى الهذى تجريهه المحكمهة بالجلسهة 

ص ـ .ههم  مهها دام سههماعهم ممكنههاص  سههواء ال.بههات التهمههة أو نفيهههاص   وتسههم  فيههه الشهههود

تجم  بين ما تستخلصهه مهن شههاداتهم وبهين عناصهر اإلسهتدالل األخهرى فهى الهدعوى 

لههى بسهاط البحهه  لتكهون مههن هههذا المجمهوع عقيههدتها فهى الههدعوى . وأنههه المطروحهة ع

 ولهو لهم يهرد لههم ذكهريتعين على المحكمة يجابة الدفاع الى طلبه سماع شههود الوا عهة 

ص النههم جميعها ال يعهدون شههود نفهى  أو يقم المهتهم بهإع نهمص  فى  ائمة شهود اإل.بات

المحكمهة ههى المه ذ األخيهر الهذى يتعهين  وألنبمعنى الكلمة ص حتهى يلتههم بهإع نهم ص 

فهههى ذلههه   علهههى الوجهههه الصهههحيت ص غيههر مقيهههدة أن يتفسههت لتحقيههه  الوا عهههة وتقصههيها

بتصههرف النيابههة العامههة فيمهها ت.بتههه فههى  ائمههة شهههود اال.بههات ص أو تسههقطه مههن أسههماء 

فههى ويالخ ينتفههت الجديههة الشهههود الههذين عههاينوا الوا عههة ص أو يمكههن أن يكونههوا عاينوههها ص 

. ويذ  المحاكمة وين ل  باب الدفاع فى وجه طار يه ص وههو مها تأبهاه العدالهة أشهد اإلبهاء

كان ذل  ص وكان الحكم المطعون فيه  هد أغفهل طلهب الهدفاع فهى ههذا الخصهوا ص فلهم 

خ بما يستوجب نقيه                0  «يجبه أو يرد عليه ص فإنه يكون معيبا

 341 ا ـ 85 ر م  ـ 21ـ م  2/3/1970*  نقض  

 753 ا ـ 158 ر م ـ 28ـ م  12/6/1977*  نقض  
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 870 ا ـ 179 ر م ـ 33ـ م  11/11/1982*  نقض  

 979 ا ـ 197 ر م ـ 34ـ م  23/11/1983*  نقض  

 1045 ا ـ 191 ر م ـ 36ـ م  26/11/1985*  نقض  

 259 ا ـ 33 ر م ـ 39ـ م  9/2/1988*  نقض  

            

خههالف الحكههم المطعههون فيههه هههذا النظههر وخلههت أسههبابه مههن .مههة أسههباب ويذ            

تسوق اإلعراض  عن طلهب الهدفاع السهالف الهذكر رغهم أهميتهه ويصهراره عليهه علهى 

نحو جاهم  رع به سم  المحكمة ص فإن حكمها يكون معيبا لقصوره في  عهن يخ لهه 

خ نقيه .  بح  الدفاع واجبا

ص فههإن الحكههم المطعههون فيههه يكههون و ههد ران عليههه  وحيهه  أنههه لمهها تقههدم جميعههه        

 البط ن بما يستوجب نقيه .

 

 

َوعنَطلبَوقفَالتنفيذ

َ

فإنه لما كان االستمرار فى تنفيذ الحكم المطعون فيه يد الطهاعن مهن شهأنه أن         

يرتب له أيرارا جسيمة ال يمكن تداركها  بما يح  له طلب و ف تنفيهذه مؤ تها ري.مها 

 ذا الطعن .يفصل فى ه

 

 

 

 

َ
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َفلهذهَالأســــــباب

َ

ـ بو هف  بعد يم المفردات للهومها لتحقي  أوجه الطعنيلتمم الطاعن األمر  ـ       

 تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤ تا ري.ما يفصل فى هذا الطعن والحكم  : 

 :بقبول الطعن شك  .َأولا

ـ بههنقض  أوجههه الطعههنبعههد يههم المفههردات للهومههها لتحقيهه  وفههى المويهوع ـ ثانيــاَ:

 الحكم المطعون فيه واإلحالة.  

 

 رجائى عطيه  المحامى /

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َإحرازَمخدراتَبقصدَالإتجارَوَالتعاطى

َـــــــــ

َق81ََ/2341نقضَرقمَ

َــــــ

َجناياتَقسمَالعجوزة9521/2010َعنَالجنايةَرقمَ
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َكلىَشمالَالجيزةَ(2985ََ/2010ََََ)ََ

َــــــــــ

َوفسادَفىَالإستدلالَـََقصورَفىَالتسبيب

َالشهادةَوأصولَالاستدلالَـَقصورَـَالتحرياتَـَ

َالتحقيقَالشفوىَـَبطلانَالقبضَوَالمستمدَمنهَـَ

َالتدخلَغيرَالمقبولَفىَأقوالَالشاهدَـَالتناقضَـ

َالقصورَوالخطأَفىَالإسنادَومخالفةَالثابتَبالأوراقَ

َوفسادَالاستدلالَ

َـــــــــــــ

َ

 محكمةَالنقض

َالدائرةَالجنائيةَ

َمذكــــــرة

َبأسبابَالطعنَبالنقض

 

َـَ                         ...................... :َََالمقـــدمَمـــن محكـــومَضـــده

 طاعن

وموطنههه المختهههار مكتههب األسهههتاذ/ محمههد رجهههائى عطيههه ـ وشههههرته                  
  شهارع شهريف باشها  ـ القهاهرة 26رجائى عطيه ـ  المحهامى بهالنقض 

0 
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 النيابة العامة  :  ضــــــــــــد

ـــمَ: ــىَالحكــ فههى   2010ديسههمبر  8الصههادر مههن محكمههة جنايههات الجيهههة فههى   ف

لسهنة  2985جنايهات  سهم العجهوهة )  2010لسنة  9521القيية ر م 

خ بمعا بهههة  2010 المهههتهم /  كلهههى شهههمال الجيههههة ( والقايهههى حيهههوريا

ف جنيهه عهن التهمهة األولههى بالسهجن المؤبهد وبت ريمهه مائهة أله الطهاعن

وبالحبم م  الش ل لمدة سنة واحهدة وبت ريمهه عشهرة أالف جنيهه عهن 

 التهمة ال.انية وبمصادرة المخدرات والهاتفين والمبال  الميبوطة  . 

 

 

 

َالوقائــــــع

 

يلهى المحاكمهة بوصهف أنهه بتهاري   ............أحالت النيابة العامهة الطهاعن /          

 : بدائرة  سم شرطة العجوهة .  2010سنة أبريل ل 9

أحره بقصد االتجار جوهرا مخدرا ) هيروين ( فهى غيهر األحهوال المصهر   (1

 بها  انونا . 

 

أحره بقصد التعاطى جوهرا مخدرا ) حشهيع ( فهى غيهر ألحهوال المصهر   (2

 بها  انونا . 

 

ص  37/1ص  6بنههد  2بنههد أ ص  34/1ص  7/1ص  2ص  1وطلبهت عقابههه بههالمواد      

ص   61/1977المعهههدل بالقهههانونين  1960لسهههنة 182مهههن القهههانون ر هههم  42/1

( مههن القسههم ال.ههانى مههن الجههدول 56ص  1والبنههدين ر مههى ) 1989لسههنة  122
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األول والبنهههد )د( مهههن الجهههدول ال.الههه  الملحههه  بالقهههانون األول والمسهههتبدل 

 .  46/1997ص  89/1989بقرارى وهير الصحة والسكان 

 

 يهههت المحكمهههة حيهههوريا بمعا بهههة  2010ديسهههمبر سهههنة  8وبجلسهههة      

بالسههجن المؤبههد وبت ريمههه مائههة ألههف جنيههه عههن التهمههة  .........الطههاعن / 

األولى وبالحبم م  الش ل لمدة سنة واحدة وت ريمهه عشهرة آالف جنيهه عهن 

 ال.انية ومصادرة المخدرات والهاتفين والمبال  الميبوطة . 

 

معيبا وباط  فقد طعن عليه المحكهوم يهده المهذكور ولما كان هذا الحكم      

و يهد  2009 /2/1بطري  النقض وذل  بشخصه من سجن أبو هعبل بتهاري  

 ( سجن أبو هعبل2طعنه تحت ر م تتاب  )

 

 ونوردَفيماَيلىَأسبابَالطعنَبالنقضَ:َ     

 

َبابَالطعنـأس

 

   القصورَفىَالتسبيبَوالفسادَفىَالاستدلالَ. :أولاَ

 

 يبههين مههن مطالعههة مههدونات أسههباب الحكههم المطعههون فيههه أن محكمههة المويههوع      

وردت  »حصهلت وا عهة الهدعوى التهى  يهت بإدانهة الطهاعن عنهها بقولهها مها نصههه : 

معلومهات للمقهدم / محمههد حامهد يسههماعيل بهإدارة مكافحههة المخهدرات بههالجيهة مهن أحههد 

بمهاولهة نشهاطه  طهاعن ..........المصادره السرية المو.وق بها متيمنة  يام المتهم / 

اإلجرامى فى بي  مسحوق الهيروين المخدر لعم ئه بدائرة  سم شهرطة العجهوهة فقهام 

بهإجراء التحريهات وجمهه  المعلومهات فتبههين لهه أن المتحهرى عنههه لهه اسههم شههرة هههو / 



55 

 

) ؟! (  منطقهة روض الفهرجوفى نهاية العقد الخامم من عمره ومهن أههالى  ..........

يهاول نشاطه غير المشروع فى بي  وتروي  مسحوق الهيهروين المخهدر لعم ئهه  وأنه

المتحهرى عنهه   ام بإجراء بعض المرا بات لشهخاو د استعان بمصادره السرية كما 

و د تأكد له من مصادره أن المتهم على موعد لمقابلهة بعهض عم ئهه المهدمنين حهوالى 

خ فهى مساء تقريبا بشارع كورنيع الن 9.30الساعة  يل أمام مستشفى العجهوهة مسهتخدما

مصر ماركهة دايهو نهوبيرا سهوداء اللهون فانتقهل مهن ديهوان  928ذل  السيارة ر م م.ج 

خليهل مساء ومعهه  هوة مهن الشهرطة السهريين ومهنهم الشهرطى /  7.45اإلدارة الساعة 

م  8.15مسهتخدما سهيارتين م كهى وتقابهل مه  مصهدره السهرى حهوالى السههاعة  مهدنى

لمستشهههفى  9/4/2010تقريبههها بتهههاري   8.30ه ذلههه  فتوجهههه حهههوالى السهههاعة وأكهههد لههه

و ههوة الشههرطة و ههام بعمههل كمههين سههرى  مصههطحبا معههه المصههدر السههرىالعجههوهة 

 ائهد السهيارة المشهار  .........مساءا تقريبها  هدم المهتهم /  9.5متحر  وحوالى الساعة 

وكلههف الشههرطى به وترجههل صههو وأشههار لههه المرشههد السههرى فههأمره باالنصههرافيليههها 

بمتابعته وتقدم إلجراء محاولة للشراء من ذل  الشهخا وا تهرب  السرى / خليل مدنى

مههن السههيارة مههن الجهههة اليسههرى وصههافحه وطلههب منههه شههراء لفافههة هيههروين المخههدر 

 وأفهمه أنه موفد من أحد األشهخاا المتهرددين عليهه فطلهب منهه مبله  مائهة وخمسهون 

ند ذل  فتت تهابلوه السهيارة وأخهرج منهه كهيم ) كهذا ( مهن ) كذا ( جنيها فلبى طلبه وع

ب ستي  شفاف به مجموعة مهن اللفافهات الور يهة و هدم لهه يحهداها وعقهب تناولهها منهه 

 ههام بفيههها لمعرفههة كميتههها وجودتههها وتبههين لههه أنههها تحههوى مسههحوق .بههت معمليهها أنههه 

خليهل مهدنى  وأسهرع نحهوه الشهرطى السهرى /لجوهر الهيروين المخهدر فقهام بيهبطه 

ـ وبتفتهيع المهتهم ع.هر معهه  من الجههة اليسهرى للسهيارة و هام بهانتهاع الكهيم مهن يهده

جنيههها وبفههض بعههض اللفافههات عشههوائيا ع.ههر  5800داخههل جيوبههه علههى مبلهه   ههدره 

بداخلها على ذات المخدر كما ع.ر بداخل تابلوه السهيارة علهى كهيم آخهر بداخلهه عهدد 

لمخههدر و طعههة صهه يرة .بههت معمليهها أنههها لجههوهر أربعههون لفافههة ور يههة تحههوى ذات ا
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الحشيع المخدر كما ع.ر معه على ههاتفين محمهول وبمواجهتهه بالميهبوطات أ هر لهه 

بههأن اللفافهههات لمسههحوق الهيهههروين المخهههدر وأنههه يحوههههها بقصههد االتجهههار وأن لفافهههة 

الحشيع يحوهها  بقصد التعاطى وبالعودة لديوان القسم  ام بفحها الكهيم الميهبوط 

يد المتهم فتبهين لهه أنهه يحهوى علهى عهدد واحهد و. .هون ) كهذا ( لفافهة ور يهة وداخهل ب

الكيم الميبوط  بداخل التهابلوه عهدد أربعهون لفافهة بفيهها جميعها فهى مواجهتهه تبهين 

أنهههها تحهههوى مسهههحوق .بهههت معمليههها أنهههه لجهههوهر الهيهههروين المخهههدر بخههه ف اللفافهههة 

أن القطعهههة الميههبوطة هههى لجهههوهر المسههتخدمة فههى محاولههة الشهههراء و.بههت معمليهها 

 .   «الحشيع المخدر 

 ) انتهى (

      

واستندت المحكمة فى .بوت الوا عة المسندة للمتهم على النحو السالف البيهان ـ         

يلى الدليل المستمد من شهادة المقدم / محمد حامهد يسهماعيل والشهرطى / خليهل رجهب 

وتمسه  دفهاع الطهاعن بجلسهة الميهبوطة ص مدنى وما أسفر عنهه تقريهر تحليهل المهواد 

التلهبم ولعهدم صهدور  المحكمة ببط ن القبض على الطاعن وتفتيشه لعدم تهوافر حالهة

 اليبط والتفتهيع اللهذين و عها علهى نحهو يذن من سلطة التحقي  المختصة بإجراء ذل 

ورتب الدفاع علهى ذله  بطه ن الهدليل المسهتمد مهن شههادة الشهاهدين سهالفى ص  مخالف

يشهههدان بصههحة اإلجههراءات الباطلههة التههى تمههت علههى نحههو مخههالف  الههذكر ألنهمهها ينمهها

وتفتيشههه دون مسههوق شههرعى  للقههانون وينطههوى علههى جريمههة القههبض علههى الطههاعن

ولهههذا فيتعههين أال يسههم  لهمهها  ويعا ههب القههانون علههى تلهه  الجريمههة بالعقوبههات الم لظههة

 .  وال يقبل منهما شهادة ول 

 

ينسههحب علههى كافههة اخ.ههار المترتبههة علههى ذلهه  القههبض الباطههل ط ن وأن هههذا الههب     

واالعتراف المعهو للمتهم فى أعقابه باعتبهار أن تله  األدلهة   ومنها يبط المخدر ذاته
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اللذين شهابهما عهوار الهبط ن وأنهها  مرتبطة ارتباطا ال يقبل التجهئة بالقبض والتفتيع

 .  ما كانت لتظهر لوالها

 

لهم يلتههم جانهب  محمد حامد يسماعيلالطاعن تأييدا لذل  أن الشاهد /  وأورد دفاع     

الصههدق فههى شهههادته وأنههه اختلهه  حالههة التلههبم واصههطنعها ليسههب  الشههرعية اإلجرائيههة 

بهالقبض علهى المهتهم وتفتيشهه دون يذن حيه   هام  على اإلجراءات الباطلة التى  ام بها

بم التهى تتهيت لهه اتخهاذ تله  اإلجهراءات ودون توافر حالة التله مسب  من النيابة العامة

 .  دون يذن ساب  من تل  السلطة

 

افتقهد مها وأياف الدفاع أن اليابط المذكور وهو الشاهد الوحيد بالهدعوى الما.لهة      

شههروط األمانههة والصههدق يذ سههب  أن ارتكههب و ههائ  اعتبههرت  يتوجههب لوظيفتههه مههن

حكمهان بهالبراءة علهى أسهام   ذل تهويراخ فى المحاير الرسمية وصدر على مقتيى

 . افتقاد ذات اليابط شروط الص حية لقبول يجراءاته وتصدي  أ واله

  

صــههـورة يـههـوئية لمههذكرة نيابههة شمـههـال الجيــههـهة و ههدم الههدفاع تأييههدا لدفاعههـه       

جــنايـههـات الههـوراق والمقيـههـدة  2000لسههنة  4005فههى  يههية الجنايـههـة ر ـههـم  الكليههة

.ابهت ص  ............كلــى شــمال الجيــهة يــــد المتههـم /  2000لسـنة 3421بر ـــم 

وههو ذات ـ  بها  يام النقيب / محمد حامد يسماعيل معاون مباح   سم شهرطة الهوراق

ـ بتحريهههر محيهههر اليهههبط المهههؤر   محهههرر المحيهههر مويهههوع الهههدعوى الما.لهههة

مهه   ههوة مههن الشههرطة  السههاعة ال.امنههة مسههاء بمقولههة أنههه حههال مههروره 30/3/2000

السريين بمنطقة بشتيل شاهد أحد األشخاا على أحهد النواصهى ممسهكا بيهده سهيجارة 

مشههتعلة يشههتم منههها رائحههة البههانجو المخههدر وتمكههن مههن يههبط السههيجارة فههى يههده كمهها 

وأن المهتهم يبط بالجيب األيمن لبنطاله لفافة بهها نبهات يشهبه نبهات البهانجو المخهدر ص 
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العامههة ص و ههد أمههام النيابههة  ذلهه أنكههر المههتهم ص و ههد  بقصههد التعههاطىأ ههر لههه باحراهههها 

 استشهد المتهم بشاهد نفى . 

 

 4006/2000و ههدم الحايههر مهه  المههتهم ) الطههاعن ( صههورة مههن الجنايههة ر ههم      

ـ  وهههو ذات  محمههد حامههد يسههماعيل/  نفههم اليههابط يههام  جنايههات الههوراق .ابههت بههها

السهاعة ال.امنهة  وبذات التو يهت 30/3/2000تاري  بذات المحرر المحير هنا ـ  ام 

ومهن المحهال أن يتواجهد بمكهانين فهى و هت بشهتيل ص )  منطقهةب بيبط متهم آخهر مساء

 (   وتاري  واحد

حكمهها حيهوريا ببهراءة  27/7/2000و د أصدرت محكمة جنايات الجيهة بجلسهة  -

 . المتهم

  

محمههد حامههد ـ يلههى  يههام النقيههب / و ههد اسههتندت المحكمههة فههى حكمههها ـ آنههذا          

بارتكههاب تهويههر فههى محيههر هههذه ـ  وهههو ذات محههرر المحيههر هنههاـ  يسههماعيل

 السهاعة 30/3/2000تحرير محيهر اليهبطعلى  ( بناء4005/2000الجناية ) 

والسههاعة التههى حههرر فيههها المحيههر  30/3/2000ال.امنههة مسههاءا فههى نفههم اليههوم 

 ق .جنايات الورا 4006/2000مويوع القيية 

 

 العموميهة  بهل  و د أهابت محكمة الجنايات فى حكمها بالنيابة  العامة تحري  الهدعوى -

فهى أوراق رسهمية .ابتهة بهأوراق  النقيب / محمد حامد يسماعيل عن جريمة التهوير

 .  الحكم

و د انتهت مذكرة نيابة شهمال الجيههة ـ سهالفة الهذكر يلهى الموافقهة علهى حكهم البهراءة  -

نقيهب / محمهد حامهد يسهماعيل للتحقيه  بمعرفهة النيابهة العامهة لمها نسهب مه  يحالهة ال

 ( .  فى المحاير الرسمية)  يليه من تهوير
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مههـن محكمههـة  27/7/2002كمهها  ههـدم الههدفاع صههورة الحكههم الصههـادر بتاريههـ       

جنايهات الهوراق مويهـوع المذكهـرة  4005/2000جنايات الجيـهة فـى القيية ر ـم 

وههى يحهدى القيهيتين المشههار   ببهـراءة المهتهم  يهت محكمهـة الجنايهات عاليهـه وفيهـه

 بهذه الحافظة . 1يليهما بمذكرة النيابة مويوع  المستند ر م /

 

 ههدم و ههد أورد هههذا الحكههم فههى تحصههيله للو ههائ  ـ أن المههتهم فههى تلهه  الههدعوى ص      

م التههالى ج الههوراق ] الر ــههـ 2000لسنههـة  4006صههورة رسههمية مههن الجنايههة ر ههم 

للجنـاية الما.لـة [ المحـــررة يـــد المتهم / ............ بمعرفهة النقيهب / محمهد حامهد 

يسهماعيل معههاون مباحهه   سههم شههرطة الهوراق ] ذات يههابط القيههية الما.لههة [ بتههاري  

م والتههى  ههرر فيههها بتحقيقههات النيابههة أنههه  ههام بيههبط المههتهم  9السههاعة  30/3/2000

جالسهها أمههام أحههد العقههارات وممسههكا بيههده لفافههة ور يههه يعبهه  بههها  بمنطقههة بشههتيل البلههد

وتبهين أنهها تحتهوى علهى كميهة مهن نبهات البههانجو  بأصهاب  يهده تمكهن مهن يهبطها بيهده

م [ ص و ههرر  8] السههاعة  30/3/2000وا عههـة اليبههـط بتاريههـ  المخههدر ص و ههد تمههت 

محيهر اليهبط  الدفاع أن اليابط  د ارتكب تهوير فهى محهررات رسهمية بهأن صهدر

م و هرر بتحقيقهات  8السهاعة  30/3/2000القيية الما.لة بتاري  المحيهر وههو  فى

الهههوراق أنهههه  هههام بيهههبط المهههتهم يهههوم  2000لسهههنة  4006النيابهههة بالقيهههية ر هههم 

أى أنه كان متواجد بديوان القسم  ائمها بتحريهر محيهر  م [8] الساعة  30/3/2000

متواجههدا  ذات التو يههتأييهها فههى  ذكر وأنههه كههانالجنايههة الما.لههة فههى التو يههت سههالف الهه

ر ههم  بشههارع المدينههة المنههورة بناحيههة بشههتيل البلههد و ائمهها بيههبط المههتهم فههى الجنايههة

الههوراق وهههو األمههر الههذى ي.يههر الشهه  فههى صههحة مهها سههطره ج  2000لسههنة  4006

ومهها  ههرر بههه مههن أ ههوال بتحقيقههات النيابههة فيههها ص وطلههب  بمحايههر الجنههايتين اليههابط

 كم ببراءة المتهم مما أسند يليه . الح
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 4005/2000وأوردت محكمة الجنايات ص تسهبيبا لقيهائها بهالبراءة فهى القيهية      

وحي  أن ال.ابت مهن أوراق الجنايهة الما.لهة أن  »ج الوراق ص ما نصه بحصر اللفظ : 

 . معاون مباح   سم شرطة الوراق ـ  هد النقيب / محمد حامد يسماعيليابطها وهو 

أ.بههت بمحيههره و ههرر بأ والههه بتحقيقههات النيابههة أنههه  ههام بيههبط المههتهم الما.ههل بشههارع 

و هد أعطهى تاريخها  م7السهاعة  30/3/2000مجم  المدارم بناحية بشتيل البلد يهوم 

ص بينمههها أ.بهههت م 8السهههاعة  30/3/2000ههههو لمحيهههر اليهههبط المحهههرر بمعرفتهههه 

ج الهوراق علهى لسهانه أنهه  هام  2000لسهنة  4006بتحقيقات النيابة فهى الجنايهة ر هم 

بشههارع المدينههة المنههورة بناحيههة  م 8السههاعة  30/3/2000يههوم بيههبط المههتهم فيههها 

 ههد تعمههد فههى كهه  الجنههايتين تجهيههل أسههماء أفههراد بشههتيل البلههد ص وأن اليههابط المههذكور 

لينصهب مهن نفسهه شههاهدا  القهوة المهرافقين لهه والتعتهيم علهى دورههم فهى وا عهة اليهبط

ى كه  الجنهايتين ليسهطر مها شهاء مهن أكاذيهب ويقتهرف مها يعهن لهه مهن تهويهر وحيدا ف

 مهههن افتيههها  كذبهههه أنهههه بحجهههب مرافقيهههه   هههد أمهههن علهههى نفسهههه دون ر يهههب معتقهههدا 

 « وتهويره

 

وأيافت المحكمة أنه يذ كانهت وا عهة الهدعوى الما.لهة ال دليهل فيهها  بهل المهتهم  »     

 سههوى القيهاء ببههراءة المهتهم ممهها المحكمهةهههذا اليهابط الكههاذب فه  يسهه  سهوى  ولهة 

من  انون اإلجراءات الجنائية ص فمها دار بخلهد المشهرع  304/1أسند يليه عم  بالمادة 

عنههدما غلههظ العقوبههة بجههرائم المخههدرات أنههه سههوف ينههاط أمههر تطبيهه  هههذه العقوبههات 

ية ال ليظهة بأم.هال هههذا اليهابط الكههاذب الهذى لهم يتههورع عهن التهويههر فهى أوراق رسههم

 .   «وهو من أناط به المجتم  مكافحة الجريمة ويبطها 
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 ههههذا وتهيهههب المحكمهههة بالنيابهههة العامهههة تحريههه  الهههدعوى العموميهههة  بهههل اليهههابط      

النقيب / محمد حامد اسماعيل  ـ معاون مباح   سم شرطة الوراق فهى تهاري  الوا عهة 

سههباب هههذا الحكههم كمهها عههن جريمههة التهويههر فههى أوراق رسههمية ص ال.ابتههة  بمهها سههلف بأ

تهيب بهها مراجعهة أعمهال ومحايهر وحهدة المباحه  بقسهم : شهرطة الهوراق يذ أن مها 

لفههت نظههر المحكمههة أن يههباطها جميعهها يحههررون محايههر نمطيههة متما.لههة يلههى حههد 

ويهدف  يلهى الشه  فهى التطاب  فى  يايا المخدرات األمر الذى ي.ير الريبة فى صحتها 

بصهورة نمطيهة ال تم.هل الحقيقهة ص ويهدف  .منهها أبريهاء ال أنها جميعا حهررت بمكهاتبهم 

هؤالء اليباط اتخذوا منهم وسهيلة إلظههار نشهاط متميهه فهى العمهل سوى أن ذنب لهم 

 .أمام رئاستهم 

 ( 4005/2000) انتهى ما نقلناه نصا عن حكم محكمة جنايات الجيهة فى القيية 

 

بحافطتهه  3كمها ـ  هدم ) تحهت ر هم /و دم الدفاع فى الدعوى المطعون اخن فى ح     

مهن محكمهة  15/7/2002لمحكمة الجنايات ( صورة الحكهم الصهادر بتهاري   3ر م /

جنايههات الههوراق والمحكههوم فيههها  2000/ 4006ر ههم  جنايههات الجيهههة فههى القيههية

 وهى يحدى القيهيتين المشهار يليهمها بمهذكرة النيابهة مويهوع المسهتند)  ببراءة المتهم

لمحكمة الجنايات ص كما  دم  نسخة ملف الجنايهة مويهوع  3افظتنا ر ــم /بح 1ر ــم /

 المستند الساب  . 

 

ص خهال  ومصهطن   الرائهد / محمهد حامهد يسهماعيلوخلا الدفاع مما تقدم يلى أن      

 محيهرينبتهويهر متلبسها ص وأنه يهبط   د درج على التهويروملف  الدعوى الما.لة ص 

أنهه  جنايات الوراق سجل فيهمها 4006/2000ص  4005/2000الجنايتين ر مى فى 

و هبض بكهل  تواجد فى مكهانين مختلفهين 30/3/2000 ذات اليوممن  فى ذات الساعة

 . منهما على متهم آخر
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فيه  عمها شهف عنهه محيهر ص ال يصدق له  هول ص و ال تقبل له شهادةوم.ل هذا      

نهاول الهدفاع بيانهها فهى المرافعهة الدعوى الما.لة من تهافت وعدم معقوليهة وتنا يهات ت

 .   الشفوية

 

) ؟! ( واكتفههت بقولههها أن  ولههم تمحهها محكمههة المويههوع هههذا الههدفاع الجههوهرى     

دفاع الطاعن  دم صورا ألحكام  يائية .ابت منها أن يابط الوا عة ههو بذاتهه محهرر 

 محير اليبط فى تل  القيايا ) ؟!!!( 

      

علههى تحصههيل خههاط  لههدفاع الطههاعن يمهها تقههدم ينطههوى ومهها أوردتههه المحكمههة ف     

يلماما صحيحا ولم تتفطن يلهى م ههاه ومرمهاه ص  السالف الذكر وينب  عن أنها لم تلم به

لهم يلتهههم جانههب  ألن دفهاع الطههاعن  هام أساسهها علهى أن الرائههد / محمههد حامهد يسههماعيل

 د الكهذب إلسهباقالصدق فى روايته عن كيفية حدو  الوا عة وأنه جانب الحقيقهة وتعمه

الشههرعية علههى يجراءاتههه الباطلههة حيهه  اختلهه  حالههة التلههبم مههن العههدم واسههتمدها مههن 

يكههن جديههدا عليههه بههل سههب  لههه ارتكههاب جههرائم تهويههر فههى  وأن هههذا الكههذب لههمـ  خيالهه

اصهطن  محايهر يهبط مههورة  محررات رسمية واستعمالها م  علمه بتهويرهها بهأن

الجنهايتين سهالفتى  يات بتهوير تل  المحاير فهىمحررة بمعرفته و يت محكمة الجنا

وأن ذل  مما يشك  فى صدق شهادته ويدعو يلى عهدم ال.قهة بهها أو االطمئنهان الذكر ص 

 . يلى صحتها

  

لم تواجه دفهاع الطهاعن السهالف األمر الذى يدل بيقين على أن محكمة المويوع       

ه فههى تقههديرها عنههد وهنههها ولههم تدخلههص  بالبحهه  والتمحههيا البيههان ولههم تقسههطه حقههه

مسه  دفهاع الطهاعن فهأدى ذله   وأجهرت.  عناصر الهدعوى و بهل تكهوين عقيهدتها فيهها

خ صحيحا بحقيقة األسام الذى  هام عليهه ذله  الهدفاع مه  أنهها لهو  يلى عدم يلمامها يلماما
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ص ولهههذا كههان  تبينتههه علههى وا عههه لكههان مههن المؤكههد أن يت ييههر وجههه رايههها فههى الههدعوى

با بالقصور الذى أدى يلى فساد االسهتدالل فيه  عهن اإلخه ل بحه  الهدفاع حكمها معي

  بما يستوجب نقيه . 

 

 ََََهوقضتَمحكمةَالنقضَبأن:َ

أن تكههون  ههد ألمههت بكافههة يتعههين علههى المحكمههة عنههد الفصههل فههى الههدعوى  »       

حهين عناصرها وأدلتها ودفاع المهتهم ومها يقهدم لتأييهده وذله  علهى نحهو يبهين منهه أنهها 

استعريت تل  األدلة وألمت بها يلماما شام  يهي  لها الفرصة لتمحيصهها التمحهيا 

يدل على أنها  امت بواجبها فى تحقي  البح  للتعهرف علهى وجهه  الشامل الكافى الذى

 «   الحقيقة ـ فإذا خالفت المحكمة هذا النظر كان حكمها معيبا متعين النقض  . 

 ق  52/  6047ـ طعن ر م  1000  ا ـ 207 ر م ـ 33ـ م  14/12/1982نقض *  

 ق  51/  2365ـ  طعن ر م  11  ا ـ 1  ر م ـ 33ـ م  3/1/1982نقض *  

 

 َََوقضتَكذلكَبأن:ََ

 «  يعيب المحاكمة .  بكافة عناصرهاالحكم فى الدعوى دون اإللمام »         

  ق 440/42ـ الطعن   910 ا ـ 204 ر م ـ 23ـ م  12/6/1972نقض *  

 

 ََوقضتَأيضاَبأنه:َ

يذا كانهههت المحكمهههة  هههد حجبهههت نفسهههها عهههن اإللمهههام بعناصهههر دفهههاع المهههتهم »         

وا تصهرت فهى تقهديرها علهى جههء ص  ولم تدخلها فهى تقهديرها عنهد وهنههاص  الجوهرية

منها فحسب فأنها تكون و د  امت ببتر ذل  الدفاع م  أنها لهو تبينتهه علهى وا عهه لكهان 

ولهههذا كههان حكمههها معيبهها بالقصههور ص  يت يههر وجههه رأيههها فههى الههدعوى مههن المحتمههل أن
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الذى أدى يلى فساد فى االستدالل في  عن اإلخ ل بح  الدفاع بما يعيبهه ويسهتوجب 

 «  .  نقيه

 ق 44 / 891ـ طعن  765 ا ـ 165 ر م ـ 25ـ م  25/11/1974نقض *  

      

هها أنهها اطمأنهت كهل االطمئنهان يلهى وال ينال من ذل  ما ذكرته المحكمهة فهى حكم     

وأنهها تتمته  بحريهة مطلقهة أدلة ال.بوت فى الهدعوى اسهتنادا يلهى أ هوال شهاهدا اإل.بهات 

وأورا هههها  فههى تقهههدير تلهه  األدلهههة التههى أخهههذت بههها بعهههد أن محصههت و هههائ  الههدعوى

 والمستندات المقدمة فيها بما ال يجوه التعقيب عليها فيما تراه . 

 

ينطهوى علهى فههم خهاط  لمها تتمته  بهه محكمهة ردته المحكمة فيمها تقهدم ألن ما أو     

تقديريهههة فهههى وهن أدلههة الهههدعوى واطمئنانههها أل هههوال وشههههادة  المويههوع مهههن سههلطة

 .  الشهود الذين استمعت يليهم المحكمة وما تم رصده فيها بالتحقيقات

 

ليه أذههان العامهة ليست مطلقة على النحو الذى يمكن أن يتطرق يألن تل  السلطة      

ومنهها الدسهتور المصهرى ال يعتهرف بالسهلطات المطلقهة سهواء  وألن الدساتير الحدي.هة

كهل سهلطة منهها تحكمهها يهوابط وألن  للحاكم أو القايهى أو سهلطات الدولهة األخهرى

و واعههد ال يجهههوه بحهههال أن تخهههرج عنهههها أو تتمهههرد عليهههها ويالَّ عهههدت سهههلطة ظالمهههة 

 .    مجتم  المتحير وتلفظه  واعد العدالة وحقوق اإلنسانومستبدة وهو أمر يأباه ال

 

فالقايى وين كان حرا فى تكوين عقيدته فى الهدعوى وال يجهوه مصهادرة ههذا         

يال أن تقههديره محكههوم بقواعههد منطقيههة ومنيههبطة أساسههها الحهه  ص وينكههاره عليههه ص  

طبههائ  األمههور وجوهرههها مهها هههو مقبههول عقهه  ومنطقهها وفهه  مهها هههو مههألوف ويتفهه  و

 د . وسيرها المعتا
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بهأن يكهون فهى محلهه واستعمال القايهى لسهلطته التقديريهة أمهر مشهروط وال شه       

والقهول ـ  يسهاءة اسهتعمال السهلطة أو التعسهف فهى اسهتعمالها غير مشوب بأى  در من

الطعهن مهن شهأنه أن تصهبت سهلطة ا ب ير ذل  على نحهو مها نحهى يليهه الحكهم محهل ههذ

بحرمههات  وتعصههفتقديريههة سههلطة ظالمههة ومسههتبدة تطههيت بالحريههات العامههة  القيهاة ال

ـ ولههذا  األم   الخاصة وتشي  الفويى بهالمجتم  بمها يهؤذن بانهيهاره وتهداعى بنيانهه

كان للسلطة التقديرية لمحكمة المويهوع تخومهها ويهوابطها ال للحهد منهها أو تقييهدها 

ى مكانههة تلهه  السههلطة فههى نفهههوم حفاظهها علهه بههل لتسههتقيم حركتههها وتههأمين مسههيرتها

 .  المتقايين والنام والمجتم  بأسره

 

 

هذا وال ش  أن هنا  شروطا لقبول الشهادة حتى يمكهن االطمئنهان يليهها وههى أال      

يكههون الشههاهد سههمء السههمعة عههديم الخلهه  مههارم الكههذب والتهويههر فههى المحههررات 

واألخهه ق الحميههدة والم.ههل الدينيههة  الرسههمية وأن يكههون متمسههكا وحريصهها علههى القههيم

يذا كان من المهوظفين العمهوميين الهذى عههد يلهيهم يعه ء كلمهة القهانون ص خاصة  العليا

 .  ومحاربة الفساد والمفسدين والمهورين والمار ين والخارجين عن القانون

 

خ ص          والشهههادة كفههرع منههه ص  ههد شهه   شههرائ  ولههيم مههن شهه  أن الههدليل عمومهها

ويختهههاروا لحهههل ص  عرفهههوا لتطبيههه  القهههانون  يهههاء منهههذص  ائ  النهههامالسهههماء ص وشهههر

..  ويذا كان للدليل  يمة  فى ذاتهه علهى التعمهيم بإعتبهاره  النهاعات والمعي ت  ياه

خ  ههوام اإلسههناد ص   أهميههة خاصههة مرجعههها يلههى أنهههاص  فههإن للشهههادة بإعتبارههها دلههي خ  وليهها

.. مكتوبههة   لتههدليم والكههذب واإلفتههراءللتهييههف واـ  بههأك.ر مههن بهها ى األدلههةـ  عريههه

كانههت أم شههفوية متلقههاه مباشههرة أم بالنقههل والسههماع ..  وعلههى ذلهه  اإلهتمههام ص ت  ههت 

 «األدلهة  »شرائ  األرض وشرائ  السماء .. وت  هت ص فيمها ت  هت عليهه ص علهى أن  
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 ص أمهها غيرههها مههن  ههوام اإلسههنادهههى وحههدها ـ   « الجاهمههة »ص    « الصههحيحة »ص  

 0يستدالالت أو  رائن فإنها ال تفيد الجهم واليقين  ـ  وال تجرى مجرى الدليل 

ص واألصهل فهى العدالهة  ولهه  عهدالوفى محكم التنهيل يلهم فهى الشهاهد أن يكهون        

ُى عدل  منكم   » تعالى : ـ  و ال  تعهالى :  ممهن تريهون مهن الشههداء  «وأشهدوا ذ وخ

يذ مهن يرتكهب غيهر الكههذب مهن المحظهورات يرتكههب  ـه وبالعدالهة يتهرجت الصههدق ص «

خ ص ـ ولههذل  فههإن  شههرط وجههوب العمههل بالشهههادة ال شههرط  «العدالههة    » الكههذب أييهها

   0 أهلية الشهادة

ص ـ ومهن المتفه  عليهه  شرط للشههادة « العدالة »وعند أبى يوسف ومحمد أن          

عدالهة بهل يجهب علهى القايهى أن ف  يكتفى بظهاهر الأنه يذا طعن الخصم فى الشاهد ـ 

ال ينفههذ القايههى الحكههم  »ـ ويقههول المقدسههى فههى اإلشههارات  يسههأل عههن حههال الشهههود

فتهاوى أبهن حجهر ـ ج )   « بالشهادة حتى يتبين له عدالة الشهود فى الظهاهر والبهاطن

الصههحيت ص فهه  يرتكههب الكبيههرة وال  «الههدين  »ويلهههم فههى الشههاهد  0(  347ا  4

الههذين يجتنبههون كبههائر اإل.ههم والفههواحع يالخ  »ة ..  فيقههول تعههالى : يههداوم علههى صهه ير

ص ـ ويقهول   ألن المعصية مسهقطة للعدالهةص ـ   وال عدالـة لصاحب معصيةص ـ  «اللمم 

خ ووجههودخا شههرط  بههول الشهههادة أن العدالههة »الحنفيههة ص ـ  خ وجوبهها ص ـ ويقههول « مطلقهها

  « بت القبول أص خ بدونهاين العدالة شرط القبول ال ي. »الشافعى : ـ  

 

 لسهنه 2843ـه فهى الطعهن 28/1/1996وفى حكمها اليافى ص ـ الصادر بجلسة        

 : ـ تقول محكمة النقض ـ الدائرة المدنيةق ص  61 

 

من العدالهة أالخ يقهوم بالشهاهد مهان  مهن موانعهها مهن شهانه أن يهدع للميهل بشههادته   »  

ـ فقهد  ون بين الشاهد والخصم المشههود عليهه خصهومةو من هذا القبيل أن تك سبي خ  ص

) أى   ال تقبههل شهههادة خصههم وال ظنههين وال ذى يحنههه »ورد فههى الحههدي  الشههريف : 
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لشهههادة الشهههود مههن نهها  ههانون اإل.بههات المنظمههة  وانههه يذ خلههت مههواد ص ـ «عههداوة ( 

ايهى مهن يعال  أ.ر وجود خصومة بين الشاهد والخصم المشهود عليه ص فليم امام الق

 سبيل يالخ أن يلتج  يلى مبادئ الشريعة اإلس مية التى تقيى بأن  يهام ههذه الخصهومة

خ للشهادة بإعتبار هذه المبادئ المصهدر الرئيسهى للتشهري  بهنا المهادة ال.انيهة  يشعد مانعا

خ  من الدسهتور والمرجه  األصهيل للقيهاء عنهد غيهاب الهنا وعهدم وجهود العهرف طبقها

مها طعهن الخصهم علهى  انهه يذالقانون المدنى وينبنى علهى ذله   لنا المادة األولى من

وأ هام الهدليل  بوجود خصهومة بينهمها مانعهة مهن اإلدالء بأ والهه دون ميهلا وال الشاهد 

وتحققهه  بهل ان تحكهم فهى النههاع ص  تعين علهى المحكمهة ان تمحها دفاعههعلى ذل  ـ 

و هه  الحكههم  عههن بفسههادهافههإن هههى لههم تفعههل ويسههتندت يلههى أ ههوال هههذا الشههاهد رغههم الط

 0«  باط خ 

 ق 2843/61ـ الطعن 240ـ ا  50ـ ر م 47ـ م  28/1/1996*  نقض مدنى           

 

ولما كان الدفاع  د  دم المستندات القاطعة واألدلهة الدام هة علهى انحهراف الرائهد /      

حالههة وههو شهاهد اإل.بهات األوحهد الهذى انفهرد بالشههادة واختله  محمهد حامهد يسهماعيل 

التهى  هام بهها ليهبط الطهاعن دون يذن  التلبم ليسب  الشرعية على اإلجراءات الباطلهة

ص وأ.بت الدفاع ـ بأدلهة ال يتطهرق يليهها أدنهى شه  أو أ هل  من سلطة التحقي  المختصة

مها نسهبه يلهى ذله  الشهاهد بارتكهاب جهرائم التهويهر فهى المحهررات الرسهمية احتمال ـ 

يرههها بمهها يفقههده صهه حيته للشهههادة ويجعلههه غيههر أهههل لقههول العلههم بتهو واسههتعمالها مهه 

واطمأنت يليهها وتهوارت  المحكمة أخذت بالشهادة وم  ذل  فإنـ  الح  وكشف الحقيقة

وراء سههلطتها التقديريههة ومهها تتمتهه  بههه مههن سههلطة مطلقههة  فههى وهن الشهههادة ص وبههذل  

 ى ممارسههة تلهه أفرطههت فههى اسههتعمال سههلطتها التقديريههة وأسههرفت فههفإنههها تكههون و ههد 

 .   السلطة وتمردت على  واعد التقدير السديد دون تعسف أو شطط
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كما أخطأت محكمة المويوع عنهد الهرد علهى دفهاع الطهاعن السهالف الهذكر وههو      

تحكميا مصادما لل رض األساسهى مهن تشهري  دفاع جوهرى وال ش  حي  جاء ردها 

ل  بمنطه  الحكهم القيهائى ولههذا لقياة المويوع وأخلت بذ تل  السلطة وعله منحها

جههاء حكمههها معيبهها لقصههوره فيهه  عههن يخ لههه بحهه  الههدفاع واجبهها نقيههه طالمهها أنههها 

اتخذت مهن أ هوال ذله  الشهاهد دلهي  يهد الطهاعن بهل ههى الهدليل الوحيهد علهى صهحة 

. ومه  اسهتبعاد ذله  الهدليل يسناد الوا عة محل التداعى يليه و يت بإدانتهه بنهاء عليهها 

وبط نه فإن الدعوى تكون و د خلت من دليل جاهم و اط  علهى .بهوت االتههام  لفساده

والقيهاء مجهددا مهن محكمهة يد الطاعن ممها يتعهين معهه نقهض الحكهم المطعهون فيهه 

 النقض ببراءة الطاعن مما اسند يليه . 

 

 ََوقضتَمحكمةَالنقضَبأن:َ

 عيهههب يمههم سههه مة يذا مههها شههابهالحكههم يكههون معيبههها بالفسههاد فهههى االسههتدالل  »     

االسهتنباط ويتحقه  ذله  يذا اسههتندت المحكمهة فهى ا تناعهها يلههى أدلهة غيهر صهالحة مههن 

لط تناع بها أو يلى عدم فهم الوا عهة التهى ت.بهت لهديها أو فهى حالهة  الناحية المويوعية

عدم اللههوم المنطقهى للنتيجهة التهى انتههت  و وع تنا ض فى هذه العناصر كما فى حالة

 «.  كمة بناء على تل  العناصر التى .بتت لديهايليها المح

 ق   62/ 3343ـ طعن 677ـ  ا  112ـ  ر م  44م  21/2/1993نقض *  

 

 َوقضتَكذلكَبأن:  

 

من ال هم فم اصول االستدالل أن يكون الدليل الهذى يعهول عليهه الحكهم مؤديها   »    

تنهافر فهم حكهم العقهل يلى ما رتبه عليهه مهن نتهائ  مهن غيهر تعسهف فهم االسهتنتاج وال 

 . «والمنط  

 ً 6335/55ـ لة   782ـ ص  138ـ ىن    36ـ س  13/6/1985*  ل   
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 878ـ ص  158ـ ىن   36ـ س  17/10/1985*  ل   

 778ـ ص  158ـ ىن   36ـ س 27/5/1985*  ل   

 ً 4233/52ـ لة   847ـ ص  174ـ ىن   33ـ س  4/11/1982*  ل   

 132ـ ص  28ـ ىن   28ـ س  24/1/1977*  ل   

 

وتفي  بممذك  ف   اكم  لما   حابسط  ىنمبت م عىر  حرا  لسرتفالل لمماكمر           

م ضلد لستابمل م مأل م  لممط ون   عىن م فإذل كملأ نرف لعتمرفى عىر   منرل ال يارض  

ف  يؤسس نضمءام عىنف فإ  نكم م يكض  بمل  البتاموف عىر  فسرمس فمسرف ذذ يتةرن  ف  

 رر  عررضلى لم سررم  فرر   ل  مرر  لمترر  فنررن  عىن ررم نضررمء لماكرر  ونررف سررىمأحكررض  كمفرر  

واض  مم  يسى   اف لماك  لمطةرن  وم رذل كرم   ةنبرم لإلستفالل فو لمتةسف ف  لالستاتمج 

 ولتب لما ـ  ولإلعم ، . 

 52مسرا   6453ـ لةر   274ـ ص  53ـ ىن   34ـ س  23/2/1983*  ل   

 ً 

مسا   6335ـ لة  ىن   782ـ ص  138  ـ ىن 36ـ س  13/6/1985*  ل   

55 ً 

    

وخ صههة مهها تقههدم أن ا تنههاع القايههى البههد أن يكههون مسههتمدا مههن عناصههر تصههلت      

بمنأى عمها يدنسهه ويشهوهه مهن شهوائب تدفعهه يلهى نتهائ  لتكوين ا تناع سديد وصائب 

 .  سقيمة يشوبها الخطأ والبعد عن الصواب

 

ع القايههى ومههدى سهه مته مهن خهه ل أسههباب حكمههة وترا هب محكمههة الههنقض ا تنها     

ورده علههى دفههاع المههتهم الجههوهرى وتسههتلهم أن يكههون القايههى  ههد ألههم بههه وواجهههه 

ـ لقصهوره  واطرحه بمها يسهوق اطراحهه بمنطه  سهائ  ومقبهول ويال كهان حكمهه معيبها
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ويخ لهه بحهه  الههدفاع وهههو العههوار الههذى شهاب الحكههم محههل هههذا الطعههن بمهها يسههتوجب 

 ا سلف البيان . نقيه كم

 

 

 

 

 وقضتَمحكمةَالنقضَبأنه : 

يجهب أالخ يجمهل الحكهم أدلهة ال.بهوت فههى الهدعوى بهل عليهه أن يبينهها فهى ويههو   »   

وان يورد مؤداها فى بيان مفصل للو وف على ما يمكن أن يستفاد منها فهى مقهام الهرد 

 0«الجوهرية التى يدلى بها المتهم  على الدفوع

 1211ـ ا  273ـ ر م  23م  ـ 19/11/1972*  نقض 

 

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه : 

لكى يتحق  ال رض من التسبيب يجهب أن يكهون فهى بيهان جلهى مفصهل بحيه   »     

فى عبهارات عامهه معمهاه  يستطي  الو وف على مسوغات ما  يى به أما يفراق الحكم

تيجاب أو ويعه فى صورة مجملة ف  يتحق  به ال رض الذى  صهده الشهارع مهن يسه

تسههبيب األحكههام وال يمكههن محكمههة الههنقض مههن مرا بههة صههحة تطبيهه  القههانون علههى 

 «الوا عة كما صار ي.باتها بالحكم

 114ـ ا  27ـ ر م  24ـ م  29/1/1973*  نقض 

 

 

 َوقدَقضتَمحكمةَالنقضَفىَالعديدَمنَاحكامهاَبأن: 
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ال  مجهلهةمجملهة أو ويهعه فهى صهورة  عبهارات عامهه معمهاهيفراق الحكهم فهى   »   

مهن يسهتيجاب تسهبيب األحكهام ـ األمهر الهذى يعيبهه  يحق  ال رض الذى  صده الشارع

 «ويبطله 

 706ـ ا  144ـ ر م  20ـ م  12/5/0969*  نقض 

 

 

 

 َََأ.جََ،َـَعلىَأنه/310ونصتَالمادة:َ

ان يشهتمل  يجهبالتهى بنهى عليهها ص ـ وكهل حكهم  يشتمل الحكم على األسباب  »       

أو ص ـ  والهرد علهى كهل طلهب ههامص ـ  والظروف التى و عت فيهاص ـ  وا عةعلى بيان ال

 0« يشير يلى نا القانون الذى حكم بموجبهص وان  دف  جوهرى

 

 َتقولَمحكمةَالنقضَفىَواحدَمنَعيونَأحكامها:َ

علهى القيهاة  ن اعظم اليمانات التى فريها القهانونن تسبيب األحكام مي »          

 م بما عليهم من واجب تد ي  البح  ويمعهان النظهر لتعهرف الحقيقهةيذ هو مظهر  يامه

وبههه وحههده يسههلمون مههن مظنههة الههتحكم 0فيمهها يفصههلون فيههه مههن القيههية  التههى يعلنونههها

وبههه  بههين يههدى الخصههوم والجمهههورـ ألنههه كالعههذر فيمهها يرتأونههه يقدمونههه  واإلسههتبداد

ون الجميه  يلهى عههدلهم علهى األذههان مهن الشهكو  والريهب فيهدع يرفعهون مها  هد يهرين

وال تنفه  األسهباب يذا كانهت عبارتهها مجملهة ال تقنه  أحهداخ وال تجهد محكمهة ـ  مطمئنين

 0 « النقض فيها مجاالخ لتبين صحة الحكم من فساده

ـ ا  170مدنى ـ م  القواعد القانونية ـ عمر ـ ر م  21/2/1929نقض *  

178 

 

لهم يلتههم جانهب الحيهدة فهى الوا عهة  كما أويهت الهدفاع كهذل  فهى دفاعهه أن يهابط    

كمأمور لليبط القيائى وتله  الحيهدة تفريهها عليهه واجباتهه الوظيفيهة  ممارسة عمله
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. بههل  مهمهها بل ههت جههديتها فههى نظههره فلههم يصههر  لههه القههانون االنسههياق وراء تحرياتههه

تلهه   عريههها علههى السههلطة المختصههة لتقههدير مههدى جههديتها فههإذا  ههدرتأوجههب عليههه 

ويال رفيت اصدار ذل  اإلذن ص ولكنهه أطها   رت يذنها باليبط والتفتيعالجدية أصد

بتل  اليوابط واصطن  حالة التلبم وجم  فهى  بيهته كافهة خيهوط االتههام الهذى أخهذ 

حيدتهه خطهأ آخهر يصهل يلهى حهد الجريمهة وههى  فأيهاف يلهى عهدم يحركها كيفما شاء

متعمههدا  ههوال مصههطنعة علههى تصههوير كههاذب وأ اخههت ق حالههة التلههبم مههن العههدم وبنههاء

وتنكشههف فينفيههت كذبههه وهيههف افتراءاتههه  االنفههراد بالشهههادة حتههى ال تظهههر عوراتههها

وتكهون المحكمهة  هد ص  صه حيتها لط نهاع بهها أو االطمئنهان يليههاوبذل  فقدت شههادته 

اطمئنهان القيهاه ال ألن  أخطأت يذا ارتاحت يليها واتخذتها سندا للقياء بإدانة الطاعن

العههوار  فههإذا كانههت ظههاهرة ص  علههى األدلههة الصههاد ة والمقبولههة عقهه  ومنطقههايرتكههه يال

ما يعبهر عنهه بالفسهاد  وفاسدا وهو وايحة الكذب والبهتان فإن اال تناع بها يكون معيبا

فههى االسههتدالل والتعسههف فههى االسههتنتاج وتلهه  جميعههها  يههود يفريههها صههحة المنطهه  

ض كما سهب  البيهان األمهر الهذى تهردى فيهه القيائى ل حكام والذى ترا به محكمة النق

 الحكم المطعون فيه بما استوجب نقيه . 

 

 .  قصورَآخرَفىَالتسبيبَ:ثانياَ     

جاء بتصوير محكمة المويوع لوا عهة الهدعوى كمها اسهتقرت فهى يقينهها واطمهأن      

يليههه وجههدانها أن الطههاعن مهها ين وصههل بسههيارته يلههى مو هه  الكمههين السههرى المتحههر  

ذى كههان يكمههن بههه اليههابط شههاهد اال.بههات حتههى أشههار يليههه المرشههد السههرى فتوجههه الهه

 ومههؤدى ذلهه  أنصههوبه وا تههرب منههه وصههافحه وطلههب منههه شههراء لفافههة هيههروين .... 

المرشد السرى المذكور لم يقتصر دوره علهى مجهرد يبه ق يهابط الوا عهة عهن نشهاط 

بهل  هام بهدور ئهه لقهاء اله.من ـ وبيعهها لعم  المهواد المخهدرة الطهاعن وممارسهته تجهارة

وبحوهتهه وبسهيارته المخهدرات  ايجابى فى عملية اليهبط التهى تمهت وانتههت بيهبطه

الهذى ـ  يذ تواجهد المرشهد بمكهان الوا عهة وأشهار ليهابطها علهى الطهاعنالميبوطة ص 
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أنه أجرى الحوار معه وأبدى اسهتعداده لشهراء لفافهة مهن على ما يقول يابط الوا عة ـ 

و ههدمها يليههه فلمهها تبههين أنههها تحتههوى علههى المخههدر تههوافرت حالههة  الهه.من قههاءالمخههدر ل

 التلبم التى خولته سلطة يبطه وتفتيشه وتفتيع سيارته . 

 

الهدور االيجهابم الهذى  هام بهه ذله  المرشهد السهرى ) المجههول ( يسهتلهم أن وهذا      

ة لمنا شههته فههى حيههور أطههراف الخصههوم يكههون مطروحهها أمههام محكمههة المويههوع

حتههى يمكههن منا شههة واسههتظهار مههدى جديههة االتهههام الموجههه للطههاعن  والمههتهم ودفاعههه

ولهذا طالب الدفاع وبح  يرورة يفصها  يهابط الوا عهة عهن شخصهية ذله  المرشهد 

 النيابة بإع نه للم.ول أمام المحكمة ليؤدى الشهادة بعد حلهف اليمهين القانونيهة وبتكليف

كمة ألول مهرة مها يهدفعها للعهدول عهن وجههة النظهر المح لعل فى أ واله التى تسمعهاص 

يذ ال يجهوه بحهال أن ودفاعهه ـ  التى استقرت فى يقينها  بل سماعه فى حيور المهتهم

المحكمههة  تبههدى المحكمههة رأيههها فههى دليههل لههم يشطههر  علههى بسههاط البحهه  بالجلسههة أمههام

 وجمي  الخصوم . 

 

 َ:ََوقضتَمحكمةالنقضَبأنه

ى  رأيا فى دليل لهم يعهرض عليهها وههى اذ فعلهت يجوه للمحكمة أن تبد ال »

مه  مها يمكهن أن   لهم تطله  عليهه ولهم تمحصههدليل  فأنها  د سبقت الى الحكم على

 «0 يكون له من أ.ر فى عقيدتها لو أنها اطلعت عليه

 ق  63لسنة  17642ـ طعن  954 ا ـ 146 ر م ـ 46ـ م  21/9/1995* نقض 

 404 ا ـ 88 ر م ـ 35ـ م 10/4/1984* نقض 

 491 ا ـ 108 ر م  ـ 35ـ م  8/5/1984* نقض 

 

وال يعفى المحكمة من وجوب يجراء هذا التحقي   ول يهابط الوا عهة بهأن واجبهه      

يحتم عليه عدم البو  بشخصية ذل  المرشد حرصا على س مته وللصالت العهام ـ ألن 
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ة بالمعلومهات عههن ههذا القهول وين جههاه فهى حالههة  يهام ذلهه  المرشهد بمههد يهابط الوا عهه

المرشههد  ال يصههت فههى حالههة  يههامالمههتهم وعههن نشههاطه فههى تجههارة المخههدرات ـ يال أنههه 

المذكور بدور ييجابى أسهم به فى يبط الطهاعن حيه  رافه  يهابط الوا عهة وأرشهده 

 وأشار يليه فتوجهه لمكانهه ودار الحهوار بينهمها لحظهة ظههور حالهة التلهبم عن الطاعن

) السههرى المجهههول ( المههذكور يشع ههد مههن المرشههد  ذى  ههام بهههالمهعومههة وهههذا الههدور الهه

العناصههر الجوهريههة التههى تكونههت منههها حالههة التلههبم بمهها ال يجههوه معههه يبعههاده عههن 

تهههوافر وذلهه  السههتظهار ماديههات الو ههائ  ومقومههات حالههة التلههبم وكيفيههة ص  التحقيهه 

قيهه  االبتههدائى بههل عليههها أن تسههتكمل أوجههه القصههور فههى التحص وألن للمحكمههة  أركانههها

باعتبارههها جهههة الحكههم وهههى المهه ذ األخيههر الههذى يعتصههم بههه المههتهم إل.بههات بطهه ن 

 .   اإلجراءات التى اتخذت يده

 

المحكمههة ب.بههوت التهمههة أو عههدم .بوتههها ينب ههى أن يكههون مسههتمدا مههن وألن ا تنههاع      

نفهوم  األ هوال فهى ال.قة التى توحى بها أ وال الشاهد أوال ومن التأ.ير الذى تحد.ه هذه

ص وهم ينصتون يليها بأنفسههم ـ وحتهى تهتمكن المحكمهة بالتهالى مهن أداء   ياة الدعوى

وظيفتها فى المواهنة بين هذه العناصر ص وألن اكتفهاء المحكمهة بهأ وال يهابط الوا عهة 

وحده ينطوى وال ش  على م امرة خطيرة ال يؤمن معهها احتمهال ذلهل  يهاة الهدعوى 

صهههر والمبتسهههر بأدلهههة  هههد تكهههون أملتهههها أههههواء ذلههه  الشهههاهد ورغباتهههه وا تنهههاعهم القا

الدعوى الما.لهة موصهوم بالكهذب والتهويهر  خاصة وأن يابط الوا عة فىالشخصية . 

ويهههمنها و هههائ  مههههورة فهههى صهههورة و هههائ  صهههحيحة  فهههى المحايهههر التهههى حررهههها

لجنايهات واستعمل تل  المحررات الرسمية م  العلم بتهويرها ص و د فيهحت محكمهة ا

تهويره وأحيل للمحاكمة التأديبيهة وو ه  يهده جههاء الرتكابهه لتله  الجهرائم كمها سهب  

 البيان .
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يههابط الوا عههة وخ صههة مهها تقههدم أن دفههاع الطههاعن تمسهه  فههى مرافعتههه بههأن          

للوا عة التهى رواهها ويهمنها شههادته ص وأنهه لهم يلتههم جانهب  تعمد الكذب فى تصويره

التههى  السههقيم ونفسههه الشههريرة فاصههطن  حالههة التلههبم مههن خيالههه الصههدق فههى شهههادته

ليسههب  الشههرعية اإلجرائيههة علههى يجراءاتههه الباطلههة ص  اعتههادت التهويههر و ههول الهههور

وادعى أنه أجرى تحرياته السرية والمرا بة الشخصهية للطهاعن وتأكهد مهن خ لهها أنهه 

مههن أن يسههارع بعههرض  وبههداليتجههر بههالمواد المخههدرة ويمههارم تلهه  التجههارة المؤ.مههة 

ههرول ـ  مدى جديتها تحرياته على سلطة التحقي  المختصة لمراجعتها وبح.ها وتقدير

ـ بهدليل أنهه اسهتعان بالمرشهد السهرى  يلى مكان المتهم الهذى لهم يكهن يعهرف شخصهيته

وأشهار لهه علهى شخصهه ومكانهه ـ فقهام بيهبطه مهدعيا أنهه تحهاور معههه ودار  الهوهمى

 له أن شخصا محددا من عم ئه ـ ذكر اسهمه ـ ههو الهذى دل حدي  بينهما ذكر فى خ

كمها ص  وتعمهد ذله  اليهابط يخفهاء ذله  المرشهد المهعهومعلى طريقه ومكان تجارته ص 

ـ  تعمد يخفاء شخصية من يقول ينهه أفصهت عهن اسهمه للطهاعن فاطمهأن يليهه وو.ه  بهه

ى الههذى تعمههد وبههذل  يكههون ال.ابههت مههن ا ههوال ذلهه  اليههابط أن المرشههد السههرى الههوهم

لههم يقتصههر دوره علههى مجههرد كونههه يخفههاءه كمهها ادعههى ـ وتكههتم علههى بيههان شخصههيته 

المرشد بدور ييجابى من جانبه هو يرشهاده عهن شخصهية  مصدرا لتحرياته بل  ام ذل 

ومكانه حي  لم يكن الشاهد يعلم شيئا عن أوصهافه وشخصهيته ومكهان تواجهده  الطاعن

  بل يرشاده . 

 

الههذى حيههر بدايههة وا عههة ور اإليجههابى الههذى  ههام بههه المرشههد المههذكور وهههذا الههد       

ـ يذ لههواله لمهها اسههتطاع  اليههبط ذاتههها و ههام بههدور أساسههى وييجههابى وجههوهرى فيههها

من شهأنه أن يصهبت المرشهد المشهار اليابط المذكور التعرف على الطاعن ويبطه ـ 

يتعههين معههه علههى  كههانص ممهها  يليههه مههن شهههود الوا عههة ين لههم يكههن شههاهدها الرئيسههى

وتكليههف النيابههة العامههة بإع نههه  المحكمههة أن تكلههف اليههابط المههذكور باإلفصهها  عنههه
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باعتبار أنه شاهد اإل.بهات األساسهى فى حيور المتهم ودفاعه ـ  ليؤدى شهادته  أمامها

فا هدة لكهل مقومهات وعناصهر جهديتها  فى الدعوى وبدونهه تكهون أدلهة الهدعوى مبتهورة

راءات اليههبط والتفتههيع ـ يذ ترتههب علههى يرشههاده عههن المههتهم بمهها فههى ذلهه  صههحة يجهه

ص كمها ترتهب علهى يدالئهه باسهم عميهل لهه  تحديد مكهان وجهوده أمهام مستشهفى العجهوهة

حدده له المرشد السرى للمتهم باعتباره مهن عم ئهه الهذين اعتهادوا شهراء المخهدر منهه 

ترتهب علهى كهل ذله  باعتبهاره عميهل جديهد لديهه  اطمئنانه لشخصهية اليهابط المهذكور

بنههاء علههى تلهه  األفعههال الماديههة التههى أسهههم بههها ذلهه   ظهههور حالههة التلههبم المهعومههة

المرشههد ومهها ترتههب عليههه ليههبط الطههاعن وبحوهتههه المههواد المخههدرة الميههبوطة كمهها 

 يدعى .

 

العناصهههر الجوهريهههة المكونهههة للوا عهههة محهههل االتههههام كهههان يتعهههين تحقيقهههها وتلههه       

الهذى كهان يتعهين علهى  ل الكشف عنها يال من خ ل ذله  التحقيه واستظهارها ويستحي

أحجمهت المحكمة أن تقوم به وعلهى النحهو السهالف البيهان ص بيهد أن محكمهة المويهوع 

دون مبههرر جههدى وسههائ  عههن يجههراء ذلهه   التحقيهه   مهه  أنههه ظههاهر التعلهه  بالههدعوى 

تتههدار  أوجههه  وألن لههها بههل عليههها أنص  والهم للفصههل فيههها وممكههن ولههيم مسههتحي 

باعتبارها سلطة الحكم والم ذ األخير الهذى يعتصهم بهه   القصور فى التحقي  االبتدائى

لكشهههف حقيقههة اإلجهههراءات القانونيهههة الباطلهههة التهههى  المههتهم لتحقيههه  دفاعهههه الجهههوهرى

 وال ينال من ذل  أن يكون دفهاع الطهاعن  هد أمسه  عهنمارسها يابط الوا عة يده ص 

ص يذ ال  يه  صهراحة ألن طلبهه مسهتفاد يهمنا مهن خه ل دفاعههطلهب يجهراء ذله  التحق

وألن المحاكمهات الجنائيهة يستفاد منه يال ههذا الطلهب وال يسهتدل منهه يال تله  الداللهة ص 

تقوم أساسا على التحقيقات التى تجريها المحكمهة بالجلسهة فهى حيهور المهتهم ودفاعهه 

 .تهم أو نفيها عنه والتى تحق  فيها األدلة سواء إل.بات التهمة يد الم

 



77 

 

وال ص  تحقي  األدلة فى المواد الجنائية هو واجب المحكمهة فهى المقهام األولوألن       

. وألن اعتمههاد األحكههام الجنائيههة   رهههن مشههيئة المههتهم أو دفاعههه يجههوه بحههال أن يكههون

يرورة  معايشته لكافة أدلهة ال.بهوت أو على مبدأ ا تناع القايى الجنائى تفرض عليه 

بعيدة كل البعد عمها تويهحه المحايهر واألوراق المكتوبهة  نفى معايشة فعلية وعقليةال

من ا وال ومعلومات جامدة يذ يستحيل م  ههذا الجمهود تكهوين اال تنهاع المطلهوب لهدى 

وألن الحكم فى الدعوى بمجرد االط ع على أورا ه وعهدم االلتههام بسهماع القايى ص 

م تأييدا لوجهة نظرهها ينطهوى وال شه  علهى م هامرة سلطة االتها الشهود الذين سألتهم

خطيرة ال يؤمن معها احتمال ذلل  ياة الدعوى وا تناعهم القاصر والمبتسهر بأدلهة  هد 

 . تكون أملتها عليهم أهواء الخصوم ورغباتهم الخاصة

 

 َوقضتَمحكمةَالنقضَبأن:َ

اإلعهـراض عنهه بقالهة  الدفـاع الـذى  صـد بـه تكـذيب أ ـــوال الشاهد ال يسهـوق  »    

للدفهـاع  اإلطمئنان يلى ما شـهد بهـه الشهاهد المهذكور لمها يم.لهه ههذا الهرد مهن مصهـادره

وال يقهد  فهى ههذا أن يسهكت الههدفاع  بهـل أن ينحسهم أمهـره بتحقيه  تجهـريه المحكمههة ص 

 عن طلب يجراء هذا التحقي  ما دام أن دفاعه ينطوى علهى المطالبهة الجاهمهة بإجرائهه

» 

  1220ـ ا  219ـ ر م  32ـ م  30/12/1981قض *  ن

 

 َوقدَجرىَقضاءَالنقض:َ

ـ ومن شأنه لهو صهت أن  دفاعه تكذيب شاهد اإل.باتيذا كان الدفاع  د  صد من   »    

خ علهى المحكمهة أن تمحصهه وتقسهطه يت ير به وجه الهرأى فهى الهدعوى  فقهد كهان لهامها

خ يلى غايهة األمهر فيهه هه ين ههى رأت أ حقه بتحقي  تجريه بلوغا و تهرد عليهه بمها يشُدحيش

بقالهة اإلطمئنهان يلهى يطراحه أما و هد أمسهكت عهن تحقيقهه وكهان مها أوردتهه رداخ عليهه 
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ا وال الشاهد غير سائ  لما ينطوى عليه من مصادرة الهدفاع  بهل أن ينحسهم أمهره فهإن 

خ   0 «حكمها يكون معيبا

 714ـ ا  124ـ ر م  41ـ م  10/5/1990*  نقض 

 ََـتَبأنهكماَقض:َ

لما كان الدفاع الهذى أبهداه الطهاعن يتجهه يلهى نفهى الفعهل المكهون للجريمهة ويلهى  »    

خ ي.بهات  خ جوهريهها يسههتحالة حصهول الوا عههة كمها رواههها شههود اإل.بههات فإنهه يكههون دفاعها

لتعلقههه بتحقيهه  الههدليل فههى الههدعوى إلظهههار وجههه الحهه  فيههه ..  ممهها كههان يقتيههى مههن 

خ ل ايههة األمههر المحكمههة وهههى تواجهههه أ  ن تتخههذ مههن الوسههائل لتحقيقههه وتمحيصههه بلوغهها

 « فيه

 ق 58لسنة  2156طعن  1988سبتمبر سنة  11*  نقض 

 

 َََوقدَقضتَمحكمةَالنقضَفىَالعديدَمنَأحكامهاَبأن:َ

فهههى المقهههام األول  ههههو واجهههب المحكمهههةأن تحقيههه  األدلهههة فهههى المهههواد الجنائيهههة  »    

وب ههض النظههر عههن مسههل  يل مههادام تحقيقههه ممكنهها وواجههب علههى المحكمههة تحقيهه  الههدل

اليصهت أن يكهون فى شأن هذا الدليل ألن تحقي  أدلة اإلدانة فى المهواد الجنائيهة  المتهم

    « رهن مشيئة  المتهم أو المداف  عنه

  442ـ ا  84ـ ر م 29ـ م 24/4/78* نقض 

 821ـ ا  185ـ ر م  35ـ م 25/11/84* نقض 

 621ـ ا  124ـ ر م  34ـ م 11/5/83* نقض 

  2ـ ا  2ـ ر م / 7ـ مجموعة القواعد القانونية ـ ج  5/11/45* نقض 

ـ ا   120ـ ر هم  7ـ مجموعة القواعد القانونية ـ ج  25/3/46* نقض 

113 
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 َوقضتَأيضاَبأن:َ

الههذى تجريههه  التحقيهه  الشههفوى األصههل فههى األحكههام الجنائيههة  أن تبنههى  علههى   »    

وتسههم  فيههه فههى مواجهههة المههتهم شهههادات الشهههود مههادام سههماعهم   المحكمههة بالجلسههة

  0  «ممكنا 

  870ـ ا  179ـ ر م   33ـ م  11/11/82* نقض 

 120ـ ا  21ـ ر م  29ـ م 30/1/78* نقض 

 412ـ ا  86ـ ر م  24ـ م  26/3/73* نقض 

 456ـ ا  93ـ ر م  24ـ م  1/4/73* نقض 

 

 َََكماَقضتَمحكمةَالنقضَبأن:َ

بمها يطهاب  أو يخهالف  غيهره مهن فهى التحقيقهات  اليتعل  بمها أبهداه سماع الشاهد »    

ويسه  الهدفاع منا شهته أظههارا لوجهه الحقيقهة   فى جلسة المحاكمهةبل بما يبديه  الشهود

» 0 

 969ـ ا  144ـ ر م  24ـ م 3/6/1973* نقض 

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

 

.ههل للخصههوم الفرصههة األخيههرة لمراجعههة األدلههة وتههدار  مهها  ههد المحاكمههة تموألن      

ـ يذ المحاكمهة ههى  التحقي  االبتدائى من نقا و صور يكون  د فات أمره على سلطة

وألن ا تنهاع المحكمهة ب.بهوت التهمهة أو الفرصة الوحيدة التى ما هالت متبقية أمامهم ص 

وحى بهها أ هوال الشهاهد أوال ومهن عدم ا تناعها ينب ى أن يكون مستمدا من ال.قة التى ته

 . التأ.ير الذى تحد.ه هذه األ وال فى نفوم  ياة الدعوى وهم ينصتون يليها بأنفسهم
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 َََوقضتَمحكمةَالنقضَبذلكَفقالت:َ

التفرم فى وجه الشهاهد وحالتهه النفسهية و هت يداء الشههادة ومراوغاتهه أو   »         

 0 «  تقدير أ واله ح   درهاأيطرابه وغير ذل  مما يعين القايى على 

بمها المحكمهة ويبها  للهدفاع منا شهتها  وإلحتمال أن تج  الشهادة التى تسهمعها  »      

  0 «التى عولت عليها  ب ير ما أ تنعت به من األدلة األخرى يقنعها

 0ق  55/  1605ـ طعن  801ـ ا  141ـ ر م  36ـ م  1985أكتوبر  2*  نقض 

      

كمهها ص  اع أن يههابط الوا عههة مههارم الكههذب والتهويههر الههذى اعتههادهوأيههاف الههدف     

وبههدال مههن أن يعههرض اليههابط تحرياتههه علههى سههلطة التحقيهه  لتقههديرها ص  سههب  البيههان

ما تراه تل  السهلطة فإنهه تعهدى  ووهنها ويستصدر اإلذن بيبط الطاعن وسيارته وف 

 هوايتههه فههىومههارم ص  عليههها واغتصههب اختصاصههها المنصههوا عليههه فههى القههانون

بهههم مسههت   فههى ذلهه  سههلطة وظيفتههه ـ  تهويههر الو ههائ  وتلفيهه  الههتهم الهيههوف لطيقههاع

وأظهر الدفاع كافة هذه الجوانهب فهى مرافعتهه الشهفوية وحهوافظ مسهتنداته التهى تصهير 

 جهءا مكم  لدفاعه الشفوى . 

 

غيهت بصهرها عهن ههذا الهدفاع الجهدى والهذى ورغم ذل  فأن محكمة المويوع      

يظاهره الوا   ويسانده وانسا ت وراء أكاذيب اليابط المذكور وادعاءاتهه المصهطنعة 

الفاسههدة  ص وهههى ظههاهرة االصههطناع والكههذب ص ومالههت بههذل  يلههى جانههب أدلههة االتهههام

ص ولهذا شاب حكمها الفساد الوايهت والتعسهف الظهاهر ألنهها صهد ت  الباطلة المكذوبة

وفه  أصهول  ال يمكهن االطمئنهان يليههلهى دليهل  واطمأنت ي اليمكن تصديقه وال لشاهد 

وهههذا المنطه  هههو الهذى يحههد مهن غلههو السههلطة المنطه  السههديد واالسهتدالل الصههائب ـ 
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ويحول دون الشطط واإلسراف فى استعمال سلطتهم كما سهب  البيهان  التقديرية للقياة

. 

 

هها مهن تعهرض علي وترا ب محكمة النقض صحة وس مة منط  األحكام التىهذا      

أن المحكمههة أسههرفت فههى تقههديرها وتمههردت علههى  واعههد  مهها .بههتخهه ل أسههبابها فههإذا 

وجهاء اسهتداللها معيبها بالشهطط  التقدير السليم وتعسفت فى اسهتعمال سهلطتها التقديريهة

ص وههو الحهال فهى الحكهم محهل ههذا الطعهن حيه  جهاء  فإنها ال تتردد فى أبطهال الحكهم

مفتقههدا القههرائن ط / محمههد حامههد اسههماعيل مبتههورا الههدليل المسههتمد مههن ا ههوال اليههاب

يذ تعمههد حجهب الشهههود الهذين  ههاموا ـ  واألدلهة  المحههددة التهى تؤيههد مهاعمهه  وتههدعمها

وأراد بهذل  خله  ص  بفهرض حهدو.ها علهى النحهو الهذى رواهييجابية فهى الوا عهة  بأدوار

مقومهات  يلهى واسهتعان فهى ذله  بوسهائل غيهر مشهروعة تفتقهدص  حالة التلبم من العهدم

ومهن المقهرر فهى ههذا الصهدد أن حالهة التلهبم التهى تظههر  فههى تصهديقها وشهرعيتها ـ 

أعقاب اجراءات غير مشروعة تكون باطلة  بهدورها وال تنهت  آ.هارا صهحيحة ويتعهين 

اسههتبعاد الههدليل المسههتمد منههها فههإذا اتخذتههه المحكمههة سههندا لقيههائها بإدانههة المههتهم كههان 

 الستناده يلى دليل غير مشروع وباطل . كذل حكمها مشوبا بالبط ن 

 

 َََنهإوقضتَبذلكَمحكمةَالنقضَفقالت:َ

يشترط فى التلبم الذى يجيهه لمهأمور اليهبط القيهائى القهبض والتفتهيع دون  »     

يذن من سلطة التحقيه  أن يكهون  هد تحقه  عهن طريه  مشهروع فهإذا كهان وليهد سهلو  

  «. سفر عنه من أدلة غير مشروع  فإنه ال يعتد به وال بما يش 

ـ ا  278ـ ر هم  5ـ م  القواعد القانونية ـ محمود عمر  ـ ج  16/4/1941نقض * 

545    

 

 



82 

 

 
 

 ََوقضتَأيضاَبأن:َ

حالههة التلههبم يذا ظهههرت لمههأمور اليههبط القيههائى عقههب اسههتيقافه للمههتهم  »       

شهروع ومهن استيقافا باط  النعدام مسوغاته الشهرعية تكهون بنهاء علهى يجهراء غيهر م

.م فإن القانون اليعتد بهذا التلبم وتبطل اإلجراءات التى اتخهذها الشهاهد اسهتنادا يليهها 

ويهدر الدليل المستمد منها بما فهى ذله  الهدليل الناشه  عهن يهبط المخهدر ذانهه ص كمها 

يبطههل االعتههراف المعهههو للمههتهم فههى اعقابههه ويبطههل االسههتدالل بههأ وال القههائم باليههبط 

 .   «   مخالفا للقانونفع ألنه ارتكب

ـ  89ـ ر هم  5ـ م  القواعد القانونية ـ محمود عمهر ـ جهـ  1/4/1940نقض * 

  161ا 

 
 

 َ:ََوقضتَأيضاَبأن

التلههبم الههذى ينههت  أ.ههره القههانونى يجههب أن يجهه  اكتشههافه عههن سههبيل  ههانونى »      

ل غيهر كهان يذا كهان  هد كشهف عنهه يجهراء باطهل كالهدخو وال يعد كهذل  يذاص  مشـروع

 «  القانونى لمنهل المتهم

  79ـ ا  14ـ ق  12أحكام النقض ـ م  18/1/1961نقض *  

 

 ََوقضتَكذلكَبأن: 

متى كانت الوا عة ال.ابتة بالحكم ههى أن المهتهم لهم يتخهل عمها معهه مهن القمهاع  »     

يال عندما هم اليابط بتفتيشه دون أن يكون مهأمورا مهن سهلطة التحقيه  بههذا اإلجهراء 

 « .  فإنه ال يصت االعتداد بالتخلى ويكون الدليل المستمد منه باط ص 

  234ا  70 م ـ ر 7أحكام النقض م  2/1956/ 21* نقض  
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 ََوقضتَأيضاَبأن:َ 

ال يجوه ي.بات حالة التلبم بناء علهى مشهاهدات يختلسهها رجهل اليهبط مهن خه ل   »

اكن والمنافههذ لهه داب ص .قههوب أبههواب المسههاكن لمهها فههى ذلهه  مههن المسههام بحرمههة المسهه

وكذل  ال يجوه ي.بات حالهة التلهبم بنهاء علهى ا تحهام المسهكن ص فهإن ذله  يعهد جريمهة 

 « .  فى القانون

ـ ا  278 ر همـ  5م  القواعد القانونية ـ محمود عمر ـ  ج  16/6/1941نقض *  

545   

 

روحههة وكههان علههى محكمههة المويههوع أن تبسههط ر ابتههها علههى الو ههائ  المطهههذا       

يوء عناصر الدفاع التهى أبهداها دفهاع الطهاعن والمؤيهدة  أمامها على بساط البح  فى

وفاتهها أن الصه حيات المقهررة لرجهل اليهبط ص  بالمستندات التى  هدمها تأييهدا لدفاعهه

القههانون  القيهائى مقيهدة بيهوابط الشهرعية اإلجرائيهة ويتعهين أن تكهون علهى سهند مهن

اوه تل  الحدود فإن عمله يوصم بهاالنحراف بالسهلطة ألنهه فإذا تج والقواعد الدستورية

 أبى االنصياع يلى حدود الشرعية ونطا ها المتف  وأحكام القانون . 

      

وكههان يتعههين علههى محكمههة المويههوع أن تتصههدى لو ههف هههذا التمههرد وتقيههى      

ا ومها وتعلهن عهدم مشهروعيتها وبط نهه يابط الوا عة ببط ن اإلجراءات التى  ام بها

كمها ترتب علهى ذله  مهن آ.هار مهمها كانهت ولهو كانهت اعترافها أو ي هرارا مهن المهتهم ص 

كههان يتعههين علههى محكمههة المويههوع أال تتههوارى وراء سههلطتها التقديريههة لتبريههر تلهه  

مارسههها يههابط الوا عههة والتههى شههابها الههبط ن حتههى ال تنقلههب تلهه  اإلجههراءات التههى 

وحتهى ال تصهبت اد وصهورة مهن صهور التسهلط السلطة يلى مظهر من مظهاهر االسهتبد

سهوطا ـ رغم ما تتمت  به من  وة إلحقهاق الحه  والعهدل والشهرعية ـ  السلطة القيائية

والهذى يعهانى  فى يد سلطات األمن تلهب به ظهور أفهراد الشهعب الم لهوب علهى أمهره
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ر وحتهى ال تفهرق مها نصهت عليهه مهواد الدسهتووطأة اإلجهراءات االسهتبدادية الشهاذة ص 

وتصبت مجهرد حقهوق شهكلية لهيم  فى باب خاا عن حقوق المواطنين من ميمونها

بعهد أن تتخفهى سهلطات األمهن وراء يجهراءات ظاهرهها لها وجود وا عى فهى المجتمه  

 .   الصحة والمشروعية وباطنها الظلم والقهر والبط ن

 

قتههها أن ت ههوا فههى أعمههاق الوا عههة تههتلمم حقيوكههان علههى محكمههة المويههوع         

وال تأخذ بظاهر عبارات الشاهد سالف الذكر وتهدر  بعيهون .ا بهة وبصهيرة نافهذة تله  

أن يههبط الطههاعن وتفتيشههه التههى تعمههد أخفاءههها والتههى تنبههىء للوهلههة األولههى  الحقههائ 

وتفتيع سيارته تم فى غير حالة التلبم وأن تل  الحالة على فهرض ظهورهها جهدال لهم 

دم المشههروعية وتنطههوى علههى عههدوان صههار  علههى تظهههر يال بعههد يجههراءات تتسههم بعهه

ويذ خهالف الحكهم المطعهون فيهه ههذا  كفلها الدستور وصهانها القهانونالتى  حرية المتهم

 النظر فإنه يكون معيبا لقصوره ويخ له بح  الدفاع واجبا نقيه  . 

 

َ.ََقصورَآخرَفىَالتسبيب:َََََََثالثا

َ

بعهـدم جديهة وصهورية ه بجلسهة المحاكمهة تمس  دفـاع الطاعن كذل  فهى دفاعه         

التحريات  التى هعهم الرائهد / محمهد حامهد يسهماعيل  جمعهها والتهى اتخهذتها المحكمهة 

 .   سندا ودلي  على .بوت يدانته بالجريمتين المسندتين يليه

وت.بههت أنههها  وسههاق الههدفاع العديههد مههن األدلههة والقههرائن التههى تعههدم تلهه  التحريههات      

حيه  افتقهرت يلهى كافهة العناصهر التهى المهذكور  اليابط نعة ومن خيالبدورها مصط

و ههد أورد بهها أن المههتهم يقهيم بمنطقههة روض الفهرج وفههات .. خاصهة  تؤيهدها وتههدعمها

شههارع حسههن الحههداد بامبابههة  9يقههيم بالعقهار  .............عنههه /   جامعهها أن المتحههرى

حتههـى  1/9/2007ق األريههـى منـــههـذ ويسههتأجر الشقههـة الكائنههـة بالههـدور الرابـههـ  فههـو
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 محيهههر جهههمص  ومههه  ذلههه  فقهههد خههه  300شههههرى  ــهههـدره/  بإيجـهههـار 31/8/2010

  . الشاهد مما يفيد علمه بمحل ي امة الطاعن التحرى المحرر بمعرفة ذل 

 

كمهها جهلههت التحريههات  المهعومههة طبيعههة عمههل الطههاعن مهه  أنههه يعمههل بشههركة      

) جيهرو النهد ( وههذا العمهل عهرف بهه   ــهـات الترفيهيـهـةالمهندسهين المصهريين للخدمـ

باإليهافة يلهى المتهم بين هم ئه وأ اربه ومعارفه وال يخفى على كل من يتحرى عنه 

ر م ج التهى  يهل بهأن   928أن اليابط المذكور لم يتوصل لمعرفة مال  السيارة ر هم 

 .   المتهم يستخدمها فى ممارسة تجارته غير المشروعة

 

سهوى معلومهات سهطحية ال وينبىء ذل  عن أن ما أ.بته اليابط بمحيره لم يكن      

ص ولهم يقتصهر األمهر  تنطوى علهى أى  هدر مهن التحريهات التهى يمكهن وصهفها بالجديهة

دالئهل أو أمهارات أو شهواهد تهدل  لهم يتوصهل يلهى أيهةعلى ذل  بل ين القهائم بهالتحرى 

بالمواد المخدرة كما هعهم فهى محيهره  على أن الطاعن له نشاطا فى تروي  واإلتجار

ولهم يهذكر أنهه اسهتعلم عهن ههذا النشهاط ص  ولم يذكر شيئا عن وجود سواب  واتهامهاتص 

ـ وههذا المكتهب يخهتا  المدعى به من جهة عمله بمكتهب مكافحهة المخهدرات بهالجيهة

بجم  المعلومات عن جرائم اإلتجار بالمخدرات ومرتكبها ولديهه اإلمكانيهات اليهخمة 

لتى تمكنه مهن التحهرى الهد ي  عهن ههذا النشهاط المهؤ.م والمخهتا بهه ص وال يمكهن أن ا

يخفههى علههى المكتههب المههذكور نشههاط الطههاعن المههدعى بههه يذا كههان فعهه  يتجههر بههالمواد 

 ويمارم هذه التجارة فع  ووا عا بدائرة  سم العجوهة .  المخدرة

 

م يقههم بالمرا بههة الشخصههية وأيههاف الههدفاع أن اليههابط / محمههد حامههد يسههماعيل لهه     

ما احتهاج يلهى المرشهد السهرى المجههول وذالَّ ص  للطاعن كما هعم كذبا وتيلي  بأ واله

عههن .بههوت ممارسههته لتلهه  ولههم تسههفر تلهه  المرا بههة المهعومههة ص  ليرشههده يلههى المههتهم
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مسههتدال فهى ذلهه  بأنههه لهم يكههن عالمهها بشخصهه  بههل يههبطه لههوال أن التجهارة المؤ.مههة ص 

وتحاد  معهه حهول شهـراء لفافهـة المخهـدر منهه ص سرى أشار يليه فاتجه نحوه مرشده ال

كما أنه أ ر بأ واله بالتحقيقات بأنه لم يتوصل لمعرفة ماله  السهيارة سهالفة الهذكر حتهى 

ـ وخلها الهدفاع مهن ذله  جميعهه يلهى أن  عدة شهور على الوا عة بعد اليبط ومرور

اليهابط وأنهه لهم يلههم جانهب  لفيه  ذله وا عة الهدعوى برمتهها مصهطنعة مهن خيهال وت

ذاتهها ص والتهى   الصدق فى أ واله سواء بالنسبة للتحريات المدعى بها أو وا عة اليبط

تعمد تجهيل كافة أطرافها  وكل من سهاهم فيهها بمها فهى ذله  المرشهد الهذى اسهتعان بهه 

افهة ليتعرف منه علهى الطهاعن ومكهان تواجهده   بهل محاولهة عقهد صهفقة معهه لشهراء لف

المخدر . وكذل  االسم الذى استعان به ليبع  االطمئنان يليهه وال.قهة بهه فتمهت الصهفقة 

 بناء على ذل  . 

 

ولههم تأخههذ محكمههة المويههوع  بهههذا الههدفاع رغههم تقههديم دفههاع الطههاعن المسههتندات       

وذكهرت فهى ههذا الصهدد مها  الرسمية  التى تهدل علهى صهحة دفاعهه وتظهاهره وتسهانده

 نصه  :

أن يههابط الوا عههة  أبل ههه أحههد مصههادره السههرية باتجههار المههتهم  فههى المههواد »          

مرا بهة المخدرة فقام بإجراء التحريات السرية من عدة مصهادر .هم  هام بمرا بهة المهتهم 

وههو مها أ هر بهه المهتهم صهراحة  تحديدا ومحل ي امتهوتأكد له اسمه وشهرته  شخصية

التحريات منوط بالمحكمة طالما أنها ا تنعهت بجديهة بالتحقيقات ص ولما كان تقدير جدية 

االستدالالت التى أجريت بمعرفة يابط الوا عة وههو مها تطمهئن يليهه المحكمهة وتأخهذ 

بههها ـ أمهها عههن اخههت ق الوا عههة فقههد جههاء مرسهه  وال دليههل عليههه وال سههند لههه ومههن .ههم 

 )؟!( « ترفض المحكمة تل  المناهعة 

 

ال يتفه  وال.ابهت بهاألوراق بهل يخالفهها مخالفهة مهة فيمها تقهدم وما أوردته المحك         

ألنهههه لهههيم صهههحيحا أن محيهههر تحريهههات اليهههابط المهههذكور المهههؤر   ص صهههارخة
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ذهههب الحكههم فههى  تيههمن تحديههد محههل ي امههة الطههاعن تحديههدا د يقهها كمهها 9/4/2010

أسبابه ص والصحيت أن ذل  المحير تيمن أن المتهم من أههالى منطقهة روض الفهرج 

  بينما .بت بالمستندات أنه يقيم فى يمبابة . ص 

 

خلهههت أوراق الهههدعوى كهههذل  ممههها يفيهههد أن ذلههه  اليهههابط أجهههرى مرا بهههة كمهها         

والصههحيت أنههه لههم يرا بههه ص  الطههاعن مرا بههة شخصههية كمهها ذهههب الحكههم فههى أسههبابه

لكههى  ويال لمهها كههان فههى حاجههة ل سههتعانة بمرشههده السههرى ص بشخصههه كمهها ادعههى كههذبا

وكههان اليهبط المههدعى بههه ص  يليههه أ.نههاء تواجهده بسههيارته أمههام مستشهفى العجههوهة يشهير

غيهر سهائ  فيه  وبذل  يكون ما أوردته المحكمة عند الرد على ذل  الدف  الجهوهرى 

 د . عن أنه يخالف ال.ابت باألوراق بما يصم الحكم بالقصور والخطأ فى اإلسنا

 

 َََوقضتَمحكمةَالنقضَبأن:َ

فهإذا ـ    ينما تقام على أسم لها سندها مهن أوراق الهدعوىحكام الجنائية األ  »        

  « استند الحكم يلى  ول ال أصل له باألوراق كان باط  الستناده يلى أسام فاسد

 50ـ ا  8ـ ر م  35ـ م  15/1/1984نقض  *

  534ـ ا  114ـ ر م  30ـ م   1979/  5/  6نقض   *

  114ـ ا  25 ـ ر م 37ـ م    1986/  1/  22نقض   *

  240ـ ا   48ـ ر م  30ـ م  1979/  2/  12نقض    *

 

واعتصههمت المحكمههة فههى حكمههها عنههد الههرد علههى هههذا الههدف  الجههوهرى بسههلطتها      

واعتقدت أنها سلطة مطلقة بحيه  يكفهى أن التقديرية فى تقدير مدى جدية التحريات ـ  

وههذا ـ  عقيهب عليهها فيمها تهراهتفصت عن ا تناعها بها حتى يتعهين عهدم منا شهتها أو الت

فهههم خههاط  وال شهه  للسههلطة التقديريههة التههى تتمتهه  بههها محكمههة المويههوع وسهه مة 

 .  وصحة استقامتها عند استعمالها لتل  السلطة
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أن تتأكهههد مهههن تهههوافر كافهههة يذ يتعههين علهههى المحكمهههة  بهههل اسهههتعمال تلههه  السهههلطة      

إذا كانههت تله  العناصههر  اصههرة أو فههـ  العناصهر التههى تههدل علهى اكتمالههها دون  صههور

مخالفههة لل.ابههت بههاألوراق أو غيههر مكتملههة ويشههوبها .مههة تجهيههل أو تعمههيم  أو غمههوض 

ا مؤكههدخا ألن التقههدير  وييهههام فههإن اسههتحالة تقههديرها تقههديرا صههائبا وسههديدخا يكههون أمههرخ

ويذا  يتعهههين أن ينصهههب علهههى عناصهههر مكتملهههة وغيهههر مبتهههورة أو  اصهههرة الصهههحيت

حبها و ههام بتقههدير أمههور مشههوبة بالقصههور كههان تقههديره وال شهه  معيبهها اسههتعملها صهها

 وباط  .

  

أسهرفت فهى اسهتعمال سهلطتها التقديريهة ويخلها ممها تقهدم أن محكمهة المويهوع      

التههى  ولههم تعههن ببحهه  العناصههر التههى سهها ها دفههاع الطههاعن للنيههل مههن جديههة التحريههات

ب  عن عهدم يلمامهها بههذا الهدفاع وانعهدام األمر الذى ينجمعها شاهد اال.بات المذكور ص 

بهأن محيهر التحهرى انطهوى علهى تحديهد  فيه  عهن اعتقادهها الخهاط ص  تفطنها يليهه

ص ولههذا  د ي  لمحل ي امة الطاعن وطبيعة عمله وههو أمهر ال أصهل لهه بهذل  المحيهر

كان حكمها معيبا واجبا النقض طالمها أنهها اتخهذت مهن التحريهات المهذكورة ووصهفتها 

 الجدية على خ ف الو   والحقيقة ـ سندا إلدانة الطاعن . ب

 

لعههدم بتأييههد حكههم محكمههة المويههوع بههبط ن اإلذن  »و يههت محكمههة الههنقض         

الهذى يمارسهه مه  أنهه تهاجر  وعملهه ي امة المتهم جدية التحريات لخلوها من بيان محل

ـ ) نقههض  ص ولههه بطا ههة يههريبية   فههى محههل مههرخا بههه أخشههاب ويباشههر نشههاطه

و يههت بصههحة مهها ذهبههت يليههه ( ص ـ  350ـ ا  66ـ ر ههم  29ـ م  3/4/1978

خ علههى عههدم جديههة التحريههات لمهها  محكمههة المويههوع التههى أبطلههت يذن التفتههيع تأسيسهها

لعهرف الذى يستصهدره لهو كهان  هد جهد فهى تحريهه عهن المهتهم    تبينته من أن اليابط

ن اليابط لو كهان  هد جهد فهى تحريهه ص ـ كما  يت بذل  أييا على سند أ حقيقة يسمه



89 

 

ص ـ أمها و هد جهلهه وخه  محيهره مهن اإلشهارة يلهى  عنوان المتهم وسهكنه لتوصل يلى

لقصوره فى التحرى مما يبطل األمر الذى يستصهدره ويههدر الهدليل  وتحديد سنه عمله

 1008ـ ا  206ر هم ـ  28ـ م 4/12/1977نقض )  «  الذى كشف عنه تنفيذه

 ) 
 

  555ـ ا  95ـ ر م  36ـ م  9/4/1985*  نقض                 :ََأيضاًَ   

 350ـ ا  66ـ ر م  29ـ م  3/4/1978*  نقض  

ـ طعههن  914ـ ا  190ـ ر ههم  28ـ م  6/11/1977*  نقههض 

 ق  640/47

 1008ـ ا  206ـ ر م  28ـ م  4/12/77*  نقض  

 350ـ ا  66ـ ر م  29ـ م  3/4/78*  نقض  

 830ـ ا  170ـ ر م   29م ـ  26/11/78*  نقض  

 214ـ ا  190ـ ر م  28ـ م  6/11/1977*  نقض   

 331ـ ا  61ـ ر م  19ـ م  18/3/1968*  نقض   
 

 َََوقضتَمحكمةَالنقضََبأنه:َ

نتيجههة فههى ادانههة المههتهم الههى يههبط المههادة المخههدرة معههه  اليجههوه االسههتناد   »       

ا الدليل متفرع عن  القبض الهذى و ه  بهاط  ألن هذالذى   ام به وكيل النيابة   للتفتيع

  « ولم يكن ليوجد لوال هذا االجراء الباطل وال ن مابنى على الباطل فهو باطل

  839ـ ا  206ـ ر م  9ـ م  10/1958 /21*   نقض 

 ََََوقضتََمحكمةَالنقض:َ

فتههيع مادامهت ادانههة  المهتهم  ههد ا يمهت  علههى الهدليل المسههتمد مهن محيههر ت  »        

وعلى االعتراف المنسوب اليه  فى ههذا المحيهر الهذى انكهره فيمها بعهد ص ـ  ص ـ   باطل

  «فانها التكون صحيحة العتماد الحكم على محير اجراءات باطلة  

 255ـ ا  97ـ ر م  2ـ م  11/1950/ 28*  نقض 
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كمهها ال تسههم  شهههادة مههن  ههام بهههذا العمههل التعسههفى المشههوب بههالبط ن ألنههه ين         

شهد بصحة اإلجراء الباطل الذى  ام به على  نحو مخالف للقانون وم.له ال تقبهل منهه ي

 0 شهادة وال يسم  له  ول

 ق 15033/59ـ طعن  41ـ ا  4ـ ر م  41ـ م3/1/1990* نقض

 

 َََتقولَمحكمةالنقضَفىَحكمَمنَعيونَأحكامها:َ

عههدم لعههدم مشههروعيته ينبنههى  عليههه ـ   مههن المقههرر أن بطهه ن القههبض  1  »

التعويل  فى االدانة على أى دليل يكون  مترتبها عليهه ص  أو مسهتمدا منهه 

الذى تستند اليهه سهلطة  ـ  وتقرير الصلة  بين القبض الباطل وبين الدليل

االتهام أيا كان نوعه من المسائل المويوعية التهى  يفصهل فيهها  ايهى 

ولمها كهان   ص ب ير معقب مادام التدليل عليها سهائ ا  ومقبهوال  المويوع

ابطال القبض علهى المطعهون يهده الهمهه باليهرورة  اههدار كهل دليهل 

ص ومهن .هم فه   انكشف نتيجة القبض الباطل وعدم االعتداد به فهى ادانتهه

يجوه االستناد الى وجود فتهات دون الهوهن مهن مخهدر الحشهيع بجيهب 

يل ههذا االجهراء والهدلصديره  الذى أرسله وكيل النيابة الى التحليهل ألن 

المستمد منه متفرع عن القبض الذى  و   باط   ولهم يكهن ليوجهد  لهوال 

 0 يجراء القبض الباطل

 

ال ص ولمهها كههان  القاعههدة فههى القههانون أن مههابنى علههى الباطههل فهههو باطههلـ     2

جدوى من تصريت الحكم ببط ن الدليل المستمد من الع.هور علهى فتهات 

عههد  ابطههال مطلهه  لمخههدر الحشههيع بجيههب صههديرى المطعههون يههده ب

ألن  ص القبض عليه والتقريهر بهبط ن مها ته ه متصه   بهه ومترتبها عليهه

مهاهو الهم باال تيهاء العقلهى والمنطقهى  اليحتهاج  الهى بيهان ص لمها كهان 
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ومههن .ههم ص وكههان مهها أورده الحكههم سههائ ا ويسههتقيم بههه  يههاؤه  ص مهها تقههدم

 0ر عنه دعوى القصور فى التسبيب تنحس

 

ال ييير العداله اف ت مجرم من العقاب بقهدر ماييهيرها ر انه من المقرـ    3

 0 «  االفتئات على حريات النام والقبض عليهم بدون وجه ح 

 506ـ ا  105ـ ر م  24ـ م  9/4/1973* نقض 

 

وال يجههوه بحهههال يطهههرا  المحكمههة الهههدف  بعهههدم جديههة التحريهههات بقولهههها أنهههها         

بهها طالمها أنهها بهذاتها محهل النعهى بالقصهور وعهدم وو.قت  يطمأنت يلى تل  التحريات

مههن مصههادرة علههى المطلههوب  الكفايههة لتسههوي  يصههداره ولمهها ينطههوى عليههه هههذا الههرد

 وعلى المحكمهة أن تقهول كلمتهها فهى التحريهات المهذكورة  بعهد يستعرايهها.   وللدفاع

وال يكفهى ـ  وكذل  فى كل ما أ.اره الدفاع بشأنها وما رماها به من  صور وعدم كفاية

رسهلة التههى ال يسهتفاد منههها مسهوغات مهها  فهى ههذا الصههدد مجهرد األلفههاظ والعبهارات المش

على نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه ـ وهو مها يعيبهه بمها يسهتوجب ـ   يى به الحكم

. ـ ما دامت المحكمة  د أ امت  يهائها بإدانهة الطهاعن بنهاءخ علهى مها أسهفر عنهه  نقيه

 0أدلة  تنفيذ ذل  اإلذن من

 ق55لسنة  7079ـ طعن  412ـ ا  85ـ ر م  37ـ م  13/3/1986*  نقض 

 ق52لسنة  5590ـ طعن  392ـ ا  79ـ ر م  34ـ م  17/3/1983*  نقض 

 ق47لسنة  720ـ طعن  1008ـ ا  206ـ ر م  28ـ م  4/12/1977*  نقض 

 

 

 

 

 َوقضتَمحكمةَالنقضَبأن:َ



92 

 

عهها لسههلطة التحقيهه  تحههت يشههراف محكمههة تقهدير جديههة التحريههات ولههئن كههان راج»    

يال ين  المويهوع وكهان ههذا التقهدير مهن األمهور المويهوعية التهى ههى مهن يط  اتههها

شرط ذل  أن تكون األسباب التى تستند يليها مهن شهأنها أن تهؤدى يلهى مها رتبهه الحكهم 

لقبض أ ام  يهاءه علهى الهدليل المسهتمد مهن اإلذن بها عليها ويال كان الحكم معيبا طالما

 « والتفتيع الذى صدر بناء عليها 

 75/42ـ  طعهن  349  ا ـ 80 ر م ـ 23ـ  م 12/3/1972نقض *  

 ق 

       

 وما تقدم يعيب الحكم المطعون فيه لو.و ه بجدية التحريات ويوجب نقيهه ولهو        

عهة تساندت المحكمة يلى أدلة أخرى ألن األدلة فى المواد الجنائية متساندة ومنهها مجتم

تتكههون عقيههدتها بحيهه  يذا سههقط أحههداهما أو اسههتبعد تعههذر التعههرف علههى أ.ههر ذلهه  فههى 

 . تقديرها لسائر األدلة األخرى

 

بعيهها  يكمهلص ـ  متسهاندةفمن المقرر المعهروف أن األدلهة فهى المهواد الجنائيهة        

كهان بعيها بعيا ص ـ بحيه  ال يمكهن التعهرف علهى مقهدار األ.هر الهذى  ويشدبعيا ص 

ومهاذا كهان سهوف يكهون رأيهها يذا تنبههت ص ـ  لطسهتدالل الفاسهد  علهى عقيهدة المحكمهة

 .  يلى فساد ما يعتقدته خطأ على خ ف ال.ابت وعلى خ ف الحقيقة

ـ طعهههههن  114ـ ا  25ـ ر هههههم  37ـ م  22/1/1986*  نقهههههض 

 ق4985/55

 806ـ ا  140ـ ر م  41ـ  م 7/7/1990*  نقض 

 500ـ ا  83ـ ر م  36ـ م 28/3/1985*  نقض 

 728ـ ا  138ـ ر م  37ـ م  9/10/1986*  نقض 

 274ـ ا  53ـ ر م  34ـ م 23/2/1983*  نقض 

 114ـ ا  25ـ ر م  37ـ م  22/1/1986*  نقض 
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 50ـ ا  8ـ ر م  35ـ م 15/1/1984*  نقض 

 1157ـ ا  229ـ ر م  20ـ م  1969 /27/10*  نقض 

 677ـ ا  120ـ ر م  36ـ م  16/5/1985*  نقض 

 534ـ ا  144ـ ر م  30ـ م 6/5/1979*  نقض 

  847ـ ا  174ـ ر م  33ـ م4/11/1982*  نقض 

 

أمهاط الهدفاع الل.هام عهن أكاذيهب شهاهد اال.بهات وكشهف ادعاءاتهه الم ريهة وهكذا      

بدءا من تحرياته المهعومهة ومهرورا بهإجراءات يهبط المهتهم .هم يهبطه بعهد اخهت ق 

ـ وفهات الحكهم أن  طنعها مهن خيالهه وصهد ها وأراد أن نصهد هاحالهة التلهبم التهى اصه

القايى وين كان حرا فى تكوين عقيدته فى الدعوى وال يجوه مصادرة ههذا الحه  أو 

يال أن تقديره محكوم بقواعهد منطقيهة يحكمهها مها ههو مقبهول عقه  ومنطقها ينكاره عليه 

 . د ووف  ما هو مألوف ويتف  وطبائ  األمور وسيرها المعتا

 

و.ه  بشههادة صهادرة مهن شههاهد أو  صهدق القايهى و هائ  ال يمكهن تصهديقهافهإذا       

ههم  بالكههذب والتهويههر فههى ص  المحايههر الرسههمية التههى تعههد حجههة علههى الكافههة وتمههت  وش

الوحيههد الههذى تسههاندت يليههه  هههذا الشههاهد هههو. ـ وكههان  مسههاءلته عههن فعلههه اإلجرامههى

/ محمههد حامهد يسههماعيل والهذى  ههام بيههبط  وههو الرائههد سهلطة االتهههام إل.بهات التهمههة

الطهاعن دون يذن مسبهـ  مههن سهلطة التحقيهه  ودون تهوافر حالهة التلههبم متعمهدا خلهه  

.م فإنه يتعين يطهرا  أ والهه بشهأن هــذه الحالة فهــذه ال.قــة ال تكون فى محلها ـ ومن 

محه  لكذبهه  االتهام الما.ل والتى انصبت على و هائ  مما.لهة لتله  الوا عهة التهى كانهت

أمهرا تفريهه والتى تم مساءلته عنها مهن  بهل ويكهون ههذا اإلطهرا  أل والهه  وتهويره

 واعد المنط  السديد والتفكير السليم . يذ ال يجوه للمحكمة أن تصهدق  هوال ال يمكهن 

يح  لها أن ترتا  يلهى شههادة تسهتحيل عقه  ومنطقها االرتيها  يليهها ص كما ال  تصديقه

 .  ى صد هاأو االطمئنان يل
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وألن هنهها  شههروطا لقبههول الشهههادة يتعههين توافرههها فههى الشههاهد الههذى تعههول علههى      

وههى بداههة أال يكهون سهمء شهادته ويمكن اتخاذها دلي  ل.بوت الجريمة يد المتهم ص 

ومتى كان الشاهد من أهل الهور والتهوير وبعيهد كهل البعهد عهن ص  السمعة عديم الخل 

فهإن اطمئنههان المحكمهة لشهههادته تكههون  ـ  ق الحميههدة والم.هل العليههاالقهيم الدينيههة واألخه

 . أمرا مشوبا بالفساد والتعسف

 

الههدفاع  ههدم كافههة األدلههة الدام ههة علههى انحههراف الشههاهد وال.ابههت بههاألوراق أن        

ـ وصهار بهذل   المذكور وكشف طري  اليه ل الهذى سهار فيهه دون بصهر أو بصهيرة

واهوائه غيهر المشهروعة ـ وأنهه أراد طمهم الحقيقهة ولهو أدى عبدخا لرغباته الشخصية 

ولهههذا ناشههد الههدفاع عدالههة المحكمههة أال تأخههذ ذلهه  يلههى الهههج باألبريههاء فههى السههجون ص 

التهى  هدمها ص  بظاهر أ وال الشاهد المذكور وأن تتعم  فى بح.ها فى يوء المسهتندات

أن يقهتحم األسهوار ت حاسهمة بعد أن استطاع الدفاع بما سا ه مهن أدلهة  اطعهة ومسهتندا

المحصنة التى تهوارى خلفهها ذله  الشهاهد الكهاذب الميهلل ليهدارى سهوأته ويفلهت مهن 

 يحدوه األمهل فهى أن تتصهدى المحكمهة لتله  الممارسهات الخاطئهة مهنـ  سطوة القانون

ـ ولكهن  أحد أفراد اليبط القيائى بكهل  هوة حمايهةخ للعدالهة والقهيم العليها والم.هل العليها

ص  بذل  الدفاع الجوهرى بل ولهم يشهر يليهه بتاتها فهى مدوناتهه م لم يأخذ فى اعتبارهالحك

بما ينب  عن أنه لهم يقسهط دفهاع الطهاعن حقهه ولهم يدخلهه فهى اعتبهاره  بهل الفصهل فهى 

رغههم أن هههذا كلههه مههن صههميم الواجبههات الملقههاة علههى عههات   يههاة الههدعوى ـ  الههدعوى

ـ  ودفاع الخصوم فيها أمر ساب  علهى اليقهين و ائ  الدعوىوعلما بأن اإلحاطة بكامل 

ألن اليقهين ال ينشهأ ـ  ويحاطهة تامهة بتله  األمهور الجوهريهة يذ ال يقهين دون علهم كامهل

وال بهد أن يسهتمد اليقهين مهن عناصهر جاهمهة وصهاد ة ـ  من فراق وال يستمد من العدم

 . ال يشوبها أى  در من الش  أو الظن أو االحتمال
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منههه ـ  67البههراءة المفتههرض فههى المههواطن بحكههم الدسههتور فههى المههادة وألن يقههين      

. بحيه  يكهون مسهتمدا مهن عناصهر  يلهمه يقين آخر يحهل محلهه عنهد القيهاء باإلدانهة

 تنتجه وتؤدى يليه فى منط  سائ  وسديد . 

 األمر الذى أخطأه الحكم المطعون فيه واستوجب نقيه .          

 

َ.َسادَآخرَفىَالاستدلالخطأَفىَالإسنادَوف:ََرابعا

حصلت محكمة المويوع شههادة اليهابط / محمهد حامهد اسهماعيل التهى تسهاندت      

عنهه ورا بهه مرا بهة يليها فى  يائها بإدانة الطاعن بما ميمونه  أنهه أجهرى تحرياتهه 

وأسفر ذل  عن أنه يتجر بالمواد المخهدرة وابل هه مرشهده السهرى أن الطهاعن  شخصية

 سم العجوهة ومعه كمية مهن المهواد المخهدرة لتوهيعهها وبيعهها لعم ئهه متواجد بدائرة 

ص ولما اطمأن يليه بعد أن ذكر له اسم أحهد عمه ؤه بنهاء  فتوجه يلى مكانه حي  حاوره

على ما ذكره المرشد السرى ـ  دم لهه لفافهة هيهروين بنهاء علهى طلبهه لشهرائها ص وعنهد 

لمخدرات الميهبوطة . وا هر لهه بحياهتهها ذل   ام بيبطه وتفتيع سيارته فع.ر على ا

 ل تجار أما  طعة الحشيع فقد حاهها للتعاطى .

 

الشههاهد المههذكور  ههام بمرا بههة المههتهم مرا بههة شخصههية بمعرفتههه  ومههؤدى ذلهه  أن        

واسههتطاع تحديههد شخصههيته مههن خهه ل تلهه  المرا بههة وأنههه توجههه يلههى مكانههه بمفههرده 

حيه  تحهاور معهه ولمها  هدم لهه لفافهة  العجهوهة وتعهرف عليهه مهن نفسهه أمهام مستشهفى

 المخدر لبيعها له بناء على طلبه أجرى يبطه والجريمة متلبم بها .

 

ال.ابههت مههن ا ههوال الشههاهد السههالف الههذكر / محمههد حامههد اسههماعيل ـ فههى حههين أن      

ومهها بعههدها أن المرشههد السههرى أشههار لههه علههى الطههاعن عنههد  11/16بالتحقيقههات ا
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ه أمام مستشفى العجوهة حي   ام بيبطه بعد أن تحاور معهه وو.ه  فيهه بسيارت و وفه

بما معناه ومؤداه أن ذل  اليابط لهم يكهن  علهى علهم بشخصهية الطهاعن واطمأن يليه . 

الهذى اشهار لهه عليهه .هم توجهه يليهه بنهاء علهى   بل يبطه وأنه استعان بمرشده السهرى

 (: 12بقوله صراحة ) ا  ذل  . و د أويت اليابط / محمد حامد اسماعيل ذل 

  المرشد السرى اشار لى على السيارة اللى بداخلها المتهم فتوجهت يليهج   :  .... 

 ( فأجاب بما نصه : 14/19.م سئل الشاهد المذكور ) ا 

 ا : ما هى الحالة التى شاهدت عليها المتهم ألول وهلة .

دته وههو طهال  بيهها مهن اتجهاه داخل السيارة  يا عندما أشار يليه المرشد السرىج   :  

 امبابة التجاه الجيهة بيدور بجوارنا .

 

ولهههذا اسههتعان  ص الشههاهد المههذكور لههم يكههن يعلههم شخصههية المههتهمومههؤدى ذلهه  أن       

 وعند ذل  توجه يليه وحاوره .م  هام بيهبطهص بالمرشد السرى ليرشده عنه فأشار يليه 

الجهء الههام والجهوهرى مهن شههادة  وبذل  تكون محكمة المويوع و د اسقطت هذاص 

ص وههذا الجههء المتعله  بإرشهاد المرشهد السهرى ويشهارته علهى المهتهم  الشاهد المذكور

ليتعرف الشاهد على شخصه ومكان تواجده . ولهوال ههذه االسهتعانة وتله  اإلشهارة لمها 

ويسههقاط هههذا الجهههء مههن شهههادة اسههتطاع الشههاهد أجههراء وا عههة اليههبط المههدعى بههها . 

ا ومسهخا لشههادتهالشها . ألن هنهها   هد المهذكور وعهدم تحصههيلها مهن المحكمهة يعهد بتههرخ

فار هها جوهريهها بههين  ههول الشههاهد أن المرشههد السههرى أشههار لههه علههى المههتهم وسههيارته 

فتعههرف عليههه و ههام بيههبطه وبههين أن يتوجههه يليههه ذلهه  اليههابط مباشههرة يلههى مكانههه 

 ويتحاور معه .م يقوم بيبطه . 

 

ال يسهتدل منههها يال أن الشههاهد لهم يكههن علههى رشههاد وتله  اإلشههارة يليههه ألن ههذا اإل      

لمهها اسههتطاع التعههرف علههى  بينههه وعلههم بشخصههية الطههاعن ولههوال يشههارة المرشههد يليههه
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كما يؤكد ما ذكره الدفاع بهأن اليهابط المهذكور لهم يرا هب الطهاعن مرا بهة شخصيته ص 

به لطرشاد عنه ص لو أنهه  هام  ـ يذ لم يكن فى حاجة يلى من يستعين شخصية كما ادعى

وال شه  أن بتل  المرا بة لشهخا الطهاعن عنهد يجهراء التحريهات المهدعى بهها عنهه ص 

يغفال المحكمة تحصيل هذا الجهء الهام والجوهرى من شههادة اليهابط المهذكور يهدل 

والشامل السهتخ ا وجهه الحقيقهة منهها  على أنها لم تمحا شهادته التمحيا الد ي 

و د أجرت بتر شههادته ومسهخت فحواهها فأخرجتهها مهن معناهها ا بذل  تكون ص كما أنه

 . األصلى الذى  صده منها الشاهد يلى معنى آخر لم يقصده ولم تنصرف يليه أرادته

 

يعيهب الحكهم بالخطهأ فهى اإلسهناد والفسهاد فهى وهذا البتر والمس  بشههادة الشهاهد       

بنهاء حكمهة أ امهت  يهاءها بإدانهة الطهاعن بما يستوجب نقيه طالمها أن الم االستدالل

 .  على تل  الشهادة المبتورة والتى أجرت مسخها عند تحصيلها

 

ال يعههد مههن  بيههل وي حههظ أن هههذا البتههر لجهههء جههوهرى مههن شهههادة ذلهه  الشههاهد      

ـ  استعمال المحكمة لحقها فى تجهئة الشهادة واألخهذ بهبعض منهها دون الهبعض اخخهر

ـ  يال يترتهب علهى ههذه التجهئهة بتهر ميهمون الشههادة ومسهخهاة ألن شرط ذله  بداهه

أن تبين فى حكمها أنها أحاطت بتله  الشههادة بكاملهها كما كان على محكمة المويوع 

ويذ لههم تفعههل فههإن حكمههها يكههون معيبهها لخطئههه فههى ـ  ومارسههت سههلطتها فههى تجهئتههها

 كما سب  البيان . االسناد في  عن فساد استدالله

 

 َةَالنقضَبأنهوقضتَمحكم:ََ

ولهئن كهان مهن حه  محكمهة المويهوع أن تجههئ ا هوال الشهاهد من المقرر أنهه        

بمها ـ  فأن حد ذل  ومناطه أن ال تمسخه أو تبتهر فحهواهـ  فتأخذ ببعض منه دون بعض

وأن يكهون وايهحا مهن الحكهم الهذى ـ  يحيله عهن المعنهى المفههوم مهن صهريت عبارتهه
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ومارسهت سهلطتها  أن المحكمة  د أحاطت بالشههادة بأكملهها و عت فيه الشهادة المجهأة

يذ أن و وف المحكمة عند هذا الحد ينصرف يلهى أنهها ـ  فى تجهئتها ب ير بتر لفحواها

كما يحظر علهى المحكمهة كهذل  بتهر ـ  لم تفطن يلى حقيقتها مما يصم استداللها بالفساد

خ  خ بحقيقهة األسهام الهذى فحوى شهادة الشاهد بما يؤدى يلهى عهدم يلمامهها يلمامها  صهحيحا

وجهه رأيهها فهى  مهن المحتمهل أن يت يهر م  أنها لو تبينته على وا عه لكانـ   امت عليه

خ بقصهور فهى بيانهه ممها  الدعوى ويذ كان ما تقهدم فهإن الحكهم المطعهون فيهه يكهون معيبها

 أدى يلى فساد استدالله بما يوجب نقيه .

 ق   44لسنة  891ـ طعن  765ا  ـ 165ـ ر م  25ـ م  25/11/1974نقض *  

 

 َََقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه:َ

وتأخههذها علههى وجههه ال يجههوه للمحكمههة أن تتههدخل فههى روايههة الشههاهد ذاتههها     »    

علهى  فهروض تنها ض صهريت أو أن تقهيم  يهاءها  0 خاا يخهالف صهريت عبارتهها

ن تطرحها ين لهم ت.ه  ص  بل كل ما لها أن  تأخذ بها يذا هى يطمأنت  يليها  أو أ روايته

 «بها 

 717ـ ا  152ـ ر م  30ـ م  21/6/1979*  نقض 

 649ـ ا  146ـ ر م   23ـ م  7/5/1972*  نقض  

 385ـ ا  76ـ ر م  14ـ م  30/4/1963*  نقض 

 

 ََََكماَقضتَمحكمةَالنقضََبأنه:َ

يذا كانهت المحكمههة  علههى مههاهو ظهاهر مههن حكمههها  ههد فهمهت شهههادة الشههاهد علههى »   

  ويستخلصت منهها  مهاال تهؤدى يليههمحصلها الذى أ.بتته فى الحكم   ما يؤدى يليها غير

  «ويعتبرته دلي خ على اإلدانة  فهذا فساد فى اإلستدالل يستوجب نقض الحكم  

 720ـ ا  260ـ ر م   4ـ م  1953 /4 /14*  نقض 
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 َكماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه:َ

ى  روايههة  الشههاهد ذاتههها وتأخههذها  علههى وجههه اليجههوه للمحكمههة أن تتههدخل فهه  »     

تنهها ض صههريت  فههروض خههاا يخههالف صههريت عبارتههها ص أو تقههيم  يههاءها  علههى

روايته ص  بل كل مالها  أن تأخهذ بهها يذا  ههى يطمأنهت  يليهها  أو تطرحهها  ين لهم ت.ه  

صههدور  علههى يفتههراضص  ولمهها كههان الحكههم   ههد أ ههام   يههاءه بإدانههة الطههاعن    بههها

وههو مهاال   ال يرادية  بإستدارة المجنى  عليهه وههو فهى منطقهة  اله  شهعوريةحركات 

فإنهه  يكهون   هد تهدخل  فهى سند له  من أ وال  شاهدى اإل.بهات  كمها بسهطها الحكهم ص  

روايتهما  وأخهذها علهى  وجهه يخهالف  صهريت عبارتهها  وههو مهاال يجهوه لهه  ويبقهى 

ص  وال ينهال  مهن ذله    ى والفنهى  لمها يرفه التعارض بعد ذله   ائمها بهين الهدليلين القهول

أن يكون  أحد الشاهدين   د  رر بجلسة المحاكمة أن المجنهى عليهه  كهان  هد عمهد يلهى 

اإلستدارة ساعة يط ق العيار مهادام أن الحكهم  لهم يجعهل سهنده فهى رفه  التنها ض ههذه 

معيبهها بمهها ومههن .ههم فههإن  الحكههم يكههون  0األ ههوال  بعههد تمحيصههها  واإلطمئنههان يليههها 

 «يوجب نقيه 

 880ـ ا  208ـ ر م  21ـ م  15/6/1970*  نقض 

وذذ خممف لماك  لممطةض  فنف اذل لماظ  فإلف يكض   شضبم بممبط    ستضتبم      

 لما   . 

 

َ:َالتناقضَفىَالتسبيب:ََخامساًَ

ذلهه  أن محكمههة المويههوع حصههلت فههى حكمههها القايههى بإدانههة الطههاعن ـ عنههد       

المرشهد السهرى أشهار ليهابط وا عة الدعوى التى  يت بإدانته عنها ـ أن تصويرها ل
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بمعنهى أن ـ  الوا عهة / محمهد حامهد يسهماعيل علهى المهتهم وأرشهده عنهه وههو بسهيارته

المرشد المذكور  ام بدور ايجابى  بل يبط المتهم حي  ترتب على ههذا اإلرشهاد مهن 

علههى شخصههية الطههاعن وعلههى  جانبههه اسههتدالل شههاهد اإل.بههات ) اليههابط المههذكور (

 العجوهة .  تواجده تحديداخ أمام مستشفى

 

والتهى تسهاندت يليهها فههى  حصهلت المحكمهة ا هوال اليهابط السههاب  الهذكروعنهدما      

لهم تهذكر يهمن تحصهيلها لشههادته وا عهة يرشهاد المرشهد السهرى للمهتهم يدانة الطاعن 

ا يذا كههان المرشههد السههرى  ههد يتعههذر معههه معرفههة مهه األمههر الههذىص  وتحديههد مكانههة بد ههة

ص حيه  جهاء بصهورة الوا عهة كمها ا تنعهت  أرشد يابط الوا عة عهن المهتهم مهن عدمهه

بينمهها خلههت شهههادة بههها المحكمههة مهها يفيههد حههدو  هههذا اإلرشههاد مههن المرشههد السههرى ص 

األمهر الهذى ص  اليابط ـ الشهاهد الوحيهد للوا عهة ـ مهن ههذا البيهان كمها سهب  اإلييها 

اب صههورة الوا عههة فهى ذهههن المحكمههة وعههدم اسههتقرارها االسههتقرار ينبه  عههن ايههطر

ص وهههو األمههر الههذى يعجههه محكمههة الههنقض عههن  الههذى يجعلههها فههى حكههم الو ههائ  ال.ابتههة

وألن اسهباب الحكهم مباشرة سلطانها على الحكم لمرا بة مدى صهحة تطبيه  القهانون ص 

 هدر مهن العهوج كمها  يتعين أن تجرى على نحو متناس  ومتنهاغم بحيه  ال يشهوبها أى

ينب هههى أن تكهههون متسهههاندة يشهههد بعيهههها أهر بعهههض فهههى طريههه  مسهههتقيم خهههالى مهههن 

ـ فإذا شاب استدالل الحكم .مهة تعهارض أو تانها ض فهإن اسهبابه  التعارض والتيارب

تيطرب وتفقد  وة تماسهكها طالمها أن بعيهها تيهارب مه  الهبعض اخخهر بمها يخهل 

 ندة  بسبب تعارض المقدمات م  النتائ  .بمنط  الحكم القيائى وتيحى غير متسا

 

وال يتصادم م  هذا القهول مها تتمته  بهه محكمهة المويهوع مهن سهلطة مطلقهة فهى      

تقدير الوا   فى الدعوى ـ ألن ممارسة ههذه السهلطة مهن خه ل األسهباب التهى تسهو ها 

ـ فههإذا كههان ا تناعههها  المحكمههة فههى حكمههها ال يجههوه أن تخههرج عههن  واعههد المنطهه 
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يههطربا ومتنا يهها تتعههارض بعههض أسههبابه مهه  الههبعض اخخههر فههإن سهه مة المنطهه  م

وههو العهوار الهذى شهاب الحكهم المطعهون  القيائى للحكم يكون مفقهوداخ وغيهر متهوافر

 فيه .

 

وال ش  أن عدم استقرار المحكمة عند تحصهيلها فهى اسهباب حكمهها لوا عهة  يهام       

 عهة يلهى الطهاعن وتحديهد شخصهيته ومكهان المرشد السرى بإرشاد اليهابط شهاهد الوا

خ تواجده بمعرفة المرشد السرى أمر جوهرى  يذ مؤدى ذل  أن الشاهد لهم يعهرف مقهدما

ويال مها كهان  فهى ص  شخصية المتهم ص كما أنه لم يجر عنه مرا بة شخصهية كمها ادعهى

ص وهههذه الوا عههة الجوهريههة والتههى هههى محههل  حاجههة يلههى أرشههاد المرشههد السههرى يليههه

 ض الحكم وايطرابه على نحو ما سب  بيانه يعيب الحكم بتخهاذل أسهبابه وتههاتره تنا

 ص األمر الذى عاب الحكم وأوجب نقيه كما سب  ييياحه .

 

 ََوعلىَذلكَإستقرَقضاءَالنقضَإذَقضىَبأن:ََ

خ يذا كان ما اوردتهه المحكمهة بأسهبابه  »          هد ورد علهى صهورة الحكم يكون معيبا

 بعض اخخهر وفيهه مههن التعهارض مها يصهمه بعهدم التجهانم وينطههوىينها ض بعيهه اله

فوق ذل  على غمهوض ويبههام وتههاتر ينبه  عهن يخهت ل فكرتهه عهن عناصهر الوا عهة 

التى يستخلا منها اإلدانة مما ال يمكن معه يسهتخ ا مقوماتهه سهواء مها تعله  منهها 

قض عهن يعمهال ر ابتهها بوا عة الدعوى أو بالتطبي  القانونى ويعجه بالتالى محكمة الن

علههى الوجههه الصههحيت إليههطراب العناصههر التههى اوردههها الحكههم وعههدم يسههتقرارها 

اإلستقرار الذى يجعلها فهى حكهم الو هائ  ال.ابتهه ممها يسهتحيل معهه أن يعهرف علهى أى 

  « أسام كونت محكمة المويوع عقيدتها  وحكمت فى الدعوى

 769 ا ـ 136ر م   ـ 36ـ م  11/6/1985*  نقض 

 4223/52ـ طعهن  847ـ ا 174ـ ر م 33ـ م  4/11/1982*  نقض 

 ق
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 ق 940/46ـ طعن  44ـ ا 9ـ ر م 28ـ م  9/1/1977*  نقض 

 

 

القصورَوالخطأَفىَالإسنادَومخالفةَالثابتَبالـأوراقَ،َومـنَََ:ََسادسا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم َث

َ.َفسادَالإستدلالَ

َ

عقيدتههه وأ ههام  أورد الحكههم المطعههون فيههه ص فههى تحصههيله للوا عههة كمهها اسههتقرت فههى    

عليها  ياءه باإلدانهة ـ أورد مها نصهه بحصهر اللفهظ :   أن الشهرطى السهرى / خليهل 

 و ام بانتهاع الكيم من يده ـ يهد الطهاعنمدنى اسرع نحوه من الجهة اليسرى للسيارة 

.   

      

وحاصههل ذلهه  أنههه  ههد اسههتقر فههى عقيههدة المحكمههة ص وأ امههت علههى ذلهه   يههاءها      

انتهع بنفسهه الكهيم المقهول أنهه يحتهوى الشرطى السرى / خليل مدنى    باإلدانة ص أن

 : . على الهيروين من يد الطاعن

 

ال وهذا االعتقاد الذى أورده الحكم وا ام عليه تحصيله للوا عهة و يهاءها باإلدانهة      

فقهد أورد فهى ويهو  وجه ء . ـ أصل له بل ويخالف ال.ابت  فهى ا هوال ذله  الشهاهد 

» ص وكهل مها  الهه :  ال ههذا الكهيم وال سهواهشيئا من يد الطهاعن ص  نتهع بنفسهأنه لم ي

ص فتوجهت مسهرعا يلهى  شاهدت الرائد  / محمد حامد حال  يامه بإمسا  ذل  الشخا

و ام الرائد بانتهاع مفتا  التش يل وانتههاع كهيم ب سهتي  مهن يهد المهتهم الباب األيسر 

 .  «ى و ام بإنهاله فى حراستكان يمس  به 
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ويكهون الحكهم  ص أنه انتهع كيسا من يد الطاعنبأ وال الشاهد خليل مدنى  فلم يرد      

 هد اعتقهد اعتقههاداخ خاطئها ومخالفهها لل.ابهت بههاألوراق حهين اسههند لهذل  الشههاهد أنهه انتهههع 

 ! من يد الطاعن على هيروين ـبنفسه كيم الب ستي  المقول باحتوائه 

 

ة وأوردتههه نصهها فههى تحصههيلها للوا عههة التههى أ امههت عليههها ومهها اعتقدتههه المحكمهه      

وفهى أمهر ص  فى اإلسناد ومخالفة لل.ابت بهاألوراق ياءها باإلدانة ص ينطوى على خطأ 

مهم وغير هين بالنسبة لتحصيل المحكمهة للوا عهة ول دلهة التهى عولهت عليهها وأ امهت 

 ! بناء عليها  ياءها باإلدانة

  

 َََالعديدَمنَأحكامهاَبأنوقدَقضتَمحكمةَالنقضَفى:ََ

فههإذا مههن أوراق الههدعوى ص  علههى أسههم صههحيحةاألحكههام الجنائيههة ينمهها تبنههى »        

كهان بهاط  البتنائهه علهى دليهل ـ  استند الحكهم يلهى  هول أو دليهل ال أصهل لهه بهاألوراق

 « . فاسد

 677 ا ـ 120 ر م ـ 36ـ م  16/5/1985نقض *  

 50 ا ـ 8 ر م ـ 35ـ م  15/1/1984نقض *  

 114 ا ـ 25 ر م ـ 37ـ م  22/1/1986نقض *  

 534 ا ـ 114 ر م ـ 30ـ م  6/5/1979نقض *  

 240 ا ـ 48 ر م ـ 30ـ م  12/2/1979نقض *  

 

ومهها اعتقدتههه المحكمههة خطههأ فيمهها أسههندته يلههى ا ههوال الشههاهد / خليههل مههدنى خ فهها      

رأى المحكمهة فهى الهدعوى ص وأدى لل.ابت بأ واله باألوراق ص مؤ.ر وال ش  على وجه 

 ! يلى خطأ تقديرها للدليل الذى أ امت عليه  ياءها باإلدانة
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يلههى فسههاد االسههتدالل ومههن .ههم يعيههب الحكههم وهههذا الخطههأ المههؤ.ر ـ أسههلم الحكههم     

 .المطعون فيه بما يستوجب نقيه 

 

له  أن األدلهة وال ي ير من ذل  أن تكون المحكمة  د تساندت يلى أدلة أخرى ص ذ       

فهإذا سهقط أحهدها أو فى المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمهة ص 

اسههتبعد تعههذر التعههرف علههى أ.ههر ذلهه  علههى عقيههدة المحكمههة وتقههديرها لسههائر األدلههة 

 . األخرى

 806 ا ـ 140 ر م ـ 41ـ م  7/7/1990نقض *  

 11238/59ـ الطعهن  727 ا ـ 126 ر م ـ 41ـ م  17/5/1990نقض *  

 ق 

 114 ا ـ 25 ر م ـ 37ـ م  22/1/1986نقض *  

 وبا ى األحكام سالفة الذكر بالسبب ال.ال  من أسباب هذا الطعن             

 

ومتى كان ما تقدم ص استبان أن الحكم المطعون فيه  د عابهه مهن القصهور والخطهأ      

 تدالل ص ما يستوجب نقيه .فى اإلسناد ومخالفة ال.ابت باألوراق وفساد اإلس

 

َ:آخرَفىَالتسبيبَوإخلالَبحقَالدفاعََقصورَ :َسابعاَ

َ

حي  ناهع الطاعن ودفاعهه للوهلهة األولهى فهى صهورة الوا عهة بأكملهها ص ألنهه لهم      

وينمها كهان يهبطه بشهارع ص  ييبط أمام مستشهفى العجهوهة كمها ادعهى شهاهد اإل.بهات

بعهد أن  هام بتوصهيل أحهد األصهد اء  لة بالمهندسينجامعة الدول العربية عند فندق النبي

السهابعة مسهاء ولهم يكهن  الساعة 8/4/2010وكان ذل  يوم وفى طريقه يلى مسكنه ص 

وبهذل  يكهون شهاهد الوا عهة ص  مسهاءاخ كمها ادعهى 9/4/2010يبطه فى اليهوم التهالى 

بهها  ص وههى مناهعهة جديهة وال شه  يذ أدلهى الطاعن  د ناهع فى مكان يبطه وهمانه
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األخيههرة فههور سههؤاله عنههد اسههتجوابه فههى التحقيقههات و بههل اط عههه علههى فههى أ والههه 

 .  محير اليبط وما به من بيانات

 

خ ل ايههة ورغهم أهميههة هههذا الههدفاع وجديتههه        فههأن محكمهة المويههوع لههم تحققههه بلوغهها

واكتفههت عنههد اطراحههه بقولههها أنههها اطمئنههت أل ههوال شههاهد اإل.بههات وفهه  ص  األمههر فيههه

ص وتله  األسهباب التهى أ هام الحكهم عليهها  صويره لوا عة الدعوى كما أوردها بشاهدتهت

تنطههوى والشهه  علههى مصههادرة علههى المطلههوب ألن شهههادة ذلهه  اليههابط هههى  يههائه 

األمهر الهذى كهان ص  بذاتها محل النعى بمخالفهة الحقيقهة ورماهها المهتهم ودفاعهه بالكهذب

يذ  د يكشف من حقهائ  يت يهر ص  ع الجوهرىيتعين معه على المحكمة تحقي  هذا الدفا

خ وجههه الههرأى فههى الهدعوى ص وتكههون المحكمههة علههى ههذا النحههو  لهها و ههد انحههاهت تمامهها

 رغههم انفههراده بالشههادة وتعمههده يخفههاء بهها ى شهههود الوا عههة ص أل هوال اليههابط المههذكور

وأن الهذين ال بهد كما  رر الدفاع ص وهم أعهوان يهابط الوا عهة وجيهران مكهان اليهبط 

ص كمها تكهون المحكمهة  هد تخلهت  يكونو   د شاهدوا الوا عة وعاينوا أحدا.ها وتفاصهيلها

الحقيقة السهتظهار وجهه الحه  فيهها ص األمهر الهذى يعيهب الحكهم  ىعن واجبها فى تقص

 بما يستوجب نقيه . 

 

 ََوقضتَمحكمةَالنقضَبأن:َ

أن يت يهر بهه وجهه  الدفاع الذى  صد به تكذيب الشاهد وكان من شهأنه لهو صهت »     

ال يسوق اإلعراض عنه بقالهة االطمئنهان يلهى مها شههد بهه الشهاهد ـ الرأى فى الدعوى 

المذكور لما يم.لهه ههذا الهرد مهن مصهادرة للهدفاع  بهل أن ينحسهم أمهره بتحقيه  تجربهة 

المحكمة وال يقد  فى هذا أن يسهكت الهدفاع عهن طلهب يجهراء ههذا التحقيه  مها دام أن 

 «.  المطالبة الجاهمة بإجرائه دفاعه ينطوى على

    1220 ا ـ 219 ر م ـ 22ـ م  30/12/1981 * 
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وكان على المحكمة أن تفست صدرها لسماع دفاع الطاعن السهالف الهذكر وتعمهل      

ممكهن ولهيم مسهتحي  وظهاهر التعله  بالهدعوى والهم للفصهل على تحقيقه وههو أمهر 

والتهى  أدلهة ظهاهرة الهبط ن والعهوار أحجمهت عهن ذله  وانسها ت وراءص ولكنهها  فيها

سهها تها سههلطة االتهههام مهه  أن تلهه  السههلطة  ال تعبههر يال عههن رأيههها وحههدها والقايههى 

خ آخر لسواه .  الجنائى ال يدخل فى تقديره واطمئنانه رأيا

 

أحكهام الهنقض سهالفة الهذكر فهى واجههب المحكمهة تحقيه  األدلهة فهى المههواد *  

 الجنائية . 

 

فههى غيههر المحكمههة سههلطاتها التقديريههة عنههدما تعريههت لهههذا الههدفاع  واسههتعملت       

خ بالتسههلط والههتحكم وعصههفت بحقههوق المههتهم  المويهه  الصههحيت فبههدى حكمههها مشههوبا

يذ يكهون الطهاعن و هد سههي  ص  وأطاحهت بهها وههو أمهرخ تتهأذى منهه العدالهة أشهد اإليهذاء

خ  بهل لهيحكم يهده بالعقوبهة المقيهى  للمحاكمة ال ليحاكم طبقا ل صهول المقهررة  انونها

يحقهه  فههى خ لههها دفاعههه لعلههه يسههفر عههن .مههة أدلههة يمكههن أن  بههها دون محاكمههة عادلههة

يت ير بها وجهة نظرها والتى كونتهها علهى مسهئوليتها عهن الوا عهة المنسهوبة يليهه  بهل 

النحههو  ههد كونههت عقيههدتها فههى اجههراء ذلهه  التحقيهه  ص كمهها تكههون المحكمههة علههى هههذا 

االتهههام  أدلههة مبتههورة يشههوبها القصههور واستخلصههت يقينههها لصههحةالههدعوى بنههاء علههى 

مههن الههدفاع بعههدم صهههحتها  المسههند للطههاعن مههن أمههور وو ههائ  محهههل مناهعههة جديههة

ال يجهوه اسهتخ ا .بهوت أمهور والحقيقة ولمها ههو مقهرر مهن أنهه  ومخالفتهما للوا  

و أمهر يجهافى على أنها .ابتة .بوتا  طعيا من عناصر تتأرجت بين الصدق والكهذب وهه

أصههول المنطهه  الصههحيت واالسههتدالل السههديد والههذى يقيههى بأنههه ال يجههوه االسههتدالل 

 .  على الجهم واليقين يال من خ ل عناصر وو ائ  .ابتة .بوتا  طعيا ويقينيا
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ومههن هاويههة أخههرى ص فههإن محكمههة المويههوع لههم تمههارم سههلطتها فههى وهن أدلههة      

 ل ممارسة العمل القيائى.الدعوى الما.لة كما تقيى بذل  أصو

 

فالقايى الجنائم يهن أدلة الدعوى على نحو د يه   بهل وبهال  الد هةص ويحهرا 

كل الحرا على أن يي  فى يحدى كفتى الميهان ـ الذى يمسهكه معصهوب العينهين ـ 

أدلهة ال.بههوت التههى سها تها سههلطة االتهههام ص وفهى الكفههة األخههرى أوجهه دفههاع المههتم التههى 

ام عن نفسه أو بط ن اإلجراءات التى اتخذت يده لمخالفتهها القهانون سا ها لنفى االته

 والدستور.

 

ت الكفة األولى عن ال.انيهة  يهى باإلدانهةص  ويذا كهان العكهم تعهين عليهه فإذا رجَّ

الحكم بالبراءة ص بل ين القياء بالبراءة أمر واجب ومتعين متى كهان الشه   هد تسهرب 

 .  مال والظنمجرد االحتأو حتى  يلى تل  األدلة

 

ههذه ههى األصهول واليهوابط التهى تقهوم عليهها أعمهال القيهاء عامهة والقايهى 

الجنائى على نحو خااص كما أنه يمارم عمله بحيدة تامة ويدرا  شهامل لكافهة األدلهة 

وليم له أن يتخير الهبعض منهها ويسهقط اخخهر ص المطروحة على بساط البح  أمامهص 

دلههة بسههبب عههدم ارتياحههه يليههها أو اإلطمئنههان يلههى وحتههى ولههو كههان يسههقاطه لههبعض األ

يال أنه يتعين عليه أن يبين فم حكمه أنهه أدخهل فهى اعتبهاره كافهة األدلهة التهى ص  جديتها

أسفر عنها التحقي  سواء مها كهان منهها فهى جانهب المهتهم ودفاعهه أو فهى جانهب سهلطة 

بمنطه  سهائ  ومقبهول االتهامص أمها أن يسهقط األدلهة األولهم ومها تهدل عليهه وتنبه  عنهه 

حي  يكون فى هذا الو ت  هد انحهاه يلهم جانهب ص فإنه يكون و د أهدر واجباته كقايى

 .  سلطة االتهام مما يفقده القدرة على وهن أدلة الدعوى على نحو عـادل ومنصف

 

وهذا هو شأن القياء فى الدعوى الما.لة حيه  يبهين مهن مطالعهة أسهباب الحكهم 

ة دفاع الطاعن رغم المستندات الدام ة والقاطعهة التهى  هدمها أسقط كليمحل الطعن أنه 
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والتى ت.بت على نحو جاهم و اط  أن الشاهد األوحد فى الدعوى وهو يهابط الوا عهة 

اختل  وا عة التلبم واصطنعها من خيالهه علهى نحهو مها جهرت عليهه فهى و هائ  سهابقة 

وانتههى يلهى الحكهم بهالبراءة  وأبطل يجراءاتها المخالفة للقهانون دم ها القياء بالتهوير

 بناء على ذل .

 

خ ألصهول ولهذا فإننا ننتهى وبح  يلهى أن  الطهاعن لهم يحهاكم محاكمهة عادلهة وفقها

ولهذا كان الحكم المطعهون فيهه بهاط خ بعهد أن تجهردت عنهه صهفته  المحاكمات الجنائية

القيائية التهى يتعهين أن تجهرى علهى يهوابط وأصهول صهحيحة ص ويال أصهبحت تله  

المحاكمة هى والعدم سواءص األمر الذى يعيب الحكم المطعون فيهه ويسهتوجب نقيهه ص 

وبعد استبعاد شهادة ذل  اليهابط لبط نهها وعهدم صهحتها ص الحكهم مجهدداخ مهن محكمهة 

 النقض ببراءة الطاعن مما أسند يليه.

 

ط ن وحي  أنه لما تقدم جميعه فإن الحكم المطعهون فيهه يكهون و هد ران عليهه الهب     

 بما يستوجب نقيه .
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َوعنَطلبَوقفَالتنفيذ

َ

ومههن حيهه  أن البههادى بويههو  ممهها اعتههور الحكههم المطعههون فيههه ص وأوردتههه          

أنه مرجت النقض طبقا لما استقرت وتواترت عليه أحكهام محكمهة أسباب هذا الطعن ص 

 .  النقض

 

أن يرتهب حكهم المطعهون فيهه ص مهن شهأنه هذا ولما كان االستمرار فى تنفيهذ ال          

بما يح  لهه أن يطلهب ـ بعهد يهم المفهردات  للطاعن أيرارا جسيمة ال يمكن تداركها

 . و ف تنفيذ الحكم مؤ تا ري.ما يفصل فى هذا الطعنللهومها لتحقي  أوجه الطعن ـ 

 

َ.والحكمََ

َ

 بقبول الطعن شك خ     :     أولا 

بعههد يههم المفهردات للهومههها لتحقيهه  أوجههه الطعههن ـ   وفهى المويههوع ـ   :    َثانيــاَ

بهنقض الحكهم المطعهون فيهه والقيههاء مجهدداخ مهن محكمهة الهنقض ببههراءة 

 .  الطاعن مما أسند يليه

 . أن يكون م  النقض اإلحالة: َواحتياطيا

 رجائى عطيه لمحامى /ا    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ََقتلَعمدَـَإحرازَسلاحَدونَترخيصَََََََََََََََََََََََ
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َـــــــــــــــ

َق3196ََ/81َنقضَرقمَ

َالمرج5481/2002َعنَالجنايةَرقمَ

َكلىَشمالَالقاهرةَ(743/2002ََََ)َ

َـــــــــــــــ

َـَقصورَالحكمَلعدمَبيانَمؤدىَتقريرَالصفةَالتشريحيةَ.

َـَمخالفــةَ ــََقصــورَالحكـمَلعــدمَبيـانَســببَوفـاةَالمجنــىَعليـه

َأَ.َج310ََالمادةَ

َـَـَالتضامنَبـينَ َـَــرطه المتهمـينَفـىَالمسـيوليةَعـنَالنتيجـة

َوجودَالإتفاقَََبينهمَأوَسبقَالإصرارَ.

َـَالخطأَفىَالإسنادَومخالفةَالثابتَبالأوراقَ.

ـَتصورَآخرَفىَالتسبيبَـَالحكمَفىَالـدعوىَدونَالإلمـامَبكافـةََ

َعناصرهاَ.

َـَترديدَالحكمَالأفعالَالماديةَلاَيكفىَلثبوتَنيةَالقتلَ.

َــــــــــــ

 محكمةَالنقض

َالدائرةَالجنائية

َمذكــــــرة

َبابَالطعنَبالنقضــــــــبأس

 للمرةَالثانية

َ:ََكلَمنََالمقدمَمن
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(1)  ...................... 

(2)  ......................                                            

 ينـ طاعن مامحكوم يده                                                       

المختار مكتب األستاذ/ محمهد رجهائى عطيهه ـ وشههرته رجهائى  ماوموطنه            

 0شارع شريف باشا  ـ القاهرة  26عطيه ـ  المحامى بالنقض 

 النيابة العامة  :  ضــــــــــــد

 فهى 2011سنة   يناير 10 من محكمة جنايات القاهرة بجلسةالصادر   :َفىَالحكـــم

(  كلهى شهمال القهاهرة 743/2002) المرج  5481/2002ر م  لجنايةا

خ بمعا بهههة  كهههل مهههن المهههتهم األول / الطهههاعن األول والقايهههى حيهههوريا

...........  والمتهم ال.انى / الطاعن ال.انى ............ بالسجن المشهدد 

 .  لمدة سب  سنوات لما  أسند يليهما 

 ـــــــــــــــــــ

 

َـعالوقائـــــ

  

 ين : أحالت النيابة العامة الطاعن     

 ـ  .............. المتهم األول / الطاعن األول 1

 ـ  .............. المتهم ال.انى  / الطاعن ال.انى  2

بدائرة  سم المرج ـ محافظهة  21/4/4/2002يلى المحاكمة بوصف أنهما بتاري        

 القاهرة . 

...... عمههدا بههأن يههرباه علههى رأسههه بعصهها وبقطعههة حديديههة *      ههت  / .........     

 اصدين من ذل   تله فأحد.ا به اإلصابة الموصوفة بتقريهر الصهفة التشهريحية 

 والتى أودت بحياته  . 
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*     أحرها ب ير ترخيا س حين أبييهين ) عصها خشهبية ص  طعهة حديديهة (        

وق مهن يهرورة حرفيهة مما تستخدم فى االعتداء على األشهخاا وبهدون مسه

 أو مهنية .

 

ببهراءة كهل مهن المتهمههين  يهت المحكمهة حيههوريا   16/10/2002وبجلسهة          

 15ورفض الدعوى المدنية فطعنهت النيابهة العامهة فهى ههذا الحكهم بطريه  الهنقض فهى 

ينهاير سهنة  21وبجلسهة ص  ق 51312/72و يهد الطعهن تحهت ر هم  2002ديسمبر سنة 

نقض بقبههول الطعهههن شههك  وفههى المويهههوع بههنقض الحكهههم  يههت محكمههة الههه 2010

للفصل فيها مجهددا مهن هيئهة  المطعون فيه  ويعادة القيية يلى محكمة جنايات القاهرة

 أخرى م  يلهام المطعون يدهما المصاريف المدنية  . 

 

 يههت محههـكمة اإلعههادة  2011ينههـاير سههنة  10وأعيههدت المحاكمههة ص وبجلسههة         

 المتهمهين / المهتهم األول / الطهاعن األول ............  هدرى  والمهتهم  بمعا بة كـل مهن

ال.انى / الطاعن ال.انى ............ بالسجن المشدد لمدة سب  سهنوات عمها نسهب يليهمها 

. 

ولمهها كههان هههذا الحكههم معيبهها وبههاط  فقههد طعههن عليههه كههل مههن المتهمههين بطريهه        

( تتهاب  نيابهة 53و يد طعنه تحهت ر هم ) 19/1/2011النقض : األول بشخصه بتاري  

شرق القاهرة الكلية وال.انى بوكيل يبهيت توكيلهه حه  الطعهن بهالنقض ) مرفه  أصهله ( 

  2011فبرايههر سههنة  9تتههاب  نيابههة شههرق القههاهرة بتههاري   121و يههد طعنههه تحههت ر ههم 

 .   وهذا الطعن للمرة ال.انيةنيابة شرق القاهرة ـ  

َ.ََأسبابَالطعنَبالنقضونوردَفيماَيلىَ      

 

َأســـــــــــبابَالطعن
  

 

َ.ََالقصورَفىَالبيانَ:َََأولا
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يبههين مهههن مطالعهههة مهههدونات أسهههباب الحكههم المطعهههون فيهههه ووفههه  االتههههام الهههذى       

استقرت محكمة المويوع على .بوته فى جانب الطاعنُين و يت بإدانتهما بنهاء عليهه 

........... عمهدا بهأن يهرباه علهى رأسهه بعصها أنهما تعهديا معها علهى المجنهى عليهه ..

 بتقريهر الصهفة التشهريحيةوبقطعة حديدية  اصدين  تله فأحد.ا به اإلصهابة الموصهوفة 

 والتى أودت بحياته على النحو المبين باألوراق  . 

 ومؤدى ذل  أن محكمة المويوع  يت بإدانة الطاعنين بجريمهة  تهل المجنهى         

... ل.بههوت اعتههدائهما عليههه بعصهها و طعههة حديديههة فأحههد.ا بههه يصههابة عليههه / ..........

أودت بحياتههه ص ومههن .ههم فههإن ذلهه  التقريههر الفنههى  بتقريههر الصههفة التشههريحيةموصههوفة 

كهان مهن بهين األدلهة التهى الخاا بتشريت ج.ة المجنى عليه وما أسهفر عنهه مهن نتهائ  

ا كههان يقتيههى مههن المحكمههة تسههاندت يليههها المحكمههة فههى  يههائها بإدانههة الطههاعنُين ممهه

تحصيل هذا الدليل فى حكمها طالما أنه من ركائه الحكم باإلدانة ومهن دعائمهه وبدونهه 

يختل كيان الحكم برمته ويتداعى بنيانهه وينههار بأكملهه فه  يبقهى منهه  مها يكفهى لحمهل 

 .    يائه بمنط  سائ  واستدالل سديد

أنهه خه  كليهة مهن بيهان مهؤدى يتبهين  وبالرجوع يلى أسهباب الحكهم المطعهون فيهه      

والهههذى  يهههى الحكهههم بإدانهههة الطهههاعنُين بنهههاء علهههى .بهههوت  تقريهههر الصهههفة التشهههريحية

مقارفتهما ألفعال التعهدى التهى أسهفرت وأدت يلهى يصهابة المجنهى عليهه بتله  اإلصهابة 

الواردة بتقرير الصفة التشريحية بناء على ما أسهفر عنهه تشهريت ج.تهه بمعرفهة الخبيهر 

األمر الذى يصيب الحكم بالقصور لمخالفتهه نها المهادة  فنى وهو الطبيب الشرعى ـ ال

يجراءات جنائية والتى توجب على كل حكهم باإلدانهة بيهان وا عهة الهدعوى التهى   310

 يهت المحكمهة بإدانهة المتهمهُين بنهاء عليهها باإليهافة يلهى بيهان مفصهل ووايهت لكهل 

محكمة فى  يائها بحيه  ال يشهوبه .مهة يجمهال أو دليل من األدلة التى تساندت يليها ال

وذله  حتهى تسهتطي  محكمهة الهنقض مباشهرة سهلطتها علهى ص  تعميم أو غموض ويبههام

األمهر الهذى  صهر الحكهم .  الحكم لمرا بة مهدى صهحة تطبيه  القهانون وسه مة المأخهذ
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ارد الهو فى بيانه إلغفاله كلية ييراد مفصل ووايت لميمون تقريهر الصهفة التشهريحية

بوصف التهمة التى انتهت المحكمة يلى .بوتها فهى جانهب الطهاعنُين و يهت بإدانتهمها 

بالسجن المشدد لمهدة سهب  سهنوات لكهل منهمها  علهى سهند مهن ارتكابهمها لجريمهة   تهل 

المجنههى عليههه عههن عمههد ويحههدا  يصههابة بههها جههاء وصههفها تفصههي  بتقريههر الصههفة 

وبهذل  اسههتحال علههى ص  ميههمونه ومههؤداه الههذى أغفلهت المحكمههة كليههة بيهانالتشهريحية 

المطلهه  علههى الحكههم وكههذل  علههى محكمههة الههنقض التعههرف علههى مهها تههم رصههده بههذل  

التقريههر الفنههى عههن يصههابة المجنههى عليههه وسههبب وفاتههه وع  ههة السههببية بههين االعتههداء 

وهههى يههههاق رو  المجنههى عليههه  ال.ابههت فههى جانههب الطههاعنين والنتيجههة التههى حههد.ت

األمههر الههذى يصههم الحكههم لتلهه  اإلصههابة التههى أحههد.ها بههه الطاعنههان  .  ووفاتههه نتيجههةخ 

بالقصور لعدم بيان دليهل جهوهرى مهن األدلهة التهى تسهاندت يليهه المحكمهة فهى  يهائها 

ص ألن القايى وين كان حرا فهى تكهوين عقيدتهه فهى الهدعوى والفصهل  بإدانة الطاعنُين

مهن وا ه  الهدعوى المطروحهة أمامهه  فيها وف  ما يطمئن يليه وجدانه ويستقر فى يقينهه

يإل أنهه مكلهف كهذل  على بساط البح  واألدلة التى تساند ذل  الوا ه  وتقطه  ب.بوتهه ـ 

وذل  اإلطمئنان حتى يمكن مرا بته فهى صهحة  ببيان األسباب التى أدت يلى هذا اليقين

ال يشسهتمد وألن الجهم واليقهين ال ينشهأ أى منهمها مهن فهراق وص استدالله وس مة تقديره 

وعلهى  ص  بل اليقين واإل ناع العناصر ال همهة لتكوينهها ـ  من العدم بل البد  أن يتوافر

القايى أن يفصت فى حكمه عن تل  العناصر حتى يمكن تقدير مدى جهديتها وكفايتهها 

أو نفيهه عنهه ـ ولههذا  لتسوي  اليقين الذى كون عنده اال تناع ب.بوت االتهام يهد المهتهم

تكون أسباب حكمه مويحة لعناصر ومقومهات ا تناعهه  ومادتهه ص كمها يلههم يتعين أن 

كذل  أن تكون لتل  العناصر أصلها الصحيت ال.ابت باألوراق المطروحهة علهى بسهاط 

البحهه  أمامههه  .  .ههم يههأتى بعههد ذلهه   دور اليقههين الههذى يسههتقر فههى يههمير القايههى 

العناصهر غيهر مكتمهل أو غيهر فإذا كانت عناصر أدلة الهدعوى أو أحهد تله  ووجدانه ـ 

متههوافر بأسههباب الحكههم فههإن ا تنههاع القايههى يكههون فههى هههذه الحالههة مشههوبا بالتجهيههل 
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. األمههر الههذى يصههم ا تناعههه بالقصههور ص ألن اال تنههاع والتقههدير  وال مههوض واإلبهههام

الصحيت يتعين أن ينصب على عناصر وأدلة مكتملة غير مبتورة أو  اصرة ـ فهإذا لهم 

 ن ا تناع القايى وتقديره مشوبا بالقصور الذى يبطله  .  تكن كذل  كا

 

 

 َقضتَمحكمةَالنقضَبأنهَو:ََ

 
مكتفيهها باإلشههارة يلههى يذا  كهان الحكههم  ههد عههول علههى تقريههر الصههفة التشههريحية  »      

وكهان ال يبهين مهن الحكهم أن ـ نتيجته دون بيان سبب الوفاة على نحو مفصل ووايهت 

خ شههام خ المحكمهة  حههين استعريههت األ دلههة فههى الههدعوى كانهت ملمههة بهههذا الههدليل يلمامهها

يهيىء لها الفرصة لتمحيصه التمحيا الشامل الكافى ص ـ الهذى  يهدل علهى أنهها  امهت 

ص ـ فهإن الحكهم   بما ينب ى عليهها مهن واجهب تهد ي  البحه  للتعهرف علهى وجهه الحقيقهة

خ نقيه واإلحالة .   « يكون معيبا لقصور بيانه متعينا

 ق 6047/52ـ طعن  1000 ا ـ 207 ر م ـ 33ـ م 14/12/1982 نقض*  

 ق 2365/51ـ طعن  11 ا ـ 1 ر م ـ 33ـ م 3/1/1982نقض *  
 

يذا كههان الحكههم عنههدما تعههرض للتقريههر الطبههى  »ولمهها هههو مقههرر كههذل  بأنههه :        

فههإن مهها ص ـ   ههد ا تصههر  علههى وصهف اإلصههابات الههواردة بههذل  التقريهر  التشهريحى ص 

ه من ذله  يكهون  اصهر فهى بيهان رابطهة السهببية بهين تله   اإلصهابات التهى حهد.ت أ.بت

 . « بالمجنى عليه وبين الوفاة

 ق 1264/30طعن  771 ا ـ 147 ر م ـ 11ـ م 7/11/1960نقض *  

 1332/30ـ طعن ر هم  815 ا ـ 156 ر م ـ 11ـ م 22/11/1960نقض *  

 ق
  

 َوقضتَمحكمةَالنقضَبأن:َََ

دون التهدليل علهى  ص ـالمتهم عهن جريمهة اليهرب المفيهى يلهى المهوت يدانة   »     
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 ص ـتوافر رابطة السبيبة بين يصهابة المجنهى عليهه ووفاتهه ص ـ يسهتناداخ يلهى تقريهر فنهى 

يشعهد  صههوراخ ال يصهححه عههرض الحكهم إلصههابة المجنههى عليهه مههن وا ه  ذلهه  التقريههر 

 . « ة الوفاة باإلصابةمادام  د أغفل صل ـو وله أن اليرب أدى يلى وفاته 

 ق 163/37ـ طعن ر م  639 ا ـ 134 ر م ـ 28ـ م 22/5/1977* نقض 
 

 ََكماَقضتَبأنه:ََ

اليكفى اإلحالة يلى تقريهر الخبيهر بهل يجهب بيهان ميهمونه ألن القايهى يكهون   »    

عقيدته بناءخ  على ما يطمهئن يليهه يهميره ووجدانهه واليجهوه لهه أن يهدخل فهى عقيدتهه 

خ لس  0« واهرأيا

 596  ا ـ 195 ر م ـ 1ـ م  8/5/1950*  نقض 

 355  ا ـ 94 ر م ـ 8ـ م  4/1957 /2*  نقض 

  880  ا ـ 175 ر م ـ 12ـ م  6/11/1961*  نقض 

 

 ََكماَقضتَبأن:ََ

اسهههتناد محكمهههة  المويهههوع فهههى حكمهههها الهههى تقريهههر  سهههم أبحههها  التهييهههف   »     

يمون تل  التحقيقات ومهؤدى ذله  التقريهر والتهوير والتحقيقات  دون العناية بسرد م

واألسههانيد التههى أ ههيم عليههها اليكفههى  لتحقيهه  ال ايههة التههى  ت ياههها الشههارع مههن تسههبيب 

الهنقض مهن مرا بهة صهحة تطبيه  القهانون علهى الوا عهة كمها  األحكام وال يمكن محكمة

 0 «صار ا.باتها بالحكم األمر الذى يصم الحكم بالقصور 

 ق   1697/48ـ طعن  231ـ ا  46ـ ر م  30م  ـ 8/2/1979*  نقض 

 ق  48/ 1286ـ طعن  366 ا ـ 75ـ ر م  30ـ م 18/3/1979* نقض 

 

يهرد علههى ذلهه  بههأن للمحكمههة كامههل السهلطة فههى تقههدير مههايعرض عليههها مههن  وال       

ص تقارير فنيهة ومهن حقهها أن تأخهذ بإحهدها وتتهر  اخخهر وفه  مهايطمئن يليهه وجهدانها 
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ه يفتههرض بداهههة أن تكههون  ههد ألمههت بههالتقرير اإلستشههارى المقههدم يليههها ألن ذلهه  كلهه

 اعتبارههاحتهى يمكهن القهول بأنهها أدخلتهه  فهى  جاء به من أسهباب ونتهائ  وأحاطت بما

خ ولهم ص عند وهنها عناصر الدعوى و بل تكهوين عقيهدتها فيهها   ولكنهه غهاب عنهها تمامها

أنها لهم تقهض فهى الهدعوى عهن بصهر  يليه بما ينب  عن ةتعن حتى بتحصيله أو اإلشار

 0يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقيه  وهو ما كامل وبصيرة شاملة

 ق  43 / 789ـ طعن  1043 ا ـ 217 ر م ـ 24ـ م  25/11/1973*    نقض 

 

ولهههذا كههان يغفههال المحكمههة تحصههيل ميههمون تقريههر الصههفة التشههريحية الههذى        

ت جريمهة  تهل المجنهى عليهه ـ والتهى  يهت المحكمهة اتخذته المحكمة دلهي  علهى .بهو

مما يعد  صورا فهى بيهان جهوهرى أ هيم الحكهم بنهاء عليهه بمها بإدانة الطاعنين  عنها ـ  

ـ ويسهتوجب نقيههه بأكملههه ولهو تسههاندت المحكمهة فههى حكمههها يلهى أدلههة أخههرى  يبطلهه

يذا سهقط  أحهدها  ألنها فى المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيهدتها بحيه 

 .  أو استبعد تعذر التعرف على أ.ر ذل  فى تقديرها لسائر األدلة األخرى

 

بعيههها  يكمههلص ـ  متسههاندةومههن المقههرر المعههروف أن األدلههة فههى المههواد الجنائيههة      

كهان بعيها بعيا ص ـ بحيه  ال يمكهن التعهرف علهى مقهدار األ.هر الهذى  ويشدبعيا ص 

ومهاذا كهان سهوف يكهون رأيهها يذا تنبههت ص ـ  قيهدة المحكمهةلطسهتدالل الفاسهد  علهى ع

 .  يلى فساد ما يعتقدته خطأ على خ ف ال.ابت وعلى خ ف الحقيقة

ـ طعهههههن  114 ا ـ 25 ر هههههم ـ 37ـ م  22/1/1986نقهههههض *  

 ق4985/55

 806 ا ـ 140 ر م ـ 41ـ  م 7/7/1990نقض *  

 500 ا ـ 83 ر م ـ 36ـ م 28/3/1985نقض *  

 728 ا ـ 138 ر م ـ 37ـ م  9/10/1986 نقض*  

 274 ا ـ 53 ر م ـ 34ـ م 23/2/1983نقض *  
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 114ـ ا  25ـ ر م  37ـ م  22/1/1986*  نقض 

 50ـ ا  8ـ ر م  35ـ م 15/1/1984نقض *  

 1157 ا ـ 229ر م  ـ 20ـ م  1969 /27/10نقض *  

 677 ا ـ 120 ر م ـ 36ـ م  16/5/1985نقض *  

 534 ا ـ 144 ر م ـ 30ـ م 6/5/1979نقض *  

 847 ا ـ 174 ر م ـ 33ـ م4/11/1982نقض *  

  

وال ينال من ذل  ما ذكرته المحكمة بوصهف التهمهة التهى  يهت بإدانهة الطهاعنُين      

بنههاء عليههها بههأن وفههاة المجنههى عليههه نتجههت عههن تعههدى الطههاعنُين علههى النحههو المبههين 

بيههان ع  ههة التعههدى ال.ابههت فههى جانههب بمعنههى أن المحكمههة أحالههت فههى بالتحقيقههات ص 

 .   الطاعنُين ووفاته يلى ما أسفر عنه تحقي  الوا عة بمعرفة سلطة التحقي 

 

ألن تل  اإلحالة غاير جائهة باعتبار أن ور هة الحكهم فهى األوراق الرسهمية وال         

يجههوه بحههال اإلحالههة فههى بيههان أى بيههان فيههها يلههى أيههة أوراق أخههرى خههارج نطا ههها 

ص  لرسمى وما تيمنه من أسباب ولو كانت مرفقة بأوراق الهدعوى ومهن يهمن ملفههاا

وألن محكمة النقض ال تباشر سلطتها فى مرا بهة صهحة تطبيه  القهانون علهى األحكهام 

يال  من خ ل أورا ها الرسهمية وال تسهتعين فهى أداء ومباشهرة تله  السهلطة بأيهة أوراق 

 تدائية أو النهائية أو .ابتة بملف الدعوى  .  أخرى ولو كانت واردة بالتحقيقات اإلب

 

 َوقضتَمحكمةَالنقضَبأن:َ

ور هة الحكهم مهن األوراق الرسهمية التهى يتعهين يشهتمالها علهى كافهة بياناتههها  »         

ومنها البيان المفصهل الوايهت لكهل دليهل مهن أدلهة ال.بهوت التهى ا تنعهت بهها  الجوهرية

يههها وال يكمههل محيههر الجلسههة يال فههى صههدد المحكمههة  وو.قههت بصههحتها وأطمأنههت ال

بيانات  الديباجة واألجراءات التى اتبعتها المحكمة أ.ناء نظر الهدعوى أمها بيهان مهؤدى 
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مهها يتصههل بههه مههن بيههان الههدليل وميههمونه فيتعههين اشههتمال مههدونات أسههباب الحكههم لكههل 

يويههحه وال يجههوه  بحههال األسههتعانة بمهها  جههاء بمحيههر الجلسههة  لتويههيت أو بيههان 

 «0 الدليل الذى اتخذته المحكمة سنداخ لقيائها باإلدانة

 898 ا ـ 201 ر م ـ 23ـ م  5/6/1972*  نقض 

 460 ا ـ 89 ر م ـ 19ـ م  15/4/1968*  نقض 

 339 ا ـ 100 ر م ـ 16ـ م  18/5/1965*  نقض 

 

وألن تسبيب األحكام تسبيبا كام  ال يشوبه .مهة  صهور فهى البيهان أو غمهوض         

ص  يعد من أكبر اليمانات التهى أوجبهها المشهرع علهى القيهاةبهام أو تعميم وتجهيل وي

ألن فى ذل  مظهرا وايحا على أنهم  اموا بواجبهم فى تحرى الحقيقهة وبلهوق العدالهة 

كما أن ذل  التسبيب الكامهل والمعتبهر والهذى ال يشهوبه القصهور فهى البيهان ص  خير  يام

 ان على األذهان مهن تعسهف ويسهاءة اسهتعمال سهلطاتهميشسهم فى رف  ما  د يكون  د ر

. 

 

 َتقولَمحكمةَالنقضَفىَواحدَمنَعيونَأحكامها:َ

علهى القيهاة  اليمانات التى فريها القهانون أعظمن ن تسبيب األحكام مي »          

 يذ هو مظهر  يامهم بما عليهم من واجب تد ي  البح  ويمعهان النظهر لتعهرف الحقيقهة

وبههه وحههده يسههلمون مههن مظنههة الههتحكم 0فيمهها يفصههلون فيههه مههن القيههية  التههى يعلنونههها

وبههه  بههين يههدى الخصههوم والجمهههورـ ألنههه كالعههذر فيمهها يرتأونههه يقدمونههه  واإلسههتبداد

علهى األذههان مهن الشهكو  والريهب فيهدعون الجميه  يلهى عههدلهم  يرفعهون مها  هد يهرين

تقنه  أحهداخ وال تجهد محكمهة  وال تنفه  األسهباب يذا كانهت عبارتهها مجملهة الـ  مطمئنين

 0 « النقض فيها مجاالخ لتبين صحة الحكم من فساده

 178ـ ا  170ـ م  القواعد القانونية ـ عمر ـ ر م مدنى  21/2/1929* نقض 
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كما ال ينال من  صور الحكم ـ فى بيان تقرير الصفة التشريحية الذى أشهار يليهه        

انة الطهاعنين بنهاء علهى .بوتهها يهدهما ـ مها وصف التهمة ـ والتى  يت المحكمة بإد

ورد بأسباب الحكهم أن المستشهفى العهام لجراحهات اليهوم الواحهد بهالمرج أفهاد بوصهول 

المجنههى عليههه ............ فههى حالههة غيبوبههة لكههون اإلصههابة بفههروة الههرأم ولطرتجههاج 

قصهد يهههاق بالم  نتيجة اعتداء المتهم األول عليه بعصا وال.انى بقطعهة حديهد وذله  ب

روحه ـ على النحو الوارد بالتقرير الطبى مهن أن اإلصهابة جهر  بفهروة الهرأم طولهه 

سم  ونهيف بالم  تحت غشاء الجافية وارتجاج شديد بالم  وأنه بحالهة غيبوبهة وأنهه 3

 الساعة ال.انية والرب  مساءخ  .  27/4/2002توفى يلى رحمة س فى يوم 

 

فههى حكمههها ـ وفهه  وصههف التهمههة التههى  يههت بإدانههة ألن المحكمههة أفصههحت          

عههن أن تعههدى الطههاعنُين  علههى المجنههى عليههه الطههاعنُين بنههاء علههى .بوتههها يههدهما ـ 

ووفاته حهد.ت بنهاء علهى مها جهاء بتقريهر الصهفة التشهريحية ومها أسهفر عنهه مهن نتهائ  

 .    وليم بما جاء بتقرير المستشفى العام لجراحات اليوم الواحد

بيانها مفصه  ذا أيحى من المتعين على محكمة المويوع أن تيهمن حكمهها وله     

ويذ خهه   لميهمون ذلهه  التقريهر الطبههى الشههرعى الخهاا بتشههريت ج.ههة المجنهى عليههه

حكمها كلية من هذا البيان ص ومهن .هم كهان معيبها لقصهور بيانهه واجبها نقيهه كمها سهب  

 اإلييا   . 

ذا النظههر فإنههه يكههون مشههوبا بالقصههور فههى ويذ خههالف الحكههم المطعههون فيههه ههه         

 البيان مستوجب النقض .

 

َ.ََقصورَآخرَفىَالبيانَ:ََثانيا

شاب الحكم المطعون فيه  صور آخر فى البيان ص يلى جانب ما شابه مهن  صهور       

حيه  خه  فى بيان تقرير الصفة التشريحية بما أسفر عنه تشريت ج.ة المجنهى عليهه ص 
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سهبب وفهاة المجنهى عليهه وتله  ههى ع  هة السهببية التهى تعهد مهن  كذل  كليهة مهن بيهان

أركههان جريمههة القتههل العمههد التههى  يههت المحكمههة بإدانههة الطههاعنُين بنههاء علههى .بوتههها 

 . يدهما  

 

ركههن جههوهرى مههن أركههان تلهه  الجريمههة يتعههين علههى محكمههة وع  ههة السههببية      

سههتناد يلههى تقريههر فنههى المويههوع بيانههها فههى حكمههها وعلههى نحههو مفصههل ووايههت باإل

باعتبار أن القط  بسبب الوفاة من األمهور الفنيهة ص   صادر من أهل العلم وذوى الخبرة

عليهها تركهها للمختصهين مهن  البحتة والتى ال تستطي  المحكمة الخوض فيها بنفسها بل

الفنيين للقط  برأى فى شأنها .بوتها أو نفيها ـ ممها كهان يتعهين معهه علهى المحكمهة بيهان 

 ة يصابة المجنى عليه برأسه وبين وفاته حيه  يلههم لمسهاءلة الجهانى عهن جريمهة ع 

القتل العمهد التهى  يهى الحكهم بإدانهة الطهاعنُين عنهها تهوافر الهدليل الفنهى الصهادر مهن 

والههذى يههدل علههى أو وفههاة المجنههى عليههه نشههأت عههن تلهه  اإلصههابة الخبيههر المخههتا 

 .    بالرأم وأنها كانت لتحد  لوالها

 

وترا ب محكمة النقض أسباب الحكم المطعون فيهه المطهرو  أمامهها مهن ههذه          

الهاويهة وتسهتلهم أن يتيههمن الحكهم مهها يفيهد أن يصهابة المجنههى عليهه أو يصههاباته أدت 

حاالخ ومباشرة يلهى وفاتهه حتهى يكهون الحكهم باإلدانهة عهن جريمهة القتهل العمهد محمهوالخ 

ص وتقيى بقصهور الحكهم لبط نهه  نونية والوا عيةعلى أسباب صحيحة من الناحية القا

و صور تسبيبه يذ خلت مدوناته مهن بيهان وايهت ومفصهل لع  هة السهببية بهين يصهابة 

المجنى عليه ووفاته ص ويال  كهان الحكهم معيبها لقصهور بيانهه واجبها نقيهه  ص وذله  ههو 

 العوار الذى تردى فيه الحكم محل هذا الطعن بما استوجب نقيه  . 

 َََضتَمحكمةَالنقضَبأنهَوق:َََ
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لعههدم تههوافر أحههد العناصههر  نعههدمت الجريمههةايذا انعههدمت رابطههة السههببية    »       

ـ  ر هم  6ـ مه  أحكهام الهنقض ـ م  26/4/1955نقهض )   «  القانونية المكونة لهها

( ص ـ   142 ا ـ 48 ر هههم ـ 7ـ م  7/2/1956ص   نقهههض   871ـ ا  263

 «مهن أركهان الجريمهة  جهوهرى ركن »  السببية بأنها ووصفت محكمة النقض ع  ة

ـ  13/6/1966ص نقههض  1221 ا ـ 445 ر ههم ـ 2ـ م  14/6/1951) نقههض 

 ـ  257 ر هم ـ 20ـ م  17/11/1969ص  نقهض   802 ا ـ 151 ر م ـ 17م 

   0(   1270 ا

 

 كذل    يت محكمة النقض فى العديد من أحكامها ص ـ ببط ن و صهور الحكهم        

ع  ههة  يرتبههاطووجههوب ي.بههات  »ص ـ   تههوافر ع  ههة السههببية الههذى ال يتيههمن ي.بههات

   «  بالسهههههبب والعلهههههة بهههههالمعلول يرتبهههههاط المسهههههببالسهههههببية بهههههين الخطهههههأ والوفهههههاه 

 ـ 75  ر هم ـ 2ـ مه  القواعهد القانونيهة ـ محمهود عمهر ـ جهـ 30/10/1930)  نقض

فهل بيهان تهوافر رابطهة السهببية  تعهين أغيذا كان الحكم  د  »( ص ـ  وبأنه  : ــ  68 ا

 0 «  نقيه لقصورة

 100 ا ـ 75 ر هم ـ 6ـ م  القواعد القانونية ـ عمر ـ جـ  18/1/1943*  نقض 

 سالف الذكر  

 ا ـ 561 ر ههم ـ 6ـ مهه  القواعههد القانونيههة ـ عمههر ـ جههـ  23/4/1945*  نقههض 

703 

 ا ـ 703 ر ههم ـ 7 ـ مهه  القواعهد القانونيههة ـ عمهر ـ  جههـ 6/12/1948*  نقهض 

664 

  704 ا ـ 177 ر م ـ 9ـ  م  23/6/1958*  نقض 

 771 ا ـ 147 ر م ـ 11ـ  م  7/11/60*  نقض 

 929 ا ـ 191 ـ ر م12ـ م 27/11/1961*  نقض 

   829 ا ـ 182 ر م ـ 26ـ م 8/12/1975*  نقض 
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خ وينمها تشهترط أن يكهص ـ   التكتفهى بهأى بيهان بل ين محكمة النقض ص        ون وايهحا

خ  يا ص ـ  وأنهه  يذا كهان التحقه  مهن تهوافر ع  هة السهببية ي.يهرمفص خ ص ومن .م كاف بح.ها

خ ويتطلهب فهإن الحكهم يتعهين أن يقهدم الهدليل الفنهى ص  الخبهرة لرجهوع يلهى رأى أههلا فنيا

 0  الم.بت للع  ة

 815  ا ـ 156 ر م ـ 11ـ م  22/11/1960*  نقض 

 548 ا ـ 151ر م  ـ 8ـ م 27/5/1957*  نقض  

  908 ا ـ 183 ر م  ـ 12ـ م  14/11/1961*  نقض  

 

ويذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظهر فإنهه يكهون مشهوبا بقصهور آخهر فهى          

 البيان مستوجبا بالنقض .

 

َ.َقصورَآخرَفىَالتسبيبَ:ََثالثا

مهة بإدانــهـة جاء بتصوير محكمة المويوع لوا عهة الهدعوى التهى  يهت المحك        

ين المجنهى عليهه / ............ كهان يسهير رفقهة  »:الطاعنُيــن عنهـهـا  ولههـا مها نصهه 

.......... بههالطري  فقابههل المتهمههين / المههتهم األول / الطههاعن األول ................... 

و المتهم ال.انى / الطهاعن ال.هانى و هام بالتعهدى علهى المجنهى عليهه  حتهى سهقط أريها 

وأن سهبب التعهدى وجهود خ فهات عائليهة بيهنهم ص  21/4/2002ذل  صبا  يهوم  وكان

وأن المجنى عليه وصل يلى مستشهفى العهام جراحهات اليهوم الواحهد بهالمرج وكهان فهى 

حالة غيبوبة لكون اإلصهابة بفهروة الهرأم وارتجهاج بهالم  نتيجهة اعتهداء المهتهم األول 

بقصهد يهههاق روحهه علهى النحهو الهوارد عليه بالعصا وال.انى بقطعة حديد وذل  كلهه  

سهم ونهيهف بهالم  تحهت  3بالتقرير الطبى من أن اإلصابة جر  بفهروة الهرأم طولهه 

غشههاء األم ) الجافيههة ( وارتجههاج شههديد بههالم  وأنههه فههى حالههة غيبوبههة وتههوفى السههاعة 

 .  27/4/2002الرابعة والنصف مساء و د توفى يلى رحمة س فى يوم 
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المحكمههة إلدانهة المتهمههين معها باعتبارهمهها مسهئولين بالتيههامن فيمهها  وخلصهت         

بينهما رغم يصابة المجنى عليهه بإصهابة واحهدة فهى رأسهه أدت يلهى وفاتهه ورغهم أنهها 

انتهت فى  يائها يلى أن االعتداء الوا   من الطاعنُين لهم يكهن بنهاءخ علهى اتفهاق سهاب  

 . «  أو يعداد مسب  أو عن سب  يصرار أو ترصد

 

تحديهد كهل فعهل  هام بهه كهل ولهذا فقد كان من المتعين على المحكمة والحال كذل       

من المتهمين ومسهاءلته عهن  فعلهه الشخصهى وحهده وال تهتم مسهاءلته عهن فعهل ارتكبهه 

ص خاصهههة وأن  غيهههره ألن المسهههئولية الجنائيهههة شخصهههية وال تههههر واهرة وهر أخهههرى

لههم يتيهمن سههوى أن هنها  يصههابة حكمهها  التقريهر الطبههى الهذى حصههلته المحكمهة فههى

رأم المجنى عليه أودت بحياتهه نظهرا لمها أحد.تهه مهن جهر  بفهروة الهرأم  واحدة فى

 ونهيف بالم  وهبوط  بالدورة التنفسية أدى يلى وفاته  . 

 

فقهد كهان مهن اله هم علهى المحكمهة أن تشبهين فهى حكمهها محهد  وبناء على ذله         

بههين الطههاعنُين وت.بههت مسههاءلته عههن فعلههه الشخصههى وحههده  تلهه  اليههربة الوحيههدة مههن

بمسهئوليته عهن جريمهة القتهل العمهد المسهندة يليهه  وع  ته بوفاة المجنهى عليهه وتقيهى

ـ ولكنها لم تفعل و يت بإدانهة الطهاعنُين معها عهن تله   متى توافرت با ى األدلة يده

ا  يههت بمعا بههة كههل ولهههذ أسههام أنهمهها متيههامنُين معهها فههى ارتكابهمههاالجريمههة علههى 

وذلهه  بنههاء علههى اتفههاق مهعههوم وحههد بههين منهمهها بالسههجن المشههدد لمههدة سههب  سههنوات 

اخخر ولم تبين المحكمهة عناصهره  مسئوليتهما وأصبت معه كل منهما مسئوال عن فعل

والتههى تههدل علههى أن يرادة كههل منهمهها  ههد ت  ههت واتحههدت مهه  يرادة اخخههر ومقدماتههه 

ـ وجهاء حهدي.ها فهى ههذا  التعدى على المجنى عليه و تلهه واتجهت فى اتجاه واحد وهو

الشههأن ـ والههذى جمهه  بههين مسههئولية الطههاعنُين وانتهههى يلههى مسههاءلتهما معهها عههن تلهه  
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بإصهابة واحههدة وغيههر الجريمهة رغههم .بههوت مها يفيههد أن يصههابة المجنهى عليههه المههذكور 

لتيهامن المهدعى وذل  على نحو مرسل ال يبين منه كيفية استخ صها لهذا اـ  متكررة

 .  به والذى ال يتوافر يال يذا اتجهت أرادتهما معا الرتكاب تل  الجريمة

 

افتريههت مسههاءلتهما معهها علههى سههبيل التيههامن فيمهها وبههذل  تكههون المحكمههة  ههد       

كمها أنهها تكههون ص  بينهمها عهن جريمهة  تهل المجنهى عليههه رغهم أن التيهامن ال يفتهرض

خ علهى رأم المجنهى عليههه بهأن الطهاعنيُ و هد أخهذت بهأ وال شهههود اإل.بهات  ن اعتههديا معها

دون أن يسهاند ههذا اإلدعهاء دليهل فنهى التى أودت بحيته الوحيدة فأصاباه بتل  اإلصابة 

 .يقط  ويجهم بصحته

 

األمر الذى عاب الحكم بالقصهور خاصهة وأن المحكمهة لهم تبهين فهى حكمهها مها 

اتجههت يلهى  يرادتههب الجريمهة وأن ن  صد التهداخل فهى ارتكهايفيد أن ك خ من الطاعنيُ 

وتلهه  جميعههها العناصههر ال همههة لتههوافر ص  اإلسهههام فيههها وأنههها لههم تقهه  لههوال مسههاهمته

 . المسئولية التيامنية بين الطاعنين

 
ا مؤيدة ومدعمهة بهدليل فنهى  هاط  مكما يلهم كذل  أن تكون الو ائ  المسندة يليه

. لمجنههى عليههه أ.مههر وأدى يلههى وفاتهههوجههاهم يفيههد بههأن تعههدى كههل مههن الطههاعنين علههى ا

خ عن جريمة القتل العمد التى  يهت المحكمهة بإدانتهمها عنهها  حتى يمكن مساءلتهما معا

بما يعنى أن التعهدى الوا ه  مهن كهل منهمها  هد أسههم وأدى  بطري  التيامن فيما بينهما

 حاالخ ومباشرة يلى وفاة المجنى عليه.

 
ف الههذكر والههذى حصههلته المحكمههة ووايههت مههن سههياق التقريههر الطبههى السههال

يال يصهابة بمدونات حكمها على نحو ما سب  بيانهه أن المجنهى عليهه لهم يشصهب برأسهه 

تطورت وأدت يلى كسر بجمجمته ونهيف حهاد بهالم  وهبهوط بالهدورة التنفسهية  واحدة
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همهها محههد  تلهه  اإلصههابة نممهها كههان يسههتلهم مسههاءلة الجههانى مأدى ذلهه  يلههى وفاتههه ص 

ي.بهت وجهود أو تهوافر .مهة اتفههاق ن أن تمتهد المسهاءلة يلهى غيهره طالمهها لهم دوص   وحهده

 أو تهوافر . خهراخبحي  يصبت كهل منهمها مسهئوالخ عهن فعهل  يرادتهما د بينحبينهما يو

خ أفعال التعدى على المجنى عليهه بعهد  ظرف سب  اإلصرار الدال على أنهما ارتكبا معا

ص وههو مها تجهردت منهه و هائ   واالنفعهال تفكير هادئ ومتهن بعيداخ عهن .هورة ال يهب

الههدعوى التههى خلههت مههن كافههة هههذه العناصههر التههى مههن شههأنها ي.بههات تههوافر المسههئولية 

ل اخخهر ولهو لهم يكهن ههو عهالتيامنية بهين المتهمهين وتجعهل كهل منهمها مسهئوالخ عهن ف

 مرتكبه بنفسه كما سب  البيان.

 
اعنين  هد اعتهدى علهى وبذل  تكون محكمة المويوع  د افتريهت أن كه  الطه

رغههم أن المجنههى عليههه لههم ي.بههت يصههابته ص المجنههى عليههه وأن عدوانههه أدى يلههى وفاتههه 

بإصههابتين بههل جههاء التقريههر الطبههى الههذى تسههاندت يليههه المحكمههة فههى  يههائها باإلدانههة 

 .مؤكداخ أنه لم يشصب يال يصابة واحدة فى رأسه أودت بحياته

 
خ مسههتمد مههن أ ههوال شهههود اإل.بههات وبالتههالى فقههد جههاء الههدليل القههولى ال متعاريهها

خ وظههاهراخ مهه  ذلهه  التقريههر الطبههى الههذى تسههاندت يليههه المحكمههة فههى  خ وايههحا تعاريهها

حكمها ألن أ وال هؤالء الشههود لهم تلتهئم ولهم تسهتقم مه  مها أسهفر عنهه التقريهر الطبهى 

واحهدة  يال يصهابةص والذى  ط  بأن المجنى عليهه لهم يشصهب والدليل الفنى سالف الذكر 

ص وههههذا التعهههارض بهههين الهههدليلين القهههولى والفنهههى سهههالفى الهههذكر ممههها  أدت يلهههى وفاتهههه

ا كههان يتعههين معههه علههى المحكمههة يال تقيههى مههيستعصههى علههى المواءمههة والتوفيهه  م

خ علههى  بمسههاءلة كههل مههن الطههاعنين عههن جريمههة القتههل العمههد أو تقيههى بمسههاءلتهما معهها

خ ص  ان يتعههين أن تقيههى بمسههاءلتهما عههن القههدر بههل كههأسههام أنهمهها  امهها بارتكابههها معهها

 المتهههيقن فهههى حقهمههها وههههو ارتكابهمههها لجريمهههة اليهههرب العمهههد الهههذى أحهههد  يصهههابة
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خ المنصوا عليها فى الجنحهة الهواردة بالمهادة   تقرر لع جها مدة أ ل من عشرين يوما

 .عقوبات 1/  242

 

فهرض علهى ـ على تقدير أن فعل اليرب الوا ه  مهن كهل مهن الطهاعنين وذل  

خ لما ورد بأ وال الشهود  لم يشسفر عهن تله  اإلصهابة الوحيهدة ـ حدو.ه من كل منهما وفقا

طالمهها أن محهههد  تلههه  اإلصهههابة القاتهههل ص بههرأم المجنهههى عليهههه والتهههى أودت بحياتهههه 

مجهول منهما لم تتحدد شخصيته على نحهو جهاهم و هاط  ويكهون فعهل التعهدى الهوارد 

خ وعلهى سهبيل القطه  والجههم دون أى  هدر بأ وال شاهد اإل.بات وحده هو ال. ابهت يقينيها

من الش  واالحتمهال اسهتناداخ يلهى أن المسهئولية الجنائيهة ال تتهوافر فهى حه  الجهانى يال 

بناء على األدلة الجاهمة القاطعة باعتبار أن األصل فى اإلنسهان البهراءة وتله  القرينهة 

ت همهه طهوال حياتهه وال   رينهة  اطعهة مهن الدسهتور 67المنصوا عليها فهى المهادة 

تهول تل  القرينة وال تنف  عنه يال بقرينة  اطعة أخرى تحل محلهها فهى حالهة ارتكابهه 

خ مخالف  خ فع يى عقهاب مرتكبهه ص ولههذا كهان الهدليل القهاط  والجهاهم شهرط تللقانون يق ا

سهلطة االتههام فهى تقهديم ذله  الهدليل  أخفقهتجوهرى ص ويرورى للحكم باإلدانهة ويذا 

ى تل  الدرجة من الجهم واليقهين يتعهين العهودة يلهى األصهل العهام المفتهرض وههو وعل

والتهى ال يكلههف المهرء بإ.باتههها باعتبارهها .ابتههة أصه خ ص وتقيههى  واعههد   رينهة البههراءة

 المنط  والتفكير السليم أن المرء ال يكلف بإ.بات ما هو .ابت بأصله.

 

خ ومههن هههذا يتبههين أن محكمههة المويههوع يذ  يههت بم عههن سههاءلة الطههاعنين معهها

جريمة  تل المجنى عليهه عمهداخ رغهم أنهه لهم يصهب برأسهه أو ببها ى جسهمه يال يصهابة 

خ بالقصهور فيه خ عمها شهابه مهن  واحدة بالرأم أودت بحياتهه فهإن حكمهها يكهون مشهوبا

خ رغهم مها بينهمها مهن تإلس  صور آخر ناده يلى الدليلين القولى والفنى سهالفى الهذكر معها
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نهها ض يستعصههى علههى المواءمههة والتوفيهه  ص وكههل ذلهه  ممهها يعيههب الحكههم تعههارض وت

 ويستوجب نقيه.

 

 :ََوقضتَمحكمةَالنقضَبأنه

 
ال يسهأل بصههفته فهاع  فهى جريمهة اليهرب المفيههى مهن المقهرر أن الجهانى  »       

يلى الموت يال  يذا كان هو الذى أحهد  اليهربة أو اليهربات التهى أفيهت يلهى الوفهاة 

ذل  أو أن يكون  د اتف  م  غيره علهى يهرب المجنهى عليهه .هم باشهر  او ساهمت فى

الهذى اتفه  معهه عليهه ولهو لهم يكهن ههو محهد   معه اليرب تنفيذا لل هرض اإلجرامهى

اليههربة أو اليههربات التههى سههببت الوفههاة بههل كههان غيههره ممههن اتفهه  معهههم هههو الههذى 

شههود كمها  أوردهها  هد . ولما كانت وا عة الدعوى كما حصلها الحكم وأ هوال ال أحد.ها

خلهت مهن تههوفر سهب  اإلصههرار أو وجهود اتفهاق بههين المطعهون يههدهما علهى  مقارفههة 

اإلعتههداء  باليههرب علههى المجنههى عليههه ص وكههان التقريههر الطبههى الشههرعى يخههالف  مهها 

أ.ير فى أسباب الطعن من أن يصهابات المجنهى عليهه  هد سهاهمت مجتمعهة فهى يحهدا  

صهابات مهاال يهؤدى يلهى الوفهاة ولهم يمكهن تحديهد أى مهن الوفاة ص وكان من بين تله  اإل

مههة المطعههون يههدهما الههذى أحههد  اليههربات التههى نشههأت عنههها كسههور عظههام الجمج

فهإن الحكهم المطعهون فيهه و هد أ هام وتهت  ونهيف الم  التى كانت السهبب فهى الوفهاة ص 

ف  ياءه على أسام أن ك  من المطعون يدهما يرب المجنهى عليهه وأنهه لهم يعهر

أيهمهها الههذى أحههد   اإلصههابات التههى نشههأت عنههها الوفههاة فأخههذهما بالقههدر المتههيقن فههى 

مهههن  هههانون  1/  242حقهمهها ودانهمههها بجنحهههة اليههرب العمهههد المنطبقهههة علههى المهههادة 

 «  العقوبات ص يكون  د أصاب محجة الصواب

 93ـ ا  25ـ ر م  23ـ م  17/1/1972*  نقض         

 

 :ََوقضتَمحكمةَالنقضَبأنه
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يذ كان الحكم  د أدان المتهمين فى اليرب الذى نشهأت عنهه عاههة بهالمجنى  »        

أن يبهين أن كليهمها  هد أحهد  مهن اإلصهابات مها عليه وعا ب ك  منهمها بالسهجن دون 

ساهم فى تخلف العاههة وذله  مه  خلهوه ممها يهدل علهى سهب  يصهرارهما علهى مقارفهة 

منهه فهى   بهل و وعهها ص فهذل  يكهون  صهوراجريمة اليرب أو اتفا هما على مقارفتها 

البيههان مسههتوجبا لنقيههه ص يذ أنههه مهه  عههدم  يههام سههب  اإلصههرار بههين المتهمههين أو  يههام 

 « ال يصت أن يسائل كل منهما يال على األفعال التى ارتكبهااالتفاق بينهمـــا 

 202ـ ا  79ـ ر م  2ـ م  20/11/1950*  نقض 

 

 َ:ََََقضتَمحكمةَالنقضَبأنه

متهى كههان ال.ابههت مههن تقريههر الطبيههب الهذى كشههف علههى المجنههى عليههه أن بههه عههدة  »  

وأن العاهة التى تخلفهت عنهده لهم تنشهأ مهن كهل يصابات فى رأسه من الجهة اليسرى ص 

وكان ال يوجد بالو ائ  ال.ابتة بالحكم ما يدل على من أحهد  اإلصهابة ص  هذه اإلصابات

حههد بعينههه مههن المتهمههين بإحههدا.ها ال تكههون فههإن يدانههة واص  التههى نشههأت منههها العاهههة

ص بهل المتعهين ههو أخهذ كهل  صحيحة مادام ال يوجد بين المتهمين باليهرب اتفهاق عليهه

فقهرة أولهى مهن  هانون  242فى حقه من اليرب ومعا بتهه بالمهادة  بالقدر المتيقنمتهم 

    «العقوبات  . 

ـ ا  74ـ ر م /  7جهء /  ـ  مجموعة القواعد القانونية ـ عمر ـ 4/2/1946*  نقض 

70 

 

 َََوقضتَمحكمةَالنقضَأيضاَبأنه:َ

يذا كانههت محكمههة المويههوع  ههد انتهههت يلههى عههدم معرفههة الجههانى الههذى أحههد  »       

اإلصهابة القاتلههة بههالمجنى عليههه مههن بهين الجنههاة المتعههددين دون اتفههاق أو سههب  يصههرار 

ا عليههها فهى المههادة بيهنهم ـ و يهت بمسههاءلتهم عهن جنحههة اليهرب البسههيط المنصهو
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عقوبات باعتبار أن تل  الجنحة هى القدر المتيقن فهى جهانبهم فهإن حكمهها يكهون  242

خ م  أحكام القانون دون .مة مخالفة خ متفقا   «  .    صحيحا

 136ا ـ  46ـ ر م  7 مـ  6/2/1956نقض *  

 

 

 

 

 

 ََكماَقضتَبأن:َ

خ لقصوره يذا كانت المحكمة  د  »   دت فهى  يهائها بإدانهة ناسهت الحكم يكون معيبا

خ رغههم مهها بينهمهها مههن تعههارض يستعصههى علههى  المههتهم يلههى الههدليلين الفنههى والقههولى معهها

 « المواءمة والتوفي 

  173ـ ا 35ـ ر م  15 مـ  2/3/1964نقض *  

يذا كان األمهر  هد غشهم عليهها  و د أوجد القانون لمحكمة المويوع مخرجا صهذا 

ذا كانت رأم المجنى عليه أصهيبت بيهربة واحهدة وأصبحت فى حيرة وتساؤل عما ي

راض أو أك.ر ص واستعصى عليها التوفي  بهين الهدليلين القهولى والفنهى  بمن جسم صل

خ مهن ههذا المهأهق ..  نقولـ  فمنحهها الحه  فهى اسهتط ع رأى أوجد لها القهانون مخرجها

ر ظهرف الطبيب الشرعى المختا فى ههذا الشهأن ـ طالمها أنهها انتههت يلهى عهدم تهواف

 ى ارتكههاب وا عههة التعههدى يههد المجنههىسههب  اإلصههرار أو االتفههاق بههين الطههاعنين علهه

 .عليه

 
خ عهن جريمهة  تهل المجنهى عليهه عمهدا  ة الطاعنينوحتى يكون  ياءها بإدان معا

خ أن يصههابة  محمههوالخ علههى أسههانيد وأسههباب سههائ ة ومقبولههة فههى حالههة مهها يذا .بههت طبيهها
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ن علههى الههرأم بجسههم صههلب راض ال مههن يتالمجنههى عليههه برأسههه تحههد  مههن يههرب

 .يربة واحدة

 

كههان يتعههين لههى سههلطة التحقيهه  أن تقههوم وهههذا اإلجههراء مههن يجههراءات التحقيهه  

ـ ويذ فاتههها ذلهه  فقههد كههان علههى محكمههة  بإجرائههه  بههل يحالههة الههدعوى يلههى المحاكمههة

ولو دون طلهب صهريت مهن الهدفاع المويوع  بل الفصل فى الدعوى أن تقوم بإجرائه 

 تبارها سلطة الحكم ولها بل عليها أن تستكمل أوجه القصور فهى التحقيه  االبتهدائمباع

يجوه أن يكون  يامهها بههذا الواجهب رههن  والص  ألن هذا هو واجبها فى المقام األولـ 

ـ هههذا يلههى مهها هههو مقههرر مههن أن العبههرة فههى المحاكمههات  مشههيئة المتهمههين أو دفاعهمهها

ا المحكمههة بالجلسههة وتشحقهه  فيههها األدلههة فههى حيههور الجنائيههة بالتحقيقههات التههى تجريههه

وألن المحاكمهههة المتهمهههين ودفهههاعهم سهههواء إل.بهههات التهمهههة يهههدهم أو نفيهههها عهههنهم ص 

خ على مبدأ ا تنهاع القايهى وههذا اال تنهاع ال  نوالفصل فى الدعوى الجنائية يقوما أساسا

ودفهاعهم ألن فهى  وفى حيور المتهمينص  يتوافر يال بتحقي  الدعوى بمعرفته بالجلسة

ذلهه  مهها يشسهههم فههى تكههوين عقيدتههه دون أن يكههون  اصههراخ علههى التحقيقههات االبتدائيههة 

المكتوبههة والتههى  ههد تكههون أملتههها رغبههات الخصههوم الشخصههية وأغرايهههم وأهههوائهم 

 .الخاصة

 

وأن االعتماد كلية على األدلة التى أسهفر عنهها التحقيه  االبتهدائى ينطهوى علهى 

احتمههال ذلههل القيههاة وخطههأهم بنههاء علههى أدلههة مشههكو  فههى  م ههامرة خطيههرة بسههبب

 صحتها وس متها.

 

 ََوقدَقضتَمحكمةَالنقضَفىَالعديدَمنَأحكامهاَبأن:ََ

فهى المقهام األول وواجهب   ههو واجهب المحكمهةتحقي  األدلة فهى المهواد الجنائيهة  »    

فهى  لمهتهموب هض النظهر عهن مسهل  اعلى المحكمة تحقي  الهدليل مهادام تحقيقهه ممكنها 



132 

 

اليصههت أن يكههون رهههن شهأن  هههذا الههدليل ألن تحقيهه  أدلههة اإلدانههة فهى المههواد الجنائيههة 

  0  « مشيئة  المتهم أو المداف  عنه

  442 ا ـ 84ر م  ـ29ـ م 24/4/78* نقض 

 821 ا ـ 185 ر م ـ 35ـ م 25/11/84* نقض 

 621 ا ـ 124 ر م ـ 34ـ م 11/5/83* نقض 

  2ـ ا  2ـ ر م / 7القواعد القانونية ـ ج  ـ مجموعة 5/11/45* نقض 

 113 ا ـ  120 ر م ـ 7ـ مجموعة القواعد القانونية ـ ج  25/3/46* نقض 

  

 ََكماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه:ََ

الههذى تجريههه  التحقيهه  الشههفوى األصههل فههى األحكههام الجنائيههة  أن تبنههى  علههى »    

ادات الشهههود مههادام سههماعهم المحكمههة بالجلسههة  وتسههم  فيههه فههى مواجهههة المههتهم شههه

  0 «ممكنا 

  870 ا ـ 179 ر م  ـ 33ـ م  11/11/82* نقض 

 120 ا ـ 21 ر م ـ 29ـ م 30/1/78* نقض 

 412 ا ـ 86 ر م ـ 24ـ م  26/3/73* نقض 

 456 ا ـ 93 ر م ـ 24ـ م  1/4/73* نقض 

 
 

 ََكماَقضتَمحكمةَالنقضَبأن:ََ

بمها يطهاب  أو يخهالف  غيهره مهن فهى التحقيقهات  اليتعل  بمها أبهداه سماع الشاهد »    

ويسه  الهدفاع منا شهته أظههارا لوجهه الحقيقهة   فى جلسة المحاكمهةبل بما يبديه  الشهود

»  0 

 969 ا ـ 144 ر م ـ 24ـ م 3/6/1973* نقض 

 1069 ا ـ 210 ر م ـ 20ـ م  13/10/69* نقض 
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ب الشهرعى باعتبهار بمعرفهة الطبيهويكون هذا التحقي  فى صهدد النههاع الما.هل 

أن استظهار وجه الح  فيه وحسهم مها ي.هار مهن تسهاؤالت فهى شهأنه مهن األمهور الفنيهة 

الخالصههة التههى ال يجههوه للمحكمههة أن تخههوض فيههها أو تشهه  طريقههها يليههها بنفسههها بههل 

مه  أنهه ظهاهر  ويذ لهم تجهر المحكمهة ذله  التحقيه ص  عليها تركها ألههل العلهم والخبهرة

هم للفصههل فيههها وممكههن ولههيم مسههتحي خ دون مبههررات سههائ ة التعلهه  بالههدعوى وال

و يهت بمسههاءلة الطههاعن عهن جريمههة  تههل المجنهى عليههه عمههداخ باالعتهداء علههى رأسههه 

 دون اتفههاق بينهمهها أو سههب  يصههرار ورغههم وجههود يصههابة واحههدةبجسههم صههلب راض 

والتنهها ض  ورغهم وجههود التعهارض الظهاهربهذل  المويه  مهن جسههمه أودت بحياتهه ـ 

خ لقصههوره متعههين  ن الههدليلين الفنههى والقههولى سههالفىبههي الههذكر فههإن حكمههها يكههون معيبهها

  . النقض كما سب  البيان

 

 ََقضتَمحكمةَالنقضَبأنهو:َ

اليقد  فى اعتبار دفاع الطاعن جوهريا أن يسكت الهدفاع عهن طلهب دعهوة أههل  »    

يتيهمن فهى  الفن صراحة ـ ذله  أن مناهعتهه فهى تحديهد مكهان الحهاد  الهذى و ه  فيهه

 . « ذاته المطالبة الجاهمة بتحقيقه والرد عليه بما يفنده

    
وأنه يذا كان األصهل أن المحكمهة لهها كامهل السهلطة التقديريهة فهى تقهدير القهوة  »      

التدليليههة لعناصههر الههدعوى المطروحههة علههى بسههاط البحهه  ـ يال  أن هههذا مشههروط  بههأن 

ل الفنية البحهت التهى ال تسهتطي  بنفسهها أن تشه  تكون تل  المسألـــة ليسـت من المسائ

 .  «ا طريقها إلبداء الرأى فيه

 ق 59/  11238ـ طعن  451 ا ـ  126ر م  ـ 34ـ م  1973/ 4/ 1نقض  *       

 ق 43/  123ـ طعن   727 ا ـ 92ر م  ـ 41ـ م  1990/  5/ 17نقض  *      

 1220ـ ا  219ـ ر م  32ـ م 30/12/1981*  نقض     
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ويذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكهون مشهوبا بالقصهور فهى التسهبيب      

 والبيان مستوجبا النقض.

 

 

 

 

ََالخطأَفىَالإسنادَومخالفةَالثابتَبالأوراقَ:َ:َرابعاًَ 

 
تساند الحكم المطعون عليه ـ يمن ما تساند يليه ـ فهى  يهائه بإدانهة الطهاعنين 

وحصههلت المحكمههة ميههمون شهههادته  .............هادة / يلههى الههدليل المسههتمد مههن شهه

شهاهدا المجنهى عليهه  21/4/2002أنه حال مهروره بهالطري  يهوم »:  بقولها ما نصه

ملقى على األرض والمتهمين يعتديان عليه باليرب بقطعة خشهبية واألخهرى حديديهة 

 « هاق روحهتشير يلى أنهما  صد  تله ويهبصورة المتهم ال.انى وكان ذل  بقوة  بيد

 

األول  ص أن الشههاهد المههذكور شههاهد الطههاعنين و ههت التعههدى عليههه هههذا ومههؤدى

ـ فههى حههين أنههه بههالرجوع أل ههوال الشههاهد  بقطعههة خشههبية وال.ههانى بقطعههة مههن الحديههد

أنهه أنهه أويهت بشههادته ال.ابتهة بالتحقيقهات  تبهينالمذكور ـ وائل عبد الباسط رفهاعى ـ 

ملقهى علهى األرض وفا هد الحركهة فهى الو هت الهذى  .............شاهد المجنهى عليهه / 

 .كان الطاعنان بجواره وم  األول  طعة حديد وال.انى عصا شوم

 

لهم يشهاهد وا عهة االعتهداء علهى المجنهى عليهه المهذكور وأنهه وهو مها يعنهى أنهه 

خ عليههه بينمهها  ين بجههواره ومهه  كههل فههكههان الطاعنههان وا وجهده ملقههى علههى األرض م شههيا

و ههد أكههد الشههاهد ممهها تسههتعمل فههى اليههرب )عصهها شههوم ـ و طعههة حديههد(  منهمهها أداة

 : بما نصه المذكور تل  الو ائ  األخيرة عندما سئل بالتحقي 



135 

 

 

 .رفي  لحظة مشاهدت  له أول مرة وما هى الحالة التى كان عليها المجنى عليه م : 

ى معهاه أول ما شهفته كهان وا ه  علهى األرض ومفهيع فيهه أى حركهة وتهامر و هدرجـ :

 .  وتامر معه  طعة حديد .شومه

 

بتحقيقهههات  المهههتهم األول ) الطهههاعن األول ( ............مههها  ولههه  فيمههها  هههرره  م :

 أنه لم يقم بالتعدى على ...............النيابة العامة 

 ............أنا سمعت من النام اللى كانوا موجودين أنه يرب  جـ :

 

بتحقيقههات  هم ال.ههانى ) الطههاعن ال.ههانى ( ............المههتمهها  ولهه  فيمهها  ههرره  م : 

 ...........النيابة العامة بأنه لم يقم بالتعدى على 

 ...........نه يرب يوأنا سمعت من النام الك م ده محصلع  جـ :

ومهههههن ههههههذا يتبهههههين أن محكمهههههة المويهههههوع رصهههههدت أ هههههوال الشهههههاهد األول 

لى به من شهادة بالتحقيقات وبما ال يتف  مه  على نحو يخالف ما أد .................../

 .مفهومها الوايت وداللتها الصريحة

 

أنههه شههاهد وا عههة التعههدى علههى وتكههون محكمههة المويههوع و ههد اعتقههدت خطههأ 

اعتههديا عليههه باليههرب بعصهها شههوم و طعههة حديههد  وأنهمهها نالمجنههى عليههه مههن الطههاعنيُ 

 .)؟!(  فأحد  يصابته التى أودت بحياته

 

لههم يشهههد بههذل  وينمهها ا تصههرت شهههادته علههى مجههرد ذلهه  الشههاهد فههى حههين أن 

والطهاعنين يقفهان بجهواره ومعهمها  طعهة حشهيع و طعهة حديهد ـ  رؤيته المجنهى عليهه

األمهر الههذى يعيههب الحكهم بالخطههأ فههى اإلسهناد ومخالفتههه ال.ابههت بهاألوراق وهههذا الخطههأ 
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ى تشهكل ركيههة جوهرى وال شه  ألنهه ينصهب علهى شههادة أحهد الشههود اإل.بهات والته

ص بحيه  يذا أصهابها  هامة ودعامة أساسية من دعائم وركائه الحكهم محهل ههذا الطعهن 

العوار تداعى الحكم بأكمله وانههار مهن أساسهه ألن األدلهة فهى المهواد الجنائيهة متسهاندة 

يشد بعيها يهر البعض اخخر ويذا اسقط أحدها أو استبعد يبطل الحكم بكامهل أجهائهه 

 بقى منها ما يكفى لحمل  يائه األمر الذى يعيبه ويستوجب نقيه .وعناصره وال ي

 

 ََََبأنَمحكمةَالنقضوقضت:َ

فهإذا ـ    األحكام الجنائية ينما تقام على أسم لهها سهندها مهن أوراق الهدعوى »        

 «  استند الحكم يلى  ول ال أصل له باألوراق كان باط  الستناده يلى أسام فاسد

 677ـ ا  120ـ ر م  36م ـ 16/5/1985نقض  *

 50ـ ا  8ـ ر م  35ـ م  15/1/1984نقض  *

  534 ا ـ 114 ر م ـ 30ـ م   1979/  5/  6نقض   *

  114 ا ـ 25 ر م ـ 37ـ م    1986/  1/  22نقض   *

  806ـ ا  140ـ ر م  41ـ م   7/7/1990نقض  *

  240  ا ـ 48 ر م ـ 30ـ م  1979/  2/  12نقض   *

 

ن ال.ابههت بههاألوراق كههذل  وبههأ وال الشههاهد األول المههذكور / ومههن جانههب آخههر فههإ     

أنهه كهان  هد أصههيب و هت تدخلهه لفهض الشههجار وأنهه أصهيب كهذل  وسههقط ............ 

الهذى يسهتدل منهه بمنطه  سهائ  ومقبهول  على األرض م شيا عليه وفا هد الهوعى األمهر

يهه الملقهى علهى بأنه لم يكن فى حالة وعى تمكنه من رؤيهة الطهاعن بجهوار المجنهى عل

  األرض وفى حالة غيبوبة تامة بعد التعدى عليهه مهن مجههولين وفه   هول ذله  الشهاهد

ص و د أفصت عن وا عة يصابته الجسيمة أ.نهاء تدخلهه لفهض الشهجار عنهدما سهئل بقولهه 

 ما نصه :  
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 ماذا فعلت آنذا  .   م :

فعهه  دخلههت أنهها حاولههت اتههدخل علشههان أدافهه  عههن رفيهه  ) المجنههى عليههه ( و ج : 

 .  ولكن أنا انيربت ولم أدرى بالدنيا وأغمى عليا

 

أن الشاهد سالف الهذكر لهم يكهن فهى حالهة وعهى كامهل ويدرا  شهامل ومؤدى ذل       

أ.نههاء تدخلههه لفههض الشههجار بههين المتشههاجرين وبالتههالى فلههم يكههن فههى اسههتطاعته رؤيههة 

يفيهد كهذل  أن محكمهة  ـ األمهر الهذى الطاعنين وتحديد أشخاصهما و ت حدو  الوا عة

لم تمحا شهادة الشهاهد المهذكور تمحيصها كهام  وأجهرت يسهقاط عناصهر المويوع 

ولههم تيهه  فههى اعتبارههها أن ذلهه  الشههاهد أصههيب فههى ص  وو ههائ  جوهريههة مههن شهههادته

الحاد  وسقط على األرض مهن شهدة يصهابته ولهم يكهن علهى وعهى وادرا  بمها يهدور 

لطهاعنين أ.نهاء وجودهمها بجهوار المجنهى عليهه بعهد حوله وبالتالى استحال عليه رؤية ا

م ص وأنه علم بذل  فى و ت الح  مهن مجههولين مهن أحهاد النهام ونقه  عهنهص   يصابته

وكههان علههى المحكمههة أن تههدخل كافههة تلهه  العناصههر التههى شههابت شهههادة الشههاهد األول 

هها للظهروف السالف الذكر ولكنها لم تفعل بسبب عدم يلمامها بكامل شهادته وعدم تفطن

أجرت بتهر شههادته بعهد أن أسهقطت تله  األجههاء والم بسات التى أحاطت لها وألنها 

والدالة على أنهه لهم يكهن فهى كامهل صهوابه ويرادتهه ص  الهامة والجوهرية من ميمونها

و ت الحاد  بما استحال عليه تحديد شخصية الطاعنين وأنهمها همها اللهذان كهان يقفهان 

ص  د يصابته وسقوطه على األرض وم  كل منهمها أداة  رايهةبجوار المجنى عليها بع

 األمر الذى عاب الحكم بالقصور . 

 

حكمهها مها وكان على المحكمة حتهى يسهلم حكمهها مهن ههذا العهوار أن ت.بهت فهى        

ا وأنهها كانهت علهى بينهة مهن يدل على أنها أحاطت بميمون شهادة ذل  الشاهد بأكملهه

حيه  يمكهن القههول عندئهذ بأنهها تفطنهت يليهها وعلهى نحههو عناصهر أجهائهها الجوهريهة ب
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كامههل وشههامل وأنههها دخلههت فههى تقههديرها كافههة مهها أحههاط بههها مههن ظههروف وم بسههات 

خاصهة مها تعله  منهها بحالهة الشهاهد المهذكور بعهد يصهابته فهى المشهاجرة والتهى بل ههت 

ن حكمهها على حد  وله عدم يدراكه ويلمامه بمها يهدور حولهه ولكنهها لهم تفعهل ولههذا كها

 معيبا واجبا نقيه كما سب  البيان . 

 

 ََوقضتَمحكمةَالنقضَبأنه:َ

يذا كانههت المحكمههة حجبههت نفسههها عههن اإللمههام بعناصههر الههدعوى الجوهريههة  »         

ولهم تهدخلها فههى تقهديرها عنههد وهنهها وا تصههرت فهى تقههديرها علهى جهههء منهها فحسههب 

سهاط البحه  أمامهها ـ فهأدى ذله  فإنها تكون و هد أجهرت بتهر األدلهة المطروحهة علهى ب

يلى عدم يلمامها يلماما صحيحا بحقيقة األسام الذى  امت عليهه تله  األدلهة ـ مه  أنهها 

لو تبينته على وا عهه لكهان مهن المحتمهل أن يت يهر وجهه رأيهها فهى الهدعوى ولههذا كهان 

 حكمها معيبا لقصوره أدى يلى فساد استدالله في  عن خطئه فى  اإلسناد بمها يوجهب

 «.  نقيه

 ق    44لسنة  891ـ طعن  765ا  65ـ ر م  25ـ  م 25/11/1974*  نقض 

 

 َََقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنهو:َ

وتأخههذها علههى وجههه ال يجههوه للمحكمههة أن تتههدخل فههى روايههة الشههاهد ذاتههها     »    

علهى  فهروض تنها ض صهريت أو أن تقهيم  يهاءها  0 خاا يخهالف صهريت عبارتهها

ا لها أن  تأخذ بها يذا هى يطمأنت  يليها  أو أن تطرحها ين لهم ت.ه  ص  بل كل م روايته

 0«بها 

 717 ا ـ 152 ر م ـ 30ـ م  21/6/1979*  نقض 

 649 ا ـ 146  ر م ـ 23ـ م  7/5/1972*  نقض  

 385 ا ـ 76 ر م ـ 14ـ م  30/4/1963*  نقض 
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 َََهكماَقضتَمحكمةَالنقضََبأن:ََ

على ماهو ظهاهر مهن حكمهها  هد فهمهت شههادة الشهاهد علهى يذا كانت المحكمة   »    

  ويستخلصت منهها  مهاال تهؤدى يليههمحصلها الذى أ.بتته فى الحكم   ما يؤدى يليها غير

  0  «ويعتبرته دلي خ على اإلدانة  فهذا فساد فى اإلستدالل يستوجب نقض الحكم  

 720 ا ـ 260  ر م ـ 4ـ م  1953 /4 /14*  نقض 

 

 َحكمةَالنقضَبأنهكماَقضتَم:ََ

اليجههوه للمحكمههة أن تتههدخل فههى  روايههة  الشههاهد ذاتههها وتأخههذها  علههى وجههه   »     

تنهها ض صههريت  فههروض خههاا يخههالف صههريت عبارتههها ص  أو تقههيم  يههاءها  علههى

روايته ص  بل كل مالها  أن تأخهذ بهها يذا  ههى يطمأنهت  يليهها  أو تطرحهها  ين لهم ت.ه  

 .  «  بها

 880 ا ـ 208 ر م ـ 21ـ م  15/6/1970*  نقض 

 

 

َ:ََقصورَفىَالتسبيبَ:خامساَ

 ذل  أنه تبين مهن مطالعهة التقريهر الطبهى الشهرعى الخهاا بتشهريت ج.هة المجنهى      

أنهه اطله  عليه / ............... المحرر بمعرفة الطبيب الشرعى الذى أجرى التشريت 

يههر طبههى يفيههد أن المجنههى عليههه علههى األوراق الطبيههة الخاصههة بع جههه ومههن بينههها تقر

المذكور وصل يلى مستشفى عين شمم التخصصى والقاهرة التخصصى وأنه وصهل 

تحههت و مهه  نهيههف فههى حالههة غيبوبههة أ.ههر سههقوطه مههن علهه 20/4/2002يليههها بتههاري  

 .  السحايا من الجهة اليمنى ويحول الحتياج الحالة يلى العناية المركهة
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المجنهى عليهه كمها ورد بهذل  التقريهر المرفه  بهأوراق ومفاد ذل  أن سبب يصهابة      

ينفهى عهن الوا عهة ـ األمر الذى  ينما يرج  لوا عة  عارية هى سقوط من علوع جه 

.  برمتها وصف التجريم ما دام الحاد   هد و ه  علهى نحهو عهارض ال دخهل ألحهد فيهه

ولى األمههر الههذى كههان يقتيههى مههن المحكمههة أن تههـ  ومههن .ههم فهه  جريمههة وال عقههاب

خاصههة مهها ورد بههه عههن سههبب يصههابة المجنههى عليههه  اهتمامههها كههذل  بههالتقرير الطبههى

والدال على أنها لم تكن وليهدة عهدوان عليهه بهل نتيجهة سهقوطه عريها مهن علهو طالمها 

أن بتل  الصورة لوا عة الهدعوى الهواردة بهالتقرير الطبهى المهذكور لهها أ.رهها وال شه  

لكافههة عناصههرها وتقههديرها  بههل الفصههل فههى فههى تكههوين عقيههدة المحكمههة عنههد وهنههها 

 الدعوى . 

 
بههل البههد أن وألن تقههدير المحكمههة ل دلههة  ال ينشههأ مههن فههراق وال يسههتمد مههن العههدم      

يكون كافهة عناصهره مطروحهة أمهام المحكمهة علهى بسهاط البحه  دون بتهر أو  صهور 

تههائ  ارتباطهها ال ويال كههان التقههدير والبههد مشههوبا بالقصههور كههذل  الرتبههاط المقههدمات بالن

 .  يقبل التجهئة وف  أصول المنط  الصحيت والتفكير السديد

تههتفطن يلههى هههذا العنصههر الجههوهرى الههذى تيههمنه ولهههذا كههان علههى المحكمههة أن      

تقريههر الصههفة التشههريحية السههالف الههذكر وتعمههل علههى تحقيقههه بلوغهها ل ايههة األمههر فيههه 

ه بواسهطة النيابهة العامهة ألنهه لهيم مهن محرر ذل  التقرير الطبهى بعهد يع نه باستدعاء

شهود النفى حتى يكلف الطاعنان بإع نه بل هو من شهود اإل.بهات وعنصهر جهوهرى 

مههن عناصههر الوا عههة المسههندة للطههاعنين وهههذا العنصههر لههو صههت فههإن مههن شههأنه نفههى 

 مسئولية الطاعنين كلية والحكم ببراءة ساحتهما مما أسند يليهما .

ل  الشاهد وما يسفر عنه التحقي  الذى تجريهه المحكمهة فهى ههذا ولعل فى سؤال ذ     

التى اسهتقرت فهى ذهنهها  بهل يجرائهه  الشأن من شأنه أن يت ير به وجهة نظر المحكمة
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لمهها هههو مقههرر مههن أنههه ال يجههوه للمحكمههة أن تبههدى رأيهها فههى دليههل لههم يعههرض عليههها 

 بالجلسة فى حيور المتهمُين ودفاعهما . 

 

لم تفطهن لههذا التقريهر الطبهى ال.ابهت بهأوراق الهدعوى والمسهتندات مة ولكن المحك     

المقدمة منها ولم تشر يليهه فهى حكمهها بمها يشنبه  عهن أن المحكمهة لهم تمحها عناصهر 

 الههدعوى وأدلتههها التمحههيا الههد ي  والكههافى والههذى يؤهلههها للفصههل فههى الههدعوى عههن

الههذى يصههم الحكههم بصههر كامههل وبصههيرة شههاملة للتعههرف علههى وجههه الحقيقههة األمههر 

 بالقصور المبطل الموجب للنقض . 

 

وال ينال من ذل  ـ كما سب  البيان ـ أن يكون دفاع الطاعنين لم يطلب يجهراء ههذا      

باعتبهار أن ههذا ههو واجبهها التحقي  ولم يتمس  بأن تقهوم بهه المحكمهة أ.نهاء المحاكمهة 

 .  يئة ودفاعهافى المقام األول وال يجوه بحال أن يكون رهن مشيئة اله

 

وألن المحكمة عليها بداءة أن تمحا دفاع الدعوى وكافة عناصهرها وأن تلهم بهها      

مهما كانت ي لتها ألن ذل  يسهاندها ويعينهها علهى تكهوين وتتفطن يلى كافة عناصرها 

 عقيدتها وا تناعها الواجب عليها  بل الفصل فى الدعوى .

 

لعنههان فههى ممارسهة سههلطتها التقديريههة بطريقههة يطله  للمحكمههة اوالقهول ب يههر ذلهه       

سهلطة محاطهة بيهوابطها التهى تهنظم حركتهها ص مه  أنهها  مطلقة دون ر يب أو حسيب

سلطة متسيدة متسلطة وههو أمهر ال يتفه   وتكبت جما  يسرافها وشططها ويال  أصبحت

وطبيعههة السههلطة القيههائية وهههى سههلطة واعيههة متبصههرة تسههعى يلههى تحقيهه  العدالههة 

 ام سيادة القانون . واحتر
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وأنهها السهبب  تفطن المحكمة  أص  لوا عهة سهقوط المجنهى عليهه مهن علهوويذ لم       

فهى يصههابته ووفاتههه ولههم تههدخلها فههى اعتبارهها ولههم تحققههها  بههل وهن عناصههر الههدعوى 

وأدلتها  و بل تكوين عقيدتها فيها واستعمال سلطتها التقديريهة فهى تقهدير كافهة عناصهر 

لتههها وحتههى يمكههن أن يكههون حكمههها متههى أصههبت نهائيهها وباتهها حههائهاخ لقههوة الههدعوى وأد

األمهر المقيهى متمتعها بالحيهدة المطلقهة فهى مواجههة الكافهة باعتبهاره عنوانها للحقيقهة ـ 

 فإن حكمها يكون معيبا لقصوره متعين النقض  . 

 

 ََََقضتَمحكمةَالنقضَبأن:َ

أن تكههون  ههد ألمههت بكافههة وى يتعههين علههى المحكمههة عنههد الفصههل فههى الههدع »       

عناصرها وأدلتها ودفاع المهتهم ومها يقهدم لتأييهده وذله  علهى نحهو يبهين منهه أنهها حهين 

استعريت تل  األدلة وألمت بها يلماما شام  يهي  لها الفرصة لتمحيصهها التمحهيا 

يدل على أنها  امت بواجبها فى تحقي  البح  للتعهرف علهى وجهه  الشامل الكافى الذى

 .    «يقة ـ فإذا خالفت المحكمة هذا النظر كان حكمها معيبا متعين النقض الحق

ـ طعهههن ر هههم  1000ـ ا   207ـ ر هههم  33ـ م  14/12/1982*  نقهههض 

 ق  52/  6047

 51/  2365ـ  طعهن ر هم  11ـ ا    1ـ ر م   33ـ م  3/1/1982*  نقض 

 ق 

 

 َََوقضتَمحكمةَالنقضَبأن:َ

 «يعيب المحاكمة   بكافة عناصرهان اإللمام الحكم فى الدعوى دو  »      

 ق  440/42ـ الطعن   910ـ ا  204ـ ر م  23ـ م  12/6/1972*  نقض 

 *  أحكام النقض ـ سالفة البيان ـ فى واجب المحكمة فى تحقي  األدلة .
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ويذ خههالف الحكههم المطعههون فيههه هههذا النظههر ص فإنههه يكههون مشههوبا بالقصههور فههى         

 با النقض .التسبيب مستوج

 

 

َ.َََقصورَآخرَفىَالتسبيبََ:َسادسا

 
اسههتدلت محكمههة المويههوع علههى تههوافر نيههة القتههل لههدى الطههاعنُين بقولههها ينهمهها        

تيقنههت مههن أن يعتههداء المتهمههُين علههى المجنههى عليههه  كههان بقصههد يههههاق  روحههه وأن 

مههن .ههم فإنههها  تلهمهها لههه كههان مؤكههدا مههن اسههتخدام األدوات الحديديههة والخشههبية )؟!( و

تأخههذهما بمهها خلصههت يليههه مههن أدلههة اإل.بههات  السههاب  بيانههها الطمئنانههها يلههى سهه متها 

 وتكاملها  وو.و ها بسدادها )؟!(  . 

 

ال تصههلت بيانهها لنيههة القتههل الهه هم توافرههها ل.بههوت نيههة القتههل لههدى وتلهه  األسههباب       

ديهههة التهههى اعتقهههدت أن ألنهههها ا تصهههرت علههى مجهههرد  ترديهههد األفعههال الماص  الطههاعنُين

مهمهها تعههددت  ولههو كانههت يههد المجنههى عليههه ص وتلهه  األفعههال ـ   الطههاعنين  امهها بههها 

ألنههها أمههر داخلههى أو باسههتعمالها ـ ال تصههلت بيانهها لنيههة القتههل  بأسههلحة  اتلههة بطبيعتههها

ييمره الجانى فى نفسه وال سهبيل للكشهف عنهها يال مهن خه ل الظهروف والم بسهات 

عة والتى تدل عليها بمنطه  سهائ  واسهتدالل سهليم ص أمها األفعهال الماديهة المحيطة بالوا 

التى يقوم بها الجانى يد المجنى عليه ف  يستدل منها يال  القصد العام الذى يتهوافر بهه 

ولكهن الجريمهة األخيهرة ـ  كافة جرائم االعتداء علهى الهنفم ومنهها جريمهة القتهل العمهد

نها خاصها ههو ركهن  صهد القتهل ويهههاق الهرو  وال تستلهم لتهوافر القصهد الجنهائى رك

ص وال   يسههتدل علههى هههذا الههركن يال  مههن ظههروف الوا عههة والم بسههات المحيطههة بههها

يجوه اإلستدالل عليه من األفعال المادية التهى ارتكبهها الجهانى يهد المجنهى عليهه ألن 
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تهل لهدى الجهانى تل  األفعال مهما بل ت شدتها وجسامتها ال تسوق القط  بتوافر نيهة الق

 كما سب  اإلييا  . 

 

وال ينههال مههن ذلهه   ههول المحكمههة أن تلهه  النيههة كانههت مؤكههدة وا تنعههت بتوافرههها       

ألن تل  النية هى المقصهود ي.باتهها مهن خه ل مها استنادا يلى أدلة ال.بوت التى أوردتها 

أن  تستخلصههه المحكمههة مههن ظههروف الوا عههة والم بسههات المحيطههة ص وال يجههوه  لههها

 .   تخي  هذا التقدير ألى شاهد أو غيره سواها

 

وألن ههذا التقههدير منهوط بقيههاة الهدعوى وحههدهم وال يحه  ألحههد مشهاركتهم فههى        

ويال  فقهههد  القيهههاة جهههوهر عملههههم وتنكبهههت السهههلطة القيهههائية طريقهههها  ههههذا التقهههدير

فهى  والهذى يقيهى بهأن القيهاة مسهتقلونواختصاصها المنصهوا عليهه فهى الدسهتور 

 . فى  يائهم يال ليمائرهم وأحكام القانونعملهم وال يخيعون 

 

 ََواستقرَقضاءَالنقضَعلىَأن:ََ

مجرد يستعمال المتهم لسه   نهارى  اتهل بطبيعتهه ويصهابة المجنهى عليهه فهى   »      

اليكفى بذاته إل.بهات نيهة القتهل فهى حقهه  مقتل وعلى مسافة  ريبة وتعدد يصاباته القاتلة

عهن ذله  مها  الهه  الحكهم مهن أنهه  صهد  تهل المجنهى عليهه ألن  صهد يهههاق  وال ي نى

 0«و.بوت توافره  الرو  هو القصد الخاا المراد يستظهاره

 52 / 2271ـ طعهن  887 ا ـ 183 ر هم ـ 33ـ م  11/1982/ 16*  نقض 

 ق 

 42 / 933ـ طعهن  1174 ا ـ 266ر هم  ـ 23ـ م  12/11/1972*  نقض 

 ق 

 87 ا ـ 19 ر م ـ 28ـ م  16/1/1977*  نقض 

 1042 ا ـ 285 ر م ـ 7ـ م  16/10/1956*  نقض 
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 ََوقضتَمحكمةَالنقضَبأن:َ

ن مه بموايه  خطهره متعهددة ويلحاق يصهابات س   نارى جرد يستعمالم  »         

اإلسهتدالل  اليكفهىص  و جسم المجنهى عليهه اليفيهد حتمها أن المهتهم  صهد يهههاق روحهه

 «ي.بات  يام هذا القصد  بهذه الصورة فى 

 79 ا ـ 20 ر م ـ 9ـ م  21/1/1958*    نقض              

 

 َََوقضتَكذلكَبأنه:ََ

 أن نيهة القتهل »لما كان الحكم المطعون فيه تحد  عن نية القتهل فهى  ولهه :  »        

  علهههى المجنهههى عليهههه  عهههدة أعيهههرة مهههن تعمهههده يطههه ق.ابتهههة فهههى حههه  المهههتهم األول  

األمر الذى يقط  فى توافر نية ههذا المهتهم فهى يهههاق رو    إحداهافى مقتلبويصابته 

عهن غيرهها مهن  تتميهه  انونها لما كان ذل  ص  وكانهت جنايهة القتهل  0 «المجنى عليه  

هههو أن يقصههد الجههانى  مههن يرتكابههه الفعههل  بعنصههر خههاا جههرائم التعههدى علههى الههنفم

و طهاب  خهاا يختلهف عهن القصهد ذالمجنى عليه وههذا العنصهر  يههاق رو الجنائى 

لمها كهان مها أورده الحكههم      0يتطلبهه القهانون فهى سهائر الجهرائم  الجنهائى العهام الهذى

اليفيههد سههوى الحههدي  عههن الفعههل المههادى الههذى  ارفههه الطههاعن ذلهه  أن يطهه ق النههار 

صوب المجنى عليه اليفيد حتما أن الجانى ينتوى يههاق روحه إلحتمهال أن التتجهاوه 

كما أن يصهابة المجنهى عليهه فهى مقتهل  صفى هذه الحالة مجرد اإلرهاب أو التعدى نيته 

اليكفى بذاته ل.بوت نية القتل فى ح  الطهاعن يذا لهم يكشهف الحكهم عهن  يهام ههذه النيهة 

  0«   بنفسه ألن تل  اإلصابة  د تتحق  دون أن تتوافر نية القتل العمد
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 676 ا ـ 131 ر م ـ 31ـ م  26/5/1980*   نقض 

 

 

 

 َََوقضتَمحكمةَالنقضَبأن:َََ

 0يهههاق الهرو ههى  صهد  0  بنيهة خاصهة 0تميه القتل العمد والشروع فيه   »      

الحههدي  عههن األفعههال  0وجههوب يسههتظهار الحكههم لههه  وييرادههها  مهها يههدل علههى تههوافره 

  0الينب  بذاته عن توافره   0المادية 

 

ري  ومداهمهة المجنهى عليهه ومعهاودة ذله  صعود المتهم  بالسيارة على أفريه الط     

 0   «   التنب  بذاتها على توافر  صد يههاق الرو  0

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

 

 ََوقضتَمحكمةَالنقضَبأن:ََ

يتميه القصد الجنائى فى جريمة القتهل العمهد عهن القصهد الجنهائى العهام فهى   »        

هههو أن يقصههد الجههانى مههن يرتكههاب  بعنصههر خههاالههنفم سههائر جههرائم التعههدى علههى ا

المجنى عليه ـ ولما كان هذا العنصر بطبيعته أمراخ داخليها فهى نفهم  يههاق رو الفعل 

فإنههه يجههب لصههحة الحكههم بإدانههة مههتهم فههى هههذه الجريمههة أو بالشههروع فيههها أن الجههانى 

د يستخصهلت منهها  التهى تكهون  ه تعنى المحكمة بالتحد  عنه يستق الخ وأن تورد األدلة

أن الجانى حين يرتكهب الفعهل المهادى المسهند يليهه كهان فهى الوا ه  يقصهد يهههاق رو  

وكان الحكهم المطعهون فيهه  هد يسهتدل علهى تهوافر نيهة القتهل المجنى عليه يذ كان ذل  ـ 

 بطبيعتههه  اصههداخ  هههى سهه    اتههلو عيههاراخ ناريهها مههن بند يههة لههدى الطههاعن مههن يط  ههه

وهههو اليفيههد سههوى مجههرد تعمههد الطههاعن  د عائلههة المجنههى عليهههايصههابة أى مههن أفههرا

يرتكاب الفعل المادى من يستعمال س   مهن شهأنه يحهدا  القتهل ويطه ق عيهار نهارى 

 «0  ال يكفى بذاته ل.بوت نية القتل  منه على المجنى عليها ويحدا  يصابتها
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 180 ا ـ 39 ر م ـ 25ـ  م  24/2/1974*    نقض 

 

 ََََالنقضَبأنهكماَقضتَمحكمة:ََ

لما كان ما يستدل به الحكم المطعون فيه على تهوافر نيهة القتهل لهدى الطهاعن   »       

خ مهن شهأنه يحهدا  القتهل ويط  هه علهى من حيهوره يلهى مكهان الحهاد   حهام خ سه حا

المهادى مهن  سهوى مجهرد تعمهد الطهاعن يرتكهاب الفعهل المجنى عليه فى مقتل ـ ال يفيد

ل بطبيعتههه ويصههابة المجنههى عليههه فههى مقتههل وهومههااليكفى بذاتههه يسههتعمال سهه    اتهه

 0  «   ل.بوت نية القتل

 206 ا ـ 44 ر م ـ 16ـ م  2/3/1965*   نقض 
َ

 

 ََكماَقضتَبأن:َ

ـ   مجرد ي.بات الحكم تعمد الجانى يتيان الفعهل المهادى الهذى أدى يلهى الوفهاة  »        

تهه تهدلي خ علهى تهوافر  صهد يهههاق الهرو  عهدم كفاي 0 هو الصع  بالتيهار الكهربهائىو

 0  «  لديه

 419 ا ـ 89ر م  ـ 25ـ م  21/4/1974*   نقض  

 

 ََكماَقضتَبأن : 

ما ذكره الحكم من أن )  نية القتل .ابتة فى ح  المتهمين  من الحقد الهذى مه    »     

ههها ص  ولههو اليههوفر وحههدة الهدليل علههى .بوت لهوبهم ومههن يسههتعمال أسههلحة ناريهة  اتلههة  ( 

  «  كان المقذوف   د أطل  عن  صد

  35 ا ـ 9 ر م ـ 13ـ م  9/1/1962*    نقض    
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 ََوقضتَكذلكَبأن:َ

خ جرائم القتل والشروع فيه  »         ويهههاق  هى ينتهواء القتهل نية خاصةب تتميه  انونا

القتهل   ل.بهوت نيهة  اتل بطبيعته وتعدد اليهربات اليكفى بذاته استعمال س   0 الرو 

»0 

 930  ا ـ  227 ر م ـ 9ـ م  17/11/1958*   نقض 

َ

 َََوقضتَكذلكَبأنه:َ

من المقرر أن جريمة القتل العمد تتميه عن غيرهها مهن جهرائم التعهدى علهى   »       

 يههههاق رو الهنفم بعنصههر خههاا هههو أن يقصههد الجههانى مههن يرتكابههه الفعههل الجنههائى 

ا يختلهف عهن القصهد الجنهائى العهام الهذى المجنى عليه ص وههذا العنصهرذو طهاب  خها

يتطلبه القانون فى سائر الجرائم وههو بطبيعتهه أمهر يبطنهه الجهانى وييهمره فهى نفسهه 

ويتعين  على القايى أن يعنى بالتحد  عنه استقاالالخ واسهتظهاره  بهإيراد األدلهة التهى 

علهى ههذه  فإذا كان ما ذكره الحكم مقصهوراخ علهى اإلسهتدالل 0تدل عليه وتكشف عنه 

النيههة  مههن حمههل الطههاعنين أسههلحة ناريههة معمههرة بقصههد يط  ههها علههى المجنههى عليههه 

مهااليكفى فهى اسهتخ ا  وههوـ  بعيهارين فهى رأسهه أوديها بحياتهه ويصابة هذا األخير

 0«  نية القتل

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

 

  َكماَقضتَكذلكَبأن:َ

جنايهة القتهل العمهد عهن  تتميه به  انونهاهو العنصر الذى  و يههاق الر تعمد   »      

يختلههف عههن القصههد الجنههائى وهههذا العنصههر  0غيرههها مههن جههرائم التعههدى علههى الههنفم 

خ علهى المحكمهة التهى  0الذى يتطلبه القانون فى الجرائم األخهرى  العام لهذل  كهان لهامها

سههتظهار نيههة القتههل بإدانههة مههتهم فههى جريمههة  تههل عمههد أن تعنههى فههى حكمههها با تقيههى
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واليكفهى فهى ههذا الصهدد أن تكهون اإلصهابة  0وتورد العناصر التى استخلصتها منهها 

مههن المجنههى عليههه يذا كههان الحكههم لههم يبههين أن الجههانى تعمههد يصههابة  جههاءت فههى مقتههل

  0  «المجنى عليه فى هذا المقتل ص وأنه كان يقصد بذل  يههاق روحه  

 ـ 352ر هم  ـ عمهر ـ 4القانونيهة  ج ـ  م  القواعد 27/2/1939نقض  * 

 476 ا

 

  ََوقضتَكذلكَبأن:َ

خ أن مطلقههه ينتههوى تصههويب السهه   النههارى نحههو المجنههى عليههه   »         اليفيههد حتمهها

   «  يههاق روحه ص كما أن يصابة ينسان فى مقتل اليصت أن يستنت  منها نية القتل

 411 ا ـ 111 ر م ـ 8ـ م  15/4/1957*   نقض  

 

 ََقضتَبأنهَكما:َ

لئن كان من ح  محكمة المويوع أن تستخلا  صهد القتهل وظهرف سهب     »       

اإلصرار من و ائ  الدعوى والظروف المحيطهة بهها واألمهارات والمظهاهر الخارجيهة 

يال  أن ذله  مشهروط بهأن يكهون ههذا التى يأتيها الجانى وتنم عمها ييهمره فهى نفسهه ص  

 .«  دليلها فيما انتهت يليه  ائما فى أوراق الدعوى اإلستخ ا سائ ا ص وأن يكون 

 855 ا ـ 185 ر م ـ 25ـ م  15/12/1974* نقض   

 

  َكذلكَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه:َ

مههاذكره الحكههم يسههتدالالخ علههى تههوافر نيههة القتههل مههن أن الطههاعن  جهه.م فههوق   »         

عنقهها ليكهتم نفسهها وظهل المجنى عليها أشناء نومها ولمها حاولهت اإلسهت ا.ة أطبه  علهى 

اليفيهد سهوى مجهرد  صهد الطهاعن يرتكهاب كذل  كاتما نفسها حتهى فايهت روحهها  ـ 

مهادام الحكهم لهم يكشهف عهن  يهام   ما اليكفى بذات ل.بوت نيهةالقتل وهوص  الفعل المادى

 0  «هذه النية بنفم الطاعن 
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  57 ا ـ 12ر م  ـ 28ـ م  10/1/1977*   نقض   

 
 الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا واجب نقيه . ويذ خالف       
 

وال يقههد  فههى ذلهه  أن تكههون العقوبههة المقيههى بههها يههد الطههاعنين وهههى السههجن       

المشدد لمدة سب  سنوات لكل منهما مبهررة لجريمهة اليهرب المفيهى للمهوت التهى ال 

ان فهى صهورة الوا عهة ألنهمها يناهعهتستلهم توافر ذله  القصهد الخهاا السهالف البيهان 

المسههندة يليهمهها برمتههها ص ومههن المقههرر فههى هههذا الصههدد أنههه ال محههل لتطبيهه  نظريههة 

 . العقوبة المبررة متى  امت تل  المناهعة

 

 َقضتَمحكمةَالنقضَبأنهو:َ

ال محهل لتطبيه  نظريههة العقوبهة المبههررة والقهول بعهدم الجههدوى مهن الطعههن  »         

بجريمهة تقايهى مبهال  خهارج نطهاق عقهد اإليجهار كخلهو على اعتبار أن الطهاعن ديهن 

خ لههذه الجريمههةص ألن الطهاعن ينهاهع فههى  رجهل وأن العقوبهة المقيهى بههها مقهررة  انونها

طعنه فى الوا عة التى اعتنقها الحكم بأكملهها سهواء ص فيمها يتعله  بتقايهى مبهال  كخلهو 

خ تقاييه كليهما  « رجل أو مقدم ايجار نافيا

 985ـ ا  188ـ ر م  37ـ م  30/11/1986* نقض 

 

 

 

 

 

  

  َأيضاًَقضتََكما:َ
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بعههدم الجههدوى مههن الطعهن المؤسههم علههى عههدم تهوافر نيههة القتههل لههدى القهول  »         

الطههاعن فههى جههرائم الشههروع فههى القتههل المنسههوبة يليههه علههى اعتبههار أنههه ديههن بجريمههة 

خ يحراه س   مششخن وذخيرته ب ير ترخيا وأن العقوبة المقيى بهها م بهررة  انونها

 .«لهذه الجريمة. ال محل له . مادام أن الطاعن يناهع فى صورة الوا عة بأكملها

 206ـ ا  44ـ ر م  16ـ م  2/3/1965* نقض 

 1133ـ ا  223ـ ر م  20ـ م 20/10/1969* نقض 

 

وحيهه  أنههه لمهها تقههدم جميعههه فههأن الحكههم المطعههون فيههه يكههون و ههد ران عليههه         

 وجب نقيه .البط ن بما يست

للمرة ال.انية فإنه يتعين أن يكون مه  الهنقض تحديهد جلسهة ولما كان هذا النقض         

 . أمام محكمة النقض لنظر مويوع الدعوى والفصل فيه مجددا

 

َوعنَطلبَوقفَالتنفيذ

 

ا  فإنههه لمهها كههان االسههتمرار فههى تنفيههذ الحكههم المطعههون فيههه مههن شههأنه أن يرتههب أيههرارخ

كن تداركها بما يح  لهما طلب و ف تنفيذه مؤ تا ري.ما يفصهل فهى ههذا للطاعنُين ال يم

 الطعن .
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َفلهذهَالأســـــــباب

 

يم المفهردات للهومهها لتحقيه  أوجهه يلتمم الطاعنان من محكمة النقض ـ بعد        

 ـ األمر بو ف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤ تا ري.ما يفصل فى هذا الطعن. الطعن

َ:مَالحكو

 :     بول الطعن شك  .   أولاَ

ـ نقهض  يم المفهردات للهومهها لتحقيه  أوجهه الطعهن:   وفى المويوع ـ بعد   ثانيا

وتحديد جلسهة أمهام محكمهة الهنقض للفصهل مجهددا فهى الحكم المطعون فيه 

 .  مويوعها

 

 المحامى / رجائى عطية

 

 

 

 

 

 

 

َرسميةَاستيلاءَعلىَالمالَالعامَبنيرَحقَـَتزويرَمحررات

َــــــــــــ
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َق4908َ/81َنقضَرقمَ

َجناياتَعينَشمس29463ََ/2009َعنَالجنايةَرقمَ

َكلىَـرقَالقاهرةَ(3400َ/2009َ)َ

َـــــــ

 

َـ206/2012َبطلانَالإجراءاتَـَقصورَـَعدمَدستوريةَالقانونَ

َأ.َجَـَقصورَفىَالتسبيبَـَالاشتراكَوإثباتهَـ206َأحكامَالمادةَ/

َاتَالفرديةَ.التزويرَوالإقراَر

َـــــــــــ

َ

َ

َ

َ

 

 محكمةَالنقض

َالدائرةَالجنائية

َمذكــــــرة

َ

َبأسبابَالطعنَبالنقض

 

 ( محكوم يده ـ طاعن)                               ................. :َََالمقدمَمن
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محمهد رجهائى عطيهه ـ وشههرته رجهائى  / وموطنه المختهار مكتهب األسهتاذ            

 0شارع شريف باشا  ـ القاهرة   26المحامى بالنقض عطيه ـ  

 

 النيابة العامة  :ََضــــــــــــد

فهى   1120/ ينهاير 24 بجلسهة مهن محكمهة جنايهات القهاهرة  الصهادر :َفىَالحكــــم

شههرق كلههى  3400/2009) عههين شههمم 29463/2009 القيههية ر ههم

خ بمعا بة  القاهرة المشهدد لمهدة ن جبالسه ............( والقايى حيوريا

خمههههم سههههنوات عمهههها أسههههند يليههههه وعهلههههه مههههن وظيفتههههه وبمصههههادرة 

 .  المحررات المهورة الميبوطة

َـــــــــــــــــــــــــ

 

َالوقائــــــع

  

 
 :  للمحاكمة ك خ منأحالت النيابة العامة          

 ..................... )الطاعن( -2 ........................ -1

3- ........................ 4- ..................... 

5- ........................ 6- ..................... 

 

بهدوائر أ سهام  2008حتى أكتوبر عهام  2007بوصف أنهم فى خ ل الفترة من 

 أوسيم واألميرية وعين شمم بمحافظتى الجيهة والقاهرة .

  

َ:ََالمتهمَالأول:َََأولا
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خ ) رئهيم أ سهام التحصهيل والمراجعهة بشهركة توهيه  كهربهاء بصفته موظفه      خ عامها ا

شمال القاهرة ( شرع فى االستي ء ب ير ح  وبنيهة التمله  علهى أمهوال مملوكهة لجههة 

ألهف جنيهه ) خمسهمائة ألهف جنيهه ( المملهو   500عامة بأن استولى لنفسه على مبل  

تشههرف علههى أموالههها  يحههدى الجهههات التههى «لشههركة مصههر للتههأمين  » لجهههة عامههة 

الهيئة المصهرية للر ابهة علهى التهأمين وكهان ذله  حيلهة بهأن تقهدم للشهركة سهالفة البيهان 

الصهادرة مهن الشهركة سهالفة  9000060بطلب صرف و.يقة تأمين علهى الحيهاة ر هم 

خ كونهه شهقي  المهؤمن  الذكر باسم ............ والمستفيد فيها شهقيقه .............. هاعمها

توفى و د خاب أ.ر الجريمة بسهبب ال دخهل إلرادتهه فيهه وههو تشهك  مسهئولى عليه الم

المطالبههات بشههركة مصههر للتههأمين فههى وا عههة وفههاة المههؤمن عليههه و ههد ارتبطههت هههذه 

الجريمة بجريمة تهويهر فهى محهررات واسهتعمالها ارتباطها ال يقبهل التجهئهة ذله  ألنهه 

االتفههاق والمسههاعدة فههى  فههى ذات الهمههان والمكههان اشههتر  مهه  آخههر مجهههول بطريقههى

تهوير أحد المحررات ال همة الستخراج بطا ة الر م القومى باسهم ............. وههى 

صورة   يد سا ط  مي د ............... والصادرة عهن مكتهب صهحة شهبرا .هان وكهان 

ذل  بطري  االصطناع بأن اتفه  مه  المجههول علهى ذله  وسهاعده بهأن أمهده بالبيانهات 

شههخا الصههادرة الشهههادة بشههأنه فو عههت الجريمههة بنههاء علههى هههذا االتفههاق الخاصههة بال

وتل  المساعدة ص وكذا فى التقرير الطبى الصادر عن الطبيب المختا بمكتهب صهحة 

وراق العههرب بههأن اتفهه  مهه  المجهههول علههى ذلهه  وأمههده بالبيههان الخههاا بسههبب الوفههاة 

وميين حسههنى النيههة ليكههون هبههوط حههاد فههى الههدورة الدمويههة واشههتر  مهه  مههوظفين عمهه

بطري  المساعدة فى التهوير فى محررات رسمية وهى بطا هة تحقيه  الشخصهية ر هم 

الصههادرة مههن سههجل مههدنى األميريههة باسههم ...............  268022801040491

الصههادرة عههن سههجل مههدنى  28008030105954وبطا ههة تحقيهه  الشخصههية ر ههم 

شهههادات الخههاا بمكتههب صههحة وراق أوسههيم باسههم ................. ودفتههر يصههدار ال

ر هم  12/10/2008العرب وشهادة الوفاة الصادرة من المكتهب سهالف الهذكر بتهاري  
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وسجل وا عات الوفاة والمواليد الخاا بالمكتهب آنهف البيهان بهأن  هدم للمهوظفين  608

العمههوميين مصههدرى تلهه  المحههررات حههال تحريرههها المخههتا بوظيفتههه بجعلههه وا عههة 

وا عة صحيحة بوجهود شهخا باسهم .............. ووفاتهه ص وبأنهه  مهورة  فى صورة

شقي  له ومستفيد من و.يقهة التهأمين علهى حياتهه ص وذله  كلهه علهى خه ف الحقيقهة بمها 

يفيد صحة ما دون بها وعليه صدرت المحررات المههورة آنفهة البيهان فتمهت الجريمهة 

ة البيهان مه  علمهه بتهويرهها بناء على تل  المساعدة واستعمل المحررات المههورة آنفه

بأن  دمها لمسهئولى شهركة مصهر للتهأمين ل حتجهاج بمها دون بهها هوراخ السهت م  يمهة 

ص  211ص  41بنهدى .انيها و.ال.ها ص  40و.يقة التأمين وهو األمر المعا هب عليهه بهالمواد 

 من  انون العقوبات . 214

 

 

َ:ََالمتهمونَمنَالثانىَحتىَالخامس:ََثانيا

كوا م  المتهم األول بطريقى االتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجريمهة المبينهة اشتر     

بالبنههد )أوال( بههأن اتفقههوا معههه علههى ارتكابههها وهههم علههى علههم بصههفته الوظيفيههة وطبيعههة 

المهههال محهههل الجريمهههة وسهههاعدوه بهههأن حهههرر ال.هههانى ي هههرارا منسهههوب صهههدوره لهههـ / 

ى سههداد األ سههاط الشهههرية لو.يقههة التههأمين .............. يفيههد م ئتههه الماليههة و درتههه علهه

ممههها ترتهههب عليهههه صهههدور و.يقهههة التهههأمين باسهههم ............. والمسهههتفيد منهههها شهههقيقه 

.......... فهى حالهة وفههاة المهؤمن عليهه وتقههدم المهتهم ال.اله  يلههى شهركة مصهر للتههأمين 

..... وو ه  طالبا التأمين على حياته رف  بطا ة تحقي  الشخصية المهورة باسهم .......

الكشف الطبى عليه بالشركة باالسم سالف البيان و يام المهتهم الخهامم بسهداد األ سهاط 

الشهرية بو.يقة التأمين على الحياة وتقدمهه بمسهتندات يلهى شهركة التهأمين ـ بعهد ي.بهات 

وفههاة مههن صههدرت لصههالحه الو.يقههة ـ تفيههد القههدرة الماليههة ومهه ءه المههؤمن عليههه وهههى 
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ي  نهائية حررها محاميه ـ المتهم الراب  ـ فتمهت الجريمهة بنهاء علهى عبارة عن عقود ب

 هذا االتفاق وتل  المساعدة وذل  على النحو المبين بالتحقيقات .

 

َ:ََالمتهمَالثالث:ََثالثا

ـ  اشتر  بطري  المساعدة م  مهوظفين عمهوميين حسهنى النيهة فهى  تهويهر محهرر  1

الصهادرة باسهم  28008030105954رسمى هو بطا هة تحقيه  شخصهية ر هم 

........... من سجل مدنى أوسيم بأن تقدم لمسئولى السهجل المهدنى بأوسهيم ومعهه 

محههررات تفيههد أنههه مههن صههدرت باسههمه بطا ههة تحقيهه  الشخصههية وتههم تصههويره 

وصههدرت البطا ههة باالسههم الههوهمى المههدون عليههه صههورته فو عههت الجريمههة بنههاء 

 ين بالتحقيقات .  على تل  المساعدة وذل  على النحو المب

 

ـ   اشههتر  بطريه  المسههاعدة مه  آخههرين حسهنى النيههة وههم مسههئولى شهركة مصههر  2

للتأمين فهى تهويهر محهررات الشهركة سهالفة الهذكر ـ يحهدى شهركات المسهاهمة ـ 

للتأمين على حياة المهدعو ............. وفهى  9000060وهى و.يقة التأمين ر م 

و.يقههة بههأن تقههدم لمسههئولى الشههركة ببطا ههة الكشههوف الطبيههة ال همههة إلصههدار ال

منههتح  بههها شخصههية باسههم ........... فصههدرت الكشههوف الطبيههة وو.يقههة التههأمين 

علهى الحيههاة باالسهم سههالف الهذكر فتمههت الجريمههة بنهاء علههى تله  المسههاعدة وذلهه  

 على النحو المبين بالتحقيقات .

 

َ:ََالمتهمونَمنَالأولَحتىَالخامس:ََرابعا

دوا خاتمهها إلحههدى المصههالت الحكوميههة وهههو خههاتم شههعار الجمهوريههة وخههاتم  لهه        

الههر م الكههودى لمكتههب صههحة شههبرا .هههان وبصههموا بههها شهههادة  يههد سهها ط / المهههي د 
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المصههطنعة باسههم ............. وذلهه  علههى غههرار الصههحيت مههن الخههاتمين وذلهه  علههى 

 النحو المبين بالتحقيقات . 

 

َ:ََالمتهمَالسادس:ََخامسا

اشتر  بطرق المساعدة م  موظفين عموميين حسنى النية فهى تهويهر محهررات       

 12/10/2008رسمية هى شهادة الوفهاة الصهادرة مهن مكتهب صهحة الهوراق بتهاري  

وسههجل وا عههات الوفههاة والمواليههد الخههاا بالمكتههب حههال تحريرههها المخههتا بوظيفتههه 

ج.هة شهاب فهى العقهد  يجعله وا عة مهورة فى صورة وا عة صحيحة بأن تحصهل علهى

ال.الهه  مههن عمههره مههن يحههدى المستشههفيات الحكوميههة وتوجههه يلههى مكتههب صههحة وراق 

العرب الستقدام الطبيب المخهتا للكشهف والتصهريت بالهدفن وو ه  علهى دفتهر التبليه  

بما يفيد أنه المبل  بوا عة وفاة المدعو ................ وصدرت المحهررات آنفهة البيهان 

ة األخيههر بهههذا االسههم المهههور وذلهه  علههى خهه ف الحقيقههة فو عههت للداللههة علههى وفهها

 الجريمة بناء على تل  المساعدة وذل  على النحو المبين بالتحقيقات . 

 

 118ص  118ص  113ص  46ص  45ص  41ص  40وطلبهههت النيابهههة عقهههابهم بهههالمواد 

 مكرراخ عقوبات. 214ص 214ص 211ص 206مكرراص  119ص  119مكرراخ ص 

 

خ بمعا بههة كههل مههن المتهمههين/  1/2011/ 24وبجلسههة   يههت المحكمههة حيههوريا

األول ............. وا ل.ههههانى ..............)الطههههاعن( وال.الهههه  .............. والرابهههه  

............ والخههامم  ............ والسههادم .......... بالسههجن المشههدد لمههدة خمههم 

ول .............. والمههتهم ال.ههانى المههتهم األ بعهههل كههل مههنسههنوات عمهها اسههند يلههيهم و

 ................. )الطاعن( من وظيفتهما وبمصادرة المحررات المهورة الميبوطة .
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خ وبههاط خ فقههد طعههن عليههه المحكههوم يههده المههذكور  ولمهها كههان هههذا الحكههم معيبهها

و يههد طعنههه تحههت  2011 /2/ 16بطريهه  الههنقض بشخصههه مههن السههجن وذلهه  بتههاري 

 اب  سجن مهرعة طره العمومى .تت 2011 /42ر م

 

َ:َََونوردَفيماَيلىَأسبابَالطعنَبالنقض        

 

 

 

 

 

 

َأســــــــــــبابَالطعن

 

َ.ََبطلانَالإجراءاتَوالإخلالَبحقَالدفـاع:ََََََأولاَ

) الطهاعن ( لمهتهم ال.هانى ............ يت محكمة المويوع بإدانهة الطهاعن / ا

شهترا  فهى تهويهر المحهررات الرسهمية واسهتعمالها مه  وبا ى المتهمين عن جهرائم اال

العلههم بتهويرههها وكههذل  تقليههد خههاتم شههعار الجمهوريههة والخههاتم الكههودى لمكتههب صههحة 

دون أن تقهههوم بنفسهههها وبكامهههل هيئتهههها شهههبرا واسهههتعماله مههه  العلهههم بتقليهههده ص وذلههه   

سهالفة الهذكر  باالط ع على تل  المحررات والتى ت.بت التهوير والتقليد محهل الجهرائم

 ا .م  استعمالها وم  العلم بتهويرها وتقليده
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وهو  صهور شهاب يجهراءات محاكمهة المتهمهين بمها يبطلهها فيه خ عمها ينطهوى 

عليه ذل  من يخ ل بح  دفاع الطاعن األمهر الهذى يبطهل الحكهم المطعهون فيهه بهدوره 

 .البتنائه على يجراءات شابها عوار البط ن 

 

تكههون هيئههة سههابقة مشههكلة مههن المستشههارين / ............  وال ينههال مههن ذلهه  أن

علهههى تلههه  المحهههررات  29/3/2010و............. و.............  هههد اطلعهههت بجلسهههة 

محههل جههرائم التهويههر والتقليههد بعههد فههض مظروفههها كمهها هههو .ابههت بمحيههر جلسههات 

ههها ( ألن المحكمههة أمههرت بإعههادة تحريههه تلهه  المحههررات بعههد اط ع7المحاكمههة )ا

 .وتمكين الدفاع من االط ع عليها 

 

لههم ولمهها كانههت تلهه  الهيئههة التههى  امههت بههاالط ع علههى المحههررات المههذكورة 

وينمهها تههم نظرههها أمههام هيئههة أخههرى مشههكلة مههن المستشههار/  ص تواصههل نظههر الههدعوى

ومستشههار آخههر ههههو/ ............. لههم يكههن يهههمن والمستشههار / ............  .........

بمحايههههر  20وتلهههه  الهيئههههة بتشههههكيلها الجديههههد )اص  29/3/2010سههههة الهيئههههة بجل

الجلسههات( هههى التههى تولههت سههماع المرافعههة وفصههلت فههى الههدعوى وأصههدرت حكمههها 

وذلهه  دون أن تقههوم تلهه  الهيئههة الجديههدة بههاالط ع  24/1/2011المطعههون فيههه بجلسههة 

عهن  ة المتهمهينعلى المحررات محل جرائم التقليد والتهوير بنفسها رغم  يائها بإدانه

خ تل  الجهرائم واالشهترا  فيهها ص  األمهر الهذى يبطهل يجهراءات محاكمهة المتهمهين جميعها

والهذى صهدر بنهاء علهى تله   بما فيهم الطاعن ويبطهل بالتهالى الحكهم محهل ههذا الطعهن

 اإلجراءات التى شابها عوار البط ن.

 

فهى الهدعوى يذ من المتعين علهى المحكمهة التهى تسهم  المرافعهة وتصهدر الحكهم 

أن تكههون  ههد اطلعههت بنفسههها علههى تلهه  المحههررات وهههذا أمههر جههوهرى واجههب علههى 



161 

 

المحكمة يفريه عليها التهامها بتمحيا الدليل األساسى فى الهدعوى علهى اعتبهار أن 

والتهى .بهت مهن تقريهر  سهم أبحها   تل  األوراق هى الهدليل الهذى يحمهل أدلهة التهويهر

وحتهى يمكهن   الخهاتم المقلهد علهى بعهض منهها ـ التهييف والتهوير أنها مهورة  ووي

خ  القول بأن المحكمة حين استعريت األدلة فى الهدعوى كانهت ملمهة بههذا الهدليل المامها

والكههافى الههذى يههدل علههى أنههها  شههام خ يهيهه  لههها الفرصههة لتمحيصههه التمحههيا الشههامل

 . امت بما ينب ى عليها من تحقي  البح  للتعرف على وجه الحقيقة

 

رفهه  هههذا العههوار عههن يجههراءات المحاكمههة والههذى أدى يلههى بطهه ن الحكههم وال ي

شكلة بتشكيل آخهر ههى التهى  امهت بهذل  االطه ع ـ  ألن المطعون فيه أن تكون هيئة مش

اط ع هيئة أخرى خ ف الهيئة التى سمعت المرافعة وأصدرت الحكهم المطعهون فيهه 

ق والمسههتندات محههل اإلتهههام القايههى بإدانههة المتهمههين ومههنهم الطههاعن ـ علههى األورا

المسند يليهم ال ي نى بحال عن يرورة اط ع الهيئة ـ التى تولت بعهد ذله  محهاكمتهم 

 .بنفسها ـ على تل  األوراق 

خاصة وأن ال هرض مهن ذله  االطه ع وعلتهه أن تتحقه  المحكمهة التهى تجهرى 

شهار يليهها ههى المحاكمة وتقدير األدلهة فهى الهدعوى  بهل الفصهل فيهها ـ أن األوراق الم

 .بذاتها الدليل الذى يحمل أدلة التهوير

وهذه ال ايهة ال تتحقه  يذا كانهت المحكمهة بهيئهة أخهرى ههى التهى  امهت وتولهت 

االطه ع علهى تله  األوراق ص حيهه  لهم ي.بهت بههالحكم وال بمحايهر جلسهات المحاكمههة 

 عنه من نتائ  .التى  امت بها الهيئة الجديدة ما يفيد .بوت هذا االط ع وال ما أسفر 

 

وال يقد  فى ذله  أن يكهون عيهوان مهن أعيهاء الهيئهة التهى سهمعت المرافعهة 

 وأصدرت الحكم فى الدعوى وكذل  الدفاع  د سب  لهم االط ع علهى تله  المحهررات 

ألن الهيئة الجديدة يمت مستشهاراخ آخهر ههو ص  29/3/2010محل هذه الجرائم بجلسة 
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طلهه  علههى المحههررات المههذكورة محههل التجههريم وصههدر الههذى لههم ي .........المستشههار/ 

وألن مهن اله هم لصهحة  ـ الحكم المطعون فيه بعد سماع المرافعة دون اط عه عليهها

هذا اإلجراء أن تكون المحكمة بكامل هيئتها هى التهى اطلعهت علهى المحهررات سهالفة 

المطعهون  طالما أنها الهيئهة التهى سهمعت المرافعهة و يهت فهى الهدعوى بحكمهها الذكر

خ فههى دليههل لههم يعههرض عليههه بالجلسههة وأ.نههاء فيههه ـ  يذ ال يجههوه للقايههى أن يبههدى رأيهها

ص فهإذا فعهل فقهد سهب  الحكهم علهى أوراق لهم المحاكمة وفى حيور المتهمهين ودفهاعهم 

يطل  عليها بنفسه ولم يمحصها م  مها يمكهن أن يكهون لهها مهن أ.هر فهى عقيدتهه لهو أنهه 

 اطل  عليها.

 

الجنائية تكون عقيدتها فى الهدعوى بنهاء علهى عقيهدتها الشخصهية  وألن المحكمة

ورأيها الخاا وبعد اط عها بكامل هيئتها على األدلة المطروحهة علهى بسهاط البحه  

خ آخر لسواها .  أمامها وال يجوه لها أن تدخل فى اطمئنانها رأيا

 

ويهر تله  كما أن تقرير  سم أبحا  التهييف والتهوير والذى انتهى يلى .بوت ته

 .ال يرف  ذل  البط ن عن الحكم المطعون فيه المحررات و.بوت تقليد تل  األختام 

أن يكهون صهادراخ عهن عقيهدة  يهاة الهدعوى وبمها ألن الحكم فى الدعوى يتعهين 

يتم تحصيله بمعرفتهم من أدلة يقتنعون بها بأنفسهم وال يشاركهم فيها أحد آخهر سهواهم 

. 

 

خ لهبط ن يجراءاتهه حيهه  اكتفهت المحكمههة  ولههذا كهان الحكههم المطعهون فيهه معيبهها

التههى أصههدرت الحكههم بههاط ع هيئههة سههابقة علههى تلهه  األوراق ـ وكههان يتعههين علههى 

المحكمة بهيئتها األخيرة التى سهمعت المرافعهة وأصهدرت الحكهم أن تقهوم بنفسهها بههذا 

ين فههى االطهه ع علههى األوراق محههل التهويههر والتقليههد واالسههتعمال المنسههوب للمتهمهه
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ولكهى تعهاين الهيئههة حيهور كافهة الخصهوم حتهى يتمكنهوا مهن يبهداء م حظهاتهم عليهها 

وههى جسهم الجريمهة ويتسهنى لهها  األخيرة بأعيائها الجهدد تله  األوراق والمحهررات

فحصها وتمحيصها ويبداء الرأى فى شأنها  بهل تكهوين عقيهدتها فهى الهدعوى والقيهاء 

 فى مويوعها .

 

 َالنقضَوقضىَبأنََواستقرَعلىَذلكَقضاء:َََ

يغفههال المحكمههة اإلطهه ع وبنفسههها علههى الور ههة مويههوع اإلدعههاء بههالتهوير  »        

عند نظره يعيب يجراءات المحاكمة ألن يط عها بنفسها على الور هة المههورة يجهراء 

جوهرى من يجراءات المحاكمة فى جرائم التهوير عامة يقتييه واجبها فهى تمحهيا 

فى الهدعوى علهى يعتبهار أن تله  الور هة ههى الهدليل الهذى يحمهل أدلهة الدليل األساسى 

  « التهوير

 699 ا ـ 99 ر م  ـ 47ـ م  30/5/1996نقض *  

 636 ا ـ 98 ـ ر م 44ـ م  7/1993/  1نقض *  

  491 ا ـ 105 ر م ـ 25ـ م  19/5/1974نقض *  

 566 ا ـ 112 ر م ـ 18ـ م  24/4/1967نقض *  

 194 ا ـ 41 ر م ـ 16ـ م  1/3/1965نقض *  

 381 ا ـ 103 ر م ـ 8ـ م  9/4/1957نقض *  

  530 ا ـ 89 ر م ـ 36ـ م  1958/ 4/   3نقض *  

 

 ََوقضتَمحكمةَالنقضَبأنه:ََ

ال يكفى يط ع المحكمة وحدها على المحرر مويهوع الجريمهة بهل يجهب    »        

الجريمهة علهى بسهاط البحه   كإجراء من يجراءات المحاكمة عريه باعتباره من أدلهة

والمنا شهة بالجلسهة فههى حيهور الخصهوم ليبههدى كهل مههنهم رأيهه فيهه ويطمههئن يلهى أنههه 

وال ي يهر مهن ذله  مها ههو مبهين ص  بذاته مويهوع الهدعوى الهذى دارت المرافعهة عليهه
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على حره الور ة مهن يطه ع المحكمهة عليهها ألن اإلطه ع يتعهين أن يقه  فهى حيهرة 

ممهها تقههدم أن يكههون الحكههم  ههد أشههار يلههى يطهه ع المحكمههة علههى وال ي يههر  ص الخصههوم

ال  الصهورة الشمسهية للسهند المهدعى بتهويههره ألن يطه ع المحكمهة علهى تله  الصههورة

 « يال  فى حالة فقد أصل السند المهوريكفى 

  150 ا ـ 26 ر م ـ 40ـ م  1/2/1989*  نقض 

 328 ا ـ 62 ر م ـ 31ـ م  6/3/1980*  نقض 

 491 ا ـ 105 ر م ـ 25ـ م  19/5/1974*  نقض 

 1174 ا ـ 231 ر م ـ 20ـ م  27/10/1969*  نقض 

 566 ا ـ 112 ر م ـ 18ـ م  24/4/1967*  نقض 

 847 ا ـ 167 ر م ـ 12ـ م  30/10/1961*  نقض 

  194 ا ـ 41 ر م ـ 16ـ م  1/3/1965*  نقض 

  1216 ا ـ 444 ر م ـ 2ـ م 14/6/1951*  نقض 

 

 ََََبأنهَأيضاوقضت:َ

 ويذا ههى فعلهت فقهد دليل لم يعرض عليها للمحكمة أن تبدى رأيا فى اليجوه »        

مهه  مهها يمكههن أن يكههون  لههم  تمحصهههاو لههم تطلهه  عليههها علههى ور ههة سههبقت يلههى الحكههم

 «عقيدتها لو أنها اطلعت عليها  أ.ر فى الط عها من

   954ـ ا  146ـ ر م   46ـ م  21/9/1995 *  نقض

 404ـ ا  88ـ ر م  35ـ م 10/4/1984*  نقض 

 491ـ ا  108ـ ر م  8/5/1984*  نقض  

  328 ا ـ 62 ر م ـ 31ـ م  6/3/1980*  نقض 

  85 ا ـ 18  ر م ـ 14ـ  م  4/2/1963*  نقض 

 

 ََوقضتَأيضاَبأنه:َ
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المحاكمهة ال يرف  عوار عهدم اإلطه ع علهى المحهررات المههورة عهن يجهراءات »    

أن تكههون المحكمههة  ههد أوردت بحكمههها مهها يفيههد أن  بطهه ن الحكههموالههذى يههؤدى الههى 

ألن يطهه ع هيئههة أخههرى علههى األوراق والمسههتندات ـهه  الههدائرة السههابقة  ههد طالعتههها 

المطعهون عليههها بههالتهوير محهل اإلتهههام ال ي نههى بحههال عهن يههرورة يطهه ع المحكمههة 

 « على تل  األوراق بنفسها التى تولت بعد ذل  محاكمتهم

 699 ا ـ 99 ر م ـ 47ـ  م 30/5/1996ض *  نق

 328 ا ـ 62 ر م ـ 31ـ م  6/3/1980 *  نقض

  150  ا ـ 26  ر م ـ 40ـ م  1989 /1/2*  نقض 

 491 ا ـ 105 ر م ـ 25ـ م  19/5/1974*  نقض 

 1174 ا ـ 231 ر م ـ 20ـ م  27/10/1969*  نقض 

 566 ا ـ 112 ر م ـ 18ـ م  24/4/1967*  نقض 

 847 ا ـ 167 ر م ـ 12ـ م  30/10/1961*  نقض 

 

 َََوقضتَمحكمةَالنقضَبأن:َ

بناء على عقيدتهـهـا الشخصيـهـة المحكمة الجنائية تكون عقيدتها فى الدعوى  »         

وال يجهوه لهها أن تهدخل فهى اطمئنانهها رأيها آخهر لسهواها ولهو كانهت  ورأيهــا الخـاا

 « 0محكمة أخرى 

 404 ا ـ 88 ر م ـ 35ـ م  10/4/1984*  نقض 

 491 ا ـ 108 ر م ـ 35ـ م  8/5/1984*  نقض 

 

 ََكماَقضتَبأنه:ََ

يلهى يجب أن يستند القايى فى المواد الجنائية فهى .بهوت الحقهائ  القانونيهة  »         

 0 « وال يجوه له أن يؤسم حكمه على رأى غيره  وحده يقتن  به  الدليل الذى

 233 ا ـ 45 ر م ـ 17ـ م  7/3/1966نقض   *
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 392 ا ـ 79 ر م ـ 34ـ  17/3/1983نقض   *

 334 ا ـ 62 ر م ـ19ـ م  18/3/1968نقض   *

 546 ا ـ 92 ر م ـ 41 م ـ  22/3/1990نقض  *

 

 َفقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأن:َ

خ علههى التحقيقههات التههى تجريههها المحكمههة    »         المحاكمههات الجنائيههة تقههوم أساسهها

وانهه ال يصهت فهى أصهول اإلسهتدالل أن تبهدى نهه بالجلسهة بحيهور المهتهم والمهداف  ع

خ فههى دليههل لههم يعههرض عليههها إلحتمههال أن يسههفر يط عههها عليههه ومنا شههة  المحكمههة رأيهها

وال يقهد  فهى ذله    الدفاع فيه عن حقيقة يت ير بها ي تناعها ووجهه الهرأى فهى الهدعوى

عههن طلههب يجههراء التحقيهه  صههراحة مهها دامههت مناهعتههه تتيههمن  أن يسههكت الههدفاع

  «لمطالبة  بإجرائه ا

 ق 2156/58ـ طعن  11/9/1988*  نقض 

ـ طعههههن  954 ا ـ 146 ر ههههم ـ 46ـهههه م 21/9/1995*  نقههههض 

 ق 17642/63

 

 ََوقضتَمحكمةَالنقضَبأنه:َََ

خ فى دليهل لهم يعهرض عليهها ولهم يطهر  علهى  »         ال يجوه للمحكمة أن تبدى رأيا

 0 « بساط البح  أمامها

ـ طعهههن  268 ر هههم ـ 87 ر هههم ـ 1وعهههة أحكهههام الهههنقض ـ م مجم 17/1/1950*  نقهههض 

 ق 1906/19

 3065/32ـ طعن  85 ر م ـ 18 ر م ـ 14مجموعة أحكام النقض ـ م  4/2/1963*  نقض 

 ق

 

 َ:ََََكماَقضتَبأن
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الهذى يتعهين أن ينفسهت لتحقيه  الوا عهة وتقصهيها  هى الم ذ األخيرالمحكمة   »       

  0  « فى ذل  بأى  يدغير مقيدة على الوجه الصحيت 

 ق 53/  1517ـ طعن  979 ا ـ 197 ر م ـ 34ـ م  23/11/1983*  نقض 

 

وال ينههال مههن عههوار الحكههم لهههذا السههبب مههن أسههباب الطعههن أن تكههون العقوبههة 

المقيى بها يد الطاعن مبهررة للجهرائم األخهرى التهى  يهت المحكمهة بإدانتهه عنهها 

الوا عههة برمتههها ومههن المقههرر أنههه ال محههل ألنههه ينههاهع فههى صههورة مهه  بهها ى المتهمههين 

 .لتطبي  نظرية العقوبة المبررة متى  امت تل  المناهعة

    985ـ ا  188ـ ر م  37ـ م  30/11/1986*  نقض 

  1133 ا ـ 223 ر م ـ 20ـ م  20/10/1969نقض *  

  206 ا ـ 44 ر م ـ 16ـ م  2/3/1965نقض *  

 

خ لعههوار شههاب ويذ كههان مهها تقههدم جميعههه فههإن الحكههم ال مطعههون فيههه يكههون معيبهها

 يجراءات المحاكمة أدى يلى بط نه بما يستوجب نقيه.

  

206َقصورَآخرَفـىَالتسـبيبَوالـدفعَبعـدمَدسـتوريةَالمـادةَ):ََََثانياًَ

َََمكرراً(َإجراءاتَجنائية.

جههاء بأسههباب الحكههم المطعههون فيههه أن أدلههة الههدعوى المسههتمدة مههن أ ههوال شهههود 

مها جهاء بهالتقرير المعهد بمعرفهة/ ............ فنهى أول الصهوتيات  اإل.بات تساندت مه 

بالهندسة اإلذاعية باتحاد اإلذاعة والتليفهيون ص وبعهد تفريه  المحاد.هات التهى تمهت بهين 

( أن الشههههاهد األول/ 8( ص كمهههها جههههاء بأسههههباب الحكههههم كههههذل  )ا10المتهمههههين )ا

ه بالتحقيقههات أنههه اسههتأذن النيابههة ................ عيههو الر ابههة اإلداريههة أويههت بأ والهه

 العامة بتسجيل اللقاءات الهاتفية بين المتهمين والتى دلت على صحة ما شهد به.
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اسههتندت فهى  يههائها بإدانهة الطههاعن وبهها ى ومهؤدى ذلهه  أن محكمهة المويههوع 

المتهمين يلى الدليل المستمد من تسهجيل تله  المحاد.هات الهاتفيهة واللقهاءات التهى تمهت 

وشاب تحصيل المحكمهة لههذا الهدليل التجهيهل التهام وال مهوض المطله  ص  متهمينبين ال

حيه  لههم تبههين المحكمههة فهى حكمههها ميههمون هههذه المحاد.هات الهاتفيههة واللقههاءات التههى 

تمت بهين المتهمهين بحيه  ال يمكهن مهن خه ل أسهباب الحكهم محهل ههذا الطعهن معرفهة 

األمههر الههذى عههاب أسههباب الحكههم  مههؤدى تلهه  المحاد.ههات ومهها تههدل عليههه تلهه  اللقههاءات

يجههراءات جنائيههة مههن يههرورة  310لقصههورها لمخالفههة ذلهه  لمهها نصههت عليههه المههادة 

اشتمال كل حكم صادر باإلدانة على بيان مفصل ووايت لوا عة الهدعوى التهى  يهت 

 بإدانة المتهمين عنها باإليافة يلى بيان مفصل آخر ووايت لكل دليل من األدلهة التهى

ا المحكمههة فههى  يههائها حتههى يبههين وجههه اإلسههتدالل بههها وحتههى تسههتطي  اسههتندت يليههه

محكمههة الههنقض مباشههرة سههلطتها علههى الحكههم لبيههان مههدى صههحة تطبيهه  القههانون علههى 

 . الوا عة كما صار ي.باتها بالحكم

 

يجهههب أن يشهههتمل الحكهههم علهههى » :  أ . ج علهههى أنهههه 310و هههد نصهههت المهههادة /      

 بيههان الوا عههةحكههم باإلدانههة يجههب أن يشههتمل علههى  األسههباب التههى بنههى عليههها ص وكههل

المستوجبة للعقوبة ص والظروف التهى و عهت فيهها ص وأن يشهير يلهى نها القهانون الهذى 

مشهتم  بذاتههه حكهم بموجبهه   ـ و يهت محكمهة الهنقض بأنهه   يجهب أن يكهون الحكهم 

مهها تههنقا فيههه مههن بيانههات  علههى شههروط صههحته ومقومههات وجههوده فهه  يقبههل تكملههة

   «رية بأى دليل غير مستمد منه أو بأى طري  آخر من طرق اإل.بات .  جوه

 898 ا ـ 201 ر م ـ 23ـ م  1972 /5/6نقض *  

  339 ا ـ 100 ر م ـ 16ـ م  18/5/1965نقض  *  
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 َ/َأَ.َج310ََوتواترَقضاءَمحكمةَالنقضَ،َفىَتطبيقَأحكامَالمادة

،َ

    :َعلىَأنهَ

إلييهها  أن المحكمههة حههين  كافيههة بههذاتهامههدونات الحكههم يجههب أن تكههون »        

ص  هد ألمهت يلمامها صهحيحا بمبنهى األدلهة القائمهة فيههها  يهت فهى الهدعوى باإلدانهة 

ص وأنههه كيمهها  واألسههام الههذى تقههوم عليههه شهههادة كههل شههاهد ويقههوم عليههه كههل دليههل

فإنههه يجههب أن يكههون فههى بيههان جلههى يتحقهه  ذلهه  ويتحقهه  ال ههرض مههن التسههبيب 

ص  أمها يفهراق الحكهم  بحي  يستطاع الو هوف علهى مسهوغات مها  يهى بههمفصل 

فى عبارات معماة أو ويعه فهى صهورة مجملهة مجهلهة فه  يحقه  ال هرض الهذى 

 صده الشارع من يستيجاب تسبيب األحكام وال يمكهن محكمهة الهنقض مهن يعمهال 

كمها علهى الوا عهة ر ابتها على وجهها الصحيت ومن مرا بة صحة تطبي  القهانون 

   «.   صار ي.باتها بالحكم

 337 ا ـ 71 ر م ـ 27ـ م  22/3/1976نقض *  

 57 ا ـ 16 ر م ـ 23ـ م  10/1/1972نقض *  

  114 ا ـ 27 ر م ـ 24ـ م  29/1/1973نقض *  

 358 ا ـ 83 ر م ـ 26ـ م  27/4/1975نقض *  

 26 ا ـ 4 ر م ـ 33ـ م  12/1/1982نقض *  

   46 ا ـ 7 ر م ـ 33ـ م  19/1/1982نقض *  

 

 َوفىَهذاَتقولَمحكمةَالنقض:َ

علهى بيهان لميهمون كهل بأن القانون أوجب يشهتمال كهل حكهم صهادر باإلدانهة »       

دليل من أدلة ال.بوت ـ ويورد مؤداه حتى يتيت وجهه اإلسهتدالل بهه وسه مة الم خهذ ـ 

خ  خ صهحيحا خ لمحكمة النقض من مرا بهة صهحة تطبيه  القهانون تطبيقها  علهى الوا عهة تمكينا
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خ لقصور بيانه  0 «  كما صار ي.باتها بالحكم ويالخ كان معيبا

 26681/59ـ طعهن  806 ا ـ 140 ر م  ـ 41ـ م  7/6/1990*  نقض 

 ق 

    11ـ  ا  1ـ ر م  33ـ  م  3/1/1982*  نقض 

 

ولهذا فقد كان على المحكمة أن تبين فى حكمها تل  العبهارات والمحاد.هات التهى 

المتهمين والتى استخلصهت منهها .بهوت اتفها هم علهى ارتكهاب الجهرائم التهى دارت بين 

ألن اسههتخ ا الوا هه  فههى الههدعوى أمههر يقهه  علههى عههات  المحكمههة  يههت بههإدانتهم ص 

وحدها وال يشاركها فى هذا االستخ ا أحد آخر سواها حتى ولهو كهان الخبيهر الفنهى 

لمباحهه  الههذى أجههرى يههبط اإلذاعيههة والتليفهيههون أو يههابط اللصههوتيات بالهندسههة 

األمر الذى كان يتعين معه علهى المحكمهة بيهان وجهه استشههادها بههذا الهدليل الوا عة ص 

وان تستمد ذل  من وا   استماعها لتل  األشهرطة المسهجلة للمحاد.هات التهى تمهت بهين 

وكههذل  مشههاهدتها لمها تههم تسههجيله مهن لقههاءات بيههنهم والتهى تههؤدى يلههى هههذا ن ص المتهمهي

وتله  النتهائ  وههى .بهوت االتفهاق بهين المتهمهين علهى ارتكهاب الجهرائم ص  ااالستخ 

ألن محكمهة الهنقض ترا هب و يهت المحكمهة بهإدانتهم بنهاء عليهها . و التى نسبت يلهيهم

استنباط المحكمة لمعتقدها فى الدعوى من خ ل أسباب حكمهها وحهده وال تسهتعين فهى 

وال ترجهه  فههى  ا ههها الرسههمية وحههدهامباشههرة سههلطتها علههى األحكههام اال مههن خهه ل أور

 ذل  يلى أية أوراق أخرى ولو كانت مرفقة بملف الدعوى .

 

وعلى ذل  فطالمها أن المحكمهة اتخهذت مهن تله  التسهجي ت للمحاد.هات الهاتفيهة 

بيههان تلهه  بهين المتهمههين ومهها تههم مههن لقههاءات بيههنهم دلههي ص فقههد كههان مههن المتعههين عليههها 

ل وكذل  بيهان تله  اللقهاءات التهى تهم تسهجيلها حتهى األحادي  على نحو وايت ومفص

يتبين من هذا البيان كيفية استنباطها لما انتهت يليه من دليهل كونهت بنهاء عليهه عقيهدتها 

ص األمههر الههذى عههاب الحكههم  وا تناعههها ب.بههوت االتهههام يههد المتهمههين ومههنهم الطههاعن
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فى حكمها يلهى أدلهة بالقصور فى التسبيب بما يستوجب نقيه ص ولو تساندت المحكمة 

ألنها فى المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعهة تتكهون عقيهدتها بحيه  يذا سهقط أخرى 

 . أحدها أو استبعد تعذر التعرف على أ.ر ذل  فى تقديرها لسائر األدلة األخرى

 

 ََوقضتَبذلكَمحكمةَالنقضَفقالتَإنه:َ

ائها وبيهان مؤداهها فهى يجب ييراد األدلة التى تتسهاند يليهها المحكمهة فهى  يه » 

خ  خ كافيا ف  تكفى اإلشارة يليهه بهل ينب هى سهرد ميهمون الهدليل وذكهر مهؤداه ـ  الحكم بيانا

بطريقة وافية يتبين منها مدى تأييده للوا عة كما ا تنعهت بهها المحكمهة ومبله  اتفا هه مه  

حكهم ص وكهان اسهتناد ال با ى األدلة التهى أوردهها الحكهم حتهى يتيهت وجهه اسهتدالله بهها

يلى محير تفري  شريط التسهجيل الصهوتى دون أن يعنهى بهذكر مهؤداه بطريقهة وافيهة 

وكان ما أورده الحكم فى هذا الصدد ال يكفهى فهى بيهان ههذا الهدليل مهادام أنهه خه  ممها 

يكشف عن وجه استشهاده به والذى استنبط منه معتقده فى الهدعوى األمهر الهذى يصهم 

 ـ  الحكم بالقصور

 

العههوار مهها أورده الحكههم مههن أدلههة أخههرى ـ يذ األدلههة فههى المههواد  وال يرفهه  هههذا

الجنائيههة متسههاندة والمحكمههة تكههون عقيههدتها منههها مجتمعههة بحيهه  يذا سههقط أحههدها أو 

استبعد تعذر التعرف على مبل  األ.ر الذى كان للدليل القاصهر فهى الهرأى الهذى انتههت 

 « يليه ـ لما كان ذل  فإنه يتعين نقض الحكم واإلعادة

 ق   54  /4772ـ طعن ر م  28/2/1985*  نقض 

 

   ََوقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه:َ

يجب ييراد األدلة التى تستند يليها المحكمة وبيهان مؤداهها فهى من المقرر أنه »         

خ ص ف  يكفى مجرد اإلشارة يليها بل ينب ى سهرد ميهمون كهل دليهل خ كافيا ص  حكمها  بيانا
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وافيهة يبهين منهها مهدى تأييهده الوا عهة كمها ي تنعهت بهها المحكمهة  ـ وذكر مهؤداه بطريقهة

ومبل  يتسا ه م  با ى األدلة ص ويذ كان ذل  فإن مجرد يستناد محكمة المويهوع ـ فهى 

حكمها على النحو السالف بيانه ص ـ يلهى التحقيقهات ـ دون العنايهة بسهرد ميهمون تله  

 0« المشرع من تسبيب األحكام التحقيقات ال يكفى لتحقي  ال اية التى ت ياها 

 231 ا ـ 46 ر م ـ 30ـ م  8/2/1979*  نقض 

 1285 ا ـ 261 ر م ـ 20ـ م  17/11/1969*  نقض 

 74 ا ـ 14 ر م ـ 35ـ م  19/1/1984*  نقض 

 957 ا ـ 191 ر م ـ 34ـ م  15/11/1983*  نقض 

 715 ا ـ 147 ر م ـ 24ـ م  4/6/1973*  نقض 

 234 ا ـ 56 ر م ـ 23 ـ م 27/2/1972*  نقض 

 105 ا ـ 28 ر م ـ 23ـ م  23/1/1972*  نقض 

 

 ََوقضتَأيضاَبأنه:َ

أوجههب يشههتمال كههل حكههم باإلدانههة علههى بيههان ولمهها هههو مقههرر بههأن القههانون  »        

لميههمون كههل دليههل مههن أدلههة ال.بههوت ويههورد مههؤداه حتههى يتيههت وجههه اإلسههتدالل بههه 

خ لمحكمة النقض خ صهحيحا م وس مة مأخذه تمكينا ن مرا بة صحة تطبي  القانون تطبيقها

علهى الوا عههة كمها صههار ي.باتهها بههالحكم وحتهى يمكههن التحقه  مههن مهدى مواءمتههه ألدلههة 

الدعوى األخرى يذ ال يبين من الحكم عند يغفال بيان مؤدى أحهد األدلهة وميهمونه أن 

خ شهام خ سهيه  لهها الفرصهة ل تمحيصهه المحكمة حين يستعريهته كانهت ملمهة بهه يلمامها

التمحههيا الشههامل الكههافى الههذى يههدل علههى أنههها  امههت   بمهها ينب ههى عليههها مههن واجههب 

 0 «  تحقي  البح  للتعرف على وجه الحقيقة بما يعيب الحكم ويوجب نقيه

 1000 ا ـ 207 ر م ـ 37ـ م 14/12/1982*  نقض 

 127 ا ـ  25ـ ر م  35ـ م 9/2/1984*  نقض 
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عههن الحكههم أن تكههون المحكمههة  ههد تسههاندت فههى  يههائها وال يرفهه  هههذا العههوار         

بإدانهة الطههاعن يلهى أدلههة أخههرى سهلمت مههن ههذا العههوار ألنههها متسهاندة ومنههها مجتمعههة 

رف على أ.ر ذله  فهى عتتكون عقيدة المحكمة بحي  يذا سقط أحدها أو يستبعد تعذر الت

 0 تقدير المحكمة لبا ى األدلة األخرى

 114 ا ـ 25 ر م ـ 37ـ م  12/1/1986*  نقض 

 

 

 ََكماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه:َ

يجب أن تكون مدونات الحكم كافية بذاتها إلييها  أن المحكمهة حهين  يهت فهى »    

خ بوا عهة الهدعوى وظروفهها المختلفهة ومبنهى  خ صهحيحا الدعوى باإلدانهة   هد ألمهت يلمامها

شههادة كهل شهاهد ودفهاع وأنها تبينت حقيقة األسام الذى تقوم عليهها األدلة القائمة فيها 

 « كل متهم حتى يكون تدليل الحكم على صواب ي تناعه باإلدانة بأدلة مؤدية يليه

 576 ا ـ 115 ر م ـ 16ـ م  14/6/1965نقض *  

 

 ََََوقضتَمحكمةَالنقضَبأن:َ

أن تكههون  ههد ألمههت بكافههة يتعههين علههى المحكمههة عنههد الفصههل فههى الههدعوى  »        

لمهتهم ومها يقهدم لتأييهده وذله  علهى نحهو يبهين منهه أنهها حهين عناصرها وأدلتها ودفاع ا

استعريت تل  األدلة وألمت بها يلماما شام  يهي  لها الفرصة لتمحيصهها التمحهيا 

يدل على أنها  امت بواجبها فى تحقي  البح  للتعهرف علهى وجهه  الشامل الكافى الذى

 .    «با متعين النقض الحقيقة ـ فإذا خالفت المحكمة هذا النظر كان حكمها معي

ـ طعهههن ر هههم  1000ـ ا   207ـ ر هههم  33ـ م  14/12/1982*  نقهههض 

 ق  52/  6047

 51/  2365ـ  طعهن ر هم  11ـ ا   1ـ ر هم   33ـ م  3/1/1982*  نقض 

 ق 
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 َََوقضتَمحكمةَالنقضَبأن:َ

 «يعيب المحاكمة  بكافة عناصرهاالحكم فى الدعوى دون اإللمام  »        

 ق  440/42ـ الطعن   910ـ ا  204ـ ر م  23ـ م  12/6/1972*  نقض 

 

التهى  يشهتمل الحكهم علهى األسهباب  » : علـىَأنـهأ.جَ،َ/310َنصتَالمـادةو*  

والظهروف التهى و عهت ص ـ  علهى بيهان الوا عهةان يشهتمل  يجببنى عليها ص وكل حكم 

ا القهانون يشهير يلهى نهص ـ أو دفه  جهوهرى ص وان  والرد على كل طلهب ههامص ـ  فيها

 0« الذى حكم بموجبه

 

 َتقولَمحكمةَالنقضَفىَواحدَمنَعيونَأحكامها:َ

علهى القيهاة  ن اعظم اليمانات التى فريها القهانونتسبيب األحكام م ين »          

 يذ هو مظهر  يامهم بما عليهم من واجب تد ي  البح  ويمعهان النظهر لتعهرف الحقيقهة

وبههه وحههده يسههلمون مههن مظنههة الههتحكم 0القيههية  فيمهها يفصههلون فيههه مههن التههى يعلنونههها

وبههه  بههين يههدى الخصههوم والجمهههورـ ألنههه كالعههذر فيمهها يرتأونههه يقدمونههه  واإلسههتبداد

علهى األذههان مهن الشهكو  والريهب فيهدعون الجميه  يلهى عههدلهم  يرفعهون مها  هد يهرين

محكمهة  وال تنفه  األسهباب يذا كانهت عبارتهها مجملهة ال تقنه  أحهداخ وال تجهدـ  مطمئنين

 0 « النقض فيها مجاالخ لتبين صحة الحكم من فساده

 178ـ ا  170ـ م  القواعد القانونية ـ عمر ـ ر م مدنى  21/2/1929* نقض 

 

بهبط ن اإلذن الصهادر مهن نيابهة يياف يلى ما تقدم أن  دفهاع الطهاعنين تمسه  

األمهاكن الخاصهة أمن الدولة العليها بتسهجيل محاد.هات المتهمهين الهاتفيهة ولقهاءاتهم فهى 

خ للمهادة   يجهراءات جنائيهة 206ألن هذا اإلذن يتعين صدوره من القايى الجهئهى طبقها
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ال يجهوه للنيابهة العامهة أن تهأذن بتفتهيع منههل أو محهل ل يهر والتى جهرى نصهها بأنهه 

المتهم وال تأذن بإجراء تسجي ت أو تصوير لقاءات فى أمهاكن خاصهة دون الحصهول 

خ على أمر مسبب  .بذل  من القايى الجهئى مقدما

 

 ََََََوقضتَمحكمةَالنقضَبأن:َ

المشهههرع سهههوى فهههى المعاملهههة بهههين مرا بهههة المكالمهههات ويهههبط الرسهههائل  » 

والتسجي ت وبين تفتيع مناهل غير المتهمين ـ لعلهة غيهر خافيهة وههى تعله  مصهلحة 

ان ال يههر بههها فاشههترط لههذل  فههى التحقيهه  الههذى تجريههه النيابههة العامههة يههرورة اسههتئذ

القايى الجهئى الذى له مطل  الحرية فى اإلذن بها أو رفيهه حسهبما يهرى وههو فهى 

 « هذا يخي  لر ابة محكمة المويوع

 135ـ ا 37ـ ر م  13ـ م  12/2/1962*  نقض 

لسهنة  105مهن  هانون محهاكم أمهن الدولهة ر هم  7وال يعفى من ذل  نها المهادة 

التحقيهه  فقههط دون القايههى  ألن هههذا الههنا لههم يخولههها سههوى سههلطات  ايههى 1980

أ.ج يكتفى بالحصهول علهى أمهر مسهبب مهن  206وكان النا الساب  للمادة ص  الجهئى

جهاء بالتعهديل يسهتبدل  1954لسهنة  353 ايى التحقي  فلما عدل النا بالقانون ر هم 

ص .ههم حرصههت  أ.ج 206عبههارة القايههى الجهئههى بعبههارة  ايههى التحقيهه  فههى المههادة 

علهى اسههتلهام  1972لسههنة  37حتهى التعههديل األخيهر بالقههانون ر هم التعهدي ت التاليههة و

أمههر القايههى الجهئههى بههدالخ مههن  ايههى التحقيهه  ومعنههى ذلهه  أن المشههرع اشههترط فههى 

أن يصههدر األمههر مههن محكمههة مم.لههة فههى القايههى الجهئههى ولههيم الههنا بعههد التعههديل 

يم.ههل باعتبههار أن الههنا علههى وجههوب اسههتئذان القايههى الجهئههى ـ   ايههى التحقيهه 

. ومههن يهمانة أ هوى باعتبههاره  ايهى محكمهة بعيههداخ عهن التحقيهه  وعهن التهأ.ر بمهها فيهه

أن  واعههد االختصهاا فههى اإلجهراءات الجنائيههة مهن النظههام العهام ألنههها تتعلهه  المقهرر 

وما تترتب عليه مهن آ.هار ص  بس مة ووالية من أصدره وبالتالى صحته وصحة نتيجته
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اإلجراء باط خ وكأنه لم يكن وتبطل كافهة مها يترتهب فإذا انعدم اختصاا اخمر أصبت 

خ للتوس  فهى مسهائل االختصهاا أو القيهام عليهها يذ  عليه من آ.ار وأدلة وال محل بتاتا

 تأبى بطبيعتها هذا التوس  وذل  القيام لتعلقها بالنظام العام .

 

خ على أمر مسهبب مهن القايهى الجهئهى  بهل  وعلى ذل  فإن عدم الحصول مقدما

يل لقاءات المتهمين الخاصة ومحاد.هاتهم الهاتفيهة يبطهل اإلذن الصهادر مهن النيابهة تسج

ولو كانت نيابة أمن الدولة العليا ص وينسحب ههذا الهبط ن يلهى كافهة األدلهة التهى  العامة

 يجراءات جنائية.  336كشف عنها هذا التسجيل عم خ بالمادة 

 

غيههر للنيابههة العامههة تفتههيع  اليجههوه »:  نهههأا.ج علههى   206فقههد نصههت المههاده /       

اتيههت مههن امههارات  ويههة أنههه حههائه الشههياء تتعلهه   ال اذاا غيههر منهلهههمنهههل  أو المههتهم

و أن تقهوم بتسهجي ت السلكيه و ال سلكيه ص  أن ترا ب المحاد.اتبالجريمة ... و ...و 

ايهه ص متى كان لهذل  فائهده فهى ظههور الحقيقهه فهى جن لمحاد.ات جرت فى مكان خاا

التخهاذ أى اجهراء  ويشهترطأو جنحه معا ب عليها بالحبم لمده تهيد على . .ة أشههر 

بعهد  الحصول مقدما على أمر مسبب بذل  من القايى الجهئى من االجراءات السابقة

أن يكهههون األمهههر باليهههبط أو  يجهههباط عهههه علهههى االوراق . وفهههى جميههه  االحهههوال 

أن  الجهئههى. .ههين يومهها . ويجههوه للقايههى االطهه ع أو المرا بههة لمههدة  ال تهيههد علههى 

 .  «يجدد هذا االمر مدة أو مددا أخرى مما.لة 

 

 َفـــىَـ1/6/1989ََوقضــتَمحكمــةَالــنقضَفــىَحكمهــاَالصــادر

َ:ََـََبأنه594َـ100ََـ40ََقَـَس1942ََ/58ََالطعنَ

وحي  أن البين من محاير جلسات المحاكمة  ومدونات  الحكهم المطعهون  »         

الطهاعنين  دفعها بهبط ن التسهجي ت والهدليل المسهتمد منهها اسهتنادا الهى أن مهن  فيه أن
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باشر التسجي ت مجرد مرشد للشرطة وليم من بين مأمورى  اليهبط القيهائى ص أو 

من  هانون االجهراءات الجنائيهة  المعهدل بالقهانون ر هم  206أعوانهم ص  وكانت المادة /

مههن الكتههاب األول ص  الخههاا بههالتحقي   الههوارد فههى البههاب الرابهه  1972سههنة ل 37

بمعرفة النيابة العامة ص  تهنا علهى أنهه اليجهوه  للنيابهة العامهة تفتهيع غيهر المهتهم أو 

ال أذا اتيهههحت مهههن أمهههارات  ويهههة أنهههه  حهههائه ألشهههياء تتعلههه  يمنههههل غيهههر منهلهههه ص 

 ويجهوه لهها أن تيهبط  لههدى مكاتهب  البريهد جميه   الخطابهات والرسههائل  بالجريمهة ص

والجرائد والمطبوعات والطرود ولهدى  مكاتهب البهرق  جميه  البر يهات ص وان ترا هب 

المحاد.ههات السههلكية  وال سههلكيةص وان تقههوم بتسههجي ت  لمحاد.ههات  جههرت فههى مكههان 

خاا ص  متى كان لذل  فائده فهى ظههور الحقيقهة ص فهى جنايهة أو جنحهة معا هب عليهها  

ويشهترط  التخهاذ أى  اجهراء مهن االجهراءات   بالحبم لمدة تهيد على  . .ة  أشهر ــ

 اط عــهـه علـــهـى األوراق السابقة الحصول مقدما على اذن من القايى الجهئهى بعهد

ص نقهههض 138 ا ـ 31 ر هههم ـ 25ـ م  11/2/74يراجههه  أييههها نقهههض . )  «

  ـ 18ـ م  67 /14/2ص نقههههض  135 ا ـ 37 ر ههههم ـهههه13ـ   م  12/2/62

 ( 219 ا ـ 42 ر م

       

 2003 /95بمقتيى القهانون ر هم  مكررا 206بإيافة المادة / ولم يت ير األمر      

ص ففهههى الهههنا  2006 /145ص وال بتعهههديل فقرتهههها األولهههى بمقتيهههى القهههانون ر هههم 

سههلطات الميههاف فههى تعههديل فقرتههها األولههى ص ي تصههر الممنههو  للنيابههة العامههة علههى 

سههلطات هههذا فيهه  عههن أن ص    ايهى التحقيهه  ولههم يمنحههها سههلطات القايهى الجهئههى

 اصههرة علههى تحقيهه  الجنايههات المنصههوا عليههها فههى ومرهونههة فقههط  ايههى التحقيهه  

األبواب األول وال.انى وال.انى مكهررا ـ دون ال.اله  ـ والرابه  مهن الكتهاب ال.هانى مهن 

 1960لسهنة  182 انون العقوبات ص وال تمتد يلى جرائم المخدرات الهواردة بالقهانون 
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ص حيهه  لهم يهرد ذكهره يههمن  122/1989ص  61/1977بالقهانونين ر مهى  وتعدي تهه

 . الجرائم التى تعطى النيابة العامة فى تحقيقها سلطات  ايى التحقي 

 

 »فالقايهههى الجهئهههى يعنهههى ص  .هههم ين  ايهههى التحقيههه  غيهههر القايهههى الجهئهههى       

لممنوحهة ص ـ  وهو لذل  غير  ايهى التحقيه  ص وسهلطات  ايهى التحقيه  ا « المحكمة

ـ  أو فههى  ههانون  105/1980مههن  ههانون محههاكم أمههن الدولههة  7/2للنيابههة فههى المههادة 

ال تمتد الهى القايهى الجهئهى   مكررا أ.ج وتعديلها ـ 206أو فى المادة /  الطوارىء ـ

ألن القايههى الجهئههى غيههر  ايههى التحقيهه  ص فقايههى التحقيهه   ههد يكههون  ايههيا  و ههد 

يكهون مستشهارا مهن مستشهارى االسهتئناف العهالى )  يكون رئهيم محكمهة ابتدائيهة و هد

ص ـ والتنصهيا علهى  والقايى الجهئى هو لذل  غير  ايى التحقي أ . ج ( ـ  65م/

يم.ل يمانة أ هوى باعتبهاره  ايهى محكمهة بعيهدا عهن التحقيه  وعهن وجوب استئذانه 

ولقههانون  . ـ  ومههن المقههرر المعلههوم طبقهها لقههانون االجههراءات الجنائيههة التههأ.ر بمهها فيههه

( ص ـ  أن  واعد االختصاا بأكملها فهى االجهراءات  9ص  1السلطة القيائية ) المواد 

الجنائيهة مههن النظهام العههام ألنهها تتعلهه  بسه مة االجههراء  وواليهة مههن أصهدره وبالتههالى 

صحته وصهحة نتيجهة مها يترتهب عليهه مهن آ.هار ص ـ فهاذا انعهدم اختصهاا اخمهر ص أو 

راء أصهبت االجهراء وكأنهه لهم يكهن و يبطهل كافهة مها يترتهب عليهه اخذن أو القائم باالج

ص ـ اذ تهأبى ههذه  للتوسه  أو القيهاممن آ.ار . ـ وال محل بتاتا فى مسهائل االختصهاا 

 . التوس  أو القيام لتعلقها بالنظام العامالقواعد بطبيعتها هذا 

   

للنيابههة العامههة يكههون فتجديههد الحههبم االحتيههاطى بعههد انقيههاء المههدة المقههررة           

ذا عهههرض تجديهههد أمهههر الحهههبم علهههى أحهههد إأ . ج ( فههه 206للقايهههى الجهئهههى  ) م / 

مستشهههارى محهههاكم االسهههتئناف الهههذى تقههه  الجريمهههة فهههى دائرتهههه فانهههه رغهههم أنهههه مهههن 

المستشارين وتعلو درجته القيائية القايى الجهئى بمراحل ـ اال أنهه ال يخهتا بههذا 
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ة كههان بههاط  منعههدما ال وجههود لههه ويترتههب علههى ذلهه  ذا أصههدر أمههرا بمههديالتمديههد  و

 فراج حتما عن المتهم الذى أمر بمــــد حبسه  . إلا

 

ى دائههرة فههومستشههار محكمههة االسههتئناف لههيم لههه أن يباشههر أى تحقيهه  جنههائى          

اختصاصه اال اذا ندبته محكمة االستئناف بناء على طلب وهير العدل لتحقيه  جريمهة 

. ج ( فههاذا تههولى التحقيهه  مههن تلقههاء نفسههه أو ندبتههه محكمههة االسههتئناف  أ  65معينههة ) 

 .ر له .أجرائه ب ير طلب من وهير العدل كان تحقيقه باط  منعدما ال إل

 

واذا أفرج وكيل النيابة عن أحد المتهمين ف  يستطي  النائهب العهام وههو الهرئيم        

ها واليهة االختصهاا ـ ال هاء ههذا األمهر اخعلى للنيابة العامة ويستمد منه كافة أعيائ

 مالم يجد دليل جديد فى الدعوى يستدعى استصدار أمر جديد بالحبم االحتياطى . 

 

ن كافة  واعد االختصاا بالتحقي  أو بالحبم واالفهراج أو المحاكمهة إوهكذا ف        

دون نون يتعههين االلتهههام بنصوصههها كمهها حههددتها مههواد القهها بالنظههام العههامتتعلهه  كلههها 

ألنها نصوا خاصة تأبى الخيوع لقواعد القيام حيه  ال يجهوه مهد  توس  أو  يام

 حكم األصل الى الفرع اذا كان ل صل حكم خاا به ال ينسحب وال يمتد الى سواه . 

 

ومهها يخهههتا بهههه القايهههى الجهئهههى أو  ايهههى التحقيههه  ال يخهههتا بهههه رئهههيم         

ة ص ـ  ومها تخهتا بهه محهاكم أمهن الدولهة العليها  المحكمة االبتدائية م  أنه األعلى درج

ص ـ ومها  م  أن يماناتها أك.ر و د يكون تشهكيلهما واحهدال تختا به محمة الجنايات 

تختا به محكمهة الجهنت ال تخهتا بهه محكمهة الهنقض مه  أنهها األعلهى الموكهول لهها 

قيهائية  هد الر ابة على صحة تطبي  القانون ـ ومن ناحية أخرى فهان  هانون السهلطة ال

 0حدد االختصاصات تحديدا ال محل اهاءه للتوس  أو القيام 
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على أمهر مسهبب مهن القايهى الجهئهى بتفتهيع ولذل  فإن عدم الحصول مقدما         

أو  ل لقههاءات خاصهههياو بتسههج أو سههيارة ل يههر المههتهم  مسههكن أو محههل ل يههر المههتهم

. ـ وهههو  بههالتفتيع أو التسههجيليبطههل االذن الصههادر مههن النيابههة ص مكالمههات تليفونيههه 

بط ن يمتد الى التسجيل والتفتيع والى كهل مها يترتهب علهى ههذا التسهجيل او التفتهيع 

وبقاعههدة أن مهها بنههى علههى باطههل  »أ .ج  336ص  331أو يسههتمد منههه عمهه  بالمههادتين 

ص نقهههض  506 ا ـ 105 ر هههم ـ 24ـ م  9/4/1973نقهههض . )  «فههههو باطهههل 

( ـ  وبما اطرد عليهه  يهاء محكمهة  568 ا ـ 116 مر  ـ 24ـ م  29/4/1973

)   « الهم القهبض والتفتهيع البهاطلين اههدار كهل مها يترتهب عليهمها »النقض مهن أن  

ـ م  28/11/1961ـ ص نقهض  255 ا ـ 50 ر هم ـ 17ـ م  7/3/1966نقض 

(  505ا ـ  96 ر هم ـ 11ـ م  30/5/60ص نقهض  938 ا ـ 193 ر م ـ 12

عمه  بقاعهدة أن مهن  هام أو الهى أ هوال مهن  هاموا بهاالجراء الباطهل وهو  بطه ن يمتهد 

 ـ 35ـ م  18/4/1984) نقهض   شار  فى االجراء الباطهل ال يعتهد بشههادته عليهه

ص  1008 ا ـ 206 ر ههم ـ 29ـ م  4/12/1977ص نقههض  428 ا ـ 97 ر ههم

 .  ( 124 ا ـ 23 ر م ـ 19ـ م  5/2/68نقض 

يتههه فههإن الحكههم المطعههون فيههه خهه  كليههة مههن ورغههم أهميههة هههذا الههدفاع وجوهر

يطراحهه األمهر الهذى ينبه  عهن أن المحكمهة لهم  تحصيله أو الرد عليه بهرد سهائ  يبهرر

خ  تمحهها أوجههه دفههاع الطههاعن الجوهريههة ص ولههم تفطههن يليههها ولهههذا كههان حكمههها معيبهها

 لقصوره في خ عن يخ له بح  الدفاع بما استوجب نقيه.

 

 َىَالعديدَمنَاحكامهاَبأنوقدَقضتَمحكمةَالنقضَف:َ
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ال  مجملهة مجهلهةأو ويهعه فهى صهورة  عبهارات عامهه معمهاهيفراق الحكهم فهى   »   

مهن يسهتيجاب تسهبيب األحكهام ـ األمهر الهذى يعيبهه  يحق  ال رض الذى  صده الشارع

 «ويبطله 

 706 ا ـ 144 ر م ـ 20ـ م  12/5/0969*  نقض 

 

يذ ص  شارة يلى أدلة ال.بوت من غير ييهراد مؤداههاف  يكفى فى بيان األسباب اإل        

فى ذكهر أدلهة ال.بهوت ال يمكهن معهه اإلطمئنهان يلهى أن المحكمهة حهين حكمهت  اإلجمال

 0المسندة يلى كل متهم  و ام الدليل الصحيت عليها  الوا عة تبينتفى الدعوى  د 

 

 َكماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه:َ

يجهب أن يكهون فهى بيهان جلهى مفصهل بحيه  لكى يتحق  ال رض من التسبيب  »     

فى عبهارات عامهه معمهاه  يستطي  الو وف على مسوغات ما  يى به أما يفراق الحكم

أو ويعه فى صورة مجملة ف  يتحق  به ال رض الذى  صهده الشهارع مهن يسهتيجاب 

تسههبيب األحكههام وال يمكههن محكمههة الههنقض مههن مرا بههة صههحة تطبيهه  القههانون علههى 

 « ر ي.باتها بالحكمالوا عة كما صا

 114 ا ـ 27 ر م ـ 24ـ م  29/1/1973*  نقض 

 

 َنهأكماَقضتَب:َ

يجب أالخ يجمل الحكم أدلة ال.بوت فهى الهدعوى بهل عليهه أن يبينهها فهى ويهو    »    

وان يورد مؤداها فى بيان مفصل للو وف على ما يمكن أن يستفاد منها فهى مقهام الهرد 

 0 «بها المتهم  الجوهرية التى يدلى على الدفوع

 1211 ا ـ 273 ر م ـ 23ـ م  19/11/1972*  نقض 
 

 َوتقولَفىَحكمَأخرَلها:ََ
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وي تصهرت فهى األسهباب علهى  ولهها أن التهمهة يذا حكمت المحكمة بإدانه متهم  »     

 « .ابته من التحقيقات والكشف الطبى فإن هذا الحكم يكون غير مقن  ويتعين نقيه

 223ـ ا  183 ر مـ  1القواعد القانونية جـ ـ م   28/2/1929*  نقض 

مكهرراخ يجهراءات جنائيهة  206ويطعن دفهاع الطهاعن بعهدم دسهتورية المهادة هذا 

والتهههى منحهههت نيابهههة أمهههن الدولهههة سهههلطة يصهههدار اإلذن بتسهههجيل المحاد.هههات الهاتفيهههة 

وتصوير اللقاءات التى تتم بين المتهم وال ير فهى بعهض الجهرائم ومنهها جهرائم تسههيل 

خ عههن األصههل العههام المقههرر فههى المههادة ص  االسههتي ء علههى المههال العههام مههن  206خروجهها

ألن ههذه ص  ذات القانون والذى يوجب استئذان القايى الجهئى  بل اتخاذ هذا اإلجهراء

ص  التفر ة ال تتف  م   اعدة أساسية من  واعد الدستور وهو مبدأ المساواة أمهام القهانون

علهى المهواطنين كافهة باعتبهار أن تله  المسهاواة أسهام العهدل  وهذا المبدأ يكفل تطبيقهه

وعلههى تقههدير أن ال ايههة التههى يسههتهدفها القههانون تتم.ههل ص  والحريههة والسهه م االجتمههاعم

أص خ فى صون حقوق المواطنين وحرياتهم فى كافهة صهور القيهود التهى تنهال منهها أو 

 .تقيد ممارستها

 

لجهئهى  بهل اإلذن بتسهجيل المحاد.ههات ولمها كهان األصهل ههو اسهتئذان القايهى ا

فإنههه ال محههل لعههدم يسههتئذانه بالنسههبة لجههرائم معينههة لمهها الهاتفيههة بالنسههبة لكافههة الجههرائم 

ينطههوى عليههه ذلهه  مههن تمييههه بههين بعههض المتهمههين عههن غيههرهم يذ يترتههب علههى ذلهه  

وعههدم اسههتئذانه  اسههتئذان القايههى الجهئههى  بههل اتخههاذ هههذا اإلجههراء بالنسههبة لبعيهههم

النسبة ل يرهم ممن اتهموا فى جرائم معينة بذاتها ومنها تسههيل االسهتي ء علهى المهال ب

 العام .

 

منهه علهى أن حظهر  40وال ينال من ذل  أن يكون الدسهتور  هد نها فهى المهادة 

ههى التهى تقهوم علهى التمييهه فيهها علهى أسهام التمييه بين المواطنين فهى أحهوال بينهها 
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خ فهى  الجنم أو األصل أو الل ة أو الدين أو العقيهدة ص ألن مهرد ذله  أنهها األك.هر شهيوعا

لكهان التمييهه بهين ص يذ لهو صهت ذله   وال يدل البتة على انحصاره فيههاص  الحياة العملية

خ ص وهههو مهها ينهها ض  اعههدة المسههاواة التههى كفلههها  المههواطنين فيمهها عههداها جههائه دسههتوريا

 الدستور ويحول دون يرساء أساسها وبلوق غايتها.

 

يال أن ومههن المقههرر أن صههور التمييههه المجافيههة للدسههتور وان تعههذر حصههرها 

 وامها كهل تفر هة أو تعطيهل أو اسهتبعاد ينهال بصهورة تحكميهة مهن الحقهوق والحريهات  

التههى صههانها الدسههتور أو القههانون وذلهه  سههواء بإنكههار أصههل وجودههها أو تعطيههل أو 

خ انتقاا آ.ارها بما يحول دون مباشرتها على  دم الم ساواة الكامل بهين المهؤهلين  انونها

مكهرراخ يجهراءات جنائيهة السهالف  206ولما كان ما تقدم فإن نا المادة ص  ل نتفاع بها

خ على تحكم وتمييه منهى عنهما بهنا المهادة  مهن الدسهتور فيه خ  40الذكر يكون مبنيا

ب هى أن عن أنه است.ناء وارد على غير محهل مفتقهراخ يلهى األسهم المويهوعية التهى ين

 .يقوم عليها

 

نتيجة غير عادلة يذ يصبت المتهمون فى ظله ـ بارتكهاب كما ينطوى كذل  على 

جرائم تمم أمن الدولة عند التحقي  معهم ـ أ ل رعاية وأدنى منهلة فهى نظهر المشهرع 

 .عن عامة المتهمين

 

وييههحى المههتهم بارتكههاب جريمههة القتههل العمههد بسههب  اإلصههرار والترصههد أو 

خ عنههها أو لجلههب المههواد المخههدرة باختطههاف أ ن.ههم بههاإلكراه أو التحايههل وموا عتههها كرههها

يحظى عند التحقيه  معهه بقصد اإلتجار ص والعقوبة المقررة لتل  الجرائم هو اإلعدام ص 

مههن  بههل النيابههة العامههة بيههمانات أ ههوى وتفههوق يههمانات مههن يههتهم بجنايههة رشههوة أو 

 .كل منها دون عقوبة اإلعدام تسهيل االستي ء على المال العام وعقوبة
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وعلههى ذلهه  فههإن النيابههة العامههة عنههدما تحقهه  مهه  القتلههة وم تصههبى المخطوفههات 

ال تمل  أن تأمر من تلقاء نفسهها بمرا بهة أحهادي.هم وجالبى المواد المخدرة من الخارج 

بل يتعين عليهها اسهتئذان القايهى الجهئهى أوالخ ص فهإذا أذن باشهرت ص  الهاتفية وتسجيلها

فهى حهين أنهها تتحلهل مهن ههذا االلتههام يذا ص اإلجراء وأن لهم تهأذن امتنعهت عهن اتخهاذه 

دون أن يكهون لههذه التفر هة مبهرر ص  تعل  األمر باتهام بجنايهة مهن جنايهات أمهن الدولهة

 . مقبول في خ عن مجافاتها ألحكام الدستور

 

يهد يهماناته وال ينال من ذل  ما هو مقرر من أن تنظيم يجراءات التحقيه  وتحد

وتعيين الجهة أو الجهات التى تباشره وحدود اختصاا كل منها هو من األمهور التهى 

خ للمصلحة العامة ب يهر معقهب ص  ألن حهد ههذا يقدرها المشرع ص فى يوء ما يراه محققا

خ فهى الدسهتور باعتبهاره القهانون األسهمى الهذى  بداهة يال يههدر المشهرع أو يخهالف نصها

 . ت أن تنهل على أحكامهيجب على كل التشريعا

 

والمحكمة الدسهتورية العليها  تجم  األحكام الصادرة عن كل من محكمة النقضو       

سههلطة وحهه  وواجههب محكمههة المويههوع فههى يهههدار الههنا األدنههى فههى التشههري  علههى 

ص وأنهها مهن  واالمتناع عن تطبيقه حينما يتعارض م  الدستور الهنا القهانونى األعلهى

باالمتناع عهن تطبيهـ  النهـا الهذى يخهالف أحكهام كمة المويوع ـ .م تختا ـ أى مح

لما ههو مقهرر مهن أن الدسهتور ههو القهانون األعلهى صهاحب الصهدارة علهى ص  الدستور

فهههإذا تعاريهههت ههههذه ) أى ص  مهههـا دونهههه مهههن تشهههريعات يجهههب أن تنههههل عهههن أحكامهههه

م الدسهتور ـ  وجهب التههام أحكها( ـ  نصوا القانون (  م  تل   ) أى أحكام الدستور 

يستوى فى ذل  أن يكون التعــارض سابقـهـا أو الحقها علهى العمهل ص   ويهدار ما سواها

 .   بالدستور
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ومهن المقههرر كههذل  أنهه ال يجههوه لسههلطة أدنههى فهى مههدارج التشههري  أن تل ههى أو        

تعههدل أو تخههالف تشههريعا صههادرا مههن سههلطة أعلههى ص  فههإذا فعلههت السههلطة األدنههى ذلهه  

ى المحكمههة أن تلتهههم بتطبيهه  التشههري  صههاحب السههمو والصههدارة أال وهههو تعههين علهه

يذ تعتبههر  الدسههتور وعههدم تطبيهه  مهها عههداه مههن أحكههام متعاريههة معههه أو مخالفههة لههه

  منسوخة بقوة الدستور ذاته  .

 

مههن  ههانون اإلجههراءات  47وأخهذا بهههذا المبههدأ  يهت محكمههة الههنقض بههأن المهادة       

.هم ص  واعتبرتهها منسهوخة بقهوة الدسهتور مهن الدسهتور 44ادة الجنائية تخالف نها المه

ولهم  ص سالفة الهذكر  47جاءت المحكمة الدستورية العليا و يت بعدم دستورية المادة 

تههذكر المحكمههة الدسههتورية فههى حكمههها أن محكمههة الههنقض بحكمههها السههاب  جههاوهت 

التهى كانهت  اختصاصها أو ينطهوى علهى .مهة اعتهداء علهى سهلطة المحكمهة الدسهتورية

  ائمة  بل المحكمة الدستورية العليا وبذات االختصاا  . 

  258ـ ا  60ـ ر م  26ـ م 24/3/1975*  نقض 

 يهائية  4لسهنة  5ـ  يهية ر هم  2/6/1984*  حكم المحكمهة الدسهتورية بتهاري  

 . دستورية

 

حكههم آخههر لمحكمههة الههنقض ـ  1993مههن سههبتمبر سهنة  15كمها صههدر بتههاري          

مههن  ههانون اإلجههراءات الجنائيههة منسههوخة بقههوة الدسههتور لمخالفتههها  49تبههار المههادة باع

 .    منه 41المادة 

  703ـ ا  110ـ ر م  44ـ م 15/9/1993*  نقض 

 

  2004أبريهل  28و د  يت محكمة النقض فى حكمها الصهادر بجلسهة           

ى القيههية ق( المرفوعههة عههن الحكههم الصههادر فهه30342/70فههى القيههية ر ههم   )



186 

 

جنايههات كسههب غيههر مشههروع  المحكههوم  فيههها بإدانههة محههافظ  1836/1989ر ههم

بههنقض الحكههم  الجيهههة األسههب  عههن كسههب غيههر مشههروع ص والقايههى فههى منطو ههه 

ويل ههاء عقوبههة الههرد المقيههى بههها  المطعههون فيههه وبههراءة الطههاعن ممهها أسههند يليههه

فقهرة  ل المهادة ال.انيهةوذل  على سند من عدم  جهواه أعمهابالنسبة لبا ى الطاعنين 

فههى شههأن  الكسههب غيههر المشههروع ويهمالههها  1975لسههنة  62.انيههة مههن القههانون 

 .   من الدستور 67لمخالفتها لنا المادة  

 

وخ صة ما تقدم جميعه أنه فى األحوال التهى يهرى فيهها القيهاء العهادى أن       

فههى مسههألة القههانون  ههد نسههخه الدسههتور بههنا صههريت فههإن ذلهه  ال يعتبههر فصهه  

ويترتب على هذه النتيجهة أن الحكهم فهى ههذه الحالهة األخيهرة ال يحهوه ص  دستورية

 .   سوى حجية نسبية فى مواجهة الخصوم دون الكافة

 

فهه  جههدال أن محكمههة المويههوع تخههتا باالمتنههاع عههن يعمههال وتطبيهه  أى       

ر ههو لمها ههو مقهرر مهن أن الدسهتونا ـ أدنهى مهن الدسهتور ويخهالف أحكامهه ص 

القههانون األعلههى صههاحب الصههدارة علههى مهها دونههه  مههن تشههريعات يجههب أن تنهههل 

 فهإذا تعاريهت ههذه مه  تله  وجهب التههام أحكهام الدسهتور ويههدار ص  على أحكامه

مهها سههواها  ص يسههتوى فههى ذلهه  أن يكههون التعههارض سههابقا أو الحقهها علههى العمههل 

 . بالدستور

 

طة أدنى فهى مهدارج التشهري  أن تل هى ال يجوه لسلومن المقرر كذل  بأنه         

ص فهإذا فعلهت السهلطة األدنهى أو تعدل أو تخالف تشهريعا صهادرا مهن سهلطة أعلهى 

تعين على المحكمهة أن تلتههم بتطبيه  التشهري  صهاحب السهمو والصهدارة أال ذل  
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يذ  وههو الدسههتور وعهدم تطبيهه  مها عههداه مههن أحكهام متعاريههة معهه أو مخالفههة لههه

 الدستور ذاته  .   تعتبر مفسوخة بقوة

  

أنه فى األحوال التهى يهرى وحاصل ما تقدم جميعه وأوردناه من أحكام ص           

فيها القياء العادى أن القانون  د نسخه الدستور بنا صهريت فهأن ذله  ال يعتبهر 

ويترتهب علهى ههذه النتيجهة أن الحكهم فهى ههذه الحالهة ص  فص  فى مسألة دسهتورية

 .  حجية نسبية فى مواجهة الخصوم دون الكافة األخيرة ال يحوه سوى

 

فإنههه مههن المقههرر فههى  –وأسههلفناه  –وفيهه خ عمهها  يههت بههه محكمههة الههنقض      

منها بحيدة المحقه  أو بكفالهة  اتصل ياء النقض أن الشرعية اإلجرائية سواء ما 

 اتصهلالحرية الشخصية والكرامة البشرية للمتهم ومراعهاة حقهوق الهدفاع ص أو مها 

وعهدم مناهيهته ص  بمبهدأ مشهروعية الهدليلوجوب التههام الحكهم الصهادر باإلدانهة ب

أع ههها الدسههتور والقههانون وحههرا  ألصههل الدسههتور ـ جميعههها .وابههت  انونيههة

القياء على حمايتها ليم فقط لمصلحة خاصة بالمتهم وينمها بحسهبانها فهى المقهام 

اءة وتههوفير الطمأنينههة األول تسهتهدف مصههلحة عامههة تتم.هل فههى حمايههة  رينهة البههر

ن ال لبهة معقهودة للشهرعية اإلجرائيهة ولهو أدى يعمالههها إللنهام بعدالهة ص ومهن .هم فه

 يهاء المحكمهة الدسهتورية  أنهذا باإليهافة يلهى  ص يلى يف ت مخط  من العقاب

وصهون حريتهه الشخصهية مهن كهل  افتهراض بهراءة المهتهمالعليا  د جرى على أن 

ومهن .هم ال يجهوه  ص 67ص  41دتين االدسهتور فهى المهعدوان عليها أمهران كلفهمها 

دحض أصل البراءة ب ير األدلهة التهى تقيمهها النيابهة العامهة وتبله   وتهها اإل ناعيهة 

 . ل البراءةصوب ير ذل  ال ينهدم أص مبل  الجهم أو اليقين 

وغنى عن البيان ص أنه ال يوجهد أى تعهارض بهين اختصاصهات المحكمهة           

وبهين واجهب القيهاء بعامهة فهى ص  العليا بالفصل فى دسهتورية القهوانين الدستورية
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. نصوصهههه األعلهههى  ويعمهههال ص اسهههتبعاد تطبيههه  النصهههوا المخالفهههة للدسهههتور

بههنا الدسههتور م.لمهها هههو مخاطههب بههنا القههانون والقههرارات  فالقايههى مخاطههب

الجمهوريههة .ههم الصههادرة عههن رئههيم الههوهراء .ههم الوهاريههة وهلههم جههرا ص وواجبههه 

ويقتيهيه ذله  أن  لهمه بإجراء المواهنة بين نصوا هذه القهوانين يذا اختلفهت صي

وأن يمتنهه  عههن تطبيهه  الههنا األدنههى ص  ـ الههنا األعلههى االخههت فيطبهه  ـ عنههد 

ص  عن تطبي  النا األدنهى فهى القهانون االمتناعوهذا ص  مرتبة فى السلم التشريعى

التههى تملهه  الحكههم بعههدم  ال يتعههارض مهه  اختصههاا المحكمههة الدسههتورية العليهها

و يهههاؤها يترتهههب عليهههه نسهه  ويل هههاء وحهههذف لهههنا أوالنصهههوا ص  الدسههتورية

المقيى بعدم دستوريتها من المدونة التشهريعية مهن تهاري  نشهر حكمهها بالجريهدة 

ص فإنهه  اصهر  أما امتناع القايى عن تطبي  الهنا األدنهى فهى القهانونص  الرسمية

وال يترتهب عليهه نسه  عوى المعرويهة عليهه ص على استبعاد تطبيقه فى وا عة الهد

رت ى سداد ذل  ـ أن يحكهم علهى مقتيهاه ص اص بل لقياء آخر ـ يذا  أو يل اء النا

عهن تطبيه  الهنا  االمتنهاعأنه ال تعارض بين واجب القايهى فهى ومن هنا يبين 

األدنى فى القانون المخالف للدستور ص وبين اختصاا المحكمة الدسهتورية العليها 

بعهههدم  حهههذف الهههنا المقيهههىوههههو وحهههده الهههذى يترتهههب عليهههه  م الدسهههتوريةبعههد

 . دستوريته من المدونة التشريعية

  

مكههرراخ يجههراءات جنائيههة  206وال يخفههى أن هههذا الههدف  بعههدم دسههتورية المههادة 

دف  يتعل  بالنظام العام ولهذا يجوه للطاعن أن يتمسه  بهه  1980لسنة  105والقانون 

يههها الههدعوى ولههو ألول مههرة أمههام محكمههة الههنقض طالمهها أن فههى أيههة حالههة تكههون عل

عناصره متوافرة من وا   الحكهم محهل الطعهن ذاتهها وال يحتهاج بيانهها إلجهراء تحقيه  

 .يخرج عن والية محكمة النقض 
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األسههباب المتعلقههة بالنظههام العههام يجههوه بههأن  »:  ومههن المقههرر فههى هههذا الصههدد

بل يجهوه لهها أن تأخهذ بهها مهن ص  محكمة النقضللطاعن أن يتمس  بها ألول مرة أمام 

تلقهاء نفسهها بشهرط أن يكههون وجهه السهبب ظهاهراخ مههن االطه ع علهى ذات الحكههم دون 

 .«الرجوع يلى أوراق أخرى 

 235ـ ا  67ـ ر م  8ـ م  12/3/1957*  نقض    

 

ويذ خالف الحكم المطعهون ههذا النظهر ص فإنهه يكهون  هد شهابه   صهور بالتسهبيب 

 مكرر أ.ج رغم عدم دستوريتها  بما يستوجب نقيه . 206اد يلى المادة واالستن

 

َ:ََقصورَآخرَفىَالتسبيب:ََََََثالثاًَ

كههان تقريههر  سههم أبحهها  التهييههف والتهويههر مههن بههين األدلههة التههى تسههاندت يليههها 

محكمة المويوع فى  يائها بإدانهة المتهمهين ومهنهم الطهاعن وحصهلت المحكمهة مهن 

رد بهه بهأن خههاتم شهعار الجمهوريهة وخهاتم الهر م الكهودى المنسههوبين ذله  التقريهر مها و

لمكتب صحة شبرا .ان ال.ابتة على شهادة سا ط  يد المهي د باسهم/ ............. مقلهدين 

. 

 

وذل  دون أن تبين المحكمة فهى حكمهها العناصهر واألدلهة والقهرائن علهى .بهوت 

له  النتيجهة وههم .بهوت تقليهد الخهتم هذا التقليد بحيه  تنهت  تله  العناصهر والمقهدمات ت

يجههراءات جنائيههة والتههى نصههت علههى وجههوب  310المههذكور وفهه  مهها أوجبتههه المههادة 

اشتمال الحكهم علهى بيهان مفصهل ووايهت لميهمون كهل دليهل مهن األدلهة التهى تتسهاند 

. يليههها المحكمههة فههى  يههائها باإلدانههة بحيهه  ال يشههوبه .مههة تجهيههل أو تعمههيم ويجمههال 

طي  محكمههة الههنقض مباشههرة سههلطتها علههى الحكههم لبيههان مههدى صههحة وذلهه  حتههى تسههت

تطبي  القانون ـ وهو أمر يستحيل عليها مباشرته متى كان الحكم  د تسهاند فهى  يهائه 
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خ ببيان نتيجته فحسهب دون بيهان ميهمونه ومقدماتهه التهى تحمهل  يلى الدليل الفنى مكتفيا

 تل  النتيجة فى منط  سائ  ومقبول .

 

خ لقصوره يذ انتهى يلى .بوت تقليد الخاتم المويهوع علهى ولهذا كان ال حكم معيبا

مههن الطههب  المحههرر المهههور السههالف الههذكر اسههتناداخ يلههى ذلهه  التقريههر الفنههى الصههادر

دون بيههان عناصههر التقليههد وأسههباب ذلهه  التقريههر الشههرعى ومهها جههاء بههه أنههه خههتم مقلههد 

 . والتى انتهى فيها يلى .بوت تقليده 

 

 َلنقضَبأنهَقضتَمحكمةَاو:ََ

مكتفيها باإلشهارة يلهى يذا  كان الحكم  د عهول علهى تقريهر الصهفة التشهريحية   »       

وكهان ال يبهين مهن الحكهم أن ـ نتيجته دون بيان سبب الوفاة على نحو مفصل ووايهت 

خ شههام خ  المحكمهة  حههين استعريههت األدلههة فههى الههدعوى كانهت ملمههة بهههذا الههدليل يلمامهها

لتمحيصه التمحيا الشامل الكافى ص ـ الهذى  يهدل علهى أنهها  امهت  يهيىء لها الفرصة

ص ـ فهإن الحكهم   بما ينب ى عليهها مهن واجهب تهد ي  البحه  للتعهرف علهى وجهه الحقيقهة

خ نقيه واإلحالة .   « يكون معيبا لقصور بيانه متعينا

 ق 6047/52ـ طعن  1000 ا ـ 207 ر م ـ 33ـ م 14/12/1982نقض *  

 ق 2365/51ـ طعن  11 ا ـ 1 ر م ـ 33ـ م 3/1/1982نقض *  

       

يذا كههان الحكههم عنههدما تعههرض للتقريههر الطبههى  »ولمهها هههو مقههرر كههذل  بأنههه :         

فهإن مهها التشهريحى ص ـ  هد ا تصههر  علهى وصهف اإلصههابات الهواردة بهذل  التقريههر ص ـ 

لتهى حهد.ت أ.بته من ذل  يكهون  اصهر فهى بيهان رابطهة السهببية بهين تله   اإلصهابات ا

 . « بالمجنى عليه وبين الوفاة

 ق 1264/30طعن  771 ا ـ 147 ر م ـ 11ـ م 7/11/1960نقض *  

 1332/30ـ طعن ر هم  815 ا ـ 156 ر م ـ 11ـ م 22/11/1960نقض *  
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 ق

 َوقضتَمحكمةَالنقضَبأن:َ

دون التهدليل علهى  ص ـيدانة المتهم عهن جريمهة اليهرب المفيهى يلهى المهوت  »      

 ص ـرابطة السبيبة بين يصهابة المجنهى عليهه ووفاتهه ص ـ يسهتناداخ يلهى تقريهر فنهى  توافر

يشعهد  صههوراخ ال يصهححه عههرض الحكهم إلصههابة المجنههى عليهه مههن وا ه  ذلهه  التقريههر 

  . « مادام  د أغفل صلة الوفاة باإلصابة ـو وله أن اليرب أدى يلى وفاته 

 ق 163/37ـ طعن ر م  639 ا ـ 134 ر م ـ 28م ـ  22/5/1977* نقض 

 

خ يياف يلى ما تقدم  ا فهى بيهان مها يذا كهان ذله  التقليهد كافيها أن الحكم جاء  اصرخ

ألن التقليههد فههى األختههام والع مههات ص  لخههداع آحههاد النههام بههه عنههد التعامههل مههن عدمههه

التجارية يقهوم علهى المحاكهاة التهى تهتم بهين المشهابهة ل صهل والتقليهد ص ومهن .هم فخلهو 

وصههف الع مهة أو الخههاتم الصههحيت ونظائرههها المقلهدين ص ومههن بيههان أوجههه  الحكهم مههن

واستناده فهى .بهوت تهوافر التقليهد علهى مجهرد مها ورد نتيجهة ص  التشابه والتطاب  بينهما

ي.بهات تهوافر العناصهر ص حي  كان يتعين على ذل  التقرير  التقرير الفنى يكون  اصرا

ص وههذا القصهور يسهتوجب  لخهداع آحهاد النهامالتى تفيهد وجهود ههذا التشهابه بمها يكفهى 

نقض الحكم المطعهون فيهه طالمها أن المحكمهة اسهتندت فهى حكمهها بإدانهة الطهاعن يلهى 

ذل  الدليل المشوب بالقصور ص ولو تساندت فى حكمها يلهى أدلهة أخهرى لمها بينهها مهن 

 تساند كما سب  البيان.

 

 َكماَقضتَبأن:َ

يقهوم علههى المحاكههاه التههى تهتم بههها المشههابهة بههين يههة التقليهد فههى الع مههات التجار »     

األصل والتقليهد ومهن .هم فخلهو الحكهم مهن وصهف الع مهة الصهحيحة والع مهة المقلهدة 

 وجه التشابه والتطاب  بينهمها ويسهتناده فهى .بهوت تهوفر التقليهد علهى كتهاب يدارةأومن 
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خ بالقصههور الع مهات التجاريههة أو رأيهها مههن وجهود تشههابه بهين الع متههين يجع لهه مشههوبا

ألن القايى فى المواد الجنائية ينما يستند فى .بوت الحقائ  القانونيهة يلهى الهدليل الهذى 

 0 « يقتن  به وحده وال يجوه أن يؤسم حكمه على رأى غيره

 573 ا ـ 157 ر م ـ 8ـ م  أحكام النقض ـ م  3/6/1957نقض  *

 

لطههاعن ص وههى السههجن وال ينهال مهن ذلهه  أن تكهون العقوبهة المقيههى بهها يهد ا

لمها ههو مقهرر المشدد لمدة خمم سنوات مبررة بالنسبة لبا ى الو ائ  المؤ.مة األخرى 

من أنه ال محل لتطبي  نظريهة العقوبهة المبهررة متهى نهاهع المهتهم فهى صهورة الوا عهة 

وهو وا   الحال فى الدعوى الما.لة حي  أنكر الطاعن مها نسهب يليهه وأصهر ص  برمتها

 األمهر الهذى.  ه بالوا عهة برمتهها فهى جميه  مراحهل التحقيه  والمحاكمهةعلى نفى صهلت

خ بطلب نقض الحكهم محهل ههذا  يتحق  به مصلحته فى التمس  بهذا الدفاع واتخاذه وجها

 الطعن واإلعادة.

  985ـ ا 188ـ ر م  37ـ م  30/11/1986*  نقض 

 *  أحكام النقض سالفة البيان بشأن العقوبة المبررة 

 

لههم تبههين فههى حكمههها كيفيههة اكتشههاف آخههر فههإن محكمههة المويههوع  ومههن جانههب

ص  الو ههائ  محههل اتهههام الطههاعن وبهها ى المتهمههين والتههى تههم القيههاء بههإدانتهم بنههاء عليههها

تله   على أ.ر اكتشاف الوا عة تم ييقاف صرف  يمهةواكتفت فى بيان ذل  بقولها ينه : 

لتهأمين فهى وا عهة وفهاة المهؤمن الو.يقة بعد أن تشك  مسئولو المطالبات بشركة مصر ل

المسههئولين الههذين كههان يتعههين دون أن تبههين المحكمههة فههى حكمههها أسههماء هههؤالء عليههه ص 

سماع شهادتهم أمام سلطة التحقي  ص ويذا كان  د فات ذله  علهى تله  السهلطة فقهد كهان 

علههى محكمههة المويههوع  بههل يصههدار الحكههم المطعههون فيههه تههدار  هههذا القصههور فههى 

تهدائى باعتبارهها سهلطة الحكهم ولهها بهل عليهها أن تسهتكمل تحقيه  الهدعوى التحقي  االب
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أمامها ولو دون طلب من الدفاع ألن هذا هو واجبها فهى المقهام األول وال يجهوه بحهال 

 أن يكون رهن مشيئة المتهمين أو دفاعهم .

  

العبههرة فههى المحاكمههات الجنائيههة بالتحقيقههات التههى تجريههها ولمهها هههو مقههرر بههأن 

سهواء إل.بهات التهمهة  مة بالجلسة وتسهم  فهى خ لهها الشههود وتحقه  فيهها األدلهةالمحك

وكهان علهى المحكمهة أن تكلهف النيابهة العامهة باسهتدعاء يد المتهمين أو نفيها عهنهم ص 

ص ومحهال ي هامتهم ويع نههم بالحيهور  هؤالء المسئولين بعد االستع م عن أشخاصههم

سهماعهم بعهد حلهف اليمهين القانونيهة فهى حيهور أمام المحكمهة بالجلسهة التهى تحهددها ل

بهل ههم  ألنهم ليسوا من شهود النفى حتهى يكلهف المتهمهون بهإع نهمالمتهمين ودفاعهم 

ويمكن أن يكهون أل هوالهم وشههادتهم من شهود الوا عة الذين عاينوا أحدا.ها وو ائعها ص 

التههى  رهههاالتههى تسههمعها المحكمههة ألول مههرة مهها يحملههها علههى العههدول عههن وجهههة نظ

يذ ال يجوه بحال أن تبدى المحكمة رأيهها فهى دليهل استقرت فى عقيدتها  بل سماعهم ـ 

ـ هههذا يلههى أن معلومههات هههؤالء المسههئولين  ههد  لههم يشعههرض علههى بسههاط البحهه  أمامههها

خ  خ ووايههحا تكشههف عههن أن و ههائ  التهويههر وت ييههر الحقيقههة المقههول بههها كههان مفيههوحا

من كشفه دون عناء ال يمكن أن ينخدع بهه أحهد مهنهم أو  وبذل  تمكنواللوهلة األولى ص 

 . سواهم

 

خ بحيه  ال ينخهدع بهه أحهد  خ جليها ذل  أن  التهوير وتقليد الحقيقة متى كان وايهحا

من شأنه أن ينفى وصف التجريم عهن الوا عهة برمتهها النعهدام اليهرر الهذى يمكهن أن 

 .يترتب عليه

 

عى المهههوظفين المختصهههين كمههها كهههان علهههى محكمهههة المويهههوع كهههذل  أن تسهههتد

بشركة مصر للتأمين والمسئولين عهن التحهرى عهن مهدى مه ءة المهؤمن عليهه و درتهه 
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ص خاصههة وأن  يمههة الو.يقههة محههل التههداعى مبلهه  يههخم هههو  علههى سههداد أ سههاط التههأمين

خمسهمائة ألههف جنيههه ص وهههذا التحهرى أمههر معلههوم للكافههة خاصهة يذا كههان مبلهه  التههأمين 

 بالنسبة للوا عة محل التداعى . كبيراخ كما هو الحال

 

لشهركة التهأمين أطباءهها الخصوصهيين الهذين يختصهون  بتو يه  الكشهف كما أن 

المههؤمن  الطبههى علههى راغبههى التههأمين علههى حيههاتهم  بههل تحديههد أ سههاط التههأمين المكلههف

وتله  ص  وال يعتد فهى ذله  بهأى تقريهر طبهى آخهر يصهدر مهن غيهرهمعليه بسدادها  ص  

حتى تكون و هائ  الهدعوى مسهتوفاة  يتعين على سلطة التحقي  القيام بها التحقيقات كان

 لكافة عناصرها الجوهرية .

 

وألن تحقيهه  و ههائ  الههدعوى بمعرفههة المحكمههة يعينههها فههى النهايههة علههى تكههوين 

 المتهم أو براءته .  عقيدتها وا تناعها بإدانة

 

طبهى بعهد الكشهف  يذ من غيهر المتصهور عقه خ أن تكتفهى شهركة التهأمين بتقريهر

ص وال  على المؤمن عليه وت.  فيه دون أن تتأكد بنفسها مهن صهحة ههذا التقريهر الطبهى

يتحقهه  ذلهه  يال يذا كههان الطبيههب الههذى يقههوم بالكشـههـف هههو طبيههب الشههركة أو المتعا ههد 

وههذا الكشهف الطبهى يجهراء جوهـهـرى ال معها ألداء ههذا العمهل ويكهون محهل .قتهها ص 

يذ بنهاء علهى حالهة المهؤمن الصههحية  ص ة التهأمين يال بعهد اسههتيفائهيمكهن أن تصهدر و.يقه

ص وكههذل  الحههال بالنسههبة للتههأمين علههى المصههان  والمحهه ت  تقههدر  يمههة أ سههاط التههأمين

التجاريهة وغيرههها ف بههد مهن معاينتههها بمعرفههة المختصههين بشهركة التههأمين  بههل االتفههاق 

وبالتههالى فههإن الشههركة ال تعتمههد علههى ص  علههى التههأمين وتحديههد األ سههاط ويبههرام الو.يقههة 

اإل هرارات الفرديهة التهى يقهدمها راغبهى التهأمين واال أصهبحت أمهوال الشهركة عريهة 

 .لليياع بسبب اهمالها فى ح  نفسها 
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خ فهى ههذا الشهأن تسهتجلى مهن وكان يتعين على المحكمة  خ موسهعا أن تجرى تحقيقا

ولهو دون طلهب صهريت مههن  دتهاخ لهه كافهة ههذه العناصههر المتاحهة والمهؤ.رة فهى عقيهه

الدفاع ص ألنه متى .بت أن كافة المحهررات التهى تهم ت ييهر الحقيقهة فيهها ومنهها اإل هرار 

خ علهى سهداد  المنسوب للطاعن اصطناعه والذى يفيهد مه ءة المهؤمن عليهه و درتهه ماليها

أمين من الشروط الجوهرية لتمام وانعقهاد عقهد التهأ ساط التأمين ال يعد ـ هذا المحرر ـ 

غيههر الهم بمعنىههأن ذلهه  المحههرر  متههى .بههت أنههه غيههر الهم السههتكمال شههكله القههانونى

خ لعقد التأمين ونفاذ مفعولهه وأنهه يمكهن أن ينعقهد بدونهه ص ومهن .هم فههو  وليم  يروريا

 .محرر غير جوهرى وال تجريم فى شأن ت يير الحقيقة فيه 

  313ـ ا  63ـ ر م  14ـ م  1963 /4/ 9*  نقض  
 830ـ ا  178ـ ر م  25ـ م  8/12/1974ض *  نق

         

فهى التهويهر وصهف لت ييهر   «اليهرر  »من المتفه  عليهه فقهها و يهاء أن و         

ومهن هنها فهإن التهويهر  000الحقيقة ص ف  يعد ت يير الحقيقة تهويرا يالخ يذا كان يارا 

فههى بيههان جههوهرى مههن  ال يقهه  يالخ علههى محههرر لههه  يمههة فههى اإل.بههات ص بههل وال يقهه  يالخ 

  0البيانات التى أعد المحرر إل.باتها 

 

كهان  ال يعتهد باليهرر فهى التهويهر يالخ يذاأن القهانون  0 «جهارو  »ففى نظرية        

 0 كوسيلة ي.باتمن شأنه يهدار  يمة المحرر 

و مها  259ـ ا  371ـ ر هم   1986د . محمود نجيب حسنى ـ القسم الخاا ـ ط * 

 بعدها 

 
ال عقهاب أحكام محكمة الهنقض علهى أن التهويهر فهى المحهررات  استقرتو  د         

ص ـ و الههت فههى العديههد مههن  عليههه يال يذا و هه  فههى بيههان جههوهرى اعههد المحههرر إل.باتههه

ال يكفى للعقاب أن يكون الشخا  د  رر غيهر الحقيقهة فهى المحهرر ص بهل أحكامها انه 
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ء المحهرر الجوهريهة التهى مهن اجلهها يجب أن يكون الكذب  د و   فى جههء مهن أجهها

 .  اعد المحرر إل.باته

 830 ا ـ 178 ر م ـ 25ـ م  8/12/1974نقض *  

 313 ا ـ 63 ر م ـ 14ـ م  9/4/1963نقض *  

 512 ا ـ 112 ر م ـ 10ـ م  28/4/1959نقض *  

 245 ا ـ 53 ر م ـ 10ـ م  24/2/1959نقض *  

 291 ا ـ 239 ر م ـ 2انونية ـ ج ـ مجموعة القواعد الق 16/4/1931نقض *  

 114 ا ـ 106 ر م ـ 2ـ مجموعة القواعد القانونية ـ ج  20/11/1931نقض *  

  89 ا ـ 57 ر م ـ 5ـ مجموعة القواعد القانونية ـ ج 29/1/1940نقض *  

 154 ا ـ 85 ر م ـ 5ـ مجموعة القواعد القانونية ـ ج  25/3/1940نقض *  

  388 ا ـ 201 ر م ـ 5ة القواعد القانونية ـ جـ مجموع 3/2/1941نقض *  

               

بأنههه البيههان الههذى يكههون ي.باتههه فههى  عرفههت محكمههة الههنقض البيههان الجههوهرى و ههد      

ـ مجموعهههة  19/6/1930نقهههض )  « الهمههها السهههتكمال شهههكله القهههانونى »المحهههرر 

 ( 53 ا ـ 61   ر م ـ 2القواعد القانونية ـ ج 

   

ن بيهان الجنسهية فهى جهواه السهفر لهيم مهن البيانهات أت محكمهة الهنقض به يو        

) مجموعههة القواعههد القانونيههة ـ  25/2/35ص فقالههت فههى حكمههها الصههادر  الجوهريههة

ين اسهتخراج جهواه سهفر  »( ـ  الهت :  435 ا ـ 340ر هم ـ  3محمود عمر ـ ج 

أى  » هويهربجنسيه ليست له ال يستدعى الحصول عليهه يهرورة ارتكهاب التلشخا 

أن الت يير فى بيهان الجنسهية بجهواه السهفر ال يعهد تهويهرا ص ـ ويعله  األسهتاذ الهدكتور 

ال عقههاب أصهه  علههى مههن يههذكر اسههمه محمههود محمههود مصههطفى علههى ذلهه  فيقههول : 

ص ـ  ولكنهه يعطهى بيانهات أخهرى مكذوبههتذكرة سفر أو مرور  الحقيقى لدى استخراجه

كأن ي ير فى جنسيته أو يهذكر سهنا غيهر سهنه ص  تها بهال .بامما اعد المحرر  ولو كانت
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أو محهل ي امهة غيهر محلههه الحقيقهى ولهو أدى ذله  يلههى يخفهاء شخصهيته وكهان اإلخفههاء 

 .   «ا مقصود

 155ـه ر هم  1984ـ  8*  الدكتور محمود محمود مصطفى ـ القسم الخاا . ط     

  188/  187ـ ا

 

 ََوقضتَمحكمةَالنقضَبأن:َ

ال  ينطههوى علههى فههى عقههد الهههواج  الهوجههة بكههر علههى غيههر الحقيقههةن ي.بههات أ »      

جريمههة تهويههر ص اذ لههم يعههد عقههد الهههواج أصهه  إل.بههات هههذه الصههفة ص واشههتراط بكههارة 

 ـ 36 ر هم ـ 15ـ م  9/3/1964  ) نقهض  الهوجة ال يؤ.ر فى صحة عقد الهواج

ص ـ و هد  لمههادوعنوان اإل امة فى محير الجلسة ال يؤ.ر فى صهحة ا( ص ـ  176 ا

الشهخا  هد  هرر غيهر الحقيقهة  ال يكفى للعقهاب أن يكهون يت محكمة النقض بأنه   

الجوهريهة فى جهء من أجهاء المحهرر  بل يجب أن يكون الكذب  د و  فى المحرر ص 

فهإذا  هرر التهاب  مسهتلم اإلعه ن انهه ص وبنهاء عليهه  التى من اجلهها اعهد المحهرر إل.باتهه

على خ ف الحقيقة فان هذا ال يعد تهويهرا الن الت ييهر لهم يحصهل  يقيم م  المعلن يليه

 .  « فى بيان جوهرى من بيانات اإلع ن

  830 ا ـ 178 ر م ـ 25ـ م  8/12/1974 *  نقض 

 

أن التحقي  الذى تقوم به المحكمهة بنفسهها يعينهها فهى النهايهة يياف يلى ما تقدم 

ل يليهمهها كأسههام للحكههم فههى الههدعوى علههى تكههوين عقيههدتها وا تناعههها الواجههب الوصههو

ص كما أن المحكمة تم.هل للخصهوم الفرصهة األخيهرة لمراجعهة األدلهة بالبراءة أو اإلدانة 

وتدار  ما  د يكون  د فات أمره علهى سهلطة التحقيه  االبتهدائى مهن نقها و صهور ص 

 كما أن المحاكمة تم.ل للمتهمين الفرصة الوحيدة التى ماهالت متبقية أمامهم.
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ينب ى أن يكهون مسهتمداخ مهن ألن ا تناع المحكمة ب.بوت التهمة أو عدم ا تناعها و

ال.قههة التههى تههوحى بههها أ ههوال الشهههود أوال ومههن التههأ.ير الههذى تحد.ههه هههذه األ ههوال فههى 

 .نفوم  ياة الدعوى وهم ينصتوت يليها بأنفسهم

 

نطهوى ييياف يلى ما تقدم أن الحكم فى الدعوى بمجرد االط ع علهى أورا هها 

والشهه  علههى م ههامرة خطيههرة ال يههؤمن معههها احتمههال هلههل القيههاة وا تنههاعهم القاصههر 

ص ويذ  والمبتسههر بأدلههة  ههد تكههون أملتههها علههيهم أهههواء الخصههوم ورغبههاتهم الشخصههية

أمسههكت المحكمههة عههن يجههراء ذلهه  التحقيهه  رغههم أنههه ظههاهر التعلهه  بالههدعوى والهم 

خ واجب النقض   .للفصل فيها فإنه ييحى معيبا

 وقضتَمحكمةَالنقض:َ

بأن التفرم فى وجه الشاهد وحالته النفسهية و هت أداء الشههادة ومراوغاتهه أو »

ايطرابه وغير ذل  ممها يعهين القايهى علهى تقهدير أ والهه حه   هدرها. والحتمهال أن 

تج  الشهادة التى تسمعها المحكمة ويبها  للهدفاع منا شهتها مها يقنعهها ب يهر مها ا تنعهت 

 « ألخرى التى عولت عليهابه من األدلة ا

 801ـ ا  141ـ ر م  36ـ م  1985/  10/  2نقض *  

 

ويذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ص فإنه يكون مشوبا بعيب القصهور فهى 

 التسبيب مستوجبا النقض .

 

َ:ََقصورَآخرَفىَالتسبيب:ََََََرابعاًَ

مهن المتهمهين ـ  جاء بأسباب الحكم المطعون فيه أن الطاعن شار  ـ م  آخهرين

المهتهم األول بطريقهى االتفههاق والمسهاعدة فههى ارتكهاب جريمهة الشههروع فهى االسههتي ء 

ب ير حه  علهى أمهوال شهركة مصهر لتهأمين والمملهو  أموالهها لجههة عامهة ص وارتبهاط 
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تلهه  الجريمههة بجههرائم تهويههر محههررات مهههورة وتقليههد أختههام ص وويههعها علههى تلهه  

 بتهويرها .  المحررات واستعمالها م  العلم

 

وجاء اسهتدالل المحكمهة علهى تهوافر عناصهر ذله  االتفهاق وتله  المسهاعدة فهى  

عبــارات عامــة ومرسلــة ال يستخلا منها أن يرادة الطاعن  هد ت  هت واتحهدت مه  

وأن و وعها كان بنهاء علهى ص  يرادة اخخرين ص وتطابقت الرتكاب الجرائم سالفة الذكر

ص وخطة مويوعة تهم تنفيهذها بعهد أن أدى كهل مهنهم دوره  يعداد مسب  وترتيب ساب 

فيههها ص وهههى العناصههر ال همههة لتههوافر االتفههاق الههذى انتهههت المحكمههة يلههى .بوتههه بههين 

ص والههذى علههى أساسههه  يههت بههإدانتهم متيههامنين بههإدانتهم  الطههاعن وبهها ى المتهمههين

 بالسجن المشدد لمدة خمم سنوات لما و   منهم  . 

 

ن تويت فهى حكمهها عناصهر ههذا االتفهاق والقهرائن ى المحكمة أوكان يتعين عل

التى استخلصت منها  يامه بينهم والتى استدلت منها على أن يرادة كل منهم  هد ت  هت 

دون حه   واتحدت م  يرادات البا ين على االستي ء على أموال شهركة مصهر للتهأمين

ى تمهت بيهنهم والتهى تهم تسهجيلها واغتيالها بالباطل ص خاصة تل  المحاد.ات الهاتفية الته

والتى ذهبت المحكمة يلى .بوتها استناداخ يلى أ هوال الفنهى بهندسهة اإلذاعهة والتليفهيهون 

ص وبهذل  تكهون المحكمهة و هد ص والذى أجهرى تفريه  تله  المحاد.هات الهاتفيهة المسهجلة 

  افتريت وجود التواطؤ بين المتهمين على غير أسام وا عم صائب وهو مها ال يتفه

ص والهذى يسهتلهم أن تهورد المحكمهة فهى  وأصول االستدالل السديد عند القياء باإلدانة

حكمها األدلة المؤدية ل.بوت ذله  االتفهاق بهين المتهمهين وتهؤدى الهى تله  النتيجهة التهى 

ومعا بهة المسهاهمين فهى االتفهاق علهى أسهام المسهئولية التيهامنية تحمل  ياء الحكهم 

ى ال يمكههن  يامههها يال علههى أسههام .بههوت اتفهها هم مهه  بعيهههم التــههـى تجمعهــههـم والتـههـ
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ص وههو مها  صهرت المحكمهة   على مقارفة الجرائم التى  يت المحكمهة بهإدانتهم عنهها

 فى بيانه . 

 

ولما كان التيامن ال يفترض وال يشسهأل الجهانى يال عهن فعلهه الشخصهى وحهده  

ص ومهن .هم  الجنائيهة شخصهيةوال محل لمعا بتهه عهن فعهل ارتكبهه غيهره ألن المسهئولية 

خ لقصههور بيانههه يذ  أمسههكت المحكمههة عههن بيههان فههإن الحكههم المطعههون فيههه يكههون معيبهها

عناصر االتفاق المهعوم واألدلهة التهى استخلصهت منهها .بوتهه فهى جانهب الطهاعن فهى 

خ متعين النقض. ولهذا كانص  استدالل سائ  ومقبول  حكمها معيبا
 

كمهههههة فهههههى حكمهههههها عهههههن شههههههادة / وال يقهههههد  فهههههى ذلههههه  مههههها أوردتهههههه المح

..............عيو الر ابهة اإلداريهة والتهى جهاء بهها أن الطهاعن مشهار  فهى الجريمهة 

التههى و عههت وهههى الشههروع فههى تسهههيل االسههتي ء علههى أمههوال شههركة مصههر للتههأمين 

بطريهه  تهويههر أحههد و.ههائ  التههأمين علههى الحيههاة لصههالت مههن يههدعى / ............. بعههد 

يهههه / ............. ـ وأن تلههه  األسهههماء وهميههة أو أن الطهههاعن حهههرر وفههاة المهههؤمن عل

 ي راراخ بخط يده يفيد م ءته و درته على سداد أ ساط التأمين .

 

وكههذا مهها أيههافه الشههاهد مههن أن المههتهم السههادم  ههام بههاإلب ق عههن وا عههة الوفههاة 

بمحهل  الستصدار شهادة وفهاة باسهم/ .............. بعهد يحيهاره ج.هة شهخا مجههول

ي امتههه وطلههب تو يهه  الكشههف الطبههى عليههها الستصههدار تصههريت بالههدفن وشهههادة الوفههاة 

باسهم/ ................... وتهم اسههتخراج شههادة الوفههاة علهى خهه ف الحقيقهة وأن المههتهم 

األول تقههدم بطلههب للشههركة لصههرف مبلهه  التههأمين المقههرر بو.يقههة التههأمين علههى حيههاة 

هنهها  عقههودا عرفيههة حررههها المههتهم الرابهه  إل.بههات مهه ءة  المهدعو/ ............. ص وأن

 المؤمن عليه . 
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ذلهه  أن الطههاعن ال علههم لههه بتلهه  المحههررات المهههورة ص ولههم تويههت المحكمههة 

األدلة والقرائن التى استخلصت منها تهوافر القصهد الجنهائى لهدى الطهاعن وعلمهه بههذا 

كة التهأمين دون حه  بواسههطة التهويهر أو بقصهد الجنهاة فهى االسهتي ء علهى أمهوال شهر

المههتهم األول ص  علمهها بههأن .بههوت هههذا القصههد مههن األمههور الجوهريههة التههى يتعههين علههى 

المحكمهة أن تقهيم الههدليل عليهها بأسهباب سههائ ة ومقبولهة حيه  .بههت أن الطهاعن كههان ال 

يعلههم بههذل  المخطههط الههذى رسههمه بهها ى المتهمههين ولههم يتو هه  النتههائ  التههى حههد.ت ولههم 

 ه يلى ذل  االتجاه المنحرف والذى اتجه يليه المتهم األول وبها ى المتهمهينتنصرف نيت

 ص وال يلى الجرائم التى هدفوا يليها والى تحقيقها من وراء نشاطهم المنفرد .
 

 ََوبذلكَقضتَمحكمةَالنقضَوقالتَبأن:ََ

خ دون مظههاهر خارجيههة أو أعمههال »        اإلشههترا  فههى التهويههر وين كههان يههتم غالبهها

ية محسوسة يمكهن اإلسهتدالل بهها عليهه يال  انهه يتعهين ل.بوتهه أن تكهون المحكمهة  هد ماد

خ تبهرره  اعتقدت حصوله مهن  ظهروف الهدعوى وم بسهاتها طالمها كهان يعتقادهها سهائ ا

الو هائ  التهى أ.بتهها الحكهم ـ  فهإذا خلهت مدوناتهه مهن بيهان الظهروف والم بسهات التهى  

ى  ــههـة  واكتفــههـى التهويههر فههى األوراق الرسميتظههاهر اإلعتقههاد باشههترا  الطههاعن فهه

ارات عامه مجملة ومجهلة اليبين منها حقيقهة مقصهود الحكهم فهى شهأن ــى ذل  بعبــــف

وال يحقهه  بههها ال ههرض الههذى  صههده ص   الوا هه  المعههروض الههذى هههو مههدار األحكههام

  0«  الشارع من تسبيبها من الويو  والبيان فإنه يكون  اصرا بما يوجب نقيه

 ق 5802/52ـ طعن 371ـ ا  75ـ ر م   34ـ م 16/3/1983* نقض

 

 َََبأنهَأيضاوقضت:ََ

لما كان الحكم  د دان الطهاعن بجريمهة االشهترا   بطريه  االتفهاق والمسهاعدة ص  »    

فقد كان عليه أن يستظهر عناصر هذا االشترا  وطريقته وأن يبهين االدلهة الدالهة علهى 

 يامهها ص وذله  مهن وا ه  الهدعوى وظروفهها ص بيهد أن  ذل  بيانا يويحها ويكشهف عهن

مهها أورده الحكههم مههن مجههرد تههر  الطههاعن مكانهها خاليهها فههى أصههول ييصههاالت  التوريههد 
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اليفيهد فهى ذاتهه االتفهاق كطريه   مهن طهرق  0 ويجرائهه ييهافة بخهط يهده بعهد التوريهد

وههو ص  عليههاالشترا  ص يذ يشترط فى ذل  أن تتحهد النيهة علهى ارتكهاب الفعهل المتفه  

لم يهدلل الحكهم علهى تهوافره ص كمها لهم ي.بهت فهى حه  الطهاعن تهوافر االشهترا  بهأى  ما

 « 0 طري  آخر حدده القانون

 778 ا ـ 153 ر م ـ 34ـ م  15/6/1983نقض    * 
 

 ََوقضتَمحكمةَالنقضَبأنه:َ

أركهان جريمهة االشهترا  فهى التهويهر  يسهتظهرلهم كان الحكم المطعهون فيهه لما  »    

وكان مجرد كون الطاعن ههو صهاحب المصهلحة فهى التهويهر ال ص  يورد األدلة عليهاو

وال يهرد ـ بالقصهور فهان الحكهم يكهون مشهوبا  يكفى فهى .بهوت اشهتراكه فيهه والعلهم بهه

فهان العقوبهة تكهون  على ذل  بان المحكمة و د دانته بجريمة استعمال المحهرر المههور

دت عليه فهى .بهوت جريمهة االسهتعمال فهى حه  ذل  ألنها اعتمدت فيما اعتممبررة ص  

الطاعن وفى توافر اركانها على .بوت جريمة االشترا  فى التهويهر آنفهة الهذكر وههى  

ص   ال تصلت بذاتها أساسا صهالحا ال امهة اإلدانهة لقصهور الهدليل عليهها كمها سهلف القهول

كههان ال ولمها ممها يجعهل الحكهم مشههوبا بالفسهاد فهى االسهتدالل بالنسههبة لجريمهة االسهتعم

ذلهه  فإنههه يتعههين نقههض الحكههم المطعههون فيههه واإلعههادة بالنسههبة للطههاعنين كليهمهها وذلهه  

لوحدة الوا عة ولحسن سير العدالة دون حاجة يلى بح  با ى مها ي.يهره الطهاعن ال.هانى 

 «.  فى طعنه أو بح  أوجه طعن الطاعن األول

 ة  يائي 53لسنة  4780فى الطعن ر م  15/12/1982*  نقض   

 127 ا ـ 27ر م ـ  37ـ م  22/1/1986*  نقض   

 460 ا ـ 94 ر م ـ 34ـ م  30/3/1983*  نقض   

 ق1207/51ـ الطعن  978 ا ـ 171 ر م ـ 32ـ م  25/11/1981*  نقض        

 

 َََوقضتََكذلكَبأنه:ََ
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من المقرر أن الحكم متى كان  د  يى بإدانة المتهم فى جريمة اإلشهترا  فهى »       

لجريمة بطريقى اإلتفاق والمساعدة فإن عليهه أن يسهتظهر عناصهر ههذا اإلشهترا  ون ا

خ يويحها ويكشف عن  يامهها وذله  مهن وا ه  الهدعوى  يبين األدلة الدالة على ذل  بيانا

  0«  وظروفها ويال  كان  اصر البيان

 480ـ طعههن ر ههم   619ـ ا 122ـ ر ههم  15ـهه م26/10/1964نقههض *  

 ق 34لسنة

 837ـ ا  132ـ ر م  45ـ م  11/10/1994*  نقض 

 1303ـ ا   198ـ ر م  39ـ م  11/12/1988*  نقض 

 

 َََكماَقضتَمحكمةَالنقضَبأن:ََ

جهههواه ي.بهههات اإلشهههترا  بهههالقرائن ص ـ شهههرطه ورود القرينهههة علهههى وا عهههة          

التحريض أو اإلتفاق فى ذاته م  صهحة االسهتنتاج وسه مته ص ـ و الهت فهى واحهد مهن 

 : ـ  نيون أحكامها عي

مناط جواه ي.بات االشهترا  بطريه  االسهتنتاج يسهتنادا الهى  هرائن أن تكهون »         

القههرائن منصههبة  علههى وا عههة التحههريض أو االتفههاق فههى ذاتههه وأن يكههون يسههتخ ا 

الحكههم للههدليل المسههتمد منههها سههائ ا ال يتجههافى مهه  المنطهه  أو القههانون ـ فههإذا كانههت 

مد عليها الحكم فى يدانة المتهم والعناصر التى أستخلا منهها وجهود األسباب التى أعت

االشترا  ال تهؤدى الهى مها انتههى اليهه فعندئهذ يكهون لمحكمهة الهنقض بمها لهها مهن حه  

الر ابة على صحة تطبي  القانون أن تتهدخل وتصهحت ههذا اإلسهتخ ا بمها يتفه  مه  

 «   المنط  والقانون

 467 ا ـ 90ر م ـ 11ـ م  17/5/1960* نقض 

أما اإل رار الهذى ع هول عليهه الحكهم كهدليل يهد الطهاعن )المهتهم ال.هانى( والهذى 

فههو مجهرد ي هرار يفيد م ءة المهؤمن عليهه/ .............. علهى سهداد أ سهاط التهأمين ص 

. وال تكتفى شركة التـأمين عهادة  بههذا اإل هرار فردى وت يير الحقيقة فيه ال يعد جريمة
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وينمهها ؤمن عليههه والمتيههمن  درتههه وم ءتههه لسههداد أ سههاط التههأمين المههأخوذ علههى المهه

بشههركة التههأمين ويذا  صههرت  يخيهه  فههى كههل األحههوال لر ابههة المسههئولين ذوى الشههأن

 الشركة المذكورة فى الر ابة فعليها وحدها تق  م بة ذل  التقصير.
 

 :َوقضتَمحكمةَالنقضَبأن

ى ذمتهه لدائنهه ال يعهدو أن يكهون تحرير المدين على نفسه سنداخ بالدين الذى فه »

خ مههن جانههب محههرره وهههو خايهه  فههى كههل األحههوال لر ابههة مههن حههرر  ي ههراراخ فرديهها

لمصهلحته وهههو الههدائن وفهى هههذه الر ابههة اليهمانة الكافيههة للمحافظههة علهى حقههوق ذلهه  

الدائن ص فإذا  صر هو فى ح  نفسه بأن أهمل مرا بة مدينه عند تحرير سهند المديونيهة 

له أن يستعدى القانون عليه بحجة أنه ارتكهب تهويهراخ فهى سهند الهدين بت ييهر ف  يجوه 

 .  «الحقيقة فيه يذ ليم فيما يق  من المدين من هذا القبيل شمء فى معنى التهوير

ـ    349ـ  ر ههم  2ـ مهه  القواعههد القانونيههة ـ عمههر ـ  جههـ  1932يونيههو  27*  نقههض 

  597ا

 

أحكههام القيههاء وأحكههام محكمههة الههنقض أن ت ييههر مههن المتفهه  عليههه فههى الفقههه وو      

محههررات عرفيههة أو  ال يعههد تهويههرا سههواء تيههمنتهاالحقيقههة فههى اال ههرارات الفرديههة 

وألن اال ههرارات ص   المقهر  شخصهيا متعله  بمركههمحهررات رسهمية ألن الكهذب فيهها 

لمحهرر ص  بحيهه  ا الفرديهة تخيه  فههى كهل األحهوال لمراجعههة وتمحهيا مهن كتههب لهه

 0 مصيره على نتيجته ص وفى هذا الر ابة واليمانة الكافية يتو ف

ـ  8) بنصه عن االستاذ الهدكتور محمهود محمهود مصهطفى ـ القسهم الخهاا ـ ط      

ص ـ واالستاذ الدكتور محمود نجيب حسنى ـ  140ص  139ـ   م  117ـ ر م  1984

ء علهى األشهخاا القسم الخاا ـ الجرائم  الميرة بالمصلحة العامهة وجهرائم االعتهدا

 0(  225ص  224ـ ا  327ـ ر م  1986ـ ط 
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لهيم كهل  »وعلى ذل  كله تواترت أحكام محكمهة الهنقض ص ـ فقيهت بأنهه : ـ         

فى محرر يعتبر تهويرا يذا ما تعل  ببيان صادر مهن طهرف واحهد ومهن  ت يير للحقيقة

فإنهه ال عقهاب يذا  أن يأخذ حكهم اال هرارات الفرديهةغير الموظف المختا مما يمكن  

أو الكذب ص فههو بههذه الم.ابهة   ما كان هذا البيان ال يعدو أن يكون خبرا يحتمل الصدق

واال ههرارات الفرديههة ال يقههوم  0عريههة للفحهها بحيهه  يتو ههف مصههيره علههى نتيجتههه 

 «0 التهوير بالت يير فيها

 512 ا ـ 112 ر م ـ 10ـ م  28/4/1959*  نقض  

 462 ا ـ 100 ر م ـ 10ـ م  21/4/1959*  نقض 

 ا ـ 362 ر ههم ـ 2ـ مجموعههة القواعههد القانونيههة ـ ج  27/6/1932*  نقههض 

597 

 493ـ  391ـ مجموعة القواعد القانونية ـ ج  24/6/1935*  نقض 
 

 ـ 325ويقول االسهتاذ الهدكتور محمهود نجيهب حسهنى ) المرجه  السهاب  ر هم          

 ( : ـ  220،221ا 

وينمها ص  البيانات التى ا.بتها المهتهم ال تتعله  مباشهرة بمركهه ال يهر أما يذا كانت »     

فه  محهل للتهويهر ص  وتتناول عناصهره بالتعهديل المخهالف للحقيقهةص  تمم مركهه نفسه

وتطبيقهها لههذل  فههإن مههن ص ـ  مدلولههه القههانونى إلن الفعههل ال يتيههمن ت ييههرا للحقيقههة فههى

لصهيقه بهه ال يعهد م يهرا  عهن نفسهه صهفاتو ينفى ص أ ينسب لنفسه صفات ال يتمت  بها

 0 « للحقيقة

) بنصهه عهن الههدكتور محمهود نجيهب حسههنى ـ القسهم الخههاا ـ الجهرائم الميههرة      

ـ ا  325ـ ر ههم  1986بالمصههلحة العامههة وجههرائم اإلعتههداء علههى األشههخاا ـ ط 

 0(  221ص  220
 

 يفيهد أن المهؤمن  وبذل  يكون االتهام المسند للطاعن باصطناعه ي راراخ بخهط يهده

عليههه / ..............  ههادر علههى سههداد أ سههاط التههأمين وأنههه يمتلهه  شههركة مقهههاوالت 
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ال يعههدو مجههرد ي ههرار فههردى يخيهه  فههى جميهه  األحههوال لر ابههة ومصههن  ب سههتي  

 تقه  المسهئوليةص فإذا ما  صروا فى واجباتهم فعلهيهم وحهدهم المسئولين بشركة التأمين 

يكهن لهه شهأن ـ لهم  بفرض أن ما جهاء بهه مخهالف للحقيقهةـ  ار خاصة وأن هذا اإل رص 

 ين  . فى يبرام عقد التأم
 

وبههذل  انعههدمت كافههة أركههان الجههرائم المسههندة للطههاعن لتخلههف الههركنين المههادى 

خ  وهههو القصههد الجنههائىص  والمعنههوى بههأن هههذا القصههد ال يتههوافر يال يذا .بههت أن ص علمهها

داخل فهى و وعهها وههو عهالم بهها  اصهداخ تحقيه  الجانى  صد اإلسههام فهى الجريمهة وته

 . ال اية المؤ.مة التى استهدف تحقيقها من نشاطه المؤ.م

أن الجرائم التى و عت ما كانهت لتقه  كما لم تويت المحكمة فى حكمها ما يفيد  

ووايهت أن تله  الجهرائم كانهت والبهد وا عهة سهواء ص  لوال يسهام الطهاعن فهى و وعهها

ال أ.هر لهه  لطهاعن أو لهم يتهداخل حيه  كهان دوره .هانوى وهامشهمتداخل فى و وعهها ا

التهى يتعهين توافرهها ل.بهوت مسهاءلة  ص  وتل  هى رابطة السببيةسواء وجد أو لم يوجد 

المساهم فى الجريمة فهإذا لهم تتهوافر تله  الع  هة فه  محهل يذن لمسهاءلة ذله  المسهاهم 

 وهو الحال بالنسبة للطاعن . 

خ واجههب الههنقض ويذ خههالف الحكههم الم طعههون فيههه هههذا النظههر فإنههه ييههحى معيبهها

 واإلحالة.

 

 صهرت فهى بيهان الهركن المهادى ومن كهل مها تقهدم يتبهين أن محكمهة المويهوع 

وكههذل  المعنههوى وركههن ع  ههة السههببية الهه هم توافرههها فههى جريمههة تسهههيل االسههتي ء 

ههذا للطهاعن فهى  ص ألن مها سها ته مهن مقهدمات بالنسهبة على المال العام والشروع فيهها

الشأن ال يستخلا منها .بهوت ههذه األركهان وبهذل  ينههارت تله  الجهرائم مهن أساسهها 

المحكمههة بإدانتههه عنههها فيههها  بمهها فيههها جريمههة التهويههر المسههندة للطههاعن والتههى  يههت

خ مهه  بهها ى المتهمههين المقيههى بههإدانتهم الرتكابههها ص  وبههذل  تكههون و ههد باعتبههاره يههالعا
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ألركههان فههى جانبههه وهههو أمههر غيههر جههائه ألن األدلههة فههى المههواد افتريههت تههوافر تلهه  ا

خ وال تبنهههى علهههى الظهههن والفهههروض  خ ويقينيههها الجنائيهههة يتعهههين أن يكهههون .بوتهههها  طعيههها

 .واالعتبارات المجردة 

الهذى ي.بتهه  مهن الوا ه  الجههم واليقهيناألحكهام الجنائيهة يجهب أن تبنهى علهى ف      «

ظن واإلحتمال من الفروض واالعتبهارات المجهردة وال تؤسم على ال الدليل المعتبر ص

  »  0 واإلدلة اإلحتمالية
 132 ا ـ 28 ر م ـ 28ـ م  24/1/1977نقض *  

 180 ا ـ 39 ر م ـ28م  6/2/1977نقض  *  

 114 ا ـ 27 ر م ـ 24ـ م  29/1/1973نقض *  

 1184 ا ـ 268 ر م ـ 23ـ م  12/11/1972نقض *  

 120 ا ـ 22 ر م ـ 19ـ م  29/1/1968نقض *  

 1112 ا ـ 228 ر م ـ 24ـ م  2/12/1973نقض * 

 

 َكماَقضتَمحكمةَالنقضَبأن: 

ولهيم لهها ص  اال على الو ائ  ال.ابتة فى الهدعوىالمحكمة ال تبنى حكمها               «

وأن  0 » أن تقهههيم  يهههاءها علهههى أمهههور ال سهههند لهههها مهههن األوراق المطروحهههة عليهههها

على أسهم صهحيحة مهن أوراق الهدعوى فهإذا اسهتند الحكهم الهى  األحكام يجب أن تبنى

خ إل رواية أو وا عة ال أصل لها بتنائهه علهى أسهام فاسهد   فى التحقيقات فإنه يكون معيبها

« 0 
  50 ا ـ 8 ر م ـ 35ـ م  15/1/1984نقض  * 

  397 ا ـ 80 ر م ـ 33ـ م  23/3/1982نقض   *

 188 ا ـ 42 ر م ـ 26ـ م  24/2/1975نقض *  

 240 ا ـ 48 ر م ـ 30ـ م  12/2/1979نقض   *

 17 ا ـ 5 ر م ـ 23ـ م  3/1/1972نقض   *
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ال تقههام يال علههى األدلههة ومههن المقههرر فههى هههذا الصههدد أن المسههئولية الجنائيههة           

ُعتبهههر وال تؤسهههم بهههالظن واإلحتمهههال علهههى  القاطعهههة الجاهمهههة التهههى ي.بتهههها الهههدليل المش

 0 واإلعتبارات المجردةالفروض واإلحتماالت 
 46لسنة  1087ـ  طعن  132ا ـ  28ر م ـ  28م ـ  24/1/1977نقض *  

 ق 

 55سهنة  615طعهن   878ا  ـ 158ر م  ـ 36م  ـ17/10/1985نقض *  

 ق 

وخطتهه فهى ص  ال يعتهرف بقهرائن الخطهأومن المقرر لذل  أن الشارع الجنهائى          

الههى مبههدأ  وتسههتند خطههة الشههارع الجنههائى ص ذلهه  مختلفههة عههن خطههة الشههارع المههدنى

بهل   0من يرتكب فعه خ   ال يفترض خطأص  وتطبيقا لذل .  سئولية الجنائيةمشخصية ال

فهان لهم ي.بهت خطهأ ص  والمكلهف باإل.بهات ههو سهلطة اإلتههامص   يتعين ا.بات ذله  الخطهأ

   . أدون أن يكلفه با.بات أنه لم يأت خط ص المتهم تعين على القايى أن يبرئه

ـ ا  1786شههر  العقوبههات ـ القسههم الخههاا ـ للههدكتور نجيههب حسههنى ـ ط *   

414   

ـ ا  248ـ ر هم  2ـه  مه  القواعهد القانونيهة ـ عمهر ـ ج 23/4/1931نقض *  

300 

 993 ا ـ 194 ر م ـ 20ـ م  30/6/1969نقض   *  

 

وحيهه  ينههه لمهها تقههدم جميعههه فههإن الحكههم المطعههون فيههه يكههون و ههد ران عليههه 

 لبط ن بما يستوجب نقيه واإلعادة.ا
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َفىَطلبَوقفَتنفيذَالحكمَالمطعونَفيه

فإنه لما كان  تنفيذ الحكم المطعون فيه يـهـد الطاعـهـن مـهـن شهأنه أن يرتهب لهه 

خ ري.مها يفصهل  أيراراخ جسيمة ال يمكن مداركتها بما يحه  لهه طلهب و هف تنفيهذه مؤ تها

 فم هذا الطعن .
 

َابفلهذهَالأســــــــب

 

يلتمم الطاعن من محكمة النقض ـ بعهد يهم المفهردات للهومهها لتحقيه  أوجهه 

خ ري.ما يفصل فم هذا الطعن .   الطعن ـ  األمر بو ف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤ تا

َ:َوالحكــــم 

 :  بول الطعن شك خ .َأولاًَ

نقهض  : وفهى المويهوع ـ بعهد يهم المفهردات للهومهها لتحقيه  أوجهه الطعهن ـ َثانياًَ

 الحكم المطعون فيه واإلحالة.

 المحامى / رجائى عطيه

 

 

 

 

 

 

 

َتقاعسَعنَأداءَعملهَالوظيفىَـ

َتراخىَفىَنقلَمقتنياتَالمتحفَ.
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َــــــــــــــ

َ

َق17431ََ/21َنقضَرقمَ

َجنحَشمالَالجيزة26972ََ/2010َعنَالجنحةَالمستأنفةَرقمَ

َجنحَالدقىََ(12881ََ/2010َ)َ

َــــــــــــــ

 

َإخلالَبحقَالدفـــاعَــَوجوبَتنبـيـهَالمتهــمَودفاعــهََ

َفىَحالَتنييرَالمحكمةَللتهمةَ،َالتناقضَوالتضاربَفى

َأسبابَالحكمَ،َشخصيةَالمسيوليةَالجنائيةَ،َوجوبَإلمام

َالمحكمةَبكافةَعناصرَالدعــوىَ،َفىَوجــوبَالــردَعلــى

َلاقــــةالمستنداتَ،َوالإحاطةَبكافةَعناصرَالدعوىَ،َفىَع

َالسببيةَبينَالفعلَوالنتيجةَ،َالفسادَفىَالاستدلالَوالتعسف

َفىَالاستنتاجَ.

َــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 استينافَالقاهرةمحكمةَ

َدائرةَطعونَنقضَالجنح

َمذكــــــرة

َ

َبأسبابَالطعنَبالنقض
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 عنمحكوم يهده ـ طها)                            ..................... :َََالمقدمَمن

) 

وموطنهه المختههار مكتههب األسههتاذ/ محمههد رجههائى عطيههه ـ وشهههرته رجههائى             

 0شارع شريف باشا  ـ القاهرة   26عطيه ـ  المحامى بالنقض 

 النيابة العامة  :ََضــــــــــــد

 2011أبريهل  21فى من محكمة جنت مستأنف شمال الجيهة الصادر   :َفىَالحكـــم

 جههههنت مسههههتأنف شههههمال الجيهههههة   26972/2010ر ههههم  لجنحههههةفههههى ا

خ  جههنت الههد ى 12881/2010) بقبههول يسههتئناف ( والقايههى حيههوريا

............... المهههتهم األول ) الطهههاعن ( ـ  شهههك  وفهههى المويهههوع 

بتعديل العقوبة يلى الحبم سنة ص وكانت محكمهة أول درجهة  هد  يهت 

لههة حيههوريا بمعا بتههه بههالحبم .هه   سههنوات وكفا 12/10/2010فههى 

 عشرة آالف جنيه لطيقاف .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

َالوقائــــــع
 

 

(  ................... يلههى المحاكمههة الطههاعن المههتهم األول ) أحالههت النيابههة العامههة    

 يمن اختين بعد :

 المتهم األول  ) الطاعن ( ـ   .............. 1

  ى المتهم ال.ان ـ   ............... 2

 المتهم ال.ال  ـ   ...............3

 المتهمة الرابعة ـ   ...............4

 المتهمة الخامسة ـ   ...............5
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 المتهم السادم ـ   ...............6

 المتهمة السابعة ـ    ..............7

 المتهم ال.امن ـ   ...............8

 المتهم التاس  ـ   ...............9

 المتهم العاشر ـ ...............10

 المتهم الحادى عشر ـ ...............11

 

بههدائرة  سههم الههد ى ـ محافظههة  21/8/2010وذلهه   بوصههف أنهههم  فههى يههوم          

 الجيهة  : ـ

وهههم موظفههون عههامون تسههببوا بخطههئهم فههى يلحههاق يههرر جسههيم بههأموال جهههة         

سهر ة لوحهة فنيهة للفنهان فهان جهو  والمسهماة  عملهم وهى وهارة ال.قافهة والمتم.هل فهى

بههرة الخشهخاع والمقهدر  يمتهها بخمسهة وخمسهين مليهون دوالر أمريكهى وكهان ذله  

 : علىالوجه اختىناشئا عن يهمالهم  فى أداء وظيفتهم ويخ لهم بواجباتهم 

 

ــأول : ................ )طههاعن( ـ وهههو يعمههل وكههي  أول لههوهارة ال.قافههة  المــتهمَال

ورئهههيم  طهههاع الفنهههون التشهههكيلية والمفهههوض باختصاصهههات وهيهههر 

ال.قافة المالية واإلدارية لم يتخذ من اإلجهراءات والتهدابير ال همهة مها 

يحمهى بهه مقتنيههات متحهف محمهد محمههود خليهل وحرمهه ص يذ تقههاعم 

عهن أداء عملههه الههوظيفى بعههدم يدراج خطههة تطههويره يههمن الميهانيههة 

لخاصهههة بتطهههوير المتهههاحف لعـهههـدة العامهههة فهههى مشهههروع المواهنهههة ا

سنــوات ـ ولم يستخدم الهدعم المهالى اإليهافى فهى الميهانيهة السهنوية 

الذى يسمت له بإصهدار أوامهره بإصه   وصهيانة األجهههة المسهاعدة 

فى تأمين وحراسة مقتنيهات المتحهف مهن كهاميرات المرا بهة وأجهههة 
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انت عنصهرا بشهريا اإلنذار ـ ولم يوفر الوسائل األمنية البديلة سواء ك

أو فنيا ص وتراخى فى نقل مقتنيات المتحف بما يناسهب والحفهاظ علهى 

ال.روة القومية لمقتنياته م  علمهه اليقينهى بحاجهة المتحهف يلهى ذله  ـ 

 على النحو المبين بالتحقيقات  .

وهو المشرف على اإلدارة الهندسهية بقطهاع الفنهون : ................  المتهمَالثاني

لية بههوهارة ال.قافههة لههم ينفههذ أمههر اإلسههناد المباشههر لشههركة التشههكي

ممهها كاتههب االستشههارية لتطههوير المتحههف مالمقههاولين العههرب وال

أدى يلههى تههأخير أعمههال التطههوير وتسههليم العههرض المتحفههم فههم 

حينههه ولههم يههتم بههدوره يدراج خطههة تطههوير المتحههف بالمواهنههات 

اإلنهههذار السهههنوية مههه  علمهههه بعهههدم صههه حية أجهههههة المرا بهههة و

بههالمتحف وأن مقتنياتههه معريههة للسههر ة ي.ههر معاينتههه لههها علههى 

 النحو المبين بالتحقيقات .

 

................. ـ وههو مهدير عهام األمهن لقطهاع الفنهون التشههكيلية  : المـتهمَالثالـث

بوهارة ال.قافة لم يتخذ أى يجراء حيال تصور وسائل تهأمين المتحهف 

دة فههى تهههأمين حراسهههة مقتنيهههات بإصهه   وصهههيانة األجهههههة المسهههاع

المتحههف مههن كههاميرات المرا بههة وأجههههة اإلنههذار رغههم علمههه اليقينههى 

بذل  من خ ل معاينته الشخصية لها ولم يوفر العدد الكافة مهن أفهراد 

األمهههن داخهههل المتحهههف للحفهههاظ علهههى مقتنياتهههه علهههى النحهههو المبهههين 

 بالتحقيقات . 

 

ـ وهى مديرة المتحف والمسهئولة عهن كافهة مها  .................... :المتهمةَالرابعة

يباشر فيه من أعمال ويجراءات وتعلم بوجهود عطهل فهى األجهههة 
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المسهههاعدة فهههى تهههأمين وحراسهههة مقتنيهههات المتحهههف   كهههاميرات 

وأجههههة ينههذار   ولههم تقههم بويهه  النظههام الههذى يتناسههب مهه  تلهه  

ة الظروف ويكفل تأمين تل  المقتنيات يكل مها يتطلبهه ذله  مهن د ه

تنفيههذ ومتابعههة يجههراءات تفتههيع حقائههب الهائههرين أ.نههاء دخههولهم 

المتحههف والخههروج منههه ومههرافقتهم ومههرا بتهم حههال وجههودهم بههه 

 على النحو المبين بالتحقيقات . 

 

................ ـ وههى وكيلهة المتحهف والقائمهة بأعمهال مهديرة  :المتهمةَالخامسة

مباشههرة مهههام المتحههف فههى يههوم الحههاد  تخلفههت عههن الحيههور ل

أعمال وظيفتها دون عذر أو سند مما أدى يلهى عهدم انتظهام العمهل 

فههى المتحههف و صههور شههديد فههى متابعههة تنفيههذ يجههراءات تههأمين 

مقتنياته فى ظل علمها بسهوء حالتهه األمنيهة واإلداريهة علهى النحهو 

 المبين بالتحقيقات .

 

يهر فهى ميعهاد عملهه : ............... ـ وههو أمهين المتحهف لهم يحالمتهمَالسادس

وتقههاعم عههن القيههام بههإجراءات تههأمين المتحههف أ.نههاء فتحههه للجمهههور 

ولهم يرافه  الهائهرين أ.نههاء تجهولهم فيهه ص وعههدم مرا بتهه لههم ليههمان 

عدم العب  بمقتنياته أو سر تها فهى ظهل علمهه بعهدم صه حية أجهههة 

 المرا بة واإلنذار على النحو المبين بالتحقيقات .

 

: ................. ـ وههههى كاتبهههة بالشهههئون اإلداريهههة بهههالمتحف بعةالمتهمـــةَالســـا

باشهههرت عمههه  ال تخهههتا بهههه بهههأن  امهههت بفهههتت المتحهههف فهههى غيبهههة 

الموظهههف المخهههتا بهههذل  بالمخالفهههة للقواعهههد المعمهههول بهههها وعهههدم 
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اتخاذههها اإلجههراءات ال ئحيههة للحفههاظ علههى مقتنيههات المتحههف علههى 

 النحو المبين بالتحقيقات .

 

: وههم أفهراد األمهن القهائمون بتهأمين  نَمنَالثامنَحتىَالحـادىَعشـرالمتهمو

المتحف تقاعسوا عن حراسة مقتنياته وتأمينها وذله  بعهدم التأكهد مهن 

وجههود اللوحههات الفنيههة بأمههاكن عريههها علههى الجمهههور واسههتمرارية 

ذل  لحين يغ  ه المتحف ومن  الهائرين من اال تراب من المقتنيهات 

م بهها وعهدم مهرا بتهم لههم عنهد الهيهارة للحفهاظ علهى الفنية أو المسها

 تل  المقتنيات من السر ة على النحو المبين بالتحقيقات . 

 

 119ص  119مكهررا )أ( فقهرة أولهى ص  116وطلبت النيابة العامة معا بتهم بالمواد      

 مكررا/ أ عقوبات  . 

 

معا بههة المههتهم  يههت محكمههة أول درجههة حيههوريا ب 12/10/2010وبجلسههة         

األول ـ الطاعن / .............. بالحبم لمهدة .ه   سهنوات وكفالهة عشهرة آالف جنيهه 

 لو ف التنفيذ  . 

 

 يههت المحكمههة االسهههتئنافية  2011أبريهههل سههنة 21واسههتأنف المههتهم وبجلسههة        

 بقبول استئنافه شك  وفى المويوع بتعديل الحكم المستأنف يلى حبسه سنة واحدة  .

 

ولما كان الحكم االستئنافى الصادر يد الطاعن معيبا وباط  فقد طعهن عليهه           

بالنقض أمام  لم كتاب الجنت والجنايات بمحكمهة شهمال الجيههة ـ  وذله  بوكيهل يبيـهـت 

لــه توكيلــه حــ  الطعــن بالنقض ) التوكيل مرف  بإيصال التقرير بهالطعن ( ـ وذله  
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تتههاب  نيابههة شههمال الجيهههة  333/2011 يههد طعنههه تحههت ر ههمو 2011 /5/  2 بتههاري 

 الكلية .

 

َ:ََونوردَفيماَيلىَأسبابَالطعن       

 

 

 

 

 

 

َأســــــــــبابَالطعن

 

َ.َالإخلالَبحقَالدفاعََ:َََأولا

ذل  أن المحكمة اإلستئنافية التهى أصهدرت الحكهم محهل ههذا الطعهن أيهافت            

طههاعن عناصههر رأت أنههها تههدل علههى يخ لههه بواجبههات يلههى وصههف التهمههة المسههندة لل

لهههم تكههن واردة بوصههف االتههههام  الههوارد بور ههة التكليهههف وظيفتههه بإهمالههه وتقصههيره 

دون أن والتههى دارت حولههها محاكمتههه أمههام محكمههة المويههوع بههدرجتيها ـ  بالحيههور

اء تنبه دفاعهه يلهى ههذا التعهديل ـ بهأن أيهافت يلهى وصهف تله  التهمهة مها يفيهد أنهه أسه

مههن متحههف محمههد  توجيههه أمههوال تطههوير المتههاحف ووجهههها يلههى متههاحف أ ههل أهميههة

ولههم يسههتجب يلههى المكاتبههات والمناشههدات العديههدة بشههأن سههوء حالههة محمههود خليههل ص 

 .   المتحف المذكور واكتفى بإصدار توجيهات  وتكليفات عامة لم يقم بمتابعة تنفيذها

اردة بوصههف التهمههة المسههندة يليههه والتههى وتلهه  الصههور مههن الخطههأ واإلهمههال الههو      

لهم تهرد  يت المحكمة االستئنافية فى نهايهة حكمهها بإدانتهه بنهاء علهى .بوتهها يهده ـ  
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والتههى جههرت  بوصههف االتهههام الههذى أسههب ته سههلطة االتهههام علههى الوا عههة المسههندة يليههه

فههاع تنبيههه دمحاكمتههه بنههاء عليههها ص ممهها كههان يتعههين معههه علههى المحكمههة االسههتئنافية 

ا مهن سهياق و هائ  الهدعوى الطاعن يلى تل   العناصر وصهور الخطهأ التهى استخلصهته

وأدلتها حتى يعد دفاعه  على أساسها وتمنحهه أجه  إلعهداد دفاعهه بنهاء عليهها ص ويذ لهم 

يكون معيبا إلخ له بإجراء جوهرى من يجراءات المحاكمهة الجنائيهة تفعل فإن حكمها 

وين كانت  د أعطت المحكمة سلطة تعهديل وصهف التهمهة والتى  أ.ج 308طبقا للمادة 

يال  أنهها اسهتلهمت المسندة للمتهم  والواردة بهأمر اإلحالهة أو ور هة التكليهف بالحيهور 

وأوجبهت  عليههها يههرورة تنبيههه المهتهم ودفاعههه يلههى هههذا التعهديل ومنحههه أجهه  إلعههداد 

 وا ه  الهدعوى دفاعه على أساسه وبناء على الوصهف الصهحيت الهذى كشهفت عنهه مهن

 والظروف والم بسات المحيطة به أ.ناء المحاكمة .

 

كمها أنهها أخلهت بهدفاع وبذل  تكون المحكمة و د تقاعست عهن القيهام بواجبهها ص         

ألن عناصههر الخطههأ واإلخهه ل بواجبههات الوظيفههة التههى وردت  الطههاعن يخهه ال جسههيما

تختلهف عهن تله  العناصههر  بالقيهد ووصهف التهمهة والتهى جهرت محاكمتهه علهى أساسهه

 .   المادية ومظاهرها الجوهرية التى خلصت يليها المحكمة و يت بإدانته بناء عليها

 

ولهههذا فههإن األمههر كههان يقتيههى مههن محكمههة  الدرجههة ال.انيههة يحاطههة الطههاعن         

ودفاعههه علمهها بإيههافة عناصههر الخطههأ واإلخهه ل السههاب  بيانههها يلههى وصههف التهمههة 

التههى وردت بالقيههد والوصههف  حتههى يعههد دفاعههه بنههاء علههى هههذا التعههديل المسههندة يليههه و

وفاجأت الطاعن ودفاعهه ـ فهى حكمهها ـ بمها أجرتهه والوصف الجديد ـ ولكنها لم تفعل 

من تعديل فى غفلة منهمها صيذ لهم يعلهم أيهمها بهه يال  بعهد صهدور الحكهم واإلطه ع علهى 

الطههاعن ودفاعههه علههى غههرة أخههذت ص بمعنههى أن محكمههة المويههوع  مههدونات أسههبابه

وييقت عليهما فرصهة التصهدى لعناصهر الخطهأ الجديهدة التهى أيهافتها المحكمهة يلهى 
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وصف التهمة مما يي  علهى دفاعهه التصهدى لههذه العناصهر وأوجهه الخطهأ المسهتجدة 

وكههذل  تفنيههدها  وي.بههات عههدم صههحتها ويشههكل ذلهه  كلههه  علههى وصههف التهمههة للطههاعن

بإجراءات المحاكمة التهى انتههت يلهى صهدور الحكهم محهل يخ ال جسيما بح  الدفاع و

 هذا الطعن ص األمر الذى يعيبه ويستوجب يل اءه .

 

وال شـههـ  أن عناصـههـر الخطــههـأ المسههندة للطههاعن واإلهمههال الجسههيم والتههى          

مكررا )أ(عقوبات والتى  يت المحكمة بإدانهة الطهاعن بنهاء  116نصت عليها المادة 

تشكل وحدة واحهدة مترابطهة األجههاء ومتسهاندة يشهد بة المقيى بها يده عليها بالعقو

يلهى مها  أهر البعض اخخر ـ األمر الذى كان يستلهم من المحكمهة تنبيهه الهدفاعبعيها 

أدخلته من أوجه الخطأ الجديدة التى استخلصتها من وا   الهدعوى وظروفهها لكهى يعهد 

تهه فيهها طالمها أنهها متصهلة بعناصهر الخطهأ دفاعه بناء عليها ويتولى تفنيدها ويقول كلم

بالقيهههد والوصهههف والهههى أخهههذت بهههها المحكمهههة طالمههها أن كافهههة تلههه   األخهههرى الهههواردة

خ ال يقبههل  العناصههر تشههكل وحههدة واحههدة متصههلة الحلقههات ومرتبطههة ببعيههها ارتباطهها

فهإذا انفرطههت التجهئهة وتكهون فهى مجموعهها عقهداخ متصههل الحبهات متهرابط الحلقهات ص 

خ منهه مها يحمهل  يهاء الحكهم علهى نحهو  اته تبع.ر العقديحدى حب بأكملهه ولهم يعهد متبقيها

 منطقى صحيت وسديد.

 

هذا يلهى أن أصهول المحاكمهات الجنائيهة الصهائبة والتهى يتعهين أن تجهرى علهى 

خ بكهل  صراط مستقيم ال يشوبه العوج يقتيى مهن المحكمهة أن تحهيط دفهاع المهتهم علمها

مسهندة يليهه مهن عناصهر جديهدة حتهى تتها  لهه فرصههة مها تدخلهه علهى وصهف التهمهة ال

ألن فهى ذله  مها يشسههم فهى أداء المحكمهة  ص منا شتها والتصدى لها بالبح  والتمحهيا

كمها أنهه يتفه  وحسهن سهير  ص د ي  البحه  للتعهرف علهى وجهه الحقيقهةتهلواجبها بنحهو 

ف التهمهة يعهد العدالة ولهذا فإن عدم تنبيه دفاع المتهم لهذا التعديل الجهوهرى فهى وصه
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خ بأصول ويوابط المحاكمات الجنائية  وهى أصول متعلقهة بالنظهام العهام يخ الخ جسيما

  .واالعتبارات السامية المتصلة بالعدالة وح  الدفاع والتى تعلو فوق كل اعتبار

 

وال ينههال مههن ذلهه  القههول بههأن أيههة صههورة مههن صههور الخطههأ األخههرى الههواردة 

المسههندة للطههاعن  ابههة العامههة يكفههى لتههوافر الجريمههةبوصههف التهمههة المقدمههة مههن الني

مكههرراخ  116عنههها بموجههب المههادة   بتهههوالمنسههوبة يليههه والتههى  يههت المحكمههة بمعا

 عقوبات سالفة الذكر بما يعنى أن تل  العقوبة مبررة ل.بوت ذل  الخطأ وحده.

 

ة متصهلألن صور الخطأ التى أيافتها المحكمة االستئنافية لوصف تل  التهمهة 

خ كمهها سههب  اإلييهها   ببهها ى أوجههه الخطههأ األخههرى الههواردة بههأمر اإلحالههة اتصههاالخ و.يقهها

بحي  يذا أصابها .مة عوار أو عيب فى يجراءات المحاكمة عنهها يبطلهها ـ ولههذا فهإن 

هذا العوار ينسحب على البا ى من صور ذل  الخطأ طالما أنها مت حقهة ومتصهلة كهل 

 .ا ك خ ال يقبل التجهئة كما سب  البيانصورة باألخرى وتشكل فى مجموعه

 

ومههن ص  ينههاهع فههى كافههة صههور الخطههأ المسههند يليههههههذا فيهه خ عههن أن الطههاعن 

 .المقرر أنه ال محل لتطبي  نظرية العقوبة المبررة متى  امت تل  المناهعة
 

 َََوقضتَمحكمةَالنقضَبأنه:َ

ـ وين كهان ال يتيهمن فهى  متى كان التعديل الذى أجرته المحكمة على التهمهة »      

يال  أنههه يشعههد م ههايرا ظههاهره اإلسههتناد يلههى أسههام آخههر غيههر الههذى شههملته األوراق ـ 

لعناصر الوا عة كما وردت أمر اإلحالة ـ ويمهم كيانهها المهادى وبنيانهها القهانونى فهإن 

األمر كان يقتيى من المحكمة تنبيه المتهم يلى التعهديل الهذى أجرتهه فهى التهمهة ذاتهها 

أما وهى لهم تفعهل وأخذتهه علهى غهرة دون  ـنحه أج  لتحيير دفاعه يذا طلب ذل  وم
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فهإن حكمهها يكهون مخطئها فهى تطبيه  القهانون  ـ أن تتيت له فرصهة تقهديم دفاعهه كهام 

 .   «مخ   بح  الطاعن فى الدفاع بما يعيبه ويوجب نقيه 

  ق 63/  2552ـ طعن  311ـ ا  44ـ ر م  46ـ م  5/2/1995*  نقض 

 ق 29/  1287ـ طعن  1045ـ ا  216ـ ر م 10ـ م  22/12/1959*  نقض 

 ق  383/56ـ طعن  508ـ ا  101ـ ر م  37ـ م  23/4/1986*  نقض 
 

 ََوقضتَمحكمَالنقضَفىَالعديدَمنَأحكامهاَبأن:َ

مهن الشهروع فهى اإليهرار عمهدا بهأموال الجههة التهى ت يير المحكمة للتهمة  »        

ههو تعهديل فهى  يلهى التسهبب بخطئهه فهى يلحهاق يهرر جسهيم بأموالهها يعمل بها المتهم

وههو مها يوجهب لفهت نظهر التهمة نفسها بإسناد عنصر جديد يليها ههو يهمهال المهتهم ص 

 . « الدفاع يليه

  794 ا ـ 156 ر م ـ 34ـ م  4/10/1983نقض *  

 

بيهه تعديل وصف التهمة مهن فاعهل أصهلى فهى تهويهر يلهى شهري  فيهه يقتيهى تن »*  

    « المتهم يلى هذا التعديل

   590ـ ا  104ـ ر م  36ـ م  30/4/1985*  نقض 

 

تعديل فهى التهمهة ذاتهها ت يير المحكمة وصف التهمة من نصب يلى خيانة أمانة  »*   

بتحوير كيان الوا عة المادية التى أ يمت عليها الدعوى وبنيانهها القهانونى يقتيهى تنبيهه 

يجهراءات  308 لتحيهير دفاعهه يذا طلهب ذله  عمه  بالمهادة المتهم يليهه ومنحهه أجه 

 . « ومخالفة ذل  يخ ال بح  الدفاع

 ق ( 59/ 22190) طعن ر م  7/3/1993* نقض 

 

لمحكمة المويوع أال  تتقيد بالوصف القانونى الذى تسب ه النيابة العامهة علهى  »*     

طبيعته وليم مهن شهأنه أن يمنه  الفعل المسند يلى المتهم ألن هذا الوصف ليم نهائيا ب
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المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الوا عة بعد تمحيصها يلهى الوصهف السهليم الهذى 

يال  يذا تعههدى األمههر مجههرد تعههديل الوصههف يلههى  تههرى ينطبا ههه علههى وا عههة الههدعوى ص

تعههديل التهمههة ذاتههها بتحههوير كيههان الوا عههة الماديههة التههى أ يمههت بههها الههدعوى وبنيانههها 

فى ذل  بعناصر أخهرى  تيهاف يلهى تله  التهى أ يمهت بهها الهدعوى ص فهإن  ستعانةواال

ههذا الت ييههر يقتيههى مههن المحكمههة أن تلتهههم فهى هههذا الصههدد بمراعههاة اليههمانات التههى 

يجهراءات جنائيهة بمها تقتيهيه مهن وجهوب تنبيهه المهتهم يلهى  308 نصت عليهها المهادة

ص ويشهترط أال يترتهب  يذا  طلهب ذله الت يير فى التهمهة ومنحهه أجه  لتحيهير دفاعهه 

 . «على ذل  يساءة بمركه المتهم يذا كان هو المستأنف وحده  

    397ـ ا  85ـ ر م  27ـ م  5/4/1976*  نقض 

الذى تجريه المحكمة فم التهمة من  تل عمد يلى  تل خطأ لهيم مجهرد الت يير  »  *  

إلحالههة ممها تملهه  المحكمههة يلههى الطهاعن فههم أمهر ا ت ييهر فههم وصهف األفعههال المسهندة

وينمهها هههو يجههراءات جنائيههة ص  308يجههراءه ب يههر تعههديل التهمههة عمهه  بههنا المههادة 

ممها كهان يتعهين معهه علهى المحكمهة أن  تعديل فم أمر اإلحالة هى وا عهة القتهل الخطهأ

   « تلفت الدفاع يلى ذل  التعديل .

  768ـ ا  171ـ ر م  23ـ م  21/5/1972*  نقض 

   1393ـ ا  313ـ ر م  23ـ م  17/12/1972*  نقض 

 

يجههب علههى المحكمههة أن تلفههت نظههر الههدفاع يلههى ت ييههر التهمههة مههن جريمههة   »*     

الجنائيهة يلهى جريمهة الشهروع فيهه متهى كانهت الوا عهة  النصب التى أ يمت بها الدعوى

ريه  ص وهى االستي ء على المبل  المبين بالمحيهر بط المادية التى رفعت بها الدعوى

االحتيههال وهههو خمسههة  ههروع مختلفهها عههن وا عههة الشههروع فههم الحصههول علههى مبلهه  

 . «االحتيال  العشرة جنيهات بطري 

  20ـ ا  6ـ ر م  23ـ م  3/1/1972*  نقض 

 :  أييا              
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  1100ـ ا  201ـ ر م  38ـ م  17/12/1987*  نقض 

 1057ـ ا  216ـ ر م  33ـ م  26/12/1982*  نقض 

  701ـ ا  158ـ ر م  27ـ م  4/10/1976قض *  ن

  807ـ ا  158ـ ر م  19ـ م   7/10/1968*  نقض 

 

و هد شهابه بطه ن فهى ويذ كان مها تقهدم جميعهه فهإن الحكهم المطعهون فيهه يكهون 

 .نقيهبما يعيبه ويستوجب  في  عن اإلخ ل بح  الدفاعاإلجراءات أ.ر فى الحكم 

 

 

َ.َالتناقضَفىَالتسبيب:َثانياًَ

 ـ أن المحكمهة االسهتئنافيةيبين من مطالعة مدونات أسباب الحكم المطعهون فيهه 

خ خاصهة ومسهتقلة  فهى بيانهها لصهورة الوا عهة التهى  أوردتـ التى أفردت لحكمها أسبابا

أن المههتهم ( 3ا) يههت بإدانههة الطههاعن وبهها ى المتهمههين المقيههى بههإدانتهم مهها نصههه 

 لمتحهفبشهأن الحالهة المترديهة للنظهام األمنهى األول )الطاعن( رغم المكاتبهات العديهدة 

بخطهة تطهوير المتهاحف فهى  تحهفمحمود خليل وحرمه يال أنه لهم يهتم يدراج الم دمحم

ـ وههى المواهنهات التهى يهتم  2011ص  2010ص 2009ص  2008ص  2007مواهنات 

يهمن أى مهن مشهروعات المواهنهة يوالهذى لهم  .........يعدادها بمعرفة المتهم ال.هانى 

وير المتحف المهذكور )متحهف محمهد محمهود خليهل( رغهم ورود مكاتبهات يليهه مهن تط

 ـ الكههاميرات للمرا بههةومههدير اإلدارة العامههة ل مههن يناشههده التههدخل إلصهه   األجههههة 

ورغههم  يامههه بتشههكيل لجنههة أفههادت بيههرورة يصهه   ويعههداد مقايسههة بالنفقههات  ههدرتها 

الماليهة أفهادت بعهدم وجهود اعتمهاد مهالى  بمبل  سبعمائة ألف جنيه ص وبمخاطبهة الشهئون

ذله  تهم فهى أن ت بإدراج مشروع التطوير بمواهنهة العهام المهالى الجديهد ورغهم روأشا

يال  2008 – 2007 بل يعداد مشهروع مواهنهة عهام  2007غيون شهر مايو عام 

كمها أنهه لهم يهتم توجيهه المخصصهات المتعلقهة ص أنه لم يدرج المشروع يمن المواهنهة 
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 2011حتهى عهام  2007وير فى أى عمل من المواهنهات األربه  بهدءاخ مهن عهام بالتط

 يلى متحف محمد محمود خليل وحرمه رغم سوء الحالة األمنية للمتحف.

أوردت فههى صههورة الوا عههة  ومههؤدى ذلهه  أن محكمههة المويههوع )االسههتئنافية(

اهنههات مههن عههام هههو الههذى  ههام بإعههداد المو .............سههالفة الههذكر أن المههتهم ال.ههانى 

فههى حههين ص  والتههى لههم تتيههمن تطههوير المتحههف المههذكور 2011حتههى عههام  2007

عنههد وصههف التهمههة المسههندة للطههاعن والتههى (23ا)خلصههت المحكمههة فههى حكمههها 

 يت المحكمة بإدانته بناء عليها بعد .بوتها يده ص أن الطاعن المتهم األول ههو الهذى 

خطهة التطهوير عهن األعهوام مهن عهام  لم يقم بإدراج متحف محمد محمهود خليهل يهمن

 .2010حتى عام  2006

 

ال يتف  بل ينا ض ما ورد بصورة الوا عة كما أ.بتهها الحكهم بصهدر األمر الذى 

هو الذى لم يقم بإدراج خطة تطهوير المتحهف  .............. /مدوناته بأن المتهم ال.انى 

هم األول كمها خلصهت يلهى ذله  وليم المتص السالف الذكر بمواهنة تل  األعوام المالية 

والتههى  المحكمهة فهى ختهام حكمهها عنهد وصهف التهمهة المسهندة للمهتهم األول )الطهاعن(

  يت بإدانته بناء على .بوتها يده.

 

بحي  لم يعد يشعرف مهن أسهباب الحكهم مها يذا كهان الطهاعن )المهتهم األول( ههو 

خ بواجبات وظيفته يذ لم يهدرج بموا هنهة األعهوام األربعهة سهالفة الذى أخل يخ الخ جسيما

ههو  .............أم أن المهتهم ال.هانى ص  الذكر خطة تطوير متحف محمهد محمهود خليهل

خ بواجبهات وظيفتهه يذ لهم يقهم بهإدراج المتحهف المهذكور يهمن أالذى  خل يخ الخ جسهيما

 .المواهنات سالفة الذكر

خ بين أسباب الحكم األمر الذى  خ وتعاريا خ وايحا محل ههذا الطعهن يشكل تنا يا

يذ لهم يعهد يشعهرف مهن تله  المهدونات مها يذا كهان الطهاعن ص  فيما جاء بمقدماته ونتائجهه
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بههأن لههم يههدرج خطههة تطههوير متحههف  )المههتهم األول( هههو الههذى أخههل بواجبههات وظيفتههه

أم أن المهتهم ال.هانى محمد محمود خليل يمن مواهنات السهنوات األربه  المشهار يليهها 

واإلهمههال فههى أدائههها ص  و هه  منههه هههذا اإلخهه ل بواجبههات الوظيفههة هههو الههذى ...........

ممهها يستعصههى علههى المواءمههة وهههذا التعههارض بههين أسههباب الحكههم والتنهها ض بينههها 

والتوفيهه  وينبهه  فههى ذاتههه عههن ييههطراب صههورة الوا عههة فههى ذهههن المحكمههة وعههدم 

 فهههههههههههههى حكهههههههههههههم الو هههههههههههههائ  يجعلههههههههههههههااسهههههههههههههتقرارها االسهههههههههههههتقرار الهههههههههههههذى 

لههذى يعجههه محكمههة الطعههن عههن مباشههرة سههلطتها علههى الحكههم لمرا بههة األمههر اص  ال.ابتههة

ص وألن أسهباب الحكهم  مدى صحة تطبي  القانون على الوا عة كما صار ي.باتهها بهالحكم

هر الههبعض اخخههر فههى طريهه  سههوى أونتائجههه يجههب أن تكههون متسههاندة ليشههد بعيههها 

غم ص فههإذا شههاب ومسههتقيم ال يشههوبه العههوج أو التنهها ض . وعلههى نحههو متناسهه  ومتنهها

خ وتفقههد تله  األسهباب  ههوة  أسهباب الحكهم .مههة تعهارض أو تنها ض فإنههها تيهطرب حتمها

تماسههكها طالمهها أن بعيههها متيههارب ومتنهها ض مهه  الههبعض اخخههر بمهها يخههل بمنطهه  

 الحكم القيائى وتيحى غير متساندة بسبب تعارض األسباب م  النتائ .

 

ههذا الطعهن لهه أ.هره والشه   وهذا التنا ض والتيارب الذى شهاب الحكهم محهل

المتهم )الحكهم القيهائى يذ لهم يعهد يشعهرف بسهببه مها يذا كهان الطهاعن منطه فى سه مة 

األول( هههو الههذى أخههل بواجبههات وظيفتههه وأهمههل فههم أدائههها بههأن لههم يقههم بههإدراج خطههة 

حتهى  2006تطوير متحف محمد محمهود خليهل بمواهنهات السهنوات األربه  مهن عهام 

هم ال.هههانى ههههو الهههذى و ههه  منهههه ههههذا اإلخههه ل الجسهههيم بواجبهههات المهههتأم أن ص  2010

 .الوظيفة

 

 وهذا التنا ض بين أسباب الحكم ونتائجه مما يستوجب يل اءه كما سب  البيان.
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وال يتصادم ذل  م  القول بما تتمت  به محكمة المويوع من سلطة مطلقهة فهى 

األسهباب التهى تسههو ها ن ممارسهة ههذا السهلطة مههن خه ل ألتقهدير الوا ه  فهى الههدعوى 

المحكمة فى حكمها ال يجوه أن تخرج عن  واعد المنطه  والتفكيهر السهليم ص فهإذا كهان 

خ تتعارض أسباب حكمهها مه  بعيهها و خ ومتنا يا سه مة  بالتهالى فهإنا تناعها ميطربا

ص وههو العهوار الهذى شهاب الحكهم  المنط  القيائى للحكهم يكهون مفقهوداخ وغيهر متهوافر

 وجب يل اءه.المطعون واست

 

 

 َََوقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه:َ

حي  نفهى بعيهها مها  مشوبة باأليطراب والتنا ضجاءت أسباب الحكم يذا  »       

عههدم عههن  فههإن ذلهه  ينبههىءأ.بتههه الههبعض اخخههر بمهها يخههل بمنطقههه وصههحة اسههتدالله 

استقرار صورة الوا عهة وكيفيهة حهدو.ها  فهى ذههن المحكمهة ـ ويعجهه بالتهالى محكمهة 

على الحكم بسبب ما شابه من تيارب وتعارض بهين أسهبابه  النقض عن بسط ر ابتها

وهو ما يعيب الحكم بمها يسهتوجب نقيهه يذ  0في  عما لح  بها من غموض ويبهام 

 االتفههاقلههم ي عشههُد يشعههرف مههن مدوناتههه مهها يذا كههان المههتهم المتههوفى  ههد شههار  فههى ذلهه  

يهه هورا وههو علهى علهم بالوا عهة المههورة وأجرى  يد الطفهل المهذكور بإسهناد نسهبه يل

 0« المدعى بها من عدمه 

لسهنة  11676ـ طعهن  639ـ ا  98ـ ر هم  45ـ م 11/5/1994نقض *  

 ق 62

 

 ََوعلىَذلكَإستقرَقضاءَالنقضَإذَقضىَبأن:ََ

خ يذا كهان مها  »         هد ورد علهى صهورة المحكمهة بأسهبابه  أوردتههالحكم يكون معيبا

 ض اخخهر وفيهه مههن التعهارض مها يصهمه بعهدم التجهانم وينطههوىينها ض بعيهه الهبع
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فوق ذل  على غمهوض ويبههام وتههاتر ينبه  عهن يخهت ل فكرتهه عهن عناصهر الوا عهة 

مقوماتهه سهواء مها تعله  منهها  اسهتخ امنها اإلدانة مما ال يمكن معه  استخلاالتى 

عهن يعمهال ر ابتهها  بوا عة الدعوى أو بالتطبي  القانونى ويعجه بالتالى محكمة النقض

 اسههتقرارهاالحكههم وعههدم  أوردهههاعلههى الوجههه الصههحيت إليههطراب العناصههر التههى 

علهى أى  يعهرفممها يسهتحيل معهه أن  ال.ابتهةالذى يجعلها فهى حكهم الو هائ   االستقرار

  0 «أسام كونت محكمة المويوع عقيدتها  وحكمت فى الدعوى 

 ق 4223/52ـ طعن  847ا ـ 174ـ ر م 33ـ م  4/11/1982نقض *           

 

 ََوقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأن:َ

خ يذا كان ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها   »     ينها ض بعيهه الحكم يكون معيبا

البعض اخخر وفيهه مهن التعهارض مها يشهوبه بعهدم التجهانم وينطهوى فهوق ذله  علهى 

ى أسهتخلا عهن يخهت ل فكرتهه عهن عناصهر الوا عهة الته يبهام وغموض وتههاتر ينبه 

مقوماتهه ويعجهه محكمهة الهنقض عهن يعمهال  اسهتخ امنها اإلدانة مما ال يمكن معه 

العناصهههر التهههى أوردهههها الحكهههم وعهههدم  اليهههطرابر ابتهههها علهههى الوجهههه الصهههحيت 

يسههتقرارها اإلسههتقرار الههذى يجعلههها فههى حكههم الو ههائ  ال.ابتههة ممهها يسههتحيل عليههها معههه 

  0 «وع عقيدتها فى الدعوىالتعرف على أى أسام كونت محكمة الموي

 ق 46/  940ـ طعن  44 ا ـ 9ر م ـ  28ـ م  9/1/1977*  نقض 

 769 ا ـ 136 ر م ـ 36ـ م  11/6/1985*  نقض 

 

ويذ خهالف الحكههم المطعهون فيههه هههذا النظهر فإنههه يكههون مشهوبا بالتنهها ض مسههتوجبا      

 النقض  . 

 

َ.َالقصورَفىَالتسبيب:َثالثاًَ
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خ على أنه لم يخهل بواجبهات وظيفتهه عهن خطهأ أو يهمهال  ام دفاع الطاعن أس اسا

أى حي  يتبين مهن أ هوال كافهة الشههود بتحقيقهات النيابهة اإلداريهة أن الطهاعن لهيم لهه 

دور فى اإلهمال الوا   من مرؤوسيه والعهاملين بمتحهف محمهد محمهود خليهل و هد  هام 

 :بأداء واجبات وظيفته على الوجه األكمل على النحو التالى

 

 علهى تخصهيا مبله  و هدره خمسهمائة  26/10/2008بتهاري   موافقة ام بال

ألهههههف جنيهههههه لشهههههراء األنظمهههههة األمنيهههههة بالمتهههههاحف بالخطهههههة االسهههههت.مارية 

بتحقيقههات ...............و ............ / وفهه  مهها جههاء بههأ وال 2008/2009

ية مههدير عههام اإلدارة الهندسههيلههى وأن عههدم التنفيههذ يرجهه  ص  النيابههة اإلداريههة

ومدير عام الشئون اإلدارية المنهوط بههم تحديهد أولويهات االحتياجهات واللهذين 

 /كمههها شههههد بهههذل   هههاموا بتوجيهههه ذلههه  المبلههه  يلهههى تطهههوير متهههاحف أخهههرى 

 بتحقيقات النيابة اإلدارية..................و .............

 

 ة كمهها  ههام الطههاعن بالتأشههير علههى التقريههر الخههاا بحالههة الكههاميرات وأجهههه

لفهت أباإلحالهة يلهى  5/11/2007اإلنذار بمتحف محمد محمود خليل بتاري  

الجندى رئيم اإلدارة المركهية للشئون المالية واإلداريهة بعبهارة أوافه  علهى 

 6106ويصهه   عاجلهههه وأرسههل يليهههها بالكتههاب ر هههم  صهههيانةويهه  خطههة 

تهههب المهههدير التنفيهههذى بمك ............. /بهههذل   وشههههد 5/11/2007بتهههاري  

 رئيم القطاع.

 

  ك.يههف العامههل تبيهرورة  19/1/2008كمها  ههام الطههاعن بإصهدار  ههرار فههى

علمها ـ  البشرى لحماية مقتنيات المتحف فى ظل الحالة السهيئة ألنظمهة األمهن
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بههأن توهيهه  العمالههة مههن اختصههاا اإلدارة العامههة ل مههن و ههد تههم تههوهيعهم 

 .فردان يهيادة عددهم بعدد .مانية و. . بطريقة خاطئة رغم

 

  وأصههدر تعليماتههه بتنظههيم العمههل بشهههر رميههان الههذى و هه  فيههه الحههاد  بههأن

خ حتههى السههاعة ال.انيههة ظهههراخ  يكههون لفتههرة واحههدة مههن السههاعة التاسههعة صههباحا

 ص العمهل طهوال أيهام األسهبوع ماعهدا يهوم اال.نهين المخصها للصهيانة ويكون

 2007عهام  مبروأخطر الوهير أ.نهاء هيهارة وفهد اليونسهكو للمتحهف فهى نهوف

بالحالة السيئة للمتحف وتعطل األنظمة األمنية وشهدت بذل  ريهم أحمهد بهيهر 

 مديرة المتحف.

 

 صهاحب المكتهب االستشهارى بهأن  على رأفهت.............. /و د شهد الدكتور

الرسههومات الهندسههية والمقايسهههات ال همههة لعمليههة تطهههوير المتحههف لههم يهههتم 

و ام بتسهليمها لشهركة المقهاولون  2010ل عام االنتهاء منها يال فى شهر يبري

وتقهدمت الشههركة بعههرض مههالى يفههوق العهرب المسههند يليههها عمليههة التطههوير ص 

 .المقايسة التقديرية ولم يبت فيه حتى اخن

 

 ن مخاهن متحف الجهيرة لم تكن جاههة لنقل مقتنيات المتحهف يال اعتبهاراخ أو

حههد.ت بههه السههر ة  وهههو ذات الشهههر الههذى 2010مههن شهههر أغسههطم سههنة 

األمههر الههذى اسههتحال معههه علههى الطههاعن تسههليم المتحههف لشههركة المقههاولون 

 .العرب  بل يتمام تل  اإلجراءات

 

لههم  ـ  وكيههل أول الههوهارة ورئههيم القطههاع ـ أن الطههاعنومههن هههذا كلههه يتبههين 

واجبهه اإلشهرافى علهى القطهاع الهذى  يرتكب .مة خطهأ أو يهمهال فهى أداء وظيفتهه وأن

 يمتهد يلهى اإلشهراف علهى األعمهال التنفيذيهة التهى يقهوم بهها صه ار المهوظفين يرأسه ال
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ص وينمههها يخههتا بهههذل  مههديرة المتحهههف ومههديرو اإلدارة الهندسهههية والشهههئون  بالقطههاع

 اإلدارية والمالية ومدير عام المتاحف ورئيم اإلدارة المركهية للمتاحف.

 

 

 

 

 َوقضتَبذلكَالمحكمةَالدستوريةَالعلياَوقالت: 

لهههه كهههل يين تحديهههد مسهههئولية صهههاحب الوظيفهههة اإلشهههرافية لهههيم معنهههاه تحم»        

المخالفات التى تق  فى أعمال التنفيذ التى تتم بمعرفة المرؤوسين خاصهة مها يقه  مهنهم 

أو التنفيههذ بمهها ال يتفهه  والتعليمههات ـ وأسههام ذلهه  أنههه لههيم ـ  تراخههى فههى التنفيههذ مههن

خ مههن الههرئيم أن يحههل محههل كههل م ذلهه  مهه   تعههارضرؤسههيه فههى أداء واجباتههه لمطلوبهها

   «طبيعة العمل اإلدارى والستحالة الحلول الكاملة

 5/2/1994ق ـ جلسة  38ـ م  676الطعن *  

 8/1/1997ق ـ جلسة 40ـ م  235الطعن ر م *   

 

مما يؤكد عدم مسئولية الطاعن عن الوا عهة التهى حهد.ت وأسهفرت عهن سهر ة و

رفهض  5/11/2011مة اإلدارية العليها  هررت بجلسهة أن المحكاللوحة محل التداعى 

مناسههبة اتهامههه فههى تلهه  الوا عههة بههاإلخ ل والتقصههير فههى أداء بطلههب و فههه عههن العمههل 

 ى.عمله الوظيف

 

هذا يلى ما هو مقرر مهن أن المسهئولية الجنائيهة شخصهية وال يشسهأل الجهانى يال 

 .ترضفعن ـ فعله ـ كما أنها ال ت

ق 16لسهههنة  25فههى الهههدعوى ر هههم  3/7/1995رية بجلسهههة حكههم المحكمهههة الدسهههتو*  

  دستورية
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ق 17لسههنة  28فههى الههدعوى ر ههم  2/12/1995حكههم المحكمههة الدسههتورية بجلسههة *  

  دستورية

 

فإن محكمة المويوع لم تحصله علهى نحهو ورغم أهمية هذا الدفاع وجوهريته 

دم صهورة رسهمية بقولهها أن دفهاع الطهاعن  ه كتفهتينب  عن أنها أحاطت بهه بأكملهه وا

محتويهات تلهه   اندون بيهـ مهن مهذكرة النيابهة اإلداريههة بنتهائ  التحقيقهات التهى أجرتههها 

المههذكرة واألسههانيد التههى اسههتندت يليههها فههى نفههى مسههئولية الطههاعن فيمهها أسههند يليههه مههن 

خ أدى يلهى يلحهاق يهرر جسهيم بهأموال  يهمال ويخه ل بواجبهات وظيفتهه يهمهاالخ جسهيما

الهدفاع طلهب الحكهم ببهراءة الطهاعن اسهتناداخ يلهى  فت كذل  بالقول بأناكتجهة عمله ص و

وأنههه  ههدم عههدة مههذكرات بدفاعههه أطلعههت ص عههدم تههوافر عناصههر الجريمههة المسههندة يليههه 

 عليها المحكمة وألمت بما جاء بها.

 

وتلهه  جميعههها عبههارات عامههة ومرسههلة ال يبههين منههها أن محكمههة المويههوع  ههد 

خ بعناصر دفاع الطاعن وأوجهه دفاعهه الجوهريهة السهالف بيانهها وتهدل فهى  أحاطت علما

خ علهى  الو ت ذاته على أنها لم تلم بذل  الهدفاع ولهم تقسهطه حقهه فهى أن يكهون مطروحها

خ  خ وي.باتها بساط البح  أمامها عند استعمالها سلطتها التقديرية فى وهن أدلة الهدعوى نفيها

 .اعص وعلى نحو ال يشوبه .مة  صور أو يخ ل بح  الدف

 

يتعهين باعتبار أن استعمال المحكمهة لسهلطتها التقديريهة علهى نحهو سهليم وسهديد 

خ كههام خ بكافهة أدلههة ال.بههوت والنفههى  يلمامهههاأن يسهبقه  فهإذا شههاب تحصههيلها لتلهه  ص يلمامهها

خ وباط خ لقصور ذل  قااألدلة .مة  صور أو ن  .فإن تقديرها والش  يكون معيبا

 

كمهههة المويهههوع كامهههل السهههلطة فهههى تقهههدير ووهن أدلهههة كهههان لمح إلنوألنهههه و         

يال أن شهرط ذله  بداههة أن الدعوى وفه  مها تطمهئن يليهه منهها ويرتها  لهه يهميرها ـ 
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تكون  د ألمت بكافة عناصهر الهدعوى بمها فهى ذله  أدلهة ال.بهوت والنفهى وأن تكهون  هد 

اع  هد غهاب أحاطت يحاطة تامة بدفاع المتهم وعناصره الجوهرية ـ فهإذا كهان ههذا الهدف

خ لقصهوره  عنها ولم تلم به ولم تقسطه حقه بالبح  والتمحهيا فهإن حكمهها يكهون معيبها

. وهو العوار الهذى شهاب الحكهم محهل ههذا  استدالله وفساد استنتاجه في خ عن تعسف

 الطعن وأوجب يل اءه.

 

 ََََوقضتَمحكمةَالنقضَبأنه:َ

تكههون  ههد ألمههت بكافههة  أنيتعههين علههى المحكمههة عنههد الفصههل فههى الههدعوى  »       

عناصرها وأدلتها ودفاع المهتهم ومها يقهدم لتأييهده وذله  علهى نحهو يبهين منهه أنهها حهين 

استعريت تل  األدلة وألمت بها يلماما شام  يهي  لها الفرصة لتمحيصهها التمحهيا 

يدل على أنها  امت بواجبها فى تهد ي  البحه  للتعهرف علهى وجهه  الشامل الكافى الذى

 .   «فإذا خالفت المحكمة هذا النظر كان حكمها معيبا متعين النقض  الحقيقة ـ

 6047ـ طعن ر هم  1000ـ ا  207ـ ر م  33ـ م  14/12/1982*  نقض 

 ق  52 /

 ق  51/  2365ـ  طعن ر م  11ـ ا  1ـ ر م  33ـ م  3/1/1982*  نقض 

 

 َََوقضتَمحكمةَالنقضَبأن:َ

   «يعيب المحاكمة  كافة عناصرهابالحكم فى الدعوى دون اإللمام »       

 ق  440/42ـ الطعن   910ـ ا 204ـ ر م  23ـ م  12/6/1972*  نقض 

 

ون مشههوبا بالقصههور مسههتوجبا ويذ خههالف الحكههم المطعههون فيههه هههذا النظههر فإنههه يكهه

 النقض. 

 

َ:َرابعاًَ:َقصورَآخرَفىَالتسبيب
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خ تمس  دفاع الطهاعن كهذل  فهى مذكراتهه المكملهة لدفاعهه الشهفوى  وال.ابهت أييها

بمحاير استجوابه بالتحقيقات أنهه يخهتا باألعمهال الفنيهة وحهدها باعتبهاره مهن كبهار 

ص وأنه وين كان يش ل وظيفة رئيم  طاع الفنهون التشهكيلية بهوهارة  الفنانين التشكيليين

يال أنههه ال يتههولى األمههور التنفيذيههة والتههى يباشههرها غيههره مههن مههديرى ورؤسههاء ال.قافههة 

وهههو ص  لمختلفهة وال يرا ههب أعمهالهم يال مههن الناحيهة الفنيههة اإلشهرافية البحتههةاإلدارات ا

( 181)األمر الذى أكده العقيد/ أحمد عبد الظاهر رئهيم مباحه  اخ.هار والمتهاحف ا

ى تبعههة اإلهمههال علههى مختلههف اإلدارات التههى يجههب عليههها تنفيههذ قههالههذى ألوبالتحقيقههات 

ذه المتطلبهههات باعتبهههارهم أصههههحاب متطلبهههات المتحهههف ويبهههه ق رئهههيم القطهههاع بههههه

كمها أنههم مسهئولون عهن يعهداد مشهروع ص  االختصاا الفعلى والتنفيذى داخهل القطهاع

المواهنههة العامههة لقطههاع الفنههون التشههكيلية وفهه  مهها يتههراءى لهههم مههن أولويههات حههول 

 .ر وينحصر دور المتهم فم التو ي  على هذا المشروع فى صورته النهائيةيالتطو

 

خ أنهه أغفهل يدراج متحهف محمهد محمهود أنه الطاعن  أياف دفاعو ليم صهحيحا

والصهحيت مها أجمه  عليهه رؤسهاء اإلدارات المركهيهة ص  خليل بالمواهنة العامة للقطاع

بالقطههاع بالتحقيقههات بهههأنهم هههم المسهههئولون عههن يعههداد ذلههه  المشههروع وههههى اإلدارة 

بهاإلدارة المركهيههة ص  ............المركهيهة للشهئون الماليهة واإلداريههة برئاسهة السهيدة / 

واإلدارة  .............للخههدمات الفنيههة برئاسههة الههدكتور/ صهه   المليجههى .ههم الههدكتور/ 

يلهههى الطهههاعن  رفههه  ههههذا المشهههروعي.هههم  نمالمهههتهم ال.ههها .........../  الهندسهههية برئاسهههة

العتمههاده والموافقههة عليههه فحسههب ويرسههاله لههوهارة التنميههة  باعتبههاره رئههيم القطههاع

 ال تصادية إلدراجه فى الميهانية العامة للقطاع.ا

بالتحقيقههات ومهها بعههدها حيهه   (66ا)لفههت الجنههدى أو ههد أ ههرت بههذل  السههيدة/ 

أويحت أنها هى التى تقوم بإعداد مشروع المواهنة للقطاع وف  احتياجهات المتهاحف 
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والفنيههة ويههتم عههرض المشههروع علههى الطههاعن الههذى يقههوم بههاالط ع عليههه .ههم  القوميههة

 يواف  عليه ويعتمده.

 

رئهههيم اإلدارة المركهيهههة للخهههدمات الفنيهههة والمتهههاحف  .............وين السهههيد/ 

والمعهارض يقههوم بإعههداد مههذكرة ي.بهت بههها احتياجههات المتههاحف علهى وجههه الد ههة وأنههه 

المسئول عن عدم يدراج متحهف محمهد محمهود خليهل يهمن اإلحتياجهات فهى مشهروع 

 .2010 حتى 2008عن أعوام  المواهنة

 

تطهوير متحهف محمهد  بنهدلهم يهدرج )المتهم ال.انى(  ............كما أن األستاذ / 

محمههود خليههل يههمن احتياجاتههه التههى رفعههها يلههى الطههاعن فههى مذكرتههه رغههم علمههه 

 . بيرورة وي  المتحف فى المشروع

 

كما .بت أن وهارة المالية رفيت هيهادة مخصها المرتبهات ص وبهذل  اسهتحال 

مهه  م حظههة أن جهههاه التنظههيم ص  جههدد ل مههن لتههدعيم حراسههة المتحههف تعيههين أفههراد

ص ومهن ههذا يتبهين أن  واإلدارة شدد على عدم تجاوه االعتمهادات المدرجهة ببنهد العقهود

 ىال مسههئولية وا عههة علههى الطههاعن عمهها نسههب يليههه وينمهها تقهه  المسههئولية علههى مههدير

ة الهندسههية واإلدارة المركهيههة بتحديههد احتياجههات اإلدار يناإلدارات المختلفههة المختصهه

 .للمتاحف 

 

ذهب حكهم محكمهة أول درجهة يلهى مسهئولية الطهاعن عهن عهدم يمهداد م  ذل  و 

المتحف بعناصر بشرية لتهأمين مقتنياتهه مهن التحهف الفنيهة النهادرة رغهم علمهه بهالعجه 

 فى أفراد األمن.
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ل مهن فيه خ فهرداخ  38وهذا القول خهاط  ألن الطهاعن أمهر بالفعهل بالتعا هد مه  

ههههى رئيسهههة اإلدارة المركهيهههة للشهههئون الماليهههة ولهههيم  األمهههن عهههن أن المسهههئولة عهههن

باإليافة يلى ما سب  بيانه من أن وهارة التنميهة اال تصهادية رفيهت هيهادة  ص الطاعن

 .المخصصات للتعا د م  أفراد جدد ل من

 

بنههد تطههوير أن عههدم يدراج  (74ا)فههى أ والههها  .............ت السههيدة/ روأشهها

يسهأل عنهه مهدير اإلدارة الهندسهية المتاحف القومية ومنها متحف محمهد محمهود خليهل 

)المهتهم  .............ورئيم اإلدارة المركهية للخدمات الفنية للمتاحف وهمها األسهتاذ/ 

أن التطهوير يحتهاج  وربما كان السبب فى ذل  يرج  يلى ............واألستاذ/ ( ال.انى

 مليون جنيه. 16بير يصل يلى يلى مبل  ك

 

عههن السههبب فههى عههدم يدراجههه  (117ا) المههتهم ال.ههانى .............و ههد سههئل 

فأجهاب بمها  2008-2007خطة التطوير لمتحف محمد محمود خليل بمشروع مواهنة 

 نصه:

 .معرفع ليه ما حطتوع لكن ممكن يكون سهو منى وأنا مع فاكر باليبطجـ : 

 

لهيم مهن مسهئوليات ن مسئولية وي  المتحهف بالمواهنهة ومفاد ما تقدم جميعه أ

خ   .الطاعن بل مسئولية اإلدارة الهندسية وبا ى اإلدارات معا

 

رئهههيم اإلدارة المركهيهههة للخهههدمات الفنيهههة  ............و هههد أكهههد ذلههه  الهههدكتور

 : (131ا)للمتاحف الساب  بقوله ما نصه 

اإلدارة المركهيهة للشهئون الماليهة  أنها بشهتر  مه  مهدير اإلدارة الهندسهية ورئيسهةجـ : 

واإلداريههة فههى يعههداد مشههروع المواهنههة حسههب اإلحتيههاج بالنسههبة للمتههاحف ونقههوم 



235 

 

االحتياجهات  كنهت أكتهبللموافقهة والمهتهم األول الطهاعن ...........بالعرض على 

 .التى أراها بشأن ينشاء وتطوير المتاحف

 

لطههاعن( تقههاعم عههن يعههداد وممهها يؤكههد عههدم صههحة القههول بههأن المههتهم األول )ا

أنهه أصهدر  هرارين بتشهكيل مشروع المواهنة العامهة للقطهاع وعهدم يدراجهه بالمواهنهة 

رئههيم اإلدارة المركهيههة للشههئون الماليههة واإلداريههة  ............لجنههة برئاسههة السههيدة/ 

تكون مهمتها يعداد مشروعى المواهنهة لقطهاع الشهئون الفنهون التشهكيلية ص األول بهر م 

وال.هههانى  2009/2010بإعهههداد المواهنهههة للعهههام المهههالى  2/10/2007صهههادر فهههى  68

صههادر فههى  54بههر م  2009/2010إلعهداد المواهنههة العامههة للقطهاع عههن العههام المهالى 

29/10/2008. 

 

ال يشسأل عن أى سهو أو يغفال ألى مشروع لم يهرد بههاتين  وطبيعى أن الطاعن

كهههان رفيهههها للمقايسهههة التهههى أعهههدها  .............أن السهههيدة/  ىص ههههذا يلهههالمهههواهنتين 

بهههدعوى عهههدم وجهههود اعتمهههاد مهههالى و رارهههها )المهههتهم ال.هههانى(  ...........المهنهههدم/ 

يرجائها للعام المالى التالى ولم يتم يدراجه بهه ههو اإلهمهال مهن جانبهها وههو الهذى أدى 

 .هامباشرة يلى سر ة اللوحة األمر الذى أكدته النيابة اإلدارية بتحقيقات

 

 باحهه ييههاف يلههى مهها تقههدم أن تحريههات العقيههد / أحمههد عبههد الظههاهر رئههيم الم

أسفرت عهن أن رؤسهاء اإلدارات المركهيهة ههم المسهئولين مباشهرة داخهل القطهاع عهن 

يعهههداد مشهههاري  المواهنهههات وتحديهههد أولويهههات الصهههرف ومتابعهههة تنفيهههذ المشهههروعات 

خ الحتياجهات المته وينحصهر دور الطهاعن فهى ص احف والتعا د مه  المهوظفين الجهدد وفقها

وبالتهالى ال يتعهدى مسهئوليته نطهاق  اإلشراف والموافقة على ما يتخذونه من يجهراءات

 يدارته. متابعةالمسئولية التأديبية فى    



236 

 

 

بههين مهها نسهب للطههاعن والسههر ة التههى  عههدم تههوافر رابطهة السههببيةباإليهافة يلههى 

أن السهبب المباشهر الهذى حيه  تبهين  حد.ت إلحدى اللوحات الفنية النادرة من المتحف

أدى يلههى حههدو  السههر ة هههو اإلهمههال الجسههيم مههن أفههراد األمههن األربعههة المنههوط بهههم 

هوار  ةيذ لههم يصههعد أحههد مههنهم ولههو مههرة واحههدة لمرا بههص حراسههة المتحههف مههن داخلههه 

المتحف أ.ناء انفرادهم بمشاهدة مقتنياته مهن التحهف النهادرة ص ولهم يعمهل علهى منه  أى 

خ الجلهوم بمهدخل المتحهف بالهدور منه م من اال تراب من تل  اللوحهات وفيهلوا جميعها

األريى تاركين الههوار منفهردين باللوحهات دون أن يسهاور أحهدهم الشه  ولهو لحظهة 

 .فى يمكانية حدو  سر ة يحدى اللوحات أو العب  بها

ا بهة بمرـ أمهين المتحهف ـ  ............المهتهم السهادم /ومن المفترض أن يقوم 

الهوار أ.ناء الهيارة ويتهولى الشهر  لمهن يطلهب منهه ذله  ص .هم يقهوم بهإجراءات ال له  

خ ص وحتهى اكتشهاف السهر ة  خ منذ حيهوره فهى السهاعة العاشهرة صهباحا ولكنه ظل جالسا

 خاصههة وأنههه علههم بتعطههل كههاميرات المرا بههةص ص وخههالف واجباتههه  بالههدور األريههى

بع.ة اإلسهبانية التهى كانهت موجهودة للهيهارة و هت وكان ذل  بشهادة الص وأجههة اإلنذار

 .رئيم المباح  .............اكتشاف السر ة ص والتى أ رت بذل  بمحير العقيد

 

وكههذل  الحههال بالنسههبة ألفههراد أمههن المتحههف وهههم المتهمههون مههن ال.ههامن حتههى 

خ بمهدخل المتحهف الحادى  ولهم يقهم أى مهنهم بهالمرور عشهر حيه  .بهت تواجهدهم جميعها

اء تواجههد الهههوار بههاألدوار العليهها المعههروض بههها اللوحههات الفنيههة ومنههها اللوحههة أ.نهه

المسرو ة ص كما أن أحداخ منهم لهم يقهم بتفتهيع الههوار عنهد خهروجهم كمها تقيهى بهذل  

 .التعليمات

 



237 

 

وطبيعى أال يطلب من الطاعن وهو وكيل أول الهوهارة ورئهيم القطهاع أن يمهر 

خاصههة وأن منصههبه ص  طههاع لتفقههد الحالههة األمنيههةأجههههة القكافههة علههى كههل المتههاحف و

خ ص وألن المفتههرض أن يقههوم كههل فههرد أمههن وأمههين متحههف  يعههادل منصههب الههوهير تمامهها

بدوره وواجبه الوظيفى ويرا بهه فهى ذله  مهديره ورئيسهه المباشهر كمهديرة المتحهف أو 

 مدير عام األمن ص كما يتعين وي  جدول عمل لهم يتناسب م  عددهم.

 

مهن التحقيهه  أن السهر ة حههد.ت أ.نهاء تواجهد هههؤالء المتهمهين بههالمتحف وال.ابهت 

وحتههى وعلههى فههرض ص  وأنهههم تقاعسههوا عههن تفقههد المتحههف خاصههة مهه  وجههود الهههوار

وجهود الكهاميرات ص أو أجههههة اإلنهذار فإنهه يمكههن التحايهل عليهها وخههداعها خاصهة مهه  

ف ص و هد حهد.ت ظهور عصابات مافيا تخصصت فى سر ة اللوحات الفنية من المتهاح

مسهتوى بالفعل بعيها مؤخراخ فى فرنسا م  وجود أجهههة اإلنهذار والكهاميرات وعلهى 

 علمى متقدم.

 

علهى  حفهاظومهن المقهرر أن العنصهر البشهرى األمنهى ههو العنصهر الجهوهرى لل

والذى يفترض مرافقة أفهراد األمهن للههوار أ.نهاء الهيهارة وال يتهر  محتويات المتحف 

 ة.الفنية منفرداخ دون ر اباللوحات بأى منهم 

 

وهههى تتيههمن بيههان ص  و ههدم دفههاع الطههاعن المسههتندات الدالههة علههى صههحة دفاعههه

خ عههن  بههاإلجراءات والتأشههيرات التههى اتخههذها الطههاعن لحمايههة مقتنيههات المتحههف أمنيهها

 : وبيانها على النحو التالى طري  العنصر البشرى

 

 رئهيم القطهاع ) المهتهم األول ـصهادرة مهن  29/4/2006ـ           يشهارة مؤرخهة 1

الطاعن ( موجهة يلى ............ـ مدير عهام األمهن السهاب  مويهوعها :    
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تشهههديد يجهههراءات األمهههن والحراسهههة علهههى كافهههة الموا ههه  وتيهههمنت بعهههض 

توجيهاتهه بالتشهديد الكامهل فهى اتخهاذ كافهة مها يلههم مهن يجهراءات اإلشارة   

لموا ه  خاصهة المتهاحف الفنيهة فهى أمنية صارمة فى الحراسات علهى كافهة ا

أال وهى تعطل الكاميرات وأجههة اإلنهذار وبشهكل ـ  يوء الظروف الراهنة

ويتمههام يجههراءات التفتههيع و ههائى عههالى المسههتوى مههن حيهه  اليقظههة التامههة 

ال هم عند اليرورة ص وكهان ذله  فهى ذات الشههر الهذى تهولى فيهه الطهاعن 

 رئاسة القطاع .

 

صهههادرة مهههن المهههتهم ) الطهههاعن   8/10/2006أخهههرى مؤرخهههة  ـ          يشهههارة 2

(موجههة يلههى ........... و.......... ) المههتهم ال.اله  ( مسههئولى األمههن .ابههت 

بها بعهد مهروره علهى بعهض المتهاحف اتخهاذه لهبعض القهرارات والجههاءات 

 لتدهور حالة األمن البشرى منها : ـ

ديرعام األمههن ( لعههدم يو ههف صههرف جهههود السههيد / ......... ) مههـ    2»

.   يامه بمهام عمله األمنى والمرور والتفتيع علهى التواجهد األمنهى

» 

وجهدنا صهبا  اليهوم  2السهاعة  بالمرور علهى متحهف محمهود خليهلـ   5»

 .  «... .   حرام فقط على المتحف كله 

وههههذا يؤكهههد مههها جهههاء بأ والهههه بالتحقيقهههات أنهههه أمهههر بتك.يهههف                

األمنى البشرى فهى ظهل تعطهل الكهاميرات وأجهههة اإلنهذار التواجد 

 «.  بالمتحف
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ـ       صورة من  رارا المتهم األول ) الطاعن ( كهرئيم لقطهاع الفنهون التشهكيلية  3

ـ جهاء بالمهادة  تشديد الحراسات على المتهاحفبشأن   6/8/2007ـ المؤر  

 ال.انية منه ما نصه  : 

التامة لكافة الحراسات ويتم متابعهة ههذه الحراسهات  تراعى اليقظة  »             

 «.  بصفة مستمرة

 

معهد بمعرفهة العميهد /   28/3/2009صورة يوئية من تقرير أمنى مؤر    ـ   4

أميههر أحمههد هكههى للعههرض علههى الطههاعن بشههأن بعههض الم حظههات األمنيههة 

ية أحملكهم كامهل مسهئول »وأشر عليها األخيهر لمهدير األمهن والهدكتور ...... 

 . « هذا الوي  األمنى الخطير ويتم ت فى كل بند من البنود الواردة

 

للعرض على الطاعن كهرئيم للقطهاع  17/11/2009ـ         تقرير أمنى  مؤر   5

بشهأن تهردى  الحالهة األمنيهة لنظهام المرا بهة معد بمعرفة القائم بأعمال األمن 

 .  ولطنذار يد السر ة وعدم جدوى يص حها

 

 :  وتأشر من المتهم األول / الطاعن على ذل  باختى              

أشكر  على ههذه المتابعهة وأؤكهد علهى رأيكهم بيهرورة تك.يهف  »                    

تأمين المتحف ومقتنياته حتهى يهتم البهدء فهى أعمهال التطهوير المهمه  ي امتهها 

 « لكامل مكونات المتحف

 

ى كان مهن المفتهرض البهدء فيهه خه ل األيهام السهابقة وهو التطوير الذ                 

 على حدو  السر ة   

. 
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مرفهوع مهن المقهدم / ...... رئهيم  27/8/2007ـ        صورة  من تقرير مؤر   6

مباح   سم المتاحف الفنية واأل.رية بشأن تعطهل نظهام اإلنهذار يهد السهر ة 

رات المركهيهة بمتحف محمود خليل مؤشر عليه مهن الطهاعن  لرؤسهاء اإلدا

 المنوط بها يعداد المواهنة العامة للقطاع بما نصه : 
 

 . هام وعاجل وال يؤجل »            

األمهههر أك.هههر مهههن خطهههر ويهههتم العمهههل الفهههورى علهههى يصههه    »                     

وكههان مههن الواجههب يب غنهها بههأى مههن هههذه األعطههال ص  األجههههة المشههار يليههها

الموا   لعدم  يامهم بالتنسهي  اله هم مه  يدارات وسوف يتم محاسبة مديرى 

األمن واإلدارة الهندسية والشهئون الماليهة للعمهل علهى يصه   مها يتلهف مهن 

 . «ر أجههة اإلنذا

مرف  بهالتقرير رد الشهئون الماليهة واالدارة المركهيهة للخهدمات و                      

اريههة  ههد  ههاموا بعمههل الهه هم الفنيههة بههأن مهندسههى اإلدارة العامههة للشههئون اإلد

 . نحو ت فى هذه الم حظات

 

ومرفهه  أييهها خطههاب الشههئون الماليههة لههطدارة المركهيههة للخههدمات                     

 .   الفنية بيرورة يص   وصيانة كافة األجههة

 

ومرفهه  بالخطههاب أييهها تأشههيرة الطههاعن ......../ المهههتهم األول                      

لمههذكرة المعههدة مههن الشههئون الماليههة بمتابعههة اإلسههراع فههى اإلصهه   علههى ا

 . العاجل فاألمر ليم بالبسيط والعادى

 

....) الطهاعن (  ن كانت تؤكد أن المهتهم األول ..وهذه المستندات ي                     

يال أنها تؤكهد مها ههو كان يرعى متحف محمود خليل ويهتم به بصفة خاصة 

ال وهو أن  الطاعن /....... المهتهم األول مسهئوليته مسهئولية أعم  من ذل  أ
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يشرافية فقط  وأن أصحاب المسئولية الفعلية والتنفيذية ههم رؤسهاء اإلدارات 

 .   المركهية وهو ما انتهت يليه تحقيقات النيابة اإلدارية

 

مهههن مهههدير عهههام للعهههرض علهههى الطهههاعن   15/10/2006ـ       مهههذكرة مؤرخهههة  7

بشههأن م حظههات األمههن علههى متحههف محمههد محمههود خليههل  لفنيههةالمتههاحف ا

وطلب تكليفه للشئون المالية بالتعا د م  شهركات صهيانة متخصصهة وشهراء 

للشههئون الماليههة السههيدة / االحتياجههات العاجلههة ص .ابههت عليههها تأشههير الطههاعن 

مهها ورد فههى غايههة األهميههة وأوافهه  علههى يجههراء  »:  ............. بمهها نصههه

املههة ل جههههة األمنيههة وكافههة مهها يحفههظ عنصههر التههأمين واألمههان صههيانة ك

 . « للمتحف

 

للعههرض علههى الطههاعن ......./ المههتهم  5/11/2007ـ      تقريههر ميههدانى  مههؤر   8

معد بمعرفة المدير التنفيذى لمكتبه بعهد المهرور علهى  كرئيم  طاعاألول ـ  

طهاعن بتكليهف مؤشهر عليهه مهن البعض المتاحف منها متحف محمود خليهل 

 : ـ السيدة / .......... بالتالى 

...... موافهه  علههى ويهه  خطههة صههيانة أ/  مهههم وعاجههل وفههورى »                  

ويص   عاجلة وتشكل لجنة فورية من اإلدارات المعنية برئاسهة مهدير عهام 

 «  الشئون اإلدارية لوي  تقرير عاجل ومستوفى لما يجب عمله وعاج 

 

موجه من المشهرف علهى مكتهب الهوهير للطهاعن   8/9/2008ب مؤر  ـ     خطا 9

.ابهت فيهه تأشهيرة كرئيم  طاع بشأن ت فهى الم حظهات والسهلبيات األمنيهة 

لرؤساء اإلدارات المركهية هام جهدا وعاجهل ص ههذه   »:   الطاعن بما نصه
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ولههم تنفههذ ـ والمسههئولية الكاملههة تقهه   2007الم حظههات رصههدت مههن تههاري  

 «. تقكم جميعا ـ ويرف  تقرير عاجل باألسباب على عا

 

وهههذا الخطههاب وين كههان  ال يخهها متحههف محمههود خليههل لكنههه فههى                   

ذاته يؤكد علهى مسهئولية ههذه اإلدارات عهن معالجهة ال. هرات األمنيهة الو ت 

لكافة متاحف القطاع و على يهمهالهم وتقاعسههم واسهتبعادهم مهن االتههام ههو 

أال  وجه إل امة الهدعوى الجنائيهة يهدهم يمتهد للطهاعن ويشهمله مهن هو أمر ب

  باب أولى .

 

موجههه مههن المههتهم ال.الهه  مههدير عههام األمههن يلههى  7/6/2008ـ   خطههاب مههؤر   10

الطههاعن يطلههب فيههه شههراء شههرائط مرا بههة ص وتعيههين أفههراد جههدد لسههد العجههه 

اليهة واإلداريهة مؤشر عليه من الطاعن لرئيسهة اإلدارة المركهيهة للشهئون الم

أواف  على شراء النهوا ا المهمهة مهن أجهههة  »:  .............. بما نصه /

 . « ويتخذ ما يلهم من يجراءات  انونية

 

للعهههرض علهههى الطههههاعن معهههدة بمعرفههههة د/  26/6/2009ـ   مهههذكرة مؤرخههههة  11

.......... بشأن األجههة األمنية بالمتاحف الفنية ومنها متحهف محمهود خليهل 

للسهيدة ............ رئيسهة يدارة الشهئون الماليهة   تأشهيرة الطهاعنبت فيه ص .ا

يجهب دراسهة يهرورة  » :  بما نصههالمنوط بها توفير االعتمادات ال همة 

تههوفير ذلهه  بشههكل عاجههل وفههورى مهه  مههوافقتى واتخههاذ كافههة مهها يلهههم مههن 

  « يجراءات  انونية الهمة لحماية المتاحف واإلفادة
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موجههه مههن المشههرف علههى مكتههب الههوهير يلههى  6/12/2008مههؤر  ـ   خطههاب  12

.ابههت فيههه الطههاعن  بشههأن ت فههى الم حظههات األمنيههة علههى بعههض المتههاحف 

لرؤساء يدارة الخدمات الفنية للمتاحف ورئيسهة يدارة الشهئون  تأشير الطاعن

التخههاذ كافههة مهها يلهههم نحههو تههأمين  »:  بمهها نصهههالماليههة ومههدير عههام األمههن 

المتهاحف والقطهاع كافهة ... وبهالمرور األمنهى والهدورى ومراجعهة المبانى و

   «...   كل عناصر األمان

رؤسهاء هههذه اإلدارات تقاعسههوا عههن تنفيهذ أوامههر الطههاعن ومهه  يال  أن                  

ذلهه  تههم اسههتبعادهم مههن  ههرار االتهههام ص وهههو أمههر بههأال وجههه إل امههة الههدعوى 

 .   الجنائية  يدهم يمتد للطاعن

 

موجههه مههن المههتهم  يلههى مكتهههب  13/4/2010صههورة مههن خطههاب مههؤر   ـ 13

المشرف على مكتب الوهير / ............  مرف  به م حظاتهه علهى بعهض 

 .  2010/2011بنود مشروع مواهنة  طاع الفنون لعام 

 ورد بالباب األول منها  : ــ 

 « التعا د م  .... وأخصائى األمن » ـ 

 :  السادم منهاكما ورد بالباب  ـ  

جنيهههه )  40 000 000تهههوفير مبلههه   ةههههذا باإليهههافة يلهههى يهههرور  »          

أربعههين مليههون جنيههه ( بنههاء علههى التوجيهههات الصههادرة مههن اللجههان النوعيههة 

بمجلههم الشههعب ... لتحقيهه  أكبههر  ههدر مههن كفههاءة األجههههة األمنيههة وتههأمين 

 «.  بعض الموا   التابعةللقطاع

 

الصههادر  2009لسههنة  451بههر م  20/12/2009مههؤر    صههورة مههن  ههرار ـ14

المتهمهة  » يلهى مجهاهاة مهديرة المتحهفمن الشئون القانونيهة بالقطهاع انتههى 
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بإنههذارها وخصههم يههوم مههن مههوظفين آخههرين وذلهه  لعههدم تواجههدها  «الرابعههة 

 .   وعدم وجود بديل لها

 

ر للعهههرض علهههى الطهههاعن معهههد بمعرفهههة المهههدي 6/12/2008تقريهههر مهههؤر   ـ15

 التنفيذى لمكتبه بشأن غل  المتحف وجاء به ملحوظة نصها  : ـ 

ومسهئول  ص لم يكن أى موظف متواجهد بهالمتحف سهوى مسهئول األمهن »     

 . « وأمين المتحف ص غرفة التحكم

و هههد أمهههر الطهههاعن بهههالتحقي  الفهههورى والعاجهههل حهههول عهههدم وجهههود                     

وبنههاء عليههه صههدر الجهههاء مويههوع  عههاملين بههالمتحف خهه ل أو ههات العمههل

 .  المستند الساب 

 

للعرض علهى الطهاعن معهدة بمعرفهة   19/11/2008صورة مذكرة مؤرخة  ـ16

 000تخطره فيه بشهأن تخصهيا مبله  رئيم الشئون المالية / ............. 

جنيه لشراء أجههة أمنية بدال مهن األ.ها  وذله  بعهد موافقتهه علهى ذله  500

 :  ورد بها ما نصه

بناء عليه تم التنسي  م  كل مهن اإلدارة المركهيهة للخهدمات الفنيهة  »                   

للمتههاحف واإلدارة العامههة للشههئون الهندسههية واإلدارة العامههة ل مههن وانتهههى 

الههرأى يلههى تخصههيا هههذا المبلهه  لمتحفههى الفههن المصههرى الحههدي  و صههر 

 .  «  الفنون

 

وهههو مهها يههدل بههإدراج متحههف محمههود خليههل .  ومهه  ذلهه  لههم يقومههوا           

على أن هذه اإلدارات هى المسئولة عن توجيه بنود المواهنة العامهة للقطهاع 
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وفقهها لمهها يتههراءى لهههم طبقهها الحتياجههات المتههاحف وينحصههر دور الطههاعن 

 .  كرئيم  طاع على التو ي  بالموافقة على ما نسقوا فيما بينهم بشأنه

 

يههتم يعهههداده بمعرفهههة ههههذه ن مشههروع المواهنهههة العامهههة وهههو مههها يؤكهههد أ         

وأن استخدام بند تطوير المتهاحف الهوارد يهدخل فهى  اإلدارات وليم الطاعن

 .   اختصاصهم وال شأن للطاعن به

 

األمر الذى يؤكد عدم مسئولية الطاعن عن عهدم يدراج متحهف محمهود        

 لتطويره  . خليل بالمواهنة وعدم استخدام بند تطوير المتاحف 

 

 صهادر مهن الطهاعن  3/10/2007فى   68بر م  2/10/2007 رار مؤر   ـ17

 :   به ما نصهكرئيم  طاع جاء 

رئهههيم  »  ............مهههادة أولهههى : تشهههكل لجنهههة برئاسهههة السهههيدة /  »     

وذلههه  إلعهههداد مشهههروع  «اإلدارة المركهيهههة  للشهههئون الماليهههة واإلداريهههة 

 «.   2009/  8200مواهنة العام الحالى 

 

بإعههداد  ............بتكليههف السههيدة  54بههر م   29/10/2008 ههرار مههؤر   ـ18

 .2009/2010مشروع مواهنة العام المالى 

 

وهو ما أكدت عليه السهيدة / .............. بأ والهها بالتحقيقهات صهفحة         

 : فقالتحينما سئلت : عمن يقوم بإعداد مشروع المواهنة  67ر م 
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أنا با وم بعمل هذا المشروع وفه  احتياجهات المتهاحف القوميهة والفنيهة    /ج 

بعههههد التنسههههي  مهههه  اإلدارة الهندسههههية واإلدارة المركهيههههة للخههههدمات الفنيههههة 

 .   للمتاحف

مههدير اإلدارة  األسههتاذ / ............. »( ـ  68كمهها جههاء بأ والههها )ا       

 .  «ليل يمن احتياجاته الهندسية لم يدرج بند تطوير متحف محمود خ

 

و ههد أ ههر األخيههر بهههذه المسههئولية بأ والههه بالتحقيقههات وذلهه  عههن                       

 . 2009/  2008و  2007/2008مشروعى مواهنة عامى 

ـ فقههد   2011/  2010ص   2010/  2009أمهها عههن مشههروعى عههامى        

متحف محمود خليهل  بأنه صدر  رار الوهير بتمويل تطوير .........أجابت 

علههى نفقههة صههندوق التنميههة ال.قافيههة فهه  يجههوه ويهه  متحههف محمههود خليههل 

 75  علههههى مهههها ورد بأ والههههها بالصههههفحة ر ههههم  يههههمن مشههههروع المواهنههههة

 بالتحقيقات .

 

أن مشهروع المواهنهة يقهوم بإعهداده مهدير اإلدارة ويتيت من ذل  كله         

يرة الشههههئون الماليههههة طبقهههها الهندسههههية ومههههدير يدارة الخههههدمات الفنيههههة ومههههد

 . الحتياجات المتاحف وال يسأل الطاعن عن هذه المشروعات

 

موجهههه مهههن الهههرئيم السهههاب  لقطهههاع الفنهههون  4/9/2002خطهههاب مهههؤر   ـ19

بشهأن تهولى صهندوق التشكيلية ............. يلى رئيم  طهاع مكتهب الهوهير 

 .محمود خليل التنمية ال.قافية عملية االنفاق على تطوير األنظمة لمتحف
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والمشهكلة  ائمهة وههى تعطهل أجهههة  2002وهذا يدل على أنهه منهذ عهام      

اإلنذار والكاميرات بالمتحف يلى أن تولى الطاعن رئاسهة القطهاع فهنجت فهى 

تحويههل هههذه  المكاتبههات يلههى ينجههاهات وحقههائ  علههى أرض الوا هه  بههأن  ههام 

فتههرض البههدء فههى ص وكههان مههن الم  بتطههوير أنظمههة غالبيههة متههاحف الدولههة

تطهوير متحههف محمههود خليههل بنقههل محتوياتههه يلههى مخههاهن الجهيههرة التههى تههم 

وبعدها تم نقل محتويهات متحهف سهراى االنتهاء منها منذ حوالى . .ة أشهر 

مليههار دوالر أى تفههوق  يمتههها  يمههة مقتنيههات  50الجهيههرة التههى تقههدر بمبلهه  

 .   يعفا 50متحف محمود خليل 

 

الطههاعن هههو الههذى  ههام بإنقههاذ هههذه المقتنيههات التههى كانههت و.ابههت أن         

فههى كههراتين وصههنادي  خشههبية ومعريههة للتلههف  1988مخهنههة منههذ عههام 

والسههر ة فكههان لهامهها عليههه أن يوجهههه الجهههء األكبههر مههن ميهانيههة القطهههاع 

لطنتهاء من يعداد مخاهن هذا المتحف لنقل محتوياتهه بهها وكهذل  محتويهات 

ا  هام بإنجهاه آخهر ال يقهل أهميهة وههو ينقهاذ مكتبهة كمهص  متحف محمود خليهل

البلديههة باإلسههكندرية مههن االنهيههار والتههى تحتههوى علههى أمهههات الكتههب بعههد 

توجيه اللوم من أعياء مجلم الشعب فما كان مهن سهبيل أمامهه سهوى ينقهاذ 

مكتبههة هههذين المتحفههين والصههرف عليهمهها مههن ميهانيههة القطههاع والبحهه  عههن 

 .   حف محمود خليل وهو صندوق التنمية ال.قافيةمصدر تمويل لتطوير مت

 

المعدة بمعرفهة الطهاعن للعهرض  16/2/2009ـ     صورة من المذكرة المؤرخة 20

علههى وهيههر ال.قافههة بشههأن طلههب استصههدار  ههرار مههن السههيد / رئههيم مجلههم 

متحههف محمههد محمههود خليههل ومتحههف عائشههة الههوهراء بإسههناد أعمههال تطههوير 
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لما لها من سهواب  محمهودة  ون العرب باألمر المباشريلى شركة المقاول فهمم

 فم هذا الشأن .

 

موجههه مههن المشههرف علههى مكتههب الههوهير يلههى  2/5/2009ـ    خطههاب مههؤر   21

بصدور  رار السيد رئيم مجلم الهوهراء بالموافقهة علهى الطاعن يخطره فيه 

ر يسناد أعمال تطوير متحف محمود خليل يلى شهركة المقهاولون العهرب بهاألم

ص وكهان ذله  بنهاء علهى طلهب الطهاعن سهالف البيهان الهذي تحهر  فهم  المباشر

 عجالة لتطوير متحف محمود خليل .

 ومرف  بالخطاب موافقة السيد رئيم مجلم الوهراء .                 

 

يلههى رئههيم مجلههم يدارة موجههه مههن الطههاعن  11/5/2009ـ    خطههاب مههؤر   22

بصههدور  ههرار رئههيم مجلههم الههوهراء شههركة المقههاولون العههرب يخطههره فيههه 

باإلسههناد بههاألمر وعائشههة فهمههى  بالموافقههة علههى تطههوير متحفههم محمههود خليههل

 مليون جنيه . 29بتكلفة  المباشر

بنهاء علهى يلحها  مهن الطهاعن و د جاءت هذه الموافقهات واإلنجهاهات                   

 . لم يتقاعمبشأن سرعة تطوير متحف محمود خليل مما يؤكد أنه لم يهمل و

 

مهن لجنهة ال.قافهة واإلعه م بمجلهم  2007ـ     توصهية صهادرة فهى شههر يوليهو  23

مليههون  40بهيههادة اإلعتمههادات الماليههة لقطههاع الفنههون التشههكيلية بمبلهه  الشههعب 

جنيه لتحقي  أكبر  در من كفهاءة األجهههة األمنيهة وكهان ذله  بنهاء علهى طلهب 

 . م الشعبالطاعن وييداعه هذا الطلب بميبطة مجل
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يلى وهارة التنميهة اال تصهادية  موجه من الطاعن 3/9/2009ـ    خطاب مؤر   24

مليههون  41يطلههب فيههه الموافقههة علههى هيههادة االعتمههادات الماليههة للقطههاع بمبلهه  

تههأمين المنشهه ت ال.قافيههة التابعههة  «يعمههاالخ لتوصههية مجلههم الشههعب  »جنيههه 

  .  للقطاع من أخطار السر ة 

 

يلهههى  الموجهههه مهههن الطهههاعن 8/10/2008ورة مهههن الخطهههاب المهههؤر  صههه    ـ  25

بعمهل مقايسهة تقريبيهة ألعمهال المشرف على مكتب وهيهر ال.قافهة يخطهره فيهه 

تهههأمين المتهههاحف الفنيهههة والقوميهههة التابعهههة لقطهههاع الفنهههون التشهههكيلية وانتههههت 

المقايسة يلى  الحاجة لتطهوير األجهههة األمنيهة بجميه  المتهاحف بحهوالم مبله  

مليون جنيه وجاءت خانة  يمة األعمهال أمهام متحهف محمهود خليهل خاليهة  40

وال يجهوه تخصهيا أيهة  2009ـ  2008لدخوله يمن خطة التطوير لعهام 

مبال  له لتهولم صهندوق التنميهة ال.قافيهة تمويهل عمليهة التطهوير بالكامهل وذله  

خ الهدواجية الصرف  . منعا

 

 2906لهدكتور رئهيم مجلهم الهوهراء ر هم اـ    صورة من  هرار السهيد األسهتاذ  26

 :جاء به  7/11/2010الصادر بتاري    2010لسنة 

 : مادة أولى             

ينقل السيد / ......... المهتهم األول ) الطهاعن ( رئهيم  طهاع الفنهون  »        

وظيفههة مستشههار ) أ ( بالدرجههة الممتههاهة التشهكيلية بالدرجههة الممتههاهة .... يلههى 

 «.  ة العامة للمجلم األعلى لل.قافةباألمان

 :مادة .انية  

 على وهير ال.قافة تنفيذ هذا القرار . 
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الصههادرة مههن المحكمههة 6/1/2011ـ     صههورة يههوئية مههن الشهههادة المههؤر   27

مههد ق المقههدم مههن النيابههة اإلداريههة بشههأن 53لسههنة  4التأديبيههة فههم الطلههب ر ههم 

 عن العمل .ابت فيها : ـ و ف المتهمين

 «.  رفض طلب الو ف 5/1/2011و ررت المحكمة بجلسة  »     

 

للعرض علهى  المهتهم األول   24/6/2006ـ   صورة يوئية من مذكرة مؤرخة  28

بتأشههيرة ( .............بصههفته رئيسهها لقطههاع الفنههون التشههكيلية مذيلههة )الطههاعن

واتخههاذ بيههرورة دراسههة هههذه المههذكرة وتههوفير ل سههتاذة / ..............  منههه

 .كافة ما يلهم من يجراءات  انونية الهمة 

 

 المهتهم األول للعهرض علهى  1/6/2007ـ   صورة يوئية مهن مهذكرة مؤرخهة  29

مذيلهة بتأشهيرة منهه بمتابعهة اإلسهراع فهم اإلصه   و ) الطاعن ( ...........  

خ   . يفادته رسميا

 

علهى الطهاعن  للعرض 4/11/2007ـ   صورة يوئية من تقرير ميدانم مؤر   30

بموافقته على وي  خطهة صهيانة و ل ستاذة ألفت الجندي   مذيلة بتأشيرة منه

 .يص   المعيب

 

مهذيل  للعهرض علهى الطهاعن  1/10/2006ـ    صورة يوئية من تقرير مؤر  31

المهتهم ال.هانى و لكل من الفت الجندي و منهى شهو م و المهنهدم بتأشيرة منه  

 . على وجه السرعة تجاه كافة ما ورد بهذا التقريرالتخاذ ال هم  ...........
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بو ههف صههرف   8/10/2006ـ   صههورة يههوئية مههن القههرار الصههادر بتههاري   32

لعهدم  يامههه بمههام عملههه األمنهم و المههرور للتفتهيع علههى  المهتهم ال.الهه جههود 

 . التواجد األمنى بالموا  

 

لههى الطههاعن للعههرض ع 20/5/2009ـ   صههورة يههوئية مههن مههذكرة مؤرخههة  33

المواهنة الجديدة م  يرورة تك.يهف الجههد  بالموافقة على ومذيلة بتأشيرة منه

 . البشرى فى األمور األمنية

 

بتأشهيرة منهه ل سهتاذة /  مرفوعهة للطهاعن ومذيلهةـ    صورة يهوئيه مهن مهذكرة  34

 . من أجههه بالموافقة على شراء النوا ا المهمة ............

 

مرفوعة للطهاعن ومذيلهة   21/6/2009وئية من مذكره مؤرخة صوره ي      ـ 35

بتأشيرته بمراعاة بذل بعض االهتمام و التركيه و االهتمام بالخلهل فهى متابعهة 

 . أعمال المتحف محل السر ة

 

بتقرير أعمال لجنة المهرور علهى  مرسل للطاعن 17/9/2009ـ    كتاب مؤر   36

ون الم حظهات التهى رصهدها تقريهر عدم ت فى  طهاع الفنهالموا   والمتيمن 

الدفاع المدنى األخير ومذيل بتأشيره مهن الطهاعن لكهل مهن ....... و المهنهدم 

نصهههها :  ..........واألسهههتاذ  .............و المهنهههدم  المهههتهم ال.هههانى ........

أن مسههئولية مهها ورد تقهه  علههى عههاتقكم و يراعههى ت فههى مهها ورد علههى وجههه »

 « السرعة
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موجهه للطهاعن ومهذيل بتأشهيرة منهه لكهل مهن /  18/9/2008طاب مؤر  ـ    خ 37

ألفت الجنهدى و / د. صه   المليجهى بوجهوب العمهل الفعلهى علهى معالجهه مها 

 فى هذه التقارير .  يطرأ

 

هههذه  »: موجههه للطههاعن ومههذيل بتأشههيرة منههه بههأن 9/9/2008ـ    كتههاب مههؤر   38

 لية الكاملهة تقه  علهى عهاتقكم و لم تنفذ المسئو 2007الم حظات رصدت منذ 

 . «.......... ص ........   جميعا خ 

 

مرسهل للطهاعن ومهذيل بتأشهيرته لكهل مهن /.  15/12/2008ـ    كتهاب مهؤر    39

......... 

كافة ما يلهم نحهو تهأمين المبهانى و المتهاحف و  ص ......... ص .......... باتخاذ 

 .القطاع وكافة موا   القطاع 

 

 ومذيل بتأشيرة منه بإفادتهه بمها  موجه  للطاعن 18/9/2008طاب مؤر  ـ    خ 40

عههن  ............ و ..........تههم فههى تقريههر محههدد ووايههت عههن مهها  ههام بههه 

 . الم حظات الواردة

 

 بمراجعهة كهل ............من الطاعن للهدكتور  26/9/2008ـ    تأشيرة مؤرخة  41

 . م حظات اللجنة متابعة شخصية

 

بموافقتههه  ..........الطههاعن  ل سههتاذة مههن  15/10/2006ـ    تأشههيرة مؤرخههة  42

 . على يجراء صيانة كاملة للمتحف
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بتأشههيرة للعههرض علههى الطههاعن مههذيل   15/10/2006ـهه   تقريههر أمنههى  مههؤر   43

بيهههرورة و هههف صهههرف مسهههتحقات شهههركة  ................منهههه ل سهههتاذة / 

 .  وماتفرسان العدل وال يكفم تو ي  خص

 

موجههه مههن اإلدارة العامههة لشههرطة السههياحة  15/3/2006ـ   خطههاب  مههؤر   44

بتحميلهههه  مسهههئولية  المهههتهم ال.الههه  ل سهههتاذ /  للطهههاعن ومهههذيل بتأشهههيرة منهههه

 .   التدهور األمنى وبيرورة تفادي التقصير األمنم والتحقي  م  المقصرين

 

ن شهرطة السهياحة موجهه مه 16/7/2008صورة يوئية من خطهاب مهؤر   ـ 45

بيههرورة تفههادى التقصههير ل سههتاذة / ............  للطههاعن مههذيل بتأشههيرة منههه

 . األمنى والتحقي  م  المقصرين

 

يبههين والتههم   21/5/2006صههورة يههوئية مههن التعليمههات األمنيههة المؤرخههة  ـ 46

من مطالعتها مدى يغفالهها مهن أفهراد األمهن ومهدى تقصهيرهم ممها أدى لسهر ة 

 . اللوحة

 

التى تؤيهده وتظهاهره والتهى مهن شهأنها نفهى ورغم أهمية هذا الدفاع والمستندات 

وكههذا نفههى مهها أسههند يليههه بوصههف  صمسههئولية الطههاعن عههن سههر ة اللوحههة المشههار يليههها 

ما ترتب عليه أيرار جسيمة بأموال جههة عملهه م االتهام عن يخ ل بواجبات وظيفته

ع بهل أشهارت يليهه فهى جملتهه ودون بيهان فإن محكمة المويوع لم تحصل ههذا الهدفاص 

خطهأ أو يهمهال  أى كليهة فهىمفصل ووايت لعناصره الجوهرية رغم أن ذل  الدفاع ين

فههى جانههب الطههاعن كمهها يههدل علههى عههدم تههوافر .مههة رابطههة سههببية مباشههرة بههين أعمههال 

الطاعن ووظيفته وبين السر ة التهى حهد.ت بسهبب أخطهاء غيهره مهن العهاملين بالقطهاع 
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العمههل علههى  ة الطههاعنلههم يكههن فههى اسههتطاعص كمهها تههدل علههى أنههه  تههولى رئاسههتهالههذى ي

تدار  تل  األخطاء أو الحيلولة دون حدو  النتيجة التهى حهد.ت نتيجهة أخطهائهم التهى 

 .تسببت حاالخ ومباشرة فى حدو  وا عة سر ة تل  اللوحة

 

هها أى و د بل ت أخطاء هؤالء الموظفين  هدراخ مهن الجسهامة بحيه  يت شهى أمام

 خهتاوذله  علهى الفهرض جهدالخ بأنهه ي ـ يخ ل من جانبه فى القيهام بواجبهات وظيفتهه

خ ب خ بأنهه غيهر مكلهف بههذا ـ خطة تطوير المتحف بمواهنة السنوات المشار يليها آنفا علمها

خههتا بههه عههدد آخههر مههن المههوظفين المختصههين بهههذه األعمههال وفهه  ياإلدراج والههذى 

خ ل ولويهات التهى ص حتهاج يلهى تطهوير تلتهى احتياجات كهل متحهف مهن المتهاحف ا ووفقها

 . يرونها ويقدرونها فى حدود اإلمكانات المالية المتاحة للوهارة

 

كافيهة لحهدو  تله  النتيجهة التههى  وبههذاتهاوبهذل  تكهون أخطهاء ههؤالء المهوظفين 

وتنقطه  بهها رابطهة السهببية بهين نشهاط الطهاعن ص سببت أيهرار جسهيمة لجههة عملههم 

األمر الذى يترتب عليه انتفاء مسهئوليته عهن حهاد  السهر ة ص  تل  النتيجة وعمله وبين

خ ب ههض النظههر عههن أداء الطههاعن لعملههه يذ كههان ص  الههذى و هه  والههذى كههان والبههد وا عهها

 .يستحيل عليه فى ظل الظروف التى و   فيها حاد  السر ة ت فى و وعها

 

لسههالف الههذكر وكههان يتعههين علههى محكمههة المويههوع أن تقسههط دفههاع الطههاعن ا

والههرد عليههه بمهها  التفنيههدحقههه بالتحصههيل ووالمؤيههد بالمسههتندات المشههار يليههها فيمهها تقههدم 

اطلعهت علهى دفهاع الطهاعن يسوق يطراحه ولكنها لم تفعهل ص والتفتهت عنهه بقولهها أنهها 

دون أن تبههين ماهيههة ههههذا الههدفاع وال داللههة تلههه   ومذكراتههه والمسههتندات التههى  هههدمها

الذى يدل بيقين على أن المحكمهة حهين استعريهت دفهاع الطهاعن لهم المستندات األمر 

تكن ملمة بهه اإللمهام الشهامل والكامهل الهذى يشهيه  لهها الفرصهة لتمحيصهه وبح.هه علهى 
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النحو الذى يمكنها من الفصهل فهى الهدعوى عهن بصهر كامهل وبصهيرة شهاملة للتعهرف 

 .على وجه الحقيقة

 ََهاَبأنهوقدَقضتَمحكمةَالنقضَفىَالعديدَمنَأحكام:ََ

من المقرر أن الدفاع المكتوب ـ مذكرات كان أو حوافظ مستندات ـ ههو تتمهة »        

خ  ييهراداخ ورداخ للدفاع الشهفوى ص وتلتههم المحكمهة بهأن تعهرض لهه  ويخ كهان حكمهها معيبها

 0  «بالقصور واإلخ ل بح  الدفاع  

 378 ا ـ 82  ر م ـ 35ـ م  3/4/1984*  نقض 

 579 ا ـ 110ر مـ  29ـ م  11/6/1978*  نقض 

 63 ا ـ 13 ر م ـ 28ـ م  16/1/1977*  نقض 

 113 ا ـ 24  ر م ـ 27ـ  م  26/1/1976*  نقض 

 1228 ا ـ 249 ر م ـ 24ـ م  16/12/1973*  نقض 

 1378  ا ـ 281 ر م ـ 20ـ  م  8/12/1969*  نقض 

 ق 753/43ـ طعن  1280 ا ـ 260 ر م ـ 24ـ م 30/12/1973*  نقض 

 ق 313/59ـ  طعن  191ا ـ 24 ر م ـ 42ـ م 19/1/1991*  نقض  

 

بههل هههى ص  كههذل  المسههتندات فهههى بههدورها جهههء ال يتجهههأ مههن الههدفاع المكتههوب        

ومههه  أن دفهههاع الطهههاعن كهههان مؤيهههداخ بعديهههد مهههن  ص ـ عمهههاده وسهههنده وعمهههوده الفقهههرى

خ ال اال أن اص ـ  المستندات التى أحال اليها الدفاع وتمسه  بهها لحكهم لهم يعهرض لهها بتاتها

 0   وهذا  صور واخ ل  جسيم بح  الدفاعــ  ايراداخ والرداخ 

 

 ََََوقدَحكمتَمحكمةَالنقضَبأنه:َ

وين كان ال.ابت من المستندات التى يعتمد عليها الطاعن فى ا.بات دفاعهه  هد  »        

ص  فهى تقهديمهاالقيية  للحكم ولم يكهن مرخصها لهه مهن المحكمهة    دمت منه بعد حجه

ولكن اذا كان الطاعن  د تمسه  بههذا الهدفاع فذل  مما يسوق للمحكمة االلتفات عنها ص  
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خ   ههد ترتههب عليههه لوصههت ت ييههر وجههه الههرأى فههى  أمههام المحكمههة وكههان دفاعههه جوهريهها

وكانهت المحكمههة لهم تعههن بتحقيه  هههذا الهدفاع أو تههرد عليهه فههان حكمهها يكههون الهدعوى 

 « ا يستوجب نقيه اصراخ  صوراخ يعيبه بم

 977اـ  364 ر م ـ  3ـ  م   52 /5/  20*  نقض  

 

 

 

 َََوحكمتَمحكمةَالنقضَبأنه:َ

يعهد  مقدمه منهه فهى نفهى ركهن الخطهأ عنهه  تمس  الطاعن بداللة مستندات  »         

خ فى الدعوى ومؤ.را فى خ هاما واذا لهم تله  المحكمهة بهاالخ يلهى ههذا الهدفاع مصهيره  دفاعا

الهى فحهواه ولهم تقسهطه حقهه وتعنهى   لهم تواجههه علهى حقيقتهه ولهم تفطهنفى جهوهره و

خ الى غاية األمر فيهه بهل سهكتت عنهه ايهراداخ لهه ورداخ عليهه ولهم تتحهد   بتمحيصه بلوغا

عن تل  المستندات م  ما يكون لها من داللهة فهى نفهى عنصهر الخطهأ ولهو أنهها عنيهت 

خ بالقصور ببح.ها لجاه أن يت ير وجه الرأى فى الدعوى فان   0  « حكمها يكون معيبا

 146 ا ـ  31ر م ـ   24ـ  م   73 /2 /11*  نقض 

 

 ََََوحكمتَمحكمةَالنقضَبأنه:َ

للمحكمهة االسهتنئنافية  الدفاع الم.بت فى صفحات حافظهة المسهتندات المقدمهة  »       

ورداخ سههكوت الحكههم عنههه ايههراداخ  بعههدم اسههتيفاء الشههي  محههل االتهههام شههرائطه القانونيههة

   0 « عليه يصمه بالقصور المبطل لــه

 151 ا ـ 32 ر م ـ  24ـ  م  73 /2 /11*  نقض 

 

 تقولَمحكمةَالنقضو  :  
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  هد يعتنه  أسهباب الحكهم المسهتأنفلما كان ذل  ص وكان الحكم المطعون فيهه  »        

نهها المقدمهة م ولهم يهورد ميهمون المسهتندات ص يلهى دفهاع الطاعنهة الذى أغفل اإلشهارة

خ لهذا الدفاع وألمهت بهها علهى  ما يبين منه أن المحكمة واجهت عناصهر الهدعوىب  ي.باتا

ت عن أنها فطنت يليها وواهنت بينهها وأنهها أطرحهت ههذا الهدفاع وههى علهى  وجه يشفص 

.  بينة من أمره وبعد أن  امت بما ينب ى عليها من تد ي  البحه  لتعهرف وجهه الحقيقهة

ُم الحـ  هاألمر الذى ي ص  محكمهة الهنقض عهن  كم المطعون فيه بالقصور فى البيان ويشع ج 

دون حاجهة يلهى   ومن .همخ يتعهين نقيهه واإلعهادةص  يعمال ر ابتها على الوجه الصحيت

 0 « بح  با ى أوجه الطعن

 66 ا ـ  3ر مـ  39ـ م  4/1/1988*  نقض 

 

 ََوقضتَمحكمةَالنقضَبأنه:ََ

ة ال تلتهههم بمتابعههة المههتهم فههى منههاحى دفاعههه ولههئن كههان األصههل أن المحكمهه  »        

يالخ أنه يتعين عليها أن تهورد فهى حكمهها مها يهدل علهى أنهها واجههت عناصهر المختلفة  

أن أنهها فطنهت يليهها وواهنهت بينهها ـ وعليهها  الدعوى وألمت بها على نحو يفصت مهن

خ تعههرض لههدفاع الطههاعن ييههراداخ لههه ورداخ عليههه مهها دام متصهه خ بوا عههة الههدع وى ومتعلقهها

فهههإذا  صهههرت فهههى بح.هههه وتمحيصهههه وفحههها ـ  بمويهههوعها وبتحقيههه  الهههدليل فيهههها

خ ل ايههة األمهر فيههه وأسهقطته فهى جملتههه ولهم تههورده  المسهتندات التهى يرتكههه عليهها بلوغها

خ بالقصهور  على نحو يكشف عن أنها أحاطت به وأ سطته حقه فإن حكمها يكهون مشهوبا

 « بما يبطله

 ق 4683/54ـ طعن  762 ا ـ 134 ر م ـ 36ـ م  6/6/1985*  نقض 

 

 َََكماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه:ََ
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ولههئن كههان األصههل أن المحكمههة ال تلتهههم بمتابعههة المههتهم فههى منههاحى دفاعههه   »        

يتعهين عليهها أن تهورد فهى المختلفة للرد على كل شبهه ي.يرها علهى اسهتق ل ـ اال أنهه 

دعوى وأدلتها وألمهت بهها علهى وجهه يفصهت ال حكمها مايدل على أنها واجهت عناصر

وأنهها اذا التفتهت عههن ص    عهن  أنهها فطنهت اليهها وواهنهت بينهمها عهن  بصهر وبصهيرة

  دفاع المتهم كلية وأسهقطته جملهة ولهم تهورده علهى نحهو يكشهف عهن أنهها أطلعهت عليهه

  0 «وأ سطته حقه فان حكمها يكون  اصـــرا 

 762 ـ ا 134ـ ر م 36ـ م 6/6/1985* نقض 

 840 ا ـ 149 ر م ـ 36ـ م  10/1985 /10*  نقض 

 1033اـ   181 ر م ـ 32ـ م  12/1981 /3*  نقض 

 275 ا ـ 47 ر م ـ 32ـ م  1981/ 3 /25*  نقض 

  789 ا ـ 167 ر م ـ 30ـ م  11/1979 /5*  نقض 

 369  ا ـ 82 ر مـ   30ـ م   1979/ 3 /29*  نقض 

 394 ا ـ 81 مر ـ  30ـ م  1979/ 3 /26*  نقض 

 442 ا ـ 84 ـ ر م  29ـ م  1978/ 4 /24*  نقض 

 

مه  أن تله  األدلهة ال واستسلمت المحكمة بذل  ل دلة التى سا تها سلطة اإلتههام 

ومهن المقهرر أن القايهى الجنهائى يقيهى فهى  ص تعبر يال عن رأى تل  السهلطة وحهدها

لشخصى وحده وال يهدخل الدعوى المطروحة على بساط البح  أمامه بناء على رأيه ا

خ آخر سواه  .فى عقيدته أو وجدانه رأيا
 

 َوقضتَمحكمةَالنقضَبأن:َ

األحكام يجب أن تبنى على األدلة  التهى يقتنه  منهها القايهى  بأدانهة المهتهم أو  »       

فهى  مسهتق بمها يجريهه مهن التحقيه   ببراءته  صادرا فى ذل  عن عقيدة يحصهلها  ههو

وال يصهت  فههى القههانون  أن يههدخل    اليشههاركه فيههها غيههرهسهه  تحصهيل هههذه العقيههدة بنف
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حكمها  فى تكهوين  عقيدتهه  بصهحة الوا عهة  التهى أ هام  يهاؤه عليهها أو بعهدم  صهحتها 

    « لسواه

 404 ا ـ  88ر م  ـ  35ـ م  10/4/84نقض * 

 

يهة القايهى فهى المهواد الجنائيهة فهى .بهوت الحقهائ   القانون اسهتناد وجوب   »*        

الههى الههدليل الههذى يقتنهه  بههه وحههده  وال يجههوه لههه أن  يؤسههم حكمههه علههى رأى 

  0 «غيره 

 233 ا ـ 45ر م ـ 17ـ م  7/3/66نقض * 

كمهها أن المحكمههة بههذل  تكههون و ههد اسههتعملت سههلطتها التقديريههة فههى وهن عناصههر       

بهوت فهى غيهر مويهعها الصهحيت ألنهها لهم تنظهر يال ألدلهة ال.الدعوى وتكون عقيهدتها 

وحههدها ص دون النظههر يلههى دفههاع الطههاعن الجههوهرى والمؤيههد بالمسههتندات التههى  ههدمها 

خ بالتسهلط والهتحكم وعصههفت  والتهى تنفهى أيهة مسهئولية فهى جانبههه فيكهون حكمهها مشهوبا

 بحقوق المتهم فى الدفاع عن نفسه وأطاحت بها.

 

الطهاعن يلهى   يوهو أمر تأباه العدالة أشهد اإلبهاء وتتهأذى منهه أشهد اإليهذاء يذ سه

المحكمة ال ليحهاكم بهل لهيحكم يهده بالعقوبهة المقيهى بهها دون محاكمهة عادلهة يشبحه  

فيههه دفاعههه لعههل بح.ههه وتمحيصههه يشسههفر عههن عههدول المحكمههة عههن وجهههة نظرههها التههى 

 .كونتها بشأن مسئوليته عن حاد  السر ة الذى و    بل بح  ذل  الدفاع وتمحيصه

 

ن الفرصهة المتاحهة أمامهها لتقهدير دفاعهه وييقت محكمة المويوع على الطاع

ص ولهم  وعناصره الهامهة والجوهريهة فهى يهوء المسهتندات التهى  هدمها أ.نهاء المحاكمهة

خ يبههرر يطراحههه وتكههون المحكمههة بههذل  و ههد كونههت عقيههدتها فههى  تههرد عليههه رداخ سههائ ا

بصههحة االتهههام  بنههاء علههى أدلههة مبتههورة يشههوبها القصههور واستخلصههت يقينهههاالههدعوى 

مسند للطاعن من عناصر محل مناهعة جدية من دفاعه حي  تنفى عنهه ركهن الخطهأ ال
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كمهها تنفههى رابطههة السههببية بههين عملههه وحههاد  ص  أو اإلخهه ل بواجباتههه الوظيفيههة كليههة

السر ة الذى و   بسهبب خطهأ غيهره مهن المهوظفين ويهمهالهم الجسهيم الهذى أدى وحهده 

ص واستخلصههت المحكمههة .بهههوت  امحههاالخ ومباشههرة لو ههوع سهههر ة اللوحههة محههل االتهههه

ص وههو أمهر من عناصر غير صهحيحة و.بهت كهذبها  مسئولية الطاعن عن ذل  الحاد 

بأنههه ال يجهههوه يجههافى أصهههول المنطهه  الصهههحيت واإلسههتدالل السهههديد والههذى يقيهههى 

خ  خ  طعيههها االسهههتدالل علهههى الجههههم واليقهههين يال مهههن خههه ل عناصهههر وو هههائ  .ابتهههة .بوتههها

 .وصحيحة وجاهمة وصاد ة

 * أحكام النقض سالفة البيان فى وجوب استعراض الحكم كافة عناصر الدعوى 

 

ويذ كان ما تقدم جميعه فإن الحكم يكهون فهوق  صهوره و هد أخهل بهدفاع الطهاعن 

 .بما يستوجب يل اءه 

 

َ:َقصورَآخرَفىَالتسبيب:َخامساًَ

 

( يلهى أن الطهاعن وههو 23ذل  أن محكمهة المويهوع خلصهت فهى حكمهها )ا

 طاع الفنون التشكيلية بوهارة ال.قافة والمفوض فهى اختصاصهات وهيهر ال.قافهة رئيم 

الماليهة واإلداريهة لههم يتخهذ مهن اإلجههراءات والتهدابير مها يكفههل تهوفير الحمايهة والتههأمين 

ال همههين لحمايههة مقتنيههات متحههف محمههد محمههود خليههل وحرمههه والتههاب  للقطههاع الههذى 

خطة التطهوير فهى مواهنهات القطهاع منهذ عهام يرأسه بأن لم يقم بإدراج المتحف يمن 

ولهم يسهتخدم البنههد الخهاا بالصهيانة للمعهدات واألجهههة فههى  2010حتهى عهام  2006

يص   ويحه ل أجهههة اإلنهذار وكهاميرات المرا بهة رغهم وجهود وفهر فهى ههذا البنهد ص 

أموال تطهوير المتحهف ووجههها يلهى متهاحف أ هل أهميهة مهن المتحهف  توجيهكما أساء 

خ ص  تباتكور ولم يستجب للمكاالمذ والمناشهدات العديهدة بشهأن سهوء حالهة المتحهف أمنيها
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واكتفههى بإصههدار توجيهههات وتكليفههات عامههة لههم يقههم بمتابعههة تنفيههذها وتههأخر فههى نقههل 

مقتنيههات المتحههف يلههى مخههاهن متحههف الجهيههرة رغههم انتهههاء العمههل فههى تلهه  المخههاهن 

 .2010ت منذ شهر يبريل عام وتسليمها واستعدادها الستقبال تل  المقتنيا

 

دون أن تبهين المحكمهة فهى أسهباب حكمهها األدلهة والقهرائن الدالهة علهى أن وذل  

أدى حهاالخ ومباشهرة يلهى ـ  هد  بفهرض .بوتههـ  هذا االمتنهاع الوا ه  مهن جانهب الطهاعن

اليههرر الجسههيم الههذى و هه  والههذى أسههفر عههن سههر ة اللوحههة سههالفة الههذكر مههن متحههف 

 .وحرمهمحمد محمود خليل 

يذ خلت مدونات أسباب الحكم محل هذا الطعن مما يفيد أن امتناع الطهاعن فهى و

يلهى تله  النتيجهة وفه   يهؤدىحد ذاته وفى الظروف التى أحاطت به كان من شهأنه أن 

ولههم تههدخل المحكمههة فههى اعتبارههها تلهه  ص  المجههرى العههادى ل مههور وسههيرها المعتههاد

 عت من حرام ذله  المتحهف وأدت مباشهرة يلهى العوامل الشاذة وغير المألوفة التى و

و وع تل  السهر ة رغهم أن تله  األخطهاء الوا عهة مهن ههؤالء الحهرام والقهائمين علهى 

والمشرفين عليه كانت غير متو عة وكافية لنفهى مسهئولية الطهاعن عنهها  يدارة المخهن

خ( لكهى يشسهأل عهن السه ص ر ة التهى حي  ال يكفى امتناع الطاعن عن القيام بعمله )فريها

حههد.ت وينمهها يلهههم أن يكههون لهههذا السهههلو  باالمتنههاع عههن أداء واجبههات وظيفتههه لهههه 

 .المقومات والفاعلية إلحدا  تل  النتيجة
 

ال يكفههى أن ت.بههت المحكمههة فههى جانههب  فإنههه  وعلههى هههذا وبنههاء علههى مهها تقههدم

لتهى الطاعن تقاعسه وامتناعه عن أداء بعض واجبات وظيفته لكى يشسهأل عهن النتيجهة ا

حد.ت وهى سر ة تل  اللوحة الفنية وينما يلههم أن يكهون ههذا االمتنهاع وذله  اإلخه ل 

بواجبات الوظيفة هو السهبب فهى تله  النتيجهة بحيه  يمكهن القهول بهأن السهر ة لهم تكهن 

 المفروض عليه القيام بها. لتحد  لو  ام الطاعن بأداء واجباته
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جههرائم الخطههأ يههب المسههئولية الجنائيههة عههن فالخطههأ ال ئحههى ال يكفههى بذاتههه لترت        

خ  ما لم يكنص ـ  غير العمدى  0لهذه الجرائم هو تحديداخ سببا

 
 

 َََبأنهحكامهاَأوقضتَمحكمةَالنقضَفىَالكثرةَالكثيرةَمن:ََ

وين أمكهن  من المقرر أن عهدم مراعهاة القهوانين والقهرارات واللهوائت واألنظمهة»      

بأنههه  مشههروط يالخ أن هههذا الخطههأ غيههر العمههدىجههرائم  فههى بذاتههه خطههأ مسههتق خ يعتبههاره 

    « سبب الحاد  هى بذاتها تكون المخالفة

 810 ا ـ 143 ر م  ـ 36ـ م  3/10/1985*  نقض  

 622 ا ـ 110 ر م  ـ 36ـ م  8/5/1985*  نقض 

 530 ا ـ 102 ر م ـ 14ـ م  11/6/1963*  نقض 

 

نحهو سهائ  ومقبهول بهل سهاءلت  علهىولم تبين المحكمة فى حكمها تل  العناصر 

الطاعن عن نتائ  امتناعه عهن القيهام باألعمهال المكلهف بهها علهى نحهو عهام وبعبهارات 

مرسلة ال يستساق الو وف مهن خ لهها علهى مها يهدل علهى أن امتناعهه عهن القيهام بتله  

ولم تفطهن المحكمهة يلهى مها تشنبه  ص  األعمال كان السبب المباشر لحدو  وا عة السر ة

خ عنههه  و ههائ  الههدعوى والظههروف المحيطههة بههها بههأن حههاد  السههر ة كههان سههيتحق  حتمهها

ـ كمها سهب   كان يتعهين عليهه القيهام بهه ارتأت أنه حتى ولو باشر الطاعن السلو  الذى

بسههبب اإلهمههال الجسههيم الوا هه  مههن حههرام المتحههف والقههائمين علههى يدارتههه البيههان ـ 

ذى أيهحى معهه تقصهير الطهاعن فهى واإلشراف على سير العمهل اليهومى بهه األمهر اله

غيههر م ئههم وال مناسههب لتلهه  النتيجههة التههى  ـ ين صههت ـ  يامههه بالسههلو  الواجههب عليههه

 .و عت

ـ  1987طبعههة ـ   شههر  العقوبههات القسههم العههام ـ للههدكتور / محمههود نجيههب حسههنى* 

  294ا
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وخ صههة مهها تقههدم أن الحكههم المطعههون فيههه لههم ييهه  فههى اعتبههاره مهها هههو .ابههت 

بأنههه وين كههان مههن المتعههين علههى الطههاعن القيههام ص اق علههى النحههو السههاب  بيانههه بههاألور

يال أن مجههرد عههدم  يامههه باألعمههال التههى أشههار يليههها الشههاهد األول بأ والههه بالتحقيقههات 

أى مهن مقتنيهات ذله  ف   رف  بتل  الواجبات لم يترتب عليه وف  المجهرى العهادى ل مهور 

خ ـ  مههال التههى تقههاعم عههن القيههام بهههاالمتحههف ـ يذ أن  يامههه بتلهه  األع مهها كههان ـ  فريهها

ـ ذله  ألنهه ال يكفهى للقهول بتهوافر رابطهة السهببية تحقه   ليحول دون سر ة تل  اللوحة

االمتناع وحده وبذاته ص .م تحق  النتيجة غير المشروعة التى من أجل تفاديهها فريهت 

خ على الطاعن  خ ييجابيا االمتناع هو السهبب فهى تله  وينما يلهم أن يكون التعليمات سلوكا

النتيجههة ويتعههين علههى المحكمههة ي.بههات تلهه  الرابطههة بههين االمتنههاع واليههرر بأسههباب 

خ من ظهروف الوا عهة والم بسهات المحيطهة بهها خ سائ ا ص  مقبولة ومستخلصة استخ صا

خاصهههة وأن تلههه  الظهههروف ص   مههها  صهههر الحكهههم محهههل ههههذا الطعهههن فهههى بيانههههوههههو 

خ ولهو باشهر والم بسات ترشت بل تقط   بأن سهر ة اللوحهة المهذكورة كانهت سهتق  حتمها

الطهاعن السههلو  الواجهب عليههه ويكههون الحكهم والحههال كهذل  و ههد  صههر فهى بيههان أحههد 

أ مكههرراخ عقوبههات  /116األركههان الجوهريههة للجريمههة المنصههوا عليههها فههى المههادة 

 .وهى رابطة السببية بما يستوجب يل اءه

 

   «  ع  هة السهببية »: ـ  محكمـةَالـنقضَعلـىَأنَتواترَقضاءوقدَ            

يذا   » :  فقالهت محكمهة الهنقضص  «عنصر فى كيان الجريمة وشرط للمسئولية عنهاـ 

لعهدم تهوافر أحهد العناصهر القانونيهة المكونهة  ينعهدمت الجريمهةانعدمت رابطة السببية  

 871ا  ـ 263ـ  ر هم  6ـ م  أحكام الهنقض ـ م  26/4/1955نقض )   «  لها

ووصهههفت محكمهههة ( ص ـ   142 ا ـ 48 ر هههم ـ 7ـ م  7/2/1956ص   نقهههض  

نقهههض   ) «مههن أركههان الجريمههة  جههوهرى ركههن »    الههنقض ع  ههة السههببية بأنههها

 ـ 17ـ م  13/6/1966ص نقض  1221 ا  ـ 445 ر م ـ 2ـ م  14/6/1951



264 

 

 ا ـ  257 ر هههم  ـ 20ـ م  17/11/1969ص  نقهههض   802 ا ـ 151 ر هههم

1270   )0   

 

ــه     أغفههل بيههان تههوافر رابطههة السههببية  تعههين نقيههه يذا كههان الحكههم  ههد  »: ـ َوبأن

    « لقصورة

 ا ـ 75 ر ههم ـ 6ـ مهه  القواعههد القانونيههة ـ عمههر ـ جههـ  18/1/1943*  نقههض 

 سالف الذكر   100

 ا ـ 561ر هم ـ  6ـ م  القواعهد القانونيهة ـ عمهر ـ جهـ  23/4/1945*  نقض 

703 

 ا ـ 703 ر هم ـ 7ـ م  القواعد القانونية ـ عمهر ـ  جهـ  6/12/1948*  نقض 

664 

  704 ا ـ 177 ر م  ـ 9ـ  م  23/6/1958*  نقض 

 771 ا ـ 147 ر م ـ 11ـ  م  7/11/60*  نقض 

 929 ا ـ 191 ـ ر م 12ـ م 27/11/1961*  نقض 

   829 ا ـ 182ر م ـ  26ـ م 8/12/1975*  نقض 

 

 ََََبأنكماَقضتَمحكمةَالنقض:ََ

الحكم الذى اليرد على الدف  بانتفاء ع  هة السهببية ص يكهون   هد سهكت عهن الهرد  »    

ممها يعيبههه يقهوم علهى ينتفهاء رابطهة السهببية  بهين الخطهأ والنتيجهة  دفهاع جهوهرىعلهى 

 0  «  بالقصور الموجب لنقيه

 587 ا ـ 147 ر م  ـ 13ـ م  1/10/1962نقض *  

 

 َََهكماَقضتَمحكمةَالنقضَبأن:ََ
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أن تقسهط  الهدف  بانقطهاع ع  هة السهببية حقهه ييهراداخ لهه يتعين على المحكمة   »       

خ  ورداخ عليه ممها   بالقصهور فهى التسهبيبص ـ  أما وهى لم تفعل فهإن حكمهها يكهون معيبها

  «يتعين  معه نقيه  

 1270 ا ـ 257 ر م  ـ20ـ م 17/11/1969نقض  * 

  

 تقـول  ــ ،  810 ـ 143 ـ 36 س  ـ 3/10/1985 الصادر حكمها فىو 

ََ   :النقض محكمة

 خطهأ يلهى  النتيجهة أسهناد تتطلهب الجريمهة أركان  من كركن  السببية رابطة        «

 المقهرر من أنه كما  ص ل مور العادى والسير تتف  كانت طالما عنها ومساءلته الجانى

 ) الجهانى خطهأ يسهت رق تىم  السببية رابطة يقط  عليه المجنى ومنهم ال ير خطأ أن

 » النتيجة إلحدا  بذاته  كافيا وكان ( المتهم من خطأ أى هنا  يكون باال ناهي 

 810ـ ا  143 ـ ر م 36 م ـ3/10/1985 نقض  * 

 938ـ ا  178 ر م  ـ 37 م ـ20/11/1986 نقض  * 

 1069ـ ا  257 ر م ـ 21 م ـ 8/11/1970 نقض  *

 1162ـ  ا 237 ر م ـ 24 م ـ 9/12/1973نقض   *

 

 النقض قضاء فى عليه المستقر ومن:  َ 

خ  تقهوم ال الخطهأ اإلصهابة جريمهة أن  »   متصه خ  الجهر  و هوع كهان يذا يال    انونها

 الجهر  حصهول يتصور ال بحي  بالمسبب السبب يتصال المتهم من  الخطأ بحصول

 أحهد تهوافر لعهدم الجريمهة مهت ينعهد السهببية رابطهة ينعهدمت فهإذا الخطهأ  يقه  لهم لهو

       «لها المكونة  القانونية العناصر

  ق 3935/56  طعن ـ 938  ا  ـ178 ر م  ـ 37 م ـ  20/11/1986 نقض * 

  ق 4839/58   طعن ـ 1294  ا ـ  208 ر م ـ 40 م ـ25/11/1989 نقض  * 

  ق 712/48    طعن ـ 836  ا  ـ 172 ر م ـ 29 م ـ27/11/1978 نقض  * 



266 

 

  ق 97/48    طعن ـ 283 ا    ـ 53 ر م ـ 29 م ـ13/3/1978 نقض  * 

 ق 759/25  طعن ـ 142 ا   ـ 48 ر م ـ 7 م ـ   7/2/1956 نقض  * 

 

 النقض محكمة قضت كما:  َ 

 238 المهادة فهى بهه معرفهة ههى حسهبما ـه تقتيهى الخطهأ القتهل جريمهة بهأن    «  

 بهين السهببية ورابطهة ـه ص  ارفهه الهذى الخطهأ الحكهم يبهين أن المهتهم إلدانهة ـ عقوبهات

 يبهين لهم الحكهم كهان فهإذا ـه ص الخطهأ هذا ب ير و وعه يشتصور ال بحي  ص والقتل الخطأ

خ  يحققها ولم امرها يقيم بما الطاعن يلى نشسب الذى الخطأ أوجه  األمهر غايهة يلهى بلوغها

خ  السببية ع  ة يبين لم كما ـ ص فيها  القتهل سببل الم.بت الفنى الدليل يلى باإلستناد أييا

  » النقض واجب يكون الحكم فإن البحتة الفنية األمور من لكونه

 9930ـ ا  194 ر م ـ  20 م ـ30/6/1969 نقض  * 

 6570ا  ـ 135 ر م  ـ  24 م ـ27/5/1973 نقض   *

 

 بأن النقض محكمة قضت كما:    

 بحصهول متصه خ  الجهر  و وع كان يذا يال  انونا تقوم ال الخطأ االصابة جريمة    «

 يقه  لهم لهو الجهر  حصول يتصور ال بحي  بالمسبب السبب يتصال المتهم من الخطأ

 العناصهر أحهد تهوافر لعهدم الجريمهة انعهدمت السهببية رابطهة ينعهدمت فهإذا ص الخطهأ

   »لها المكونة

 142ـ ا  48ر م  ـ 7 م ـ7/2/1956 نقض * 

 871ـ    263ـ ر م  6م ـ26/4/1955 نقض * 
 

 لنقضا محكمة وقالت:      

  السهبب ههو المهتهم خطهأ يكهون أن الخطأ القتل جريمة فى يوجب القانون ين        «

  »فىالنتيجة

 100ا  ـ 75   ر م  ـ 6 ج ص عمر مجموعة ـ  القانونية القواعد م   ـ18/1/1943 نقض * 



267 

 

 

  ََوقدَقضتَمحكمةَالنقضَفىَالعديدَمنَأحكامهاَبأن:ََ

مهة التهى ي.بتهها الهدليل ال تقهام يال علهى األدلهة القاطعهة الجاهالمسئولية الجنائيهة   «     

ُعتبهههر وال تؤسهههم بهههالظن واإلحتمهههال علهههى الفهههروض واإلحتمهههاالت واإلعتبهههارات  المش

 0»المجردة

 ق  46لسنة  1087ـ  طعن  132ا  28ر م ـ  28 السنة 24/1/1977* نقض 

 ق  55 سنة 615طعن   878ا  158ر م ـ   36السنة  17/10/1985* نقض 

وخطته فهى ذله  ص  ال يعترف بقرائن الخطأومن المقرر لذل  أن الشارع الجنائى       

الهى مبهدأ شخصهية  وتسهتند خطهة الشهارع الجنهائىص  مختلفة عن خطة الشهارع المهدنى

بهل يتعهين   0مهن يرتكهب فعه خ   ال يفتهرض خطهأص  وتطبيقها لهذل .  سئولية الجنائيةمال

فهان لهم ي.بهت خطهأ المهتهم ص  لهف باإل.بهات ههو سهلطة اإلتههاموالمكص   ا.بات ذل  الخطأ

 0  دون أن يكلفه با.بات أنه لم يأت خطأص  تعيين على القايى أن يبرئه

   414ـ ا  1786*  شر  العقوبات ـ القسم الخاا ـ للدكتور نجيب حسنى ـ ط 

 300ـ ا  248ـ ر م  2ـ  م  القواعد القانونية ـ عمر ـ ج 23/4/1931*  نقض 

 993 ا ـ 194ر م ـ  20ـ م  30/6/1969*  نقض 

 

و ههد عبههر الفقههه عههن ذلهه  بههأن العنصههر المعنههوى لع  ههة السههببية يفتههرض أن         

وأن وجههوب النتيجههة اإلجراميههة مألوفههة وأنههه يجههب علههى الجههانى وفههى وسههعه تو عههها 

يتو عهها  أما النتهائ  الشهاذة فلهيم فهى يسهتطاعة الجهانى أن.   التو   يفترض يستطاعته

خ عليه  0 وليم ذل  واجبا

ـ ا  329ـه ر هم 1989شر  العقوبات ـ القسم العام ـ د . محمهود نجيهب حسهنى طبعهة *        

306  

 

اإلجراميهههة يسهههوق أن  يتعهههين  يهههام ع  هههة نفسهههية بهههين اإلرادة والنتيجهههةكهههذل          

ألن يشسهأل  وب يهر ههذه الصهلة ال يكهون هنها  محهل « يرادة يجراميهة »توصف بأنها  
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صههاحب اإلرادة عههن النتيجههة ـ وال تتحقهه  هههذه الع  ههة النفسههية يالخ أن تكههون النتيجههة 

ـ وعلة هذا الشرط ـ فيما يقول الفقه والدكتور محمود نجيب حسهنى ـ  متو عة فى ذاتها

خ   0 أن المنط  يأبى أن يكلف شخا بتو   ما ليم متو عا

  644/645ـ ا  709رج  الساب  ـ ر م د . محمود نجيب حسنى ـ الم *             

 

 َ:َََوقضتَمحكمةَالنقض

لهم يكهن فهى بأنه يذا .بت أن الجانى لم يكن فى يستطاعته تو   النتيجهة ألنهه   »        

وسعه أن يتو   العوامل الشاذة التى سهاهمت مه  فعلهه فهى يحهدا.ها فهإن ع  هة السهببية 

 0  «  ال تعد متوافرة

  728 ا ـ 151 ر م ـ  23ـ م  1982 /10/ 15ض *  نق                

  762  ا ـ 614 ر مـ  6ـ م  1955 /10/ 15*  نقض                 

 

فهى العديهد مهن أحكامهها بهأن الخطهأ  فهى جهرائم الخطهأ  غيهر   و يت محكمهة الهنقض

 مشههروطةص وأن سهه مة الحكههم  باإلدانههة فههى الجههرائم غيههر العمديههة اليفتههرضالعمههدى 

  »ص ـ  وفههى حكههم لههها تقههول محكمههة الههنقض :   0عليههه    الخطههأ والتههدليل ببيههان ركههن

وأن  أن يبههين عنصههر الخطههأ المرتكههبفههى الجههرائم غيههر العمديههة  لسهه مة الحكههم يجههب

وأنهه يجهب لهذل  علهى  00 يلى أصل صحيت .ابت باألوراق مردوداخ  يورد الدليل عليه

 لطهاعن عهن  يتخاذهها ومهدى العنايهةالحكم أن يستظهر   در الحيطة الكافية  التى  عد ا

التى فاته بذلها وكيفية سلوكه  والظروف المحيطة والصلة بينها وبهين الحهاد  ليتسهنى 

ذله   ص  وأ.هر علهى ت فهى الحهاد  مدى  درة الطاعن فهى ههذه الظهروف  من بعد بيان

ن وأ ص ـ  ركههن الخطههأ وتههوافر رابطههة السههببية أو ينتفائههها  يههام أو عههدم  يههام كلههه علههى

خ      « بالقصور مما يستوجب نقيه الحكم يذ أغفل بيان ما تقدم يكون معيبا
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 114 اـ  15 ر م ـ 36ـ م  23/1/1985نقض * 

    

محكمهة الهنقض ترا هب محكمهة المويهوع فهى كيفيهة استخ صهها وال يخفى أن 

لرابطههة السههببية بههين اإلهمههال والحههاد  الههذى و هه  باإليههافة يلههى يههرورة بيههان تلهه  

ويعنهى ذله  أنهها تبسهط الر ابهة علهى المعيهار الهذى أخهذت بهه وعناصهر ههذه ص  الع  ة

الرابطههة وكيفيههة اسههتنباطها وتسههتلهم أن يكههون ذلهه  فههى منطهه  سههائ  واسههتدالل سههليم 

بويهو  وفهى غيهر غمهوض  مستمداخ من الدليل المعتبر الهذى يويهحها ويكشهف عنهها

طعههن ولهههذا أيههحى واجههب أو يبهههام وهههو العيههب الههذى تههردى فيههه الحكههم محههل هههذا ال

 النقض.

 

ويذ خههالف الحكههم المطعههون فيههه هههذا النظههر فإنههه يكههون و ههد شههابه القصههور مسههتوجبا  

 النقض  .

 

َ:َخطأَفىَالإسنادَوقصورَآخرَفىَالتسبيب:َسادساًَ

أسههبابه يلههى بههراءة كههل مههن  ختههامخلهها الحكههم المطعههون فيههه وفهه  مهها جههاء ب

أنهه لهم ي.بهت  يسهتنادا يلهىاشهر والحهادى عشهر المتهمين السادم والسابعة والتاس  والع

ص وكهان اليهوم السهاب   21/8/2010 بدليل  اط  أن حاد  السر ة و   فهى يهوم السهبت

عليههه عطلههة رسههمية وأن أخههر مههن شههاهد اللوحههة  بههل سههر تها وهههو أمههين المتحههف / 

ولهم يهذكر أحهد أنهه شهاهد الحهاد  بعهد  18/8/2010محمود أحمد متولى كان فهى يهوم 

التاري  باإليافة يلى أن الشاهد العقيهد/ أحمهد عبهد الظهاهر عبهد العهيهه  هرر عنهد هذا 

بأن تحرياته لم تتوصل يلهى تهاري   5/10/2010بجلسة سؤاله أمام محكمة أول درجة 

 وا عة السر ة )؟!( . 

 



270 

 

وانتهههت المحكمههة يلههى احتمههال حههدو  السههر ة فههى أى و ههت منههذ غلهه        

ص  21/8/2010حتهى تهاري  اكتشهاف السهر ة يهوم   18/8/0102المتحف يوم األربعاء

ولهذا انتهت المحكمة يلى عدم وجود دليهل يهد المتهمهين يقطه  بهإدانتهم ولههذا  يهت 

 )؟!(.  ببراءتهم مما نسب يليهم

 

ومهؤدى مها ذهبههت يليهه المحكمهة فيمهها تقهدم يسهتند أساسهها يلهى أن العقيهد/ أحمههد   

 أمههام محكمههة أول درجههة بعههدم 5/10/2010عبههد الظههاهر عبههد العهيههه  شهههد بجلسههة 

فههى حههين أن ال.ابههت بههأ وال اليههابط توصههله يلههى تحديههد يههوم وتههاري  وا عههة السههر ة ص 

المذكور بمحير تل  الجلسهة أنهه ال يمكنهه الكشهف عهن أيهة تفاصهيل خاصهة بالقيهية 

 الخاصة بإختفاء اللوحة المذكورة.

 : و د سشئل عن ذل  صراحة فأجاب بما نصه

 صلت تحريات  يلى الو ت الذى حد.ت فيه وا عة اختفاء اللوحة تحديداخ.م : هل تو

خ وال يمكهن الكشهف عهن أى جهـ :  بالنسهبة لتفاصهيل وا عهة السهر ة مهاهال البحه  جاريها

 .تفاصيل خاصة بالقيية

 

الهالههت جاريههة وال يسههتطي  ومههؤدى ذلهه  أن تحريههات اليههابط السههالف الههذكر 

خ وبالتالى فهو  لم يفصت صهراحة عهن أن السهر ة يمكهن أن تكهون  هد الكشف عنها حاليا

 .   21/8/2010و عت فى يوم آخر خ ف يوم 

 

كافة القرائن المستخلصهة مهن ظهروف الوا عهة وم بسهاتها تهدل علهى أن  أنكما 

الحاد  و   فى ذل  اليوم فقهد .بهت أن المهتهم السهادم أمهين المتحهف لهم يقهم بمباشهرة 

ولهم ص  يذ جهاء يلهى عملهه متهأخراخ ص  21/8/2010 أعمال وظيفتهه علهى أكمهل وجهه يهوم

ولهم يقهم بمرا بهة الههوار أ.نهاء تجهولهم ص  يتأكد من تواجد مقتنيهات المتحهف فهى مكانهها
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م  علمه اليقينهى بعهدم عمهل  بالمتحف ليمان عدم العب  بمقتنيات المتحف أو سر تها

 أجههة التأمين بالمتحف مما أدى يلى سر ة اللوحة الفنية.

 

بههالمتحف لهههم تلتهههم بمهها نصههت عليهههه اإلداريههة  .............ن المتهمههة / كمهها أ

 ص اللوائت من ي.بات حالة اللوحات الفنية ووجودها من عدمه أ.ناء  يامهها بفهتت المتحهف

ولههم تتبهه  ص و امههت بههالمرور علههى غههرف المتحههف بمفردههها دون أفههراد لجنههة الفههتت 

بمحيهر الفهتت فهى حهين أنهها غيهر  اإلجراءات الواجبهة فهى الفهتت وأ.بتهت خه ف ذله 

 .مختصة بهذا اإلجراء

الموظفههون المختصههون  ص  أمهها المتهمههون مههن ال.ههامن حتههى الحههادى عشههر مههنهم

بهل أهملهوا فهى مرا بهة يقومهوا بهأداء أعمهالهم علهى الوجهه األكمهل  ـ فلهمبأمن المتحهف 

ائهههب ولههم يقومهههوا بتفتههيع حق الهائههرين ولههم يشهههددوا الر ابههة علهههى مقتنيههات المتحهههف

فيهه خ عههن أن  ص  مهه  علمهههم بتعطههل أجههههة التههأمين ص ب رفههه الهائههرين أ.نههاء تجههولهم

اللوحة المسرو ة تمت سر تها من مجههول بهأن  هام بالهدلوف يلهى الحجهرة المعلقهة بهها 

والصعود على أحد المقاعد .م  ام بقط  اللوحة من يطارها وههو األمهر الهذى يسهت رق 

خ  ن أفههراد األمههن بههأداء عملههه مهه  حالههة األجههههة األمنيههة ومهه  ذلهه  لههم يقههم أحههد مههص  و تهها

 .المهرية بالمتحف مما أدى مباشرة يلى سر ة تل  اللوحة

 

ص  21/8/2010وهذه القرائن مجتمعة تدل على أن حهاد  السهر ة و ه  فهى يهوم 

وأن السبب المباشر فى و وع الحاد  يرج  يلى اإلهمال الجسهيم الوا ه  مهن المتهمهين 

بحيهه  يمكههن القههول بأنههه لههوال هههذا الخطههأ الجسههيم الوا هه  مههنهم لمهها ص  السههالف ذكههرهم

  .حد.ت وا عة السر ة

أن السههر ة يمكههن أن تكههون  ههد حههد.ت فههى  افتريههتولكههن محكمههة المويههوع 

 وشهككت فهى أمهورص  على غير سهند أو دليهل جهدى 21/8/2010و ت ساب  على يوم 
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هوار اإلسههبانى الههذى كههان خاصههة وأن وفههد الههص ال يمكههن أن يتطههرق يليههها .مههة شهه  

بهالمتحف فههى ذلهه  اليههوم أكههد للعقيههد/ أحمهد عبههد الظههاهر رئههيم المباحهه  أن أحههداخ مههن 

ولهم تكهن هنها  حراسهة جديهة مهن ص المسئولين باألمن لم يراهم أ.ناء تجولهم بهالمتحف 

 .وهو اليوم الذى اكتشف فيه سر ة اللوحة 21/8/2010المسئولين عن أمنه فى يوم 

 

أرهقههت و ههائ  الههدعوى وأسههرفت فههى تشههككها فههى ن المحكمههة و ههد وبههذل  تكههو

أن يخه ل المكلفهين بحفهظ األمههن  يلههىحهدو  وا عهة السهر ة فهى ذلهه  اليهوم ولهم تفطهن 

داخهههل المتحهههف أ.نهههاء هيهههارة هواره وكهههذل  المهههديرين واألمنهههاء ويهمهههالهم فهههى أداء 

ار الجهانى باللوحهة وفهر وظائفهم هو السبب المباشر والحال الذى أدى يلى تل  السهر ة

 المسرو ة دون أن يشعر به أحد.

وهههذا اإلهمههال الجسههيم واإلخهه ل الخطيههر بواجبههات وظههائف هههؤالء المسههئولين 

أو غيهره أن يقه  مهن الطهاعن  كان بالقهدر الفهاحع الهذى يسهت رق أى خطهأ آخهر يمكهن

مههن العههاملين بههالوهارة التههى يتبعههها المتحههف المههذكور مهه  عههدة متههاحف أخههرى علههى 

تحتاج كهذل  يلهى تطهوير سهري  وعاجهل فهى ظهروف ماليهة يهيقة توى الجمهورية مس

ويمكانيههات نقديههة محههدودة ال تسههمت بههها الميهانيههة السههنوية وال يكفههى لمواجهههة تلهه  

اإلص حات وعمليات التطوير والتحدي  والتى تحتاج يلى عهدة م يهين مهن الجنيههات 

 .السر ة وحدهبالنسبة لمتحف محمد محمود خليل الذى و عت به 

 

رئهيم ...............خطأ المحكمة فى تحصيل ميهمون شههادة / وبذل  يكون  

والشه  الههذى  المباحه  فيه خ عههن يسهرافها فهى عههدم تحديهد يههوم و هوع حهاد  السههر ة

و هد أسههم ذله  كلهه فهى فسهاد اسهتداللها وتعسهف اسهتنتاجها يذ ساورها فهى ههذا الشهأن 

الهذكر عمها نسهب يلهيهم مهن يهمهال وتقصهير فهى أداء انتهت يلى تبرئة المتهمين سالفى 

بنهاء علهى يخه ل و ه  منهه  حملت  الطاعن مسئولية فقد اللوحة وسهر تها بينماوظائفهم 
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هههم فههى أداء عملههه رغههم أن هههؤالء الموظفههون الههذين  يههت المحكمههة ببههراءة سههاحتهم 

نهه بيقههين أن الهذى يسههتدل م األولهى بالعقهاب واألحهه  بالمسهاءلة الجنائيهة وحههدهم األمهر

لم تههن أدلهة الهدعوى بالقسهطام وأن ميههان العدالهة  هد اختهل فهى المحكمة اإلستئنافية 

فهى الو هت الهذى ظفهر غيهره ص وأ.قل مواهينه فسقط يلى الهاوية الطاعن يديدها فمال 

مههن المتهمههين ممههن يسههتحقون العقههاب إلهمههالهم الههذى أدى مباشههرة يلههى سههر ة اللوحههة 

 نقيههـ األمهر الهذى عهاب الحكهم بمها اسهتوجب  غير جهديرين بهها نهاراخ جهاراخ ببراءة

 لخلل أصاب منطقه القيائى في خ عن فساد استدالله وتعسف استنتاجه.

 

 َ:ََوقضتَمحكمةَالنقضَبأن

أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى اإلستدالل يذا انطهوت علهى عيهب يمهم  »      

المحكمة فى ا تناعها يلهى أدلهة غيهر صهالحة س مة االستنباط ويتحق  ذل  يذا استندت 

مهن الناحيهة المويهوعية لط تنههاع بهها أو فهى حالهة عههدم اللههوم المنطقهى للنتيجهة التههى 

   « انتهت يليها المحكمة  بناء على تل  العناصر التى .بتت لديها

 ق 44/  2275ـ  طعن  1981 /28/6*  نقض 

 3343/62ـ طعهن  677ا  ـ 112ـ ر هم  44ـ م  21/2/1993*  نقض  مدنى 

 ق

 

 ََقضتَمحكمةَالنقضَبأنهو:ََ

من ال هم فى أصول اإلستدالل أن يكون الدليل الذى يعول عليهه الحكهم مؤديها   »     

مهن غيهر تعسهف فهى اإلسهتنتاج وال تنهافر فهى حكهم العقهل يلى ما رتبه عليهه مهن نتهائ  

يقين على الوا ه  الهذى ي.بتهه وأن األحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجهم والـ   والمنط 

 .«  الدليل المعتبر وال تؤسم بالظن واإلحتمال على الفروض واإلعتبارات المجردة

 ق  1087/46ـ  طعن  132ـ ا  28ـ ر م  28ـ م   24/1/1977*  نقض 

 ق615/55ـ طعن  878ـ ا  158ـ ر م  36ـ م  17/10/1985*  نقض 
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لمررا   حبسررط  ىنمبت رررم عىرر  حررا  لسرررتفالل   اكمررر وتررفي  بممررذك  ف                 

لمماكم  م ضلد لستابمل م مأل م  لممط ون   عىن م فإذل كملرأ نرف لعتمرفى عىر   منرل 

فمسرف ذذ  فسرمسال ياض  ف  يؤسس نضمءام عىنف فإ  نكم م يكض  برمل  البتامورف عىر  

 فر ى لم سم  يتةن  ف  حكض  كمف  ل  م  لمت  فنن  عىن م نضمء لماك  ونف سىمأ    عضل

واض  مم  يسى   اف لماك  لمطةرن  وم رذل كرم   ةنبرم لالستاتمج  ف لإلستفالل فو لمتةسف 

 ولتب لما ـ  ولإلعم ، . 

 52لسهنة  6453ـ طعن  274ـ ا  53ـ ر م  34ـ م  23/2/1983 نقض*  

 ق 

 ق 55لسنة  6335ـ طعن ر م  782ـ ا  36ـ م  13/6/1985*  نقض 

 

 

 َضَبأنهكماَقضتَمحكمةَالنق:َ

من المقرر أنه يجب ييهراد األدلهة التهى تسهتند يليهها المحكمهة وبيهان مؤداهها فهى    »   

خ ف  يكفى مجهرد اإلشهارة يليهها بهل ينب هى سهرد ميهمون الهدليل وذكهر  خ كافيا الحكم بيانا

مؤداه بطريقة وافيه يبين منه مدى تأييده للوا عة كما ي تنعت بها المحكمهة ومبله  يتفا هه 

ى األدلة التى أ رها الحكم حتى يتيت وجه يستدالله بها وحتى تسهتطي  محكمهة م  با 

خ   0« النقض مرا بة تطبي  القانون على الوا عة كما اوردها الحكم ويالخ كان معيبا

         ق8106/54ـ طعن   63ـ ا 6 ر م  ـ 26ـ م  7/1/1985*  نقض 

 

 ََََأيضاوقضت:َ

تقام على أسم لها سندها مهن أوراق الهدعوى   ـ فهإذا األحكام الجنائية ينما   »        

  «  استند الحكم يلى  ول ال أصل له باألوراق كان باط  الستناده يلى أسام فاسد

 50ـ ا  8ـ ر م  35ـ م  15/1/1984نقض  

  534 ا ـ 114 ر م ـ 30ـ م   1979/  5/  6نقض   

  114 ا ـ 25 ر م ـ 37ـ م    1986/  1/  22نقض   
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  240 ا ـ 48 ر م ـ 30ـ م  1979/  2/  12قض  ن 

 

وال محههل للقههول فههى هههذا الصههدد بأنههه يكفههى أن تشههك  محكمههة المويههوع فههى 

صحة يسناد التهمة للمتهمين لكى تقيى لههم بهالبراءة وأن مرجه  األمهر فهى ذله  يلهى 

ها ألن شرط ذل  بداهة أن يكهون تقهدير ص ما تطمئن يليه فى تقدير األدلة القائمة يدهم

كهان   ومنطقها  د سلم من عيوب الفساد فى االستدالل أو التعسف فى االسهتنتاج ـ ويال  

خ   .حكمها معيبا

 

نههه لمهها تقههدم جميعههه فههإن الحكههم المطعههون فيههه يكههون و ههد ران عليههه عههوار يوحيهه      

 البط ن بما يستوجب نقيه.

 

 

 

َوعنَطلبَوقفَالتنفيذَ

 

خ   نقيهه ص وكهان  تنفيهذ الحكهم المطعهون فإنه لما كان الحكم المطعهون فيهه راجحها

فيه يد الطاعن من شأنه أن يرتب لهه أيهرارا جسهيمة ال يمكهن تهداركها ص ممها يحه  

 له طلب و ف تنفيذه مؤ تا ري.ما يفصل فى هذا الطعن .
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َ

َ

َــبابــــــــفلهذهَالأســ
َ

ات للهومهها لتحقيه  أوجهه الطعهن ـ بعهد يهم المفهرديلتمم الطاعن من محكمة 

 األمر بو ف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤ تا ري.ما يفصل فى هذا الطعن . الطعن ـ 

ََ:ََوالحكم

َ

  بول الطعن شك  . :   َأولا

 ـ بعهد يهم المفهردات للهومهها لتحقيه  أوجهه الطعهن ـ  : وفهى المويهوع  ثانياَََََََ

 ادة المحاكمة .الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة إلع   يل اء 

 

 

 رجائى عطيه المحامى /    
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َإشعالَنارَـَإحرازَسلاحَنارىَـَإتلافَمنقولاتَـَإتلافَســيارةَ.

َ

َـــــــــــــ
َ

َق3963ََ/82َنقضَرقمََََ

َــــــَ

َجناياتَمستولَلسوق10940ََ/2011َعنَالجنايةَرقمَ

َكلىَجنوبَالزقازيقَ(1963/2011َ)َ

َـــــــــــــ

َمنَالمتهمينَفىَالمسيوليةََـَـرطهَـَوجودَالاتفاقَالمسبـقتضا

َأوَسبقَالإصرارََـَضوابطََالاتفاقَـَعلاقةَالسببيةَبينَالاتفاق

َوالنتيجةَ.

َـََََتحديدَنوعَالسلاحَالمضبوطَمنَالأمورَالفنيةَ.

َـََََالخطأَفىَالإسنادَومخالفةَالثابتَبالأوراقَ،َتساندَالأدلة.

َفىَبيانَأقوالَشاهدَعلىَأقوالَشاهدَآخرَ.َـََََـروطَالإحالة

ـََََالدفعَبعدمَجديةَالتحريـاتَجـوهرىَ،َواجـبَالإلمـامَبكافـةَعناصـرَ

َالدعوىَ.َ
َ

َ

َ

َ

َ

َمحكمةَالنقض

َالجنائيةَدائرةَال

َمذكـــرة

َبأسبابَالطعنَبالنقض
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 الطاعن األول ( .............................1 :ََالمقدمََمن

              الطاعن ال.انى ...................( ..........2     
 الطاعن ال.ال  ( .............................3  
 الطاعن الراب  ( .............................4  
 الطاعن الخامم ( .............................5  
 

َومَضدهمََـَطاعنينَمحك                                                          

وموطنهم المختار مكتب األستاذ/ محمد رجائى عطيه ـ وشههرته رجهائى عطيهه ـ       

 0شارع شريف باشا  ـ القاهرة  26المحامى بالنقض 

 

 النيابة العامة:    ضــــــــــــد

 فههى 24/3/2012مههن محكمههة جنايههات اله ههاهي  بجلسههة  الصههادر   : فــىَالحكـــم

 2011لسهنة  1963مشتول السهوق ) 2011لسنة  10940الجناية ر م 
كلههههى جنههههوب اله ههههاهي ( والمحكههههوم فيههههها حيههههوريا بمعا بههههة كههههل 
مهههههههن.......... الطهههههههاعن األول ص و.............الطهههههههاعن ال.هههههههانى ص 
و..............الطههههههههاعن ال.الههههههههه  ص و.........الطههههههههاعن الرابههههههههه  ص 

سههنوات  و............الطههاعن الخههامم ص بالسههجن المشههدد لمههدة خمههم
 عما أسند يليهم .  

 ـــــــــــــــــــــــ

 

 
 

َالوقائــــــع

 

 : أحالت النيابة العامة ك  من

   ............... الطاعن األول  -1

 ............... الطاعن ال.انى     -2

  ............... الطاعن ال.ال   -3

 ............... الطاعن الراب      -4
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 ..... الطاعن الخامم..........  -5

بههههدائرة مركههههه مشههههتول  10/8/2011يلهههى المحاكمههههة بوصههههف أنهههههم بتههههاري  

 الســــوق محافظة الشـــــر ية 
 

 ويهههعوا النهههار عمهههداخ فهههى المسهههكن المبهههين وصهههفخا بهههاألوراق والمملهههو  للمجنهههى   -

عليها/ ......... بأن أوصلوا بهه مصهدر حهرارى سهري  وذو لههب مكشهوف لعهود 

وسههكبوا عليههه مههادة معجلههة ل شههتعال فامتههدت النيههران لمحتويههات   .قههاب مشههتعل

 السكن وأحر ته.

 

خ )بند يههة آليههة( ممهها ال يجههوه التههرخيا بحياهتههه   - خ مششههخنا خ ناريهها أحههرهوا سهه حا

 وطلقاته.

 

 ههاموا باسههتعراض القههوة والتلههويت بههالعنف لترويهه  المههواطنين بههأن أطلقههوا أعيههرة   -

ويوع التهمهة ال.انيهة وكهان مهن شهأن ذله  الفعهل يلقهاء نارية من الس   النارى م

 الرعب فى نفوسهم وتكدير آمنهم وس متهم.

 

خ و يمهههة بهههاألوراق والمملوكهههة للمجنهههى -  أتلفهههوا عمهههداخ المنقهههوالت المبينهههة وصهههفا

خ.  خ جاوه الخمسون جنيها  عليها / ........... وترتب على ذل  الفعل يرراخ ماليا

 

م كههى القهههاهرة المملوكههة للمجنههى عليهههه /  540980ة ر ههم أتلفههوا عمههداخ السهههيار -

خ. خ جاوه الخمسين جنيها  .......... و د ترتب على ذل  الفعل يرراخ ماليا

 أطلقوا داخل يحدى القرى س حا ناريا  . ـ

 

ص  4ص 2ص 1مكهههههرراخ  375ص  2-1 /361ص  252/1وطلبهههههت عقهههههابهم بهههههالمواد 

 5ص 26/3ص 6ص 2ص 1والمههواد  2011سههنة ل 10عقوبههات المعدلههة بالمرسههوم /  377/6

/  101ص  1978/  26المعههدل بالقههانونين ر مههى   1954لسههنة  394مههن القههانون ر ههم 
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( الملحهه  بالقههانون األول 3والبنههد )ب( مههن القسههم ال.ههانى مههن الجههدول ر ههم )  1980

 .  1995/  13354والمستبدل بقرار وهير الداخلية 

 

خ بمعا بههة كههل مههن المتهمهههين  يههت المحكمههة حيههه 24/3/2012وبجلسههة  وريا

 بالسجن المشدد لمدة خمم سنوات عما نسب يليهم.
 

خ وبهاط  فقههد طعههن عليهه كههل مههن  ولمها كههان الحكهم الصههادر يههد المتهمهين معيبهها

 2012/ 4/ 26المتهمين بطري  النقض بشخصهه مهن سهجن أبهو هعبهل وذله  بتهاري  

( 66(  لل.ههانى ص ) 63ص ) (   تتههاب  للطههاعن األول 65و يههدت الطعههون تحههت ر ههم ) 

 ( للخامم  .  64( للراب  ص )  67لل.ال  ص ) 

 

َ:َََونوردَفيماَيلىَأسبابَالطعنَبالنقض

َ

َ

َ

 

َأســــــــــبابَالطعن

 

َ:َالقصورَفىَالتسبيبَ:َأولاًَ

يبههين مههن مطالعههة مههدونات أسههباب الحكههم المطعههون فيههه أن محكمههة المويههوع  

نهة الطههاعنين عنهها بقولهها ينهه فهى مسهاء يههوم صهورت وا عهة الهدعوى التهى  يهت بإدا

ولوجود خ ف ساب  بين المجنى عليها/ نظيرة أحمد حسن عبهد الحميهد  10/8/2011

......... ص والطهاعن ال.هانى ............ص والطهاعن وعائلتها والمتهمين / الطهاعن األول

اعتقههاداخ  ...........ال.الهه ...........ص والطههاعن الرابهه  ........... ص والطههاعن الخههامم 
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منهم أنها وذويها على ع  ة بمقتل ........... والد المهتهم األول الطهاعن األول ـ  فقهد 

اتف  المتهمون سالفى الذكر على التوجه على منهلها ويته ف محتوياتهه ويشهعال النهار 

خ مهنهم وأعهدوا لهذل  أسهلحة ناريهة )بند يهة آليهة وذخهائر( ومها أن وصهلوا  الهى به انتقاما

ذلهه  المنهههل  ههاموا بههإط ق أعيههرة ناريههة صههوبها وصههوب منهلههها السههتعراض القههوة 

والتلهههويت بهههالعنف ويلقهههاء الرعهههب فهههى نفهههم المجنهههى عليهههها وذويهههها وتكهههدير أمهههنهم 

وس متهم ص و اموا بوي  مادة معجلهة ل شهتعال وأيهرموا النهار فهى مسهكنها وأتلفهوا 

م كهى القهاهرة الخاصهة  540980ر هم  بعض محتوياتهه ص كمها  هاموا بهإت ف السهيارة

بالمجنى عليه / ......... ـ و.بهت مهن تقريهر  سهم األدلهة الجنائيهة بالشهر ية أن الحريه  

 ههد شههب نتيجههة ييصههال مصههدر حههرارى سههري  ذو لهههب مكشههوف كلهههب عههود ال.قههاب 

مشتعل أو ما شابه ذل  بكل منطقة من منهاط  بدايهة الحريه  ص ويهرجت أن يكهون ذله  

مههادة معجلههة ل شههتعال وليحههد  بالحالههة التههى و هه  عليههها ـ وأن الطلقههات  بعههد سههكب

مهم وعليهها آ.هار تشهير يلهى  39×  7.62الفارغة من المستخدمة على األسلحة الناريهة 

يط  ههها مههن سهه   نههارى ذو أجهههاء ميكانيكيههة متحركههة )بند يههة( و.بههت مههن معاينههة 

تكسهير بهدرجات السهلم وماسهورة الشرطة لمنهل المجنى عليها وجود تلفيات بهه وههى 

المياه وآ.ار حري  بشبابي  وأبواب المنهل و.قهوب عبهارة عهن يصهطدام أجسهام صهلبة 

م كى القهاهرة وجهود عهدة تلفيهات  540980بالمنهل كما تبين من معاينة السيارة ر م 

 بها.

 

وبعههد أن أوردت المحكمههة األدلههة التههى تسههاندت يليههها فههى تصههوير الوا عههة علههى 

خ بالعقوبههة الههواردة بصههدر هههذه النحههو  السههالف البيههان  يههت بإدانههة المتهمههين جميعهها

المهذكرة وهههى السهجن المشههدد لمههدة خمهم سههنوات عمها نسههب يلههيهم علهى أسههام أنهههم 

 متيامون فى المسئولية عن ارتكابهم لتل  الجرائم ل تفاق المسب  المعقود بينهم.
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مرسه خ ال يسهتخلا منهه وجاء حدي  المحكمة عهن ذله  االتفهاق بهين المتهمهين 

أن يرادة كل منهم  د ت  هت مه  يرادة اخخهرين وتطابقهت الرتكهاب تله  الجهرائم التهى 

وأن و وعها كان بناء على يعهداد مسهب  وتهدبير سهاب  ص   يت المحكمة بإدانتهم عنها

وتلهه  هههى العناصههر ا ـ نهم دوره فيهههوخطههة مويههوعة تههم تنفيههذها بعههد أن أدى كههل مهه

الههذى انتهههت المحكمههة يلههى .بوتههه فههى جانههب الطههاعنين والههذى  ال همههة لتههوافر االتفههاق

دون بيههان بنههاء علههى األفعههال التههى و عههت ـ  بههإدانتهم متيههامنينعلههى أساسههه  يههت 

والتى يستخلا منهها .بوتهه ومسهاهمة الطهاعنين  مفصل لعناصر ذل  االتفاق المهعوم

ع الجهرائم التههى و عهت علهى نحههو جهاهم و هاط  ـ وتكههون المحكمهة علهى هههذا فهى و هو

و ههد افتريههت وجههود التواطههؤ بههين الطههاعنين علههى غيههر أسههام وا عههى صههائب النحههو 

 .وسديد

 

 

األمههر الههذى ال يتفهه  وأصههول االسههتدالل الصههحيت عنههد القيههاء باإلدانههة والههذى 

 علههى .بههوت االتفههاق بههينأن تبههين المحكمههة فههى حكمههها األدلههة المويههوعية يسههتلهم 

المتهمههين والتههى أدت يلههى تلهه  النتيجههة والتههى تحمههل  يههاء المحكمههة بمعهها بتهم علههى 

أسام المسئولية التيامنية التى تجمعهم والتهى ال يمكهن  يامهها يال علهى أسهام .بهوت 

 هذا االتفاق ومقارفة الجرائم التى  يت المحكمة بإدانة الطاعنين عنها.

 

 

ولمهها كههان التيههامن ال يشفتههرض وال لمحكمههة فههى بيانههه ـ األمههر الههذى  صههرت ا

يشسأل الجانى يال عن فعلهه الشخصهى وحهده وال محهل لمعا بتهه عهن فعهل ارتكبهه غيهره 

خ لقصورهص  ألن المسئولية الجنائية شخصية  .ومن .م يكون الحكم المطعون فيه معيبا

 

 وقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه َ:َ  
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تكههون سههابقه علههى  أنيجههب ل شههترا   المكونههة األفعههال أنمههن المقههرر  انونهها »      

تشهترط لتحقيه   مهن  هانون العقوبهات 40 المهادة يذمعاصرة لهها ص أو  الجريمة ا تراف

 « 0 بناء عليهما الجريمةتق   أناالشترا  بطريقة التحريض واالتفاق 

 ق 17لسنة /  1833ـ فى الطعن  7/10/1947*  نقض 

ومهن  ومهن  صهده منهه فعهل االشهترا  الهذى ارتكبههته من يستمد صف ينماالشري  * » 

 0«  بناء على اشتراكهالتى و عت  الجريمة

   910 ا ـ 250 ر م ـ 7ـ م  26/6/1956*  نقض 

سهابقا علهى  االتفهاق أوكهان التحهريض  يذا يالال يتحق   الجريمةاالشترا  فى *  »    

 الجريمههةان و ههوع وكهه صمعاصههره لههها  أوسههابقه  المسههاعدةكانههت  أوو وعههها 

  0«  لهذا االشترا  ة.مر

   591 ا ـ 112 ر م ـ 20ـ م  28/4/1969*  نقض 

 

 

 

 

 َوقضتَأيضاَبأنه:َ

بطريه  االتفهاق والمسهاعدة ص   االشهترا بجريمة  لما كان الحكم  د دان الطاعن »     

علهى الدالهة  األدلهةن يبهين أوطريقته و االشترا يستظهر عناصر هذا  أنفقد كان عليه 

 أنص بيهد  ذل  بيانا يويحها ويكشهف عهن  يامهها ص وذله  مهن وا ه  الهدعوى وظروفهها

التوريههد   ييصههاالت أصههولتههر  الطههاعن مكانهها خاليهها فههى  مههن مجههردمهها أورده الحكههم 

مهن طههرق  يفيههد فهى ذاتهه االتفهاق كطريه  ال 0بخهط يهده بعهد التوريهد  ييهافة ويجرائهه

ههو ص و لنيهة علهى ارتكهاب الفعهل المتفه  عليههتتحهد ا نأيشترط فى ذل   يذاالشترا  ص 

تهوافر االشهترا  بهاى فهى حه  الطهاعن  لهم ي.بهتص كمها  لم يهدلل الحكهم علهى تهوافره ما
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تقهدم فهان الحكهم المطعهون فيهه يكهون  اصهرا  لمها كهان مها 0 حهدده القهانون آخرطري  

   0« صورا يعيبه بما يستوجب نقيه 

 778 ا ـ 153 ر م  ـ 34ـ م  15/6/1983* نقض 

 624ا  ـ 125ر م  ـ 34ـ م11/5/1983*  نقض 

 ق 27703/67ـ الطعن  12/4/2000* نقض 

 

 ََََكماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه:َ

مههن المقههرر أنههه متههى دان الحكههم المتهمههين فههى جريمههة االشههترا  فههى القتههل  »        

ص  عليهه أن يسهتظهر عناصهر ههذا االشهترا  وطريقتههبطريقى االتفاق والمسهاعدة فهإن 

وأن يبين األدلة على ذل  بيانا يويحها ويكشف على  يامهها وذله  مهن وا ه  الهدعوى 

كان ما أورده الحكم وين كان يهدل علهى التوافه  بهين المتهمهين ال يفيهد ص فإذا  وظروفها

ر ص بهل االتفاق كطري  من طرق االشترا  ألنهه ال يكفهى لقيامهه مجهرد تهوارد الخهواط

األمهر الهذى لهم يهدلل ص  علهى ارتكهاب الفعهل المتفه  عليهه يشترط فى ذل  أن تتحد النية

ه بل نفاه فى صراحة كما لم ي.بت فى ح  الطاعنين تهوافر االشهترا  الحكم على توافر

وكههان مجههرد التوافهه  ال يرتههب فههى صههحيت القههانون بههأى طريهه  آخههر حههدده القههانونص  

هم مسهئوال عهن نتيجهة بل يجعهل كه  مهن ة ص تيامنا بين المتهمين فى المسئولية الجنائي

   « فعله الذى ارتكبه فإنه يكون بذل  مشوبا بالقصور مما يستوجب نقيه 

 ق 34لسنة 480ـ طعن ر م   619ـ ا 122ـ ر م  15ـ م26/10/1964*  نقض 

 

وال ينال من ذل  أن تكون المحكمهة  هد تسهاندت فهى حكمهها ب.بهوت ههذا االتفهاق 

ألن تلهه  محمههد أبههو هيههد رئههيم المباحهه   يلههى مهها أسههفرت عنههه تحريههات الرائههد/ تههامر

التحريات مهما بل ت جديتها ال تصهلت دلهي خ علهى .بهوت ذله  االتفهاق المهدعى بهه بهين 

ـ  وهههى بههذل  ال تعبههر يال عههن رأى جامعهههاص  الطههاعنين طالمهها أنههها مجهلههة المصههدر
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والقايى الجنائى ال يقيى فى الدعوى المطروحهة علهى بسهاط البحه  أمامهه يال بنهاء 

خ آخر لسواه  .على رأيه الشخصى وعقيدته الخاصة وال يدخل فى يطمئنانه رأيا

 

 َــدَمــنَعيــون وقــدَقضــتَمحكمــةَالــنقضَفــىَالعدي

َََ:َبأنهَأحكامها

التهى يقتنه  منهها  علهى األدلهةلما كان مهن المقهرر أن األحكهام يجهب أن تبنهى   »       

ممها يجريهه  ة يحصهلها ههوعقيهدالقايى بإدانة المتهم أو ببراءته صهادراخ فهى ذله  عهن 

بنفسه ال يشاركه فيها غيهره وال يصهت فهى فى تحصيل هذه العقيدة  مستق خ من التحقي  

بعههدم  أوالقهانون أن يههدخل فههى تكههوين عقيدتههه بصههحة الوا عههة التههى أ ههام  يههاءه عليههها 

ص  وأنه وين كان األصل أن للمحكمة أن تعول فى تكهوين عقيهدتها  صحتها حكما لسواه

معههة لما سها ته مهن أدلهة طالمها أنهها كانهت مطروحهة علهى  باعتبارهاحريات على الت

خ بسههاط البحهه   علههى  يال أنههها ال تصههلت وحههدها ألن تكههون  رينههة معينههة أو دلههي خ أساسههيا

لهم يبهين للمحكمهة مصهدر تحرياتهه . ولما كان ال.ابت أن يهابط المباحه   .بوت التهمة

ى صهحة مها أنتههى يليهه فأنهها بههذه الم.ابهة ال لمعرفة ما يذا كان من شهأنها أن تهؤدى يله

الصهحة والههبط ن والصههدق  الحتمههاالتتعهدو أن تكههون مجههرد رأى لصهاحبها تخيهه  

والكذب يلى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحق  القايى منه بنفسه حتى يسهتطي  

علههى الههدليل ويقههدر  يمتههه مههن حيهه  صههحته أو فسههاده وينتاجههه فههى  أن يبسههط ر ابتههه

ى أو عههدم ينتاجههه ويذ كانههت المحكمههة  ههد جعلههت أسههام ي تناعههها رأى محههرر الههدعو

 مهن تحريهه   محير التحريات فهإن حكمهها يكهون  هد بنهى علهى عقيهدة حصهلها الشهاهد

المطعهون  المحكمة بتحصيلها بنفسها فهإن ذله  ممها يعيهب الحكهم استقلتال على عقيدة 

حه  بها ى مها ي.يهره الطهاعن فهى فيه بما يتعين معهه نقيهه واإلحالهة ب يهر حاجهة يلهى ب

 .  «طعنه 

 392 ا ـ 79 ر م  ـ 34ـ م  17/3/1983نقض  *  
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 334 ا ـ 62 ر م ـ 19ـ م  18/3/1968نقض *  

 546 ا ـ 92 ر م  ـ 41ـ م  22/3/1990نقض * 

 

المحكمة فى حكمهها األدلهة علهى .بهوت تهوافر القصهد الجنهائى  لم تويتكما     

هم يلى ارتكاب تل  الجهرائم باالتفهاق مه  بعيههم ص وذله  وينصراف نيت لدى الطاعنين

وهههذا الههركن جههوهرى ويتعههين أن يكههون .بوتههه علههى الفههرض جههدالخ بو وعههها مههنهم ـ 

خ كذل  وال يؤخذ بهالظن أو بنهاء علهى االفتهراض واالحتمهال كمها ال يسهتفاد مهن ـ   طعيا

خ مه  معاصهـ ويتعين أن يكهون ههذا القصهد  مجرد التواجد فى مكان الحاد  راخ ومتهامنها

عليهها فهإذا لهم تتهوافر األفعال المادية المكونة للجرائم التى  يت المحكمة باإلدانة بناء 

 تل  المعاصرة ـ استحال القول بتوافر االتفاق والمساهمة فى الجرائم المذكورة.

 

 

 

 َوقضتَمحكمةَالنقضَبأنه:َ

 يتمههامعلههى  المعاونههةبقصههد تكههون  أنل شههترا   كوسههيلة المسههاعدةيشههترط فههى »      

 0«  الرتكابها المتممةاو  المسهلةأو  المجههة األعمالفى  الجريمةارتكاب 

 0 709 ا ـ 230 ر م ـ 1ـ م  30/5/1950*  نقض 

 ق 67/  27703ـ الطعن  12/4/2000*  نقض 

 

 َوقضتَأيضاَبأن:َ

االشهترا   الشهري   صهد أن.بهت  يذا ياليتحقه   ال بالمساعدةاالشترا  »               

 المسهههلة أو المجههههة األعمههال سههاعد فههى نهههأوهههو عههالم بههها و الجريمههةفههى 

  0«الرتكابها 
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 439 ا ـ 144 ر م ـ 6ـ م  11/1/1955*  نقض 

 108 ا ـ 24 ر م ـ 20ـ م  13/1/1969*  نقض 

 ق 27703/67ـ  الطعن  12/4/2000* نقض  

 

 ََوقضتَكذلكَبأنه:َ

االشههترا  بالمسههاعده المعا ههب عليههه  انونهها تعاصههر  ديسههناال يكفههـى فههى  »            

نيهة التهدخل يكهون لهدى الشهري   أنص بل البهد  و   من غيره فعـل الفاعل م  ما

م  الفاعل تهدخ  مقصهودا يتجهاوب صهداه مه  فعلهه ويتحقه  فيهه معنهى تسههيل 

  0«  الذى جعله الشارع مناطا لعقاب الشري  الجريمةارتكاب 

 

   1531 ا ـ 450 ر م ـ 6ـ م  26/12/1955*  نقض 

 

لم تقدم فى حكمها مها يهدل علهى تهوافر يياف يلى ما تقدم أن محكمة المويوع 

خ ـ ع  ة السببية بين األفعال المسندة للطاعنين فري وو هوع تله  الجهرائم التهى  يهت ا

وتل  الع  هة أمهر جهوهرى ويهرورى لمسهاءلتهم عنهها علهى ـ  المحكمة بإدانتهم عنها

ص األمر الذى كان يقتيهى مهن المحكمهة ي.بهات الصهلة المباشهرة  تيامنى بينهمالنحو ال

بين أفعال الطاعنين المادية والجرائم التى و عهت سهالفة الهذكر ـ كمها كهان عليهها كهذل  

أن تقيم الدليل على ان الجهرائم المهذكورة لهم تكهن لتقه  لهوال سهلو  الطهاعنين واألدوار 

ذله  االتفههاق المهعهوم ومها عقهدوا عليهه العههم الرتكابههها المنفهذة التهى  هاموا بهها لتنفيهذ 

خ للخطة المرسومة بينهم ـ يذ يششترط للمساءلة عن المساهمة فهى الجهرائم أن يكهون  طبقا

و وعههها بنههاء علههى يسهههام المسههاهم فيههها وو وعههها كنتيجههة حتميههة لمشههاركته واالتفههاق 

كههل مههنهم وت  يههها مهه  يرادة الههذى  يههل بانعقههاده بههين الطههاعنين ومهها يفيههد اتجههاه يرادة 

اخخههرين و صههد مشههتر  مصههمم عليههه ويرادة جامعههة ومقصههودة لبلههوق تلهه  النتههائ  



288 

 

المؤ.مة وهى التعهدى علهى المجنهى عليهها ويحهراق منهلهها ومحتوياتهه ويته ف سهيارة 

 مالكها / ...........

 

وخ صههة مهها تقههدم أن محكمههة المويههوع لههم تقههدم فههى حكمههها العناصههر التههى 

وخه  حكمهها ممها يفيهد ههذا صت منها .بوت يسهام الطاعنين فهى تله  الجهرائم ص استخل

اله هم  كما  صهرت المحكمهة فهى بيهان تهوافر القصهد الجنهائىص  االتفاق المهعوم بينهم

منهه علهى تهوافر ع  هة السهببية بهين توافره لديهم ولم تقدم كذل  فهى حكمهها مها يسهتدل 

 .أفعالهم ين وجدت والجرائم التى و عت

 

خ بالقصهههور وال يتهههوافر بهههه تلههه  الجهههرائم  ولههههذا كهههان اسهههتدالل المحكمهههة مشهههوبا

وجميعهههها عمديهههة األمهههر الهههذى يشنبههه  عهههن عهههدم يحاطهههة المحكمهههة بعناصهههر الهههدعوى 

الجوهريهة وركائهههها الهامههة ولههم تمحصههها التمحههيا الههد ي  والكههافى الههذى يهيهه  لههها 

علهى أنهها ـ كمها يهدل ذله   الفرصة للفصل فى الدعوى عن بصر كامل وبصيرة شاملة

ينسهها ت وراء تصههوير سههلطة اإلتهههام لوا عههة الههدعوى وفهه  مهها أوردتههه بههأمر اإلحالههة 

و ائمة أدلة ال.بوت المقدمة منها مه  أن تله  المحهررات ومها دون بهها ال يشعبهر يال عهن 

رأى تل  السلطة الشخصى وعقيدتها الخاصة والقايى الجنائى ال يدخل فهى يطمئنانهه 

خ أو عقيدة لسواهأو عقيد  .ته رأيا

 

 ََََوقضتَمحكمةَالنقضَبأنه:َ

أن تكههون  ههد ألمههت بكافههة يتعههين علههى المحكمههة عنههد الفصههل فههى الههدعوى  »        

عناصرها وأدلتها ودفاع المهتهم ومها يقهدم لتأييهده وذله  علهى نحهو يبهين منهه أنهها حهين 

ة لتمحيصهها التمحهيا استعريت تل  األدلة وألمت بها يلماما شام  يهي  لها الفرص

يدل على أنها  امت بواجبها فى تحقي  البح  للتعهرف علهى وجهه  الشامل الكافى الذى

 .   «الحقيقة ـ فإذا خالفت المحكمة هذا النظر كان حكمها معيبا متعين النقض 
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 52/  6047ـ طعهن ر هم  1000ـ ا   207ـ ر م  33ـ م  14/12/1982*  نقض 

 ق 

 ق  51/  2365ـ  طعن ر م  11ـ ا    1ـ ر م   33ـ م  3/1/1982*  نقض 

 

 ََََوقضتَأيضاَبأن:َ

   «يعيب المحاكمة  .  بكافة عناصرهاالحكم فى الدعوى دون اإللمام  »        

 ق  440/42ـ الطعن   910ـ ا  204ـ ر م  23ـ م  12/6/1972*  نقض 

 

 َوقضتَكذلكَبأن:َ

 يلههىيههة فههى .بههوت الحقههائ   القانونيههة القايههى فههى المههواد الجنائ اسههتناد وجههوب  »   

  0 «الدليل الذى يقتن  به وحده  وال يجوه له أن  يؤسم حكمه على رأى غيره 

 233 ا ـ 45 ر م ـ 17ـ م  7/3/66* نقض 

 

هذا يلى أن المستفاد من ظروف الوا عة وم بساتها ـ أن مها و ه  مهن الطهاعنين 

خ والفرض خ ف الوا   ـ  اء علهى تهوارد خهواطرهم وتهوافقهم ي.هر لم يكن يال بنهـ فريا

خ ـ  ال يب الذى تملكهم للنهاع الساب  بينهم وبين خصومهم وهذا التواف  يختلهف تمامها

عن االتفاق الذى خلصت يليه المحكمة فى حكمها والهذى يسهتلهم تطهاب  وت حهم يرادة 

ا يظهل كهل ص ولههذ كل منهم م  البا ين األمر الذى لم يتوافر فى صورة الدعوى الما.لهة

 وحده وال يشسأل عن فعل ارتكبه غيره. رغم التواف  مسئوالخ عن فعله الشخصىمنهم 

 

 ََوقضتَمحكمةَالنقضَبأنه:َ

 الوا عهة أركهانيتطلب تقابهل االرادات تقهاب  صهريحا علهى فاق تاال أنمن المقرر  »* 

علهى  الجنهاةوهو غير التواف  الذى هو تهوارد خهواطر التى تكون مح  له  الجنائية
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 أندون  اخخهرينارتكاب فعل معين ينتويهه كهل واحهد مهنهم فهى نفسهه مسهتق  عهن 

مها تهواردت علهى  أصهريكون بيهنهم اتفهاق سهاب  ولهو كهان كهل مهنهم علهى حهده  هد 

يسهتوجب مسهاءلة سهائر مهن توافقهوا علهى فعهل ارتكبهه  ال الخواطر عليه . وهو مها

ـ كالشههأن فيمهها  بيل الحصههرفههى القههانون علههى سهه المبينههة األحههوالفههى  يالبعيهههم 

نهه يجهب إف األحهوالفى غير تل   أمامن  انون العقوبات ـ  234 المادةنصت عليه 

بهالمعنى المحهدد  شهريكا أويكون فاع  فيهه  أنلمعا بة المتهم عن فعل ارتكبه غيره 

  0 « فى القانون

   369ـ  76ـ  30ـ م  19/3/1979نقض *  

 619ـ  122ـ  15ـ م  26/10/1964نقض *  

خ واجههب الههنقض  ويذ خههالف الحكههم المطعههون فيههه هههذا النظههر فإنههه يكههون معيبهها

 واإلعادة.

َ:َقصورَآخرَفىَالتسبيب:ََثانياًَ 

 يههت محكمههة المويههوع بمعا بههة كههل مههن الطههاعنين عههن جريمههة يحههراههم 

لس   آلى وطلقاته )بند ية( وهى من األسهلحة التهى ال يجهوه التهرخيا بإحراههها أو 

تناداخ يلهى أنههم مسهئولون بالتيهامن عهن ههذه الحيهاهة التهى تمهت بنهاء علهى اسحياهتها 

اتفهها هم السههاب  ويعههدادهم لههها المسههب  ص  وأويههحنا فيمهها سههب  بيانههه أن هههذا االتفههاق 

خ عهن يحهراههم  المهعوم والذى على أساسهه  يهت المحكمهة بمسهاءلة المتهمهين جميعها

ن استخ صهه مهن خه ل أسهباب الحكهم وال يمكهه ص ال دليل علي وحياهتهم لذل  الس  

واألدلة التهى سها تها المحكمهة بهها ـ بمنطه  سهائ  واسهتدالل مقبهول ص  محل هذا الطعن

خ على مجرد الظن واالفتهراض الهذى ال دليهل عليهه ومهن .هم  ولهذا كان هذا االتفاق مبنيا

ن عهن ص ويذ أ امهت المحكمهة حكمهها بإدانهة الطهاعني يتعين يطراحه وعدم التعويل عليه

كافة الجرائم المسندة يليهم بما فيها جريمة يحراه ذله  السه   وطلقاتهه رغهم مها شهاب 

خ نقيه. خ واجبا  حكمها من  صور فى البيان فإن حكمها يكون معيبا
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ومن جانب آخر فإن ما ذهبهت يليهه محكمهة المويهوع مهن أن ذله  السه   مهن 

داخ علهى أ هوال شههود اإل.بهات جهاء معتمهالنوع اخلى الذى ال يرخا بحمله أو يحراهه 

بالنظر لعدم يبطه وبذل  استحال الجهم والقط  بأن تل  البند ية من النوع اخلهى مهن 

ال تسهههتطي  ص باعتبهههار أن الجههههم بههههذه النوعيهههة مهههن األمهههور الفنيهههة الخاصهههة   عدمهههه

بههل عليههها تركههها ألهههل العلههم الخههوض فيههها بنفسههها ص  المحكمههة يبههداء رأى بشههأنها أو

ـ وال يجههوه االسههتدالل علههى نههوع  رة مههن المتخصصههين فههى األسههلحة والههذخائروالخبهه

طالمهها أن ذلهه  السهه   ومهها يذا كههان مههن النههوع اخلههى مههن عدمههه يلههى وصههف الشهههود 

خ بمعرفههةص  السهه   لههم ييههبط خبههراء األسههلحة  وبههذل  تعههذر بههل اسههتحال فحصههه فنيهها

وذوى العلم والخبهرة بهل ههم  وألن هؤالء الشهود ليسوا من يمن الخبراءوالذخائر ص  

وتل  الحهوام بمفردهها ال تكفهى من آحاد النام الذين يعتمدون على حواسهم وحدها ص 

السه   وأنهه آلهى ـ ألن شهكل السه   ال يشفيهد  لكى يستمد منها دليل  اط  وجاهم بنوع

بهههالقط  طبيعتهههه وآليتهههه مهههن عهههدمها ص بهههل البهههد مهههن الفحههها الفنهههى الهههد ي  بمعرفهههة 

و د خايت فى أمور فنية لهيم لهها فى هذا المجال ـ وتكون المحكمة بذل  المختصين 

واعتمدت فى حكمهها فهى القطه  بنهوع السه   المسهتعمل فهى الحهاد   أن تخوض فيها

بناء على أ وال آحاد النام وهم ليسوا من الخبهراء المتخصصهين فهى فحها األسهلحة 

األمههر الههذى عههاب الحكههم  والههذخائر والههذى يعتههد بههرأيهم وحههدهم ودون أحههد سههواهم ص

بالقصور في خ عما شابه من فساد فى االستدالل وتعسف فهى االسهتنتاج ألن المحكمهة 

اعتمههدت فههى حكمههها بإدانههة الطههاعنين عههن جريمههة يحههراه سهه   آلههى وذخيرتههه علههى 

بنهاء علهى أدلهة اعتقاد أنه من األسهلحة التهى اليجهوه التهرخيا بإحراههها أو حياهتهها 

ص وم.ههل هههذا الههدليل ال يصههلت للقطهه  باإلدانههة والتههى ال  اب والخطههأتتههأرجت بههين الصههو

تتوافر يال بناء على األدلة القاطعة والجاهمهة والتهى ال تتطهرق يليهها أدنهى شه  أو أ هل 

 احتمال أو ظن.
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 ََوقضتَمحكمةَالنقضَبأن:َ

القطهه  بكنههه المههادة المخههدرة ال يكههون يال بواسههطة التحليههل الكيمههاوى الههذى  »   

بهه أههل الخبهرة المتخصصهين فهى مجهال المهواد المخهدرة وال يجهوه للمحكمهة أن يقوم 

تبدى رأيها فى شأنها بناء على علمهها الشخصهى أو خبرتهها الخاصهة ألنهها ليسهت مهن 

  «. أهل الخبرة فى هذا المجال

 470ـ ا 113ـ ر م  21ـ م  29/3/1970*  نقض             

 

خ على هذا القياء يمكن القول بأنه محظور كذل  علهى المحكمهة أن تقطه   و ياسا

بنفسههها ب ليههة السهه   المسههتعمل فههى الوا عههة والههذى لههم يشيههبط ص ولههم يههتم لههذل  فحصههه 

خ القطه   بمعرفة أحهد الخبهراء المتخصصهين فهى األسهلحة والهذخائر كمها ال يجهوه أييها

مه  بطبيعته ونوعه بناء على أ وال آحاد النام من غير المتخصصين فى ههذا المجهال 

خ  خاصهة ص  م حظة أن القيام فى غير  واعد ونصهوا التجهريم والعقهاب جهائه  انونها

ـ ولهذا فمن المنطقهى أن يسهتجيب  يهاء الهنقض السهالف الهذكر  يذا كان لصالت المتهم

على كل ما يتعل  بمعرفة طبيعهة األسهلحة الناريهة وبأنهه ال يجهوه يبهداء الهرأى القهاط  

اخلههى مههن عدمههه يال بعههد يههبطها وفحصههها بمعرفههة  بنوعههها ومهها اذا كانههت مههن النههوع

 الخبراء المختصين فى األسلحة وأنواعها وطبيعتها وال يعتد بأى رأى لسواهم.

 

يذا كهههان  »:  مههها اسههتقر عليهههه  يهههاء الهههنقض بأنههههويحيههرنا فهههى ههههذا المقهههام 

للمحكمههة كامههل السههلطة فههى تقههدير القههوة التدليليههة لعناصههر الههدعوى المطروحههة علههى 

البح  وهى الخبيهر األعلهى فيمها تسهتطي  أن تفصهل فيهه بنفسهها ـ يال أنهه يتعهين بساط 

خ ل ايهة األمهر  عليها متى واجهت مسألة فنية بحتة أن تتخهذ مهن الوسهائل لتحقيقهها بلوغها

خ فى مسألة فنية بحتة لما يحتاجهه ذله   فيها ـ وعلى ذل  ال يسوق للمحكمة أن تبدى رأيا
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م ـ وليم لها أن تحل نفسها محل الخبير الفنى فهى مسهألة من خبرة ليست من العلم العا

فنية وعلى ذل  فإن القط  فهى المسهائل الفنيهة البحتهة يتو هف علهى اسهتط ع رأى أههل 

  « الخبرة.

 937ـ ا  179ـ ر م  16ـ م  20/12/1965*  نقض جنائى 

  92ـ ا 19ـ ر م  15ـ م  27/1/1964*  نقض جنائى  

   671 ا ــ 131 ر م ــ 12ــ م  6/61 /13نقض  جنائى*  

   336 ا ــ 84 ر م ــ 13ــ م  10/4/62نقض جنائى *  

   352 ا ــ 89 ر م ــ 13ــ  16/4/62نقض جنائى*  

    610 ا ــ 152 ر م ــ 13ــ م  8/10/62نقض جنائى   *  

    92 ا ــ 19 ر م ــ 15 م ــ 27/1/64نقض جنائى   *  

   937  ا ــ 179 ر م ــ 16ـ م ـ 20/12/65نقض جنائى *  

    726 ا ــ 144 ر م ــ 18ــ م  29/5/67نقض جنائى *  

    887 ا ــ 177 ر م ــ 18ــ م  26/6/1967نقض جنائى *  

    690 ا ــ 134 ر م ــ 18ــ م  22/5/1967نقض جنائى  *  

   1110 ا ــ 231 ر م ــ 18ــ م  14/11/67نقض جنائى  *  

    33 ا ــ 6 ر م ــ 19ــ م  8/1/68ئى نقض  جنا*  

      546 ا ــ 107 ر م ــ 19ــ م  13/5/68نقض جنائى  *  

   600 ا ــ 119 ر م ــ 19ــ م  27/5/68نقض جنائى  *  

    828 ا ــ 165 ر م ــ 20ــ م 6/69/  2نقض  جنائى  *  

   258 ا ــ 89 ر م ــ 21ــ م  15/3/1970نقض  جنائى   *  

   590 ا ــ 142 ر م ــ 22ــ م  31/10/71نقض  جنائى    * 

   451 ا ــ 92 ر م ــ 24مــ  1/4/1973نقض  جنائى   *  

   849 ا ــ 183 ر م ــ 25ــ م  9/12/74نقض  جنائى  *  

     388 ا ــ 74 ر م ــ 29ــ م  9/4/78نقض  جنائى  *  

 727 ا ـ 126 ر م ـ 41ـ م  17/5/1990نقض  جنائى  *  
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هذا م  م حظة أن جريمة يحراه األسلحة اخليهة معا هب عليهها بالسهجن المؤبهد 

خ لههنا المههادة  المعههدل ص وبههذل  تعههد الجريمههة  1954لسههنة  394مههن القههانون  25طبقهها

األشد بالنسبة لكافة الجرائم التى ديهن عنهها الطهاعنون والمرتبطهة بهها ارتباطها ال يقبهل 

يكهون الحكهم فهى شهأن .بهوت تهوافر أركهان تله  التهمهة   التجهئة ـ ولههذا فهإن  صهور 

مؤ.راخ والش  فى س مته وصحته بمها يتحقه  بهه مصهلحة الطهاعنين فهى التمسه  بههذا 

 واتخاذه سنداخ لطلب نقض الحكم المطعون فيه واإلحالة. السبب من أسباب الطعن

 

ولههو أ ههام الحكههم المطعههون فيههه  يههاءه علههى .بههوت جههرائم أخههرى يههد هههذا ص 

خ منها ا عقوبة جريمهة يحهراههم لسه    بمعنى أنص لطاعنين مادامت أخف وطأة وعقابا

ههى التهى طبقتهها المحكمهة عنهد عقابهها آلى مما ال يجوه التهرخيا بحملهه أو يحهراهه 

بهها ى الجهرائم األخهرى التههى  يهت المحكمههة  الطهاعنين باعتبارهها الجريمههة األشهد مهن

اب الحكهم فهى صهدد تله  الجريمهة يكفهى وحهده ولهذا فإن أى  صور شبإدانتهم عنها ص 

 نقيه واإلعادة. لتعييبه بأكمله بما يوجب

 

َ:َالخطأَفىَالإسنادَومخالفةَالثابتَبالأوراق:ََثالثاًَ

َوهذاَالسببَمنَأسبابَالطعنَلهَعدةَأوجهَ:
 

يلهى تساند الحكم المطعون فيهه مهن بهين مها تسهاند يليهه فهى  يهائه بإدانهة الطهاعنين  -1

لمسهههتمد مههن شههههادة الشههاهدة األولهههى/ ........... المجنههى عليهههها بهههالتحقي  الههدليل ا

وأ.نهاء  10/8/2011وبتهاري   »:  وحصلت المحكمة ميهمون شههادتها بقولهها ينهه

تواجههدها بمنهلههها الكههائن بناحيههة كفههر بههراع مركههه مشههتول السههوق وبرفقتههها أفههراد 

)بنهادق  حة ناريهةحهاملين أسهلصهوب مسهكنها  شاهدت المتهمين  هادمينعائلتها 
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آليههة( وأطلقههوا عههدة أعيههرة ناريههة تجههاههم .ههم  ههاموا بإيههرام النههار بههالمنهل ويتهه ف 

خ كما  اموا بإت ف سيارة الشاهد الخامم.  خ وفهعا    «محتوياته مما أحد  لهم رعبا
 

خ فهى تحقيقهات النيابهة             ومؤدى شهادة تل  الشاهدة أنها نسهبت للطهاعنين جميعها

فهى حهين أن ال.ابهت بأ والهها أمهام سهلطة ص  ن ك خ مهم كان يحوه بند يهة آليهةأالعامة 

التحقي  أن ك  مهن المتهمهين / ........... )المهتهم األول( الطهاعن األول و.........  

خ أ.ناء الوا عة  .)المتهم ال.ال ( الطاعن ال.ال  ـ لم يكن أيهما يحمل س حا

 

( بههالتحقي  وأجابهت علهى النحههو  11) ا فصهي خ و هد سهئلت عهن هههذه الوا عهة ت       

 التالى :

 م : هل كان المتهمون يحملون أسلحة نارية ؟

(.ههـ الطههاعن مهها عههدا ......... )المتهمههين األول وال.ال جههـ : أيههوه كههان معههاهم أسههلحة 

 األول وال.ال  .

 م : وما وصف تل  األسلحة التى كان المتهمون بحوهتها ؟

)المههتهم الرابهه ( كههان معههاه )آلههى( والطههاعن الخههامم  الرابهه  ........ الطههاعن -جههـ 

)المهتهم ال.هانى( كهان  و....... الطهاعن ال.هانى)المتهم الخامم( كان معاه طبنجة 

 معاه )آلى(.

 

 وبههذل  تكههون المحكمههة و ههد حصههلت أ ههوال هههذه الشههاهدة األولههى )نظيههرة حسههن 

نسهبت المحكمهة يليهها يذ ـ  علهى نحهو يخهالف ال.ابهت بههاعبد الحميهد( بالتحقيقهات 

خ كهانوا يحملهون بنهادق آليهة . رغهم أن ال.ابهت بهاألوراق عهن القول بأن  المتهمهين جميعها

خ من المتهمين األول وال.ال  لم يكن يحوه .مة أسلحة ناريةشهادتها   .  بأن أيا
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وههو أن الحكهم أورد نقه خ عنهها كما شاب تحصيل المحكمة لشهادتها خطهأ آخهر 

خ كهانوا يحملهون بنهادق آليهة ولها بأن الم فهى حهين أن ال.ابهت مهن أ والهها ص  تهمين جميعا

 .بالتحقيقات أن المتهم الخامم كان يحمل طبنجة

 

علهى نحهو ال وبذل  تكون المحكمة و د رصدت ميمون شهادة الشاهدة األولى 

يتف  م  نصها الوارد بالتحقيقات ويخالف ما أنبأ عنه فحواهها بمها يصهم الحكهم بالخطهأ 

وهو خطأ جوهرى والش  ألنه تعل  بنوع الس   الذى كهان يحهوهه كهل ص  فى اإلسناد

خ عن سهائر الجهرائم األخهرى التهى  يهت  من الطاعنين وهذه الجريمة هى األشد وصفا

ومههن .ههم فههإن العقوبههة المقيههى بههها تتعلهه  بجريمههة المحكمههة بإدانههة الطههاعنين عنههها ص 

ههها ص وهههو مههن األسههلحة التههى ال يجههوه وانصههبت علي يحههراه السهه   اخلههى وذخيرتههه

خ لما سب  بيانه ص األمر الذى يهدل بيقهين أن  وجههة الترخيا بحياهتها أو يحراهها طبقا

خ لهو أنهها أدركهت أن المتهمهين األول وال.اله  لهم يكهن  نظر المحكمة كانت ستت ير حتمها

امم كهان وأن المهتهم الخهسهواء كانهت آليهة أو غيرهها ص  أيهما يحمل .مهة أسهلحة ناريهة

خ  خ آليا خ ناريا ص طالمها أنهها  هدرت العقوبهة التهى  يهت  يحمل طبنجه ولم يكن يحوه س حا

بها على أسام الوصف األشد الذى يخا جرائم يحراه الس   اخلهى الهذى ال يجهوه 

التهرخيا بحياهتههه أو يحهراهه  والمعا ههب عليههها بالسهجن المؤبههد ص وتله  العقوبههة هههى 

ألخرى المنصوا عليهها فهى القهانون بالنسهبة لبها ى الجهرائم األشد من تل  العقوبات ا

 التى دين عنها الطاعنون . 

 

حتهى ولهو وهذا الخطأ الذى تردى فيه الحكم محل هذا الطعن يستوجب نقيهه ص 

ومنهها  تساندت المحكمة فى حكمها يلهى أدلهة أخهرى ألنهها فهى المهواد الجنائيهة متسهاندة

اسهتبعد تعهذر التعهرف علهى أ.هر ذله  ط أحهدها أو مجتمعة تتكون عقيدتها بحي  يذا سق

خاصهة وأن محكمههة المويهوع تكههون عقيهدتها فههى  فهى تقهديرها لسههائر األدلهة األخههرى

الدعوى وتقدر أدلتها وكافة عناصرها بناء على سلطتها التقديرية ووهنهها لكافهة األدلهة 
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دى  يههاة المطروحهة علهى بسهاط البحه  أمامهها ومنههها مجتمعهة يتكهون ههذا اال تنهاع له

 الدعوى.

 

فإذا شاب تحصيلها ألى دليل من األدلة التى كونت منهها عقيهدتها وا تناعهها .مهة 

 صههور أو خطههأ أو مخالفههة لل.ابههت بههاألوراق فههإن اسههتحالة تقههدير الوا هه  فههى الههدعوى 

خ وسديداخ يكون أمهر مؤكهداخ ـ  ألن التقهدير الصهحيت يتعهين أن ينصهب علهى تقديراخ صائبا

ص فهإذا اسهتعملت المحكمهة  ير خاطئهة ولهها أصهلها ال.ابهت بهاألوراقعناصر مكتملة وغ

سلطتها التقديرية و امت بتقدير أمور وعناصر وأدلة خاطئة أو مشهوبة بالقصهور كهان 

خ وباط خ.  تقديرها والش  معيبا

 

 ََوقدَقضتَمحكمةَالنقضَبذلكَمراراَوتكراراَفقالت:َ

بعيهها  ويشهدبعيهها بعيها ص  يكمهلص ـ  متسهاندةاألدلة فهى المهواد الجنائيهة   »       

كهان لطسهتدالل الفاسهد  علهى بعيا ص ـ بحي  ال يمكن التعرف على مقدار األ.ر الهذى 

وماذا كان سوف يكون رأيها يذا تنبههت يلهى فسهاد مها يعتقدتهه خطهأ ص ـ  عقيدة المحكمة

  « على خ ف ال.ابت وعلى خ ف الحقيقة

   114 ا ـ 25 ر م ـ 37ـ م  22/1/1986نقض *  

 806 ا ـ 140 ر م ـ 41ـ  م 7/7/1990نقض *  

 500 ا ـ 83 ر م ـ 36ـ م 28/3/1985نقض *  

 728 ا ـ 138 ر م ـ 37ـ م  9/10/1986نقض *  

 274 ا ـ 53 ر م ـ 34ـ م 23/2/1983نقض *  

 114ـ ا  25ـ ر م  37ـ م  22/1/1986*  نقض 

 50ـ ا  8ـ ر م  35ـ م 15/1/1984نقض *  

 1157 ا ـ 229 ر م ـ 20ـ م  1969 /27/10نقض *  

 677 ا ـ 120 ر م ـ 36ـ م  16/5/1985نقض *  

 534 ا ـ 144 ر م ـ 30ـ م 6/5/1979نقض *  
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 847 ا ـ 174 ر م ـ 33ـ م4/11/1982نقض *  

 

شاب الحكم المطعون فيه خطأ آخر فى اإلسناد ومخالفهة أخهرى لل.ابهت بهاألوراق    -2

يلههى شهههادة الشههاهدة السادسههة/ ............ المطعههون فيههه كههذل  فقههد تسههاند الحكههم 

 الههواردة بتحقيقههات النيابههة العامههة وحصههلت المحكمههة ميههمون شهههادتها بقولههها : 

ينهها شههدت بقيههام المتهمهين بههإت ف سهيارة الشههاهد الخهامم/ ............. حههال  »

 « حملهم ألسلحة نارية أطلقوا منها عدة أعيرة نارية

 

خ             خ حهاملين أسهلحة ناريهة وأنههم جميعها بما مهؤداه أنهها شهاهدت المتهمهين جميعها

 كذل   اموا بإت ف سيارة المجنى عليه الشاهد الخامم المذكور.

 

أنهها لهم تهتهم فى حين أنه بالرجوع أل وال تل  الشهاهدة بالتحقيقهات يتبهين                

المشههاركة مهه  بهها ى المتهمههين فههى يتهه ف المهتهم األول/ .......... الطههاعن األول ب

كما لم تتهم سوى المهتهم ال.هانى/ ........... الطهاعن ال.هانى بهإحراه ص  تل  السيارة

 . الس  

 

 : ( بالتحقي  بقولها عندما سئلت 16و د أفصحت عن ذل  بقولها ) ا 

 م كى القاهرة. 54098م :       من الذى  ام بإت ف السيارة ر م 

أنههها شهههفت / ......... الطهههاعن ال.هههانى )المهههتهم ال.هههانى( و...........   جهههـ :     

الطههاعن الرابهه  )المههتهم الرابهه ( والطههاعن الخههامم ........... )المههتهم 

 (.الخامم( و........... الطاعن ال.ال  )المتهم ال.ال 

 

تهم تله  ولم يكن المهتهم األول )........ الطهاعن األول( مهن بهين مهن اتهمه              

 . الشاهدة بإت ف هذه السيارة
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أن المتهم ال.انى )الطاعن ال.انى( كهان وحهده ( 17كما ذكرت كذل   ) ا              

خ ص الذى يحوه س ح ولم يكن با ى المتهمهين يحملهون أسهلحة ناريهة حسهبما جهاء ا

ص األمهر الهذى يصهمه بخطهأ آخهر بالحكم عند تحصيله لشهادة الشاهدة المهذكورة 

 ى اإلسناد ومخالفة أخرى لل.ابت باألوراق بما يستوجب نقيه.ف

 

الهذى  الشهاهد / ..............كما أخطأت المحكمة فى تحصهيل ميهمون شههادة    -3

لههم تشههأ تحصههيل شهههادته وينمهها أحالههت فههى بيانههها يلههى مهها حصههلته مههن شهههادة 

 الشاهدة األولى / .....................

 

اه أنههه شهههد كههذل  بمشههاهدته جميهه  المتهمههين  ههادمين صههوب بمهها مههؤد               

مسكنها حاملين أسلحة نارية )بنادق آلية( وأطلقوا أعيرة نارية تجهاههم .هم  هاموا 

خ  بههإحراق المنهههل وييههرام النههار فيههه ويتهه ف محتوياتههه ممهها أحههد  لهههم رعبهها

خ كما  اموا بإت ف سيارة / ............  وفهعا

 

افت المحكمههة أن الشههاهد )................( شهههد بمشههاهدته المههتهم وأيهه                

ال.ههانى الطههاعن ال.ههانى)................( حههام خ لمههادة معجلههة باإلشههتعال وسههكبها 

ومهؤدى ذله  أن على محتويات المنهل وأشعل النار به مما ينجم عنه الحريه  ص 

حملهون بنهادق آليهة وأنههم الشاهد ال.انى المذكور شهد بأن جمي  المتهمين كهانوا ي

خ  اموا بإيرام النار بمنهلها  .جميعا

 

فهههى حهههين أن الشهههاهد ال.هههانى السهههالف الهههذكر شههههد بهههأن المهههتهم ال.هههانى /               

وكههذل  ص  ..........الطههاعن ال.ههانى  كههان يحمههل بند يههة آليههة وأطلهه  منههها النههار
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المهههههتهم الخهههههامم / المهههههتهم الرابههههه  / ............. الطهههههاعن الرابههههه  ص  وأن 

...........الطهههههاعن الخهههههامم كهههههان يحمههههههل طبنجهههههه ولهههههم يكهههههن المتهمههههههان 

األول............. )الطهههاعن األول ( و................ الطهههاعن ال.الههه  )المهههتهم 

ة ـ و ههد يتيههت ذلهه  صههراحة عنههد سههؤاله بههالتحقي  ال.الهه ( يحمهه ن .مههة أسههلح

 : 20ا

 

 حة ويطل  منها األعيرة النارية ؟من تحديداخ الذى شاهدته يحمل أسل م : 

أنا شفت / ............) الطهاعن ال.هانى (  بييهرب نهار مهن بند يهة آليهة )المهتهم  جـ :

ال.ههانى( و............ ) الطههاعن الخههامم ()المههتهم الخههامم( كههان بييههرب نههار 

من طبنجه و..............) الطاعن الرابه  ( )المهتهم الرابه ( كهان بييهرب نهار 

 .ند ية آلىمن ب

ومههؤدى ذلهه  أن المتهمههين األول وال.الهه  ) الطههاعن األول ( ...........                

كمهها أن ص  و.......... ) الطههاعن ال.الهه  (  لههم يكههن أى منهمهها يحمههل .مههة أسههلحة

المهتهم الخههامم/ ............ ) الطههاعن الخههامم ( كههان يحمههل طبنجههه ولههم يكههن 

ـ  عتقهدت المحكمهة خطهأ وعلهى خه ف ال.ابهت بهاألوراقحائهاخ لبند ية آلية كما ا

وتكون المحكمة و د أخطأت عند يحالتها فى بيان الشاهد ال.انى المذكور يلهى مها 

حصههلته مهههن شههههادة الشهههاهدة األولهههى رغهههم االخهههت ف الظهههاهر بهههين ميهههمون 

 الشهادتين.

 

اهد حيهه  كههان يتعههين علههى المحكمههة أن تحصههل ميههمون شهههادة الشهه                

على نحو مستقل ومنفرد ألنه يذا جهاه للمحكمهة أن تحيهل فهى ال.انى المشار يليه 

خ مهن  بيان ميمون شهادة أحد الشهود يلى ما حصلته من شهادة شهاهد آخهر منعها

التكرار الذى ال لهوم لهه فهإن حهد ذله  ومناطهه ـ أال يكهون هنها  خه ف ظهاهر 
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شههادة كهل شهاهد علهى حهدة  بين الشهادتين فهإذا  هام ههذا الخه ف تعهين تحصهيل

خ وههههو العهههوار الهههذى شهههاب الحكهههم  وعلهههى نحهههو مسهههتقل ويال  كهههان الحكهههم معيبههها

 المطعون فيه واستوجب نقيه.

 

 ََوقضتَمحكمةَالنقضَبأن:َ

فيتعهين ,  األصل فى شهادة كل شاهد أن تكون دلي  مستق  مهن أدلهة الهدعوى »       

ومهن .هم فيمها ههو مهن جهوهر الشههادة ,  وال اجتههاء وال مسه  لذل  ييرادها دون يحالة

فههإن اإلحالههة فههى بيههان مههؤدى الشهههادة مههن شههاهد يلههى شههاهد ال تصههلت فههى أصههول 

به  خه ف بينهمها ,  االستدالل يال  يذا كانت أ والهمها متفقهة فهى الو هائ  المشههود عليهها

  «.  سواء فى الو ائ  أو فى جوهر الشهادة

  505ـ ا  96ـ  ر م  18ـ  م 10/4/1967*  نقض 

 

  ََوقضتَأيضاًَبأنه:َ

يذا كانت شهادة الشهود تنصب على وا عة واحدة وال يوجد فيها خه ف بشهأن   »     

تل  الوا عة ف  بأم على الحكم ين هو أحال فهى بيهان شههادة شهاهد يلهى مها أورده فهى 

خ من التكرار الذى ال موجب له , وال أما يذا وجهد خه ف بهين أ ه أ وال شاهد آخر تفاديا

الشهود عن الوا عة الواحدة أو كان شخا مهنهم  هد شههد علهى وا عهة غيهر التهى شههد 

  « . ييراد شهادة كل شاهد على حدة ةعليها غيره فإنه يجب لس مة الحكم باإلدان

 714ـ ا  147ـ ر م  24ـ م   4/6/1973* نقض 

 

صهحيحة مهن  ولما هو مقهرر بهأن األحكهام الجنائيهة يجهب أن تشبنهى علهى أسهم         

أوراق الدعوى فإذا أش يم الحكم على سند أو  ول ال أصهل لهه بتله  األوراق كهان الحكهم 

ولهو تسهاندت المحكمهة فهى يسهتداللها علهى أدلهة أخهرى باط خ إلبتنائه على أسام فاسد 
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تسههاندة ومنههها مجتمعههة تتكههون عقيههدة المحكمههة بحيهه  يذ بطشههل أحههدها تعهههذر  ألنههها مش

 0 ى تقدير المحكمة لسائر األدلة األخرىالتعرف على أ.ر ذل  ف

 50ـ ا  8ـ ر م   35ـ م  15/1/1984نقض *  

 ق2743/54ـ طعن  677 ا ـ 120 ر م ـ 36ـ م  16/5/1985*  نقض 

 ق26681/59ـ طعن  806 ا ـ 140 ر م ـ 41ـ م  7/7/1990 نقض*  

                    

ل شههادة عهدد مهن شههود اإل.بهات هذا وينب  تكهرار أخطهاء المحكمهة فهى تحصهي       

عن أنها لم تمحا تل  األدلة الجوهرية ولم تمعن النظر فيها ولم تمحصهها التمحهيا 

فى الدعوى وتقدير مو ف كهل مهتهم مهن الهتهم  الشامل والكافى الذى يمكنها من الفصل

 المنسوبة يليه عن بصر كامل وبصيرة شاملة.

 

لى أن المحكمة انسا ت وراء مها حصهلته سهلطة كما يدل ذل  الخطأ ع                  

مه  أن اإلتهام من أ وال الشههود المهذكورين بقائمهة أدلهة ال.بهوت المقدمهة منهها ـ 

تلهه  السههلطة والقائمههة الخاصههة بههها ال تعبههر يال  عههن رأيههها وعقيههدتها الخاصههة 

خ آخر لسواه  .والقايى الجنائى ال يدخل فى اطمئنانه رأيا

 

 محههل للقههول فههى هههذا الصههدد بههأن مهها حصههلته المحكمههة مههن أ ههوال وال                 

شهههود اإل.بههات سههالفى الههذكر يجههد صههداه بههأ والهم بمحايههر جمهه  االسههتدالالت 

الدعوى طالما أن المحكمة أفصحت فى حكمهها عهن أنهها لهم تأخهذ المرفقة بملف 

علهى  وينمها عولهتـ  بما ورد بتل  المحاير من أ وال شهود اإل.بات ال.ابتة بها

أ والهم بالتحقيقات االبتدائية التى أجرتها النيابة العامة ـ ولمها كهان تحصهيل تله  

خ لمها ههو .ابهت بههذا المصهدر فهإن الحكهم يكهون و هد تهردى فهى  األدلة جاء مخالفا

ال.ابت باألوراق بما يسهتوجب نقيهه كمها  عوار الخطأ فى اإلسناد وتبين مخالفة

 سب  اإلييا .
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َ:َفىَالتسبيبرابعاًَ:َقصورَآخرَ

أسقطت محكمة المويوع من جملة ما حصلته عهن و هائ  الهدعوى مها تيهمنته 

 أورا هها مهن أ هوال عهدد مهن شهههود الوا عهة الهذين عاصهروا يحهدا.ها وشهاهدوا و ائعههها

نهم الشاهد / ........... الذى شهد أن جمي  المتهمهين كهانوا بصهحبته و هت الحهاد  وم

وأن الحريه  الهذى شهب ص  م مهن الهوارد بهأمر اإلحالهةولم يق  من أحد منهم .مة جهرص  

كهان فههى نشههارة بعههض األخشههاب بحديقههة منهههل المجنههى عليههها و ههد حههد  يشههعاله مههن 

بعهههض الصهههبية المجههههولين كمههها أيهههده فهههى ذلههه  الشهههاهد / .............. الهههذى أكهههد أن 

أههل  اليابط / ............. هو الهذى كهان يطله  النهار مهن سه حه وأن مجههولين مهن

 .القرية هم الذين أشعلوا النار

 

 ص كمههها شههههد الشهههاهد / ................ بمههها يتفههه  وأ هههوال الشهههاهدين السهههابقين 

خ ولهم يقهم أى مهنهم بارتكهاب  وأياف أن تواجد المتهمين على مسر  الحاد  كان بريئا

 ..مة جريمة وانحصر دورهم فى تفر ة األهالى الذين تجمعوا حوله

 

المويوع فى اعتبارهها تله  األ هوال واكتفهت بتحصهيل أ هوال ولم تي  محكمة 

ص كما وردت بقائمة أدلهة ال.بهوت المقدمهة مهن النيابهة العامهة ص واختتمهت  شهود اإل.بات

حكمها بقولها ـ رداخ على الدف  بعدم جدية التحريات الذى أبداه دفهاع الطهاعنين ـ  بأنهها 

عها الرائهد/ .............. المفهتع بهإدارة تطمئن تمام اإلطمئنان لتل  التحريات التى جم

ههدق مههن أجراههها ألنههها تحريههات جديههة  البحهه  الجنههائى بمديريههة امههن الشههر ية ص وتشص 

ووايحة وتطاب  ماديات الدعوى وظروفها وم بساتها كمها أنهها تطمهئن الهى شههادته 

ه وأن بالتحقيقات وتأخذ بها وأن النعى عليها بالقصور من جانهب الهدفاع فهى غيهر محله

 بهها ى أوجههه الههدفاع مويههوعية لههم يشقصههد منههها يال التشههكي  فههى األدلههة التههى أطمأنههت 
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خ فههى تقههدير األدلههة التههى اطمأنههت يليههها  يليههها المحكمههة ص وهههو مهها يعههد جههدالخ مويههوعيا

المحكمة وأخذت بها وألنها ال تخرج عن اال تياء العقلهى والمنطقهى ولهها أصهلها فهى 

 األوراق )؟!( 

 

يذ جهاء الهرد ص  تقدم ال يصلت رداخ على دفاع الطهاعنينالمحكمة فيما  وما أوردته

خ ومرسه خ ال يفيهد  على الدف  بعدم جدية التحريهات التهى أجراهها اليهابط المهذكور عامها

ألن سههوى اطمئنههان المحكمههة الههى التحريههات المههذكورة و.قتههها بههها واطمئنانههها يليههها ـ 

ة واعتصمت بسهلطتها التقديريهة فهى تقهدير المحكمة لم تبين عناصر التحريات المذكور

مدى جديتها وكفايتها واعتقدت أن تقديرها يخي  لسهلطتها المطلقهة دون معقهب عليهها 

 .مباشرة وهو اعتقاد خاط 

 

ألن استعمال م.ل تل  السلطة من جانب  ياة الدعوى تحكمهه يهوابط و واعهد 

تصهبت سهلطة ظالمهة  تؤمن حركتها وتنظم مسيرتها ولهها تخهوم وحهدود تحهول دون أن

ولهذا كان على المحكمهة أن تبحه  عناصهر دفهاع الطهاعن فهى جملتهها ومها ص  ومستبدة

سا ه من  رائن تنال من تل  التحريات التى رماها الدفاع بالكذب وعهدم الجديهة وألنهها 

وألنها لو كانهت جهادة ألسهفرت عهن يهبط ص  مستمدة من أ وال الشاهدة األولى فحسب

 .   ل آ.ار الجرائم التى و عت وتماحى آ.ارهاالمتهمين  بل هوا
 

 َََأناستقرَقضاءَالنقضَعلىَفقد:َ

الدف  بعدم جدية التحريات التم صدر االذن بالقبض والتفتبيع بناء »         

عليها من الدفوع الجوهرية التم يتعين على المحكمة ان تعرض اليها بالتفنيد 

ن يكون ردها عليه بأسباب سائ ة أووالرد ين لم تشأ األخذ به وشاءت اطراحه 

 أوصريحة ومستقلة تبرر االلتفات عنه وال يكفى مجرد الرفض اليمنى 

االسباب الظاهرة التى ال يستساق منها الو وف على مبررات ما  يى به الحكم 
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بناء على االدلة  باإلدانةطالما أن المحكمة أ امت  ياءها  واال كان باط 

 «0تى ما كانت لتوجد لواله المستمدة من تنفيذه وال

  555 ا ـ 95 ر م ـ 36ـ م  9/4/1985*    نقض  

 ق  47 /720ـ طعن 1008 ا ـ  206ـ ر م 28ـ م 4/12/1977*   نقض  

 ق  7079/55ـ طعن   412 ا ـ 85ر م  ـ 37ـ م 13/3/1986*   نقض  

 
 َََقضتَكذلكَبأنو:ََ

 يشههرافالتحقيهه  تحههت تقههدير جديههة التحريههات ولههئن كههان راجعهها لسههلطة »    

 ص ط  اتههايالمويوعية التم ههم مهن  األمورمحكمة المويوع وكان هذا التقدير من 

مها رتبهه  يلهىالتم تستند اليهها مهن شهأنها أن تهؤدى  األسبابتكون  أنشرط ذل   أن يال  

 اإلذنأ هام  يهاءه علهى الهدليل المسهتمد مهن  الحكم عليهها واال كهان الحكهم معيبها طالمها

 «0التفتيع الذى صدر بناء عليها بالقبض و

 ق 42/  75ـ طعن   349ـ  80ـ 23ـ م 12/3/1972*   نقض         

   

عن أن المحكمهة لهم تعهرض فهى حكمهها لمها شههد بهه الشههود الهذين نفهوا في خ  

اإلتهام كلية عهن المتهمهين وأرجعهوا الحريه  ويطه ق المقهذوفات الناريهة التهى وجهدت 

خ  لين مهن أههل القريهةطلقاتها الفارغهة لمجههو وأجمعهوا علهى أن تواجهد المتهمهين فريها

خ وأنهههم  ههاموا بتفريهه  األهههالى مههن مكههان الشههجار وإلطفههاء  بمكههان الوا عههة كههان بريئهها

 الحري  الذى أشعله بعض الصبية بحديقة منهل المجنى عليها.

 

وال يجدى فى هذا المقام  ول المحكمة بأن دفهاع الطهاعنين فهى ههذا الصهدد كهان 

خ على مجرد التشكي  فى أ وال شهود اإل.بهات وأنهها غيهر ملهمهة م خ يقوم أساسا ويوعيا

بمتابعهة ههذا الهدفاع وتفنيهده علههى تقهدير أن مها أوردتهه المحكمههة مهن أدلهة ال.بهوت التههى 
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سهها تها فههى حكمههها ينطههوى علههى رد يههمنى بعههدم جديههة أدلههة النفههى التههى سهها ها دفههاع 

خ يال أنهه يفتهرض بداههة أن تكهون المحكمهة  ألن هذا القول وين كهانالمتهمين ـ  صهحيحا

خ وألمت بها جميعها وأدخلتها فهى تقهديرها  بهل  خ وي.باتا  د أحاطت بكافة أدلة الدعوى نفيا

 .وهن عناصر الدعوى و بل تكوين عقيدتها فيها وا تناعها بما ا تنعت به من أدلة

 

بهل نشهأ مهن العهدم وعلى ذل  فإن ا تناع  ياة الدعوى ال يستمد مهن فهراق وال ي

تسبقه مرحلة هامة هى اإللمهام بكافهة عناصهر الهدعوى وجميه  أدلتهها سهواء كانهت فهى 

الهدعوى ومقتيهياتها التهى تكمهن  صالت المهتهم أو يهده بحيه  تتكامهل أمامهه عناصهر

بأورا ههها بحيهه  أن تكههون عامههة وشههاملة ص وكافيههة لكههى تحههد  فههى يههمائرها أ.ههراخ 

خ يصل يلهى مرحلهة الي قهين اله هم للقيهاء باإلدانهة وعلهى نحهو صهائب وسهديد وانطباعا

وال يتههوافر هههذا اليقههين يال مههن خهه ل معطيههات أساسههية ويههرورية والهمههة لتكههوين 

اال تناع وحالة الت.بت بصحة و.بوت الو ائ  المطروحة على بسهاط البحه  أمهام  يهاة 

 .الدعوى

 

ن يلهم بدايهة أذل  أن  أصول االستدالل تقتيى من القايهى عنهد نظهر الهدعوى 

خ حتههى يتكامههل لديههه  خ ونفيهها بكافههة عناصههرها ويدرا  مهها يعههرض عليههه مههن أدلتههها ي.باتهها

خ بحي  يستطي  فهى نهايهة األمهر التهرجيت بهين أدلهة اإل.بهات  مقومات ذل  اال تناع تباعا

وأدلههة النفههى والحكههم يمهها باإلدانههة يذا نهيههت عليههها األدلههة علههى نحههو  ههاط  وجههاهم ال 

 .   ى  ش   ويما بالبراءة يذا داخله .مة ش يتطرق يليه أدن

 

فإذا ش  عليه ذل  اال تناع الجاهم باإلدانهة أو أصهبت فهى مهأهق مهن أمهره جعلهه 

فههإن المشههرع الدسههتورى شههاء أن يخرجههه مههن يتههأرجت يههميره بههين البههراءة واإلدانههة 
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 مأه ه بحي  يسهل عليه يراحة يميره بأن ينحاه يلهى جانهب المهتهم ويقيهى ببراءتهه

 .لمجرد تشككه فى أدلة ال.بوت المطروحة أمامه

 

وههى أن المهتهم بهرئ حتهى من الدستور على تله  القرينهة  67و د نصت المادة 

خ عهن الجريمهة واإل.هم ومها الجريمهة يال عهارض  ت.بت يدانته علهى تقهدير أنهه ولهد منههها

يمهة فهإذا يعترض حياته وعلى سلطة اإلتهام أن تقيم األدلهة القاطعهة علهى ارتكهاب الجر

لم يهتمكن مهن ذله  أو .هار الشه  حهول أدلهة اإلتههام تعهين العهودة يلهى القرينهة األصهلية 

وهههى  رينههة البههراءة القاطعههة ال.ابتههة أصهه خ دون أن يكلههف المههتهم بإ.باتههها يذ ال يكلههف 

 .المرء بإ.بات ما هو .ابت بأصله

 

شههود وخ صة ما تقدم أن محكمة المويوع حجبهت نفسهها عهن رؤيهة أ هوال ال

واكتفههت بنظرتههها ويلمامههها بأدلههة ال.بههوت التههى سهها تها الههذين شهههدوا لصههالت المتهمههين 

خ  فاسهتحال  كمها سهب  اإلييها  ص سلطة اإلتهام يدهم وفوق ذل   كان تحصهيلها خاطئها

عليها ممارسة سلطتها التقديرية فى تقهدير ووهن عناصهر الهدعوى وأدلتهها المطروحهة 

خ  خ ونفيا ر الهذى يهدل علهى أنهها أسهاءت اسهتعمال تله  السهلطة وجانبهها األمهص  أمامها ي.باتا

ومالت يلى جانب أدلة اإلتهام وييعت علهى نفسهها الفرصهة لهوهن  التوفي  فى التقدير

عناصههر الههدعوى بأكملههها وكونههت ا تناعههها بإدانههة الطههاعنين بنههاء علههى أدلههة مبتههورة 

كر ص وخه  حكمهها ممها ونا صة ال تشتمل على ما شهد به شهود المتهمهين السهالفى الهذ

يفيهد أنههها كانههت علههى علههم ويحاطههة كههاملين بههدفاع الطههاعنين المؤيههد بههأ وال شهههودهم ـ 

خ بالعوار في خ عن التعسف والتسلط بما تعيبه ويستوجب نقيه.  فجاء حكمها مشوبا

 

 ََوقضتَمحكمةَالنقضَبأنه:َ
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دفاعههه لههئن كههان األصههل أن المحكمههة ال تلتهههم بمتابعههة المههتهم فههى منههاحى  » 

المختلفة ـ يال أنه يتعين عليها أن تورد فهى حكمهها مها يهدل علهى أنهها واجههت عناصهر 

أمها و هد التفتهت ـ  الدعوى وألمت بها على وجه يقط  بأنها فطنت يليهها وواهنهت بينهها

كلية عن التعرض لدفاع الطاعن وأسقطته جملة ولم تورده على نحهو يكشهف عهن أنهها 

 « .ن حكمها يكون  اصراخ اطلعت عليه وأ سطته حقه فإ

 ق. 55/  1725ـ طعن  840ـ ا 149ـ ر م  36ـ م  10/10/1985* نقض 

 

 َََوقضتَأيضاَبأنه:َ

يذا كانهههت المحكمهههة  هههد حجبهههت نفسهههها عهههن اإللمهههام بعناصهههر دفهههاع المهههتهم  » 

الجوهريههة ولههم تههدخلها فههى تقههديرها ووهنههها وا تصههرت فههى تقههديرها علههى جهههء منههها 

 هد بتهرت األدلهة المطروحهة عليهها فهأدى ذله  يلهى عهدم يلمامهها فإنهها تكهون وـ  فحسب

خ بحقيقههة األسهام الههذى  امههت عليههه تله  األدلههة مهه  أنهها لههو تبينتههه علههى  خ صههحيحا يلمامها

خ بمها  وا عة لكان من المحتمل أن يت ير وجه رأيها فى الدعوى ولههذا كهان حكمهها معيبها

  «.  يوجب نقيه

 ق  44/  891ـ طعن  765ـ ا 165ـ  25ـ  م  25/11/1974*  نقض 

 

ولما تقدم جميعه فإن الحكم المطعهون فيهه يكهون و هد  ران عليهه عهوار الهبط ن 

 بما يستوجب نقيه واإلعادة.

َوعنَطلبَوقفَالتنفيذ

 
فإنه لما كان االستمرار فهى تنفيهذ الحـــهـكم المطعهون فيهه مهن شـــهـأنه أن يرتهب 

خ للطهاعنين أيـهـرارا جسهيمة ال يمكهن تهداركه ا بمها يحه  لههم طلهب و هف تنفيهذه مؤ تهها

 ري.ما يفصل فى هذا الطعن.
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َفلهذهَالأســـــــــباب

بعد يم المفردات للهومها من محكمة النقض ـ  يلتمسَالطاعنون

األمر بو ف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤ تا ري.ما يفصل ـ  لتحقي  أوجه الطعن

 فى هذا الطعن .

َ :ََالحكمو

 بقبول الطعن شـك  .  :   أولاَ

بعد يم المفهردات للهومهها لتحقيه  أوجهه وفى مويوع الطعن ـ :    ثانياَ

 ـ  بنقض الحكم المطعون فيه واإلحالة . الطعن

 

 المحامى / رجائى عطية            
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َإحرازَسلاح

َـــــــــــــ

جنايات1958/2012ََقَعنَالجنايةَرقم2262/83ََنقضَرقمَ

َالدقىَ,

َكلىَشمالَالجيزةَ(َ.14َ/2012َ)َ

َـــــــــــ

الإخلالَبحقَالدفاعَـَتعديلَوصفَالتهمةَدونَتنبيهَالمتهمَ

َودفاعه

َ,َوجوبَالإستعانةَبأهلَالخبرةَفىَالمسائلَالفنيةَ.

,َواجبَتحقيقَالأدلةَ,َعدمَجوازَإستنادَالقاضىَفىَحكمهَ

َلرأىَغيره

َ,َوجوبَإلمامَالقاضىَبكافةَعناصرَالدعوى

َالفسادَفىَالإستدلالَوالتعسفَفىَالإستنتاجَ.,َ
َ

َـــــــــــــــــــــــ

 

َمحكمةَالنقض
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َالدائرةَالجنائية

َمذكــــــرة

َ

َبابَالطعنَبالنقضـــــــبأس

 
 

 ..................            محكوم يده ـ طاعن   :َالمقدمََمن

عطيهه ـ وشههرته رجهائى وموطنه المختار مكتب األستاذ / محمهد رجهائى              

 شارع شريف باشا ـ القاهرة  .  26عطيه ـ المحامى بالنقض 

 

 النيابة العامة  :َضــــــــــــدَ

 

الصههههادر مههههن محكمههههة جنايههههات شههههمال الجيهههههة بجلسههههة     :َ     فــــىَالحكــــم

الههههههد ى )   1958/2012فههههههى القيههههههية ر ههههههم  8/11/2012

معا بهههة   . شهههمال الجيههههة ( والقايهههى حيهههوريا ب  14/2012

بالحبم م  الش ل لمدة ستة شههور مه  الشه ل  ........... الطاعن

وبت ريمههه خمسههمائة جنيههها عمهها أسههند يليههه وبمصههادرة الظههرف 

 الفارق الميبوط  ص وعدم  بول الدعوى المدنية . 

 

َالوقائـــع

 

ي  ....................... للمحاكمهة بوصهف أنهه بتهارأحالت النيابة العامة الطاعن       

  بدائرة  سم الد ى ـ محافظة الجيهة : 28/7/2012
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خ ) بند ية آلية ( ممها ال يجهوه التهرخيا  -1 خ مششخنا خ ناريا أحره ب ير ترخيا س حا

 بحياهته أو يحراهه .

 

أحره ذخائر مما تستعمل على الس   النارى محل االتههام األول حالهة كونهه غيهر  -2

 مرخا له بإحراهها أو حياهتها .

 

المعهدل  1954لسهنة  394من القانون  26ص  6ص  1مر المعا ب عليه بالمواد األ

) القسههم ال.ههانى (  3والجههدول ر ههم  1980لسههنة  101ص 1978لسههنة  26بالقههانونين 

 . 13354/1995الملح  بالقانون األول والمستبدل بقرار وهير الداخلية ر م 

 

 بههههة المههههتهم ........  يههههت المحكمههههة حيههههوريا بمعا  8/11/2012وبجلسهههة        

) الطاعن (  بالحبم م  الش ل لمدة ستة شهور م  الشه ل وبت ريمهه خمسهمائة جنيهها 

 .  عما أسند يليه وبمصادرة الظرف الفارق الميبوط

 

خ وبههاط  فقههد طعههن عليههه بطريهه    ولمهها كههان الحكههم الصههادر يههد الطههاعن معيبهها

تو.يهه  أكتههوبر فههرع  2102ب /3627الههنقض بوكيلههه بالتوكيههل الرسههمى العههام ر ههم 

و يهد طعنهه تحهت  12/2012/  30الشي  هايد يبهيت الطعهن بهالنقض  وذله  بتهاري   

 تتاب   .                                46ر م  

 

َ:َََونوردَفيماَيلىَأسبابَالطعنَبالنقضََ

 

َأســـــــــبابَالطعـــن
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َ:َََونوالخطأَفىَتطبيقَالقان،ََالإخلالَبحقَالدفاع:ََََأولا

َ

يبين من مطالعة أمر اإلحالة والذى أحيلت الدعوى بنهاء عليهه مهن سهلطة اإلتههام  

خ )بند يهة  خ مششهخنا خ ناريها يلى محكمة المويوع أنه أسند للطاعن جريمة يحهراهه سه حا

 آلية( مما ال يجوه الترخيا بحياهته أو يحراهه .

 

خ للمهواد  المعهدل  1954لسهنة  394مهن القهانون  26ص  6ص  1وطلبت عقابه طبقها

)القسهههم ال.هههانى  3والجهههدول ر هههم  1980لسهههنة  101ص 1978لسهههنة  26بالقهههانونين 

 الملح ( ـ )البند ب(.

 

ال تسههاير وخلصههت المحكمههة فههى مههدونات أسههباب حكمههها المطعههون عليههه بأنههها 

خ  النيابة العامة فيما انتهت يليه من أن الس   النهارى الهذى أحهرهه الطهاعن كهان سه حا

خ  ولهم ي.بهت يذ ال يوجد دليل فى األوراق تطمئن يليه المحكمة أنه كان كهذل  ـ   مششخنا

مههن تقريههر المعمههل الجنههائى أن الطلقههة التههى تههم الع.ههور علههى ظرفههها وتههم فحصههها  ههد 

 ومهههن .هههم يكهههون القهههدر المتهههيقن فهههى األوراق أن المهههتهم  أطلقهههت مهههن سههه   مششهههخن

خ  خ ناريها منهه العيهار النهارى عيهار  شهخن أطله غيهر مش) الطاعن ( كان  د أحره سه حا

خ. 39×  7.62  مم وهذا أمر متصور الحدو  عمليا

 ) انتهى ما نقلناه عن الحكم المطعون فيه نصا (

ولهههذا  يههت المحكمههة بمعا بههة الطههاعن بههالحبم مهه  الشهه ل لمههدة سههتة أشهههر 

خ ألنهه أحهره فهى يهوم  بهدائرة  سهم الهد ى  28/7/2011وب رامة  درها خمسمائة جنيها

خ غيهر مششهخن )بند يهة آليهة( وأحهره ذخهائر ممها تسههتعمل  خ ناريها ب يهر تهرخيا سه حا

علههى السهه   النههارى محههل اإلتهههام األول حالههة كونههه غيههر مههرخا لههه بحياهتههها أو 

لسهههنة  394مهههن القهههانون  30ص   5ص 26/1ص  1يحراههههها . وذلههه  بموجهههب المهههواد 
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لمحكمة فى حكمها أنهه نظهراخ ( الملح  به ـ وأيافت ا2المعدل والجدول ر م ) 1954

خ اليقبهل التجهئهة  طل رتبا بين الجريمتين المنسوبتين للمتهم وألنهمها مرتبطتهان ارتباطها

وانتظمتهمهها مشههروع يجرامههى واحههد ومههن .ههم تقيههى المحكمههة بعقوبههة واحههدة عمهه خ 

 عقوبات وهى عقوبة الجريمة األشد . 32بالمادة 

 

صهههف التهمههة المسههندة للطهههاعن و ههد عههدلت ووبههذل  تكههون محكمههة المويهههوع 

( سههواء والههواردة بههأمر اإلحالههة مههن احههراهه لسهه   نههارى مششههخن الماسههورة )بند يههة

كانت نصف آلية أو اخلية السريعة الطلقات المنصوا عليها فى البند )ب( من القسهم 

يلههى وصههف المعههدل  1954لسههنة  394الملحهه  بالقههانون  3ال.ههانى مههن الجههدول ر ههم 

خ هههو أنههه ) ا جديههد خ ناريهها خ  غيههر مششههخنلطههاعن ( أحههره سهه حا أطلهه  منههه عيههارا ناريهها

 (2المبينههة بالجههدول ر ههم )مههم وهههذا السهه   مههن األسههلحة الناريههة  39×7.62عيههار 

الملحهه  بالقههانون المههذكور الخههاا باألسههلحة الناريههة ذات الماسههورة المصههقولة مههن 

 الداخل .

 

يختلهف وى المسهندة للطهاعن وهذا الوصف الذى طبقته المحكمة علهى و هائ  الهدع

خ عن ذل  الوصف الذى احيلهت بهه الهدعوى مهن النيابهة العامهة خ وأساسيا خ جوهريا  اخت فا

والذى دخلت بمقتياه يلى ساحة المحكمة وأصهبحت صهاحبة الواليهة فهى الفصهل فيهها 

 على أسام أنه يشكل الجريمتين الواردتين بأمر اإلحالة .

 

وع فههى حكمههها الطعههين يلههى القيههاء بإدانههة ومهه  ذلهه  فقههد انتهههت محكمههة المويهه

خ )غيهر الطاعن عن تل  الو ائ   خ ناريها بوصف آخر هو أنه أحره ب ير تهرخيا سه حا

واعتبههرت أن  (2مششههخن( وذخيرتههه المنصههوا عليههها فههى الجههدول الملحهه  ر ههم )

السهه   الههذى أحههرهه الطههاعن لههيم مههن األسههلحة الناريههة المششههخنة ) البنههادق ذات 
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لى أو النصف آلى سريعة الطلقهات ( الهواردة فهى القسهم ال.هانى مهن الجهدول التعمير اخ

 ( الخاا باألسلحة المششخنة الملح  بالقانون المذكور.3ر م )

 

و ههد أجههرت محكمههة المويههوع ذلهه  التعههديل فههى وصههف الجههريمتين المسههندتين 

الههذى  األمهرص  دون أن تنبهه دفاعهه يلههى مها  امههت بهه مهن يجههراءللطهاعن بهأمر اإلحالههة 

( يجههراءات جنائيههة 308ص ألن المههادة ) يعيههب يجههراءات المحاكمههة ويصههمها بههالبط ن

وين كانههت  ههد أعطههت المحكمههة سههلطة تعههديل وت ييههر وصههف التهمههة الههواردة بههأمر 

يال أنههه يتعههين عليههها أن تنبههه المههتهم ودفاعههه يلههى هههذا الت ييههر وتمنحههه أجهه خ اإلحالههة ص 

 . جديد يذا طلب ذل لتحيير دفاعه بناء على الوصف ال

 

وعلى هذا فهإن حه  المحكمهة فهى تعهديل وصهف التهمهة المسهندة للمهتهم والهواردة 

يقابله واجبهها فهى تنبيههه يلهى ذله  التعهديل وتمنحهه أجه خ لتحيهير دفاعهه بأمر اإلحالة 

ص باعتبههار أنههها ال تتقيههد بالوصههف القههانونى  بنههاء علههى الوصههف المعههدل يذا طلههب ذلهه 

اإلتهههام علههى الفعههل المسههند يلههى المههتهم بههل مههن واجبههها تمحههيا  الههذى تسههب ه سههلطة

الوا عههة المطروحههة عليههها للفصههل فيههها بجميهه  أوصههافها وكيوفههها ص وأن تطبهه  عليههها 

خ غير مقيدة يال بالوا عهة فهى نطا هها المحهدد والمرسهوم  خ صحيحا نصوا القانون تطبيقا

ن التهمهة الجديهدة المسهندة للمهتهم يال أنهه عليهها أن تبهيفى وصف التهمة المحالة يليها ص 

حتى تتا  لهه فرصهة تقهديم دفاعهه كهام خ علهى أسهام صهحيت مسهتمد مهن الوا ه  الهذى 

 . تكشف لها أ.ناء المحاكمة ومنحه أج خ إلعداده يذا طلب ذل 

 

وعلهى مها ههو .ابهت مهن محايهر جلسهة المحاكمهة  بيد أن المحكمهة لهم تفعهل ذله 

ولهم تنبهه الطهاعن ودفاعهه يلهى مها أدخلتهه مهن فيهه ص ومدونات أسباب الحكهم المطعهون 
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تعديل على وصف التهمتين المسندتين يليه بأمر اإلحالة رغم أن هذا التعهديل جهوهرى 

 . يمم أركانها المادية وبنيانها القانونى

 

يذ الوايت أن جريمة يحهراه الطهاعن لسه   آلهى ههو مهن األسهلحة المششهخنة ص 

تها أو يحراههها ص والمنصهوا عليهها فهى القسهم ال.هانى التى ال يجوه الترخيا بحياه

وتعدي تهه ص وتعهديل  1954لسهنة  394بند )ب( من الجدول ال.اله  الملحه  بالقهانون 

ويعههد مههن األسههلحة  غيههر مششههخنالمحكمههة هههذا الوصههف يلههى احههراهه لسهه   نههارى 

حكمهة وعلهى . هذا التعديل الذى أجرته الم النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل

ينطههوى علهى اخهت ف كلههى فهى كافهة عناصههر كهل مهن الجههريمتين النحهو السهاب  بيانهه 

 . سالفتى الذكر

 

لسه   آلهى يذ أن الوصف الوارد بأمر اإلحالة يتعل  بإسناد جريمة يحراه المتهم 

)بند يهة آليهة( سهواء كانهت نصهف آليهة أو آليهة سهريعة الطلقهات والمنصهوا  مششخن

 .( الملح  بالقانون آنف البيان3( من القسم ال.انى من الجدول ر م )عليه فى البند )ب

 

بينما جاء الوصف الهوارد بأسهباب الحكهم والهذى خلصهت يليهه المحكمهة فهى ختهام 

 حكمها وعا بت المحكمة بالعقوبة المقيى بها يده وهى الحهبم لمهدة سهتة أشههر مه 

خ ب.بهوت حياهتهه الش ل وت ريمه خمسهمائة جنيهها ص  ويحهراهه لسه   نهارى غيهر متعلقها

( الملحهه  2مششههخن ذات الماسههورة المصههقولة مههن الههداخل الههوارد فههى الجههدول ر ههم )

 . بالقانون المذكور

 

تحههيط الطههاعن ودفاعههه األمههر الههذى كههان يتعههين معههه علههى محكمههة المويههوع أن 

خ بهذا التعديل الذى أجرته وتنبهه يليه حتى يكون كل منهما على علم بالتهمهة اله ذى علما

تجرى محاكمته عنها وعلى أساسها األمر الذى لهم تفعلهه المحكمهة بهل فاجهأت الطهاعن 
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ودفاعه بما أجرته من تعديل فى حكمها وفى غفلة منهها ص يذ لهم يعلهم أحهد منهمها بهه يال  

 . بعد صدور الحكم ويط عهما على أسبابه

 

غهرة  و د أخهذت الطهاعن ودفاعهه علهىوبمعنى آخر فإن محكمة المويوع تكون 

يليهه بهأمر  ويهيعت عليهمها فرصهة التصهدى للوصهف الجديهد المعهدل للتهمهة الموجههة

ولهذا لم يقدم دفاعه كام خ علهى أسهام الوصهف اإلحالة والتى دارت المرافعة حولها ص 

خ بحقهه فهى الهدفاع  الذى أسب ته المحكمة على الو ائ  المسندة يليه مما يعد يخ الخ جسيما

ة مما يستوجب نقض الحكم المطعون فيهه لصهدوره بنهاء علهى يعيب يجراءات المحاكم

 يجراءات شابها القصور ومخالفة القانون .

 

وال محل للقول فى ههذا الصهدد أن الهدفاع عهن الطهاعن ترافه  وشهمل دفاعهه كافهة 

الو ائ  التى شملها التحقي  ص أو أن التعديل الذى أجرته المحكمهة فهى وصهف التهمتهين 

ألن األمهر ء على نحو أخهف للطهاعن ولهيم فيهه تسهوئ لمركههه ص سالفتى الذكر  د جا

هنا يتعل  بحقوق الدفاع ص التهى تسهتوجب أن يكهون المهتهم علهى بينهة مهن أمهر وصهف 

الجههرائم التههى تعا ههب المحكمههة عنههها ومههن أجلههها وبكافههة كيوفههها وأوصههافها القانونيههة 

يدرا  كامهل وفهههم  المختلفهة حتهى يسهتطي  الهدفاع ممارسهة حقههه فهى الهدفاع وههو علهى

 .شامل لهذه األوصاف

 

متعلهه  والشهه  بالنظههام العههام التصههاله يتصههاالخ بأصههول المحاكمههات وهههذا الحهه  

وباالعتبههارات السههامية المتعلقههة بالعدالههة وحهه  الههدفاع والتههى تعلههو فههوق كههل  الجنائيههة

 اعتبار.
 

خ بالوصههف الجديههد الههذى  تسههب ه هههذا يلههى أن الههدفاع  ههد ي.يههر ـ بعههد أن يحههاط علمهها

مها يكفهى لنفههى المحكمهة علهى ذله  الوصههف الهوارد بهأمر اإلحالههة مهن أوجهه الهدفاع ـ  
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ص يذ ال يمكهن  التهمة عن الطاعن نفيا من شهأنه ا ت عهها مهن جهذورها فتقيهى ببراءتهه

خ بهذل  التعهديل الهذى  خ بما  هد ي.يهره دفهاع الطهاعن بالجلسهة عنهدما يحهاط علمها التنبؤ سلفا

جانبها على ذل  الوصف الهذى أعهد دفاعهه علهى أساسهه ص وههو استحد.ته المحكمة من 

خ على وصهف  هانونى الوصف الوارد بأمر اإلحالة ص  والقول ب ير ذل  يعد  ياء مسبقا

لم يطر  بالجلسة على بساط البحه  بعهد أن حجبهت المحكمهة عهن دفهاع الطهاعن ذله  

.بههات الوصههف وحرمتههه مههن تناولههه بالبحهه  والتمحههيا ويههيعت عليههه الفرصههة إل

وخطئه ص األمر الهذى عهاب الحكهم المطعهون فيهه وأوجهب نقيهه كمها  عواره و صوره

 سب  البيان .
 

( يجههراءات جنائيههة علههى ذلهه  وجههرى نصههها علههى أنههه 308و ههد نصههت المههادة )

يجهب علهى المحكمههة تنبيهه المههتهم يلهى مهها تدخلهه مهن ت ييههر علهى وصههف التهمهة بههأمر 

منحه أج خ لتحيهير دفاعهه بنهاء علهى الوصهف اإلحالة أو بور ة التكليف بالحيور وت

 يذا طلب ذل  . المعدل
 

 ََوقضتَمحكمةَالنقضَبأن:َ

تعديل وصف التهمة من فاعل أصلى فهى تهويهر يلهى شهري  فيهه يقتيهى  »           

 .    « تنبيه المتهم يلى هذا التعديل

   590ـ ا  104ـ ر م  36ـ م  30/4/1985*  نقض 

َوقضتَأيضاَبأنَ:َ

تعهديل فهى التهمهة ت يير المحكمة وصف التهمة مهن نصهب يلهى خيانهة أمانهة   »       

ذاتها بتحوير كيان الوا عة المادية التى أ يمت عليها الدعوى وبنيانهها القهانونى يقتيهى 

 308تنبيههه المههتهم يليههه ومنحههه أجهه  لتحيههير دفاعههه يذا طلههب ذلهه  عمهه  بالمههادة 

 . « لدفاعيجراءات ومخالفة ذل  يخ ال بح  ا

 ق (    59/ 22190) طعن ر م  7/3/1993* نقض 
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َ:َوقضتَأيضاَبأنه

لمحكمة المويوع أال  تتقيد بالوصهف القهانونى الهذى تسهب ه النيابهة العامهة  »     

على الفعل المسند يلى المتهم ألن هذا الوصف ليم نهائيا بطبيعته ولهيم مهن شهأنه أن 

رد الوا عة بعد تمحيصهها يلهى الوصهف السهليم يمن  المحكمة من تعديله متى رأت أن ت

يال  يذا تعههدى األمههر مجههرد تعههديل الوصههف  الهذى تههرى ينطبا ههه علههى وا عههة الهدعوى ص

يلى تعديل التهمة ذاتها بتحوير كيان الوا عهة الماديهة التهى أ يمهت بهها الهدعوى وبنيانهها 

دعوى ص فهإن فى ذل  بعناصر أخهرى  تيهاف يلهى تله  التهى أ يمهت بهها اله واالستعانة

ههذا الت ييههر يقتيههى مههن المحكمههة أن تلتهههم فهى هههذا الصههدد بمراعههاة اليههمانات التههى 

يجهراءات جنائيهة بمها تقتيهيه مهن وجهوب تنبيهه المهتهم يلهى  308 نصت عليهها المهادة

ص ويشهترط أال يترتهب  الت يير فى التهمهة ومنحهه أجه  لتحيهير دفاعهه يذا  طلهب ذله 

 «يذا كان هو المستأنف وحده   على ذل  يساءة بمركه المتهم

    397ـ ا  85ـ ر م  27ـ م  5/4/1976*  نقض 
 

َ:َََََوقضتَكذلكَبأن

الهذى تجريهه المحكمهة فهم التهمهة مهن  تهل عمهد يلهى  تهل خطهأ لهيم مجهرد الت ييهر  »

يلههى الطهاعن فههم أمهر اإلحالههة ممها تملهه  المحكمههة  ت ييهر فههم وصهف األفعههال المسهندة

وينمهها هههو يجههراءات جنائيههة ص  308تهمههة عمهه  بههنا المههادة يجههراءه ب يههر تعههديل ال

ممها كهان يتعهين معهه علهى المحكمهة أن  تعديل فم أمر اإلحالة يلى  وا عة القتل الخطهأ

 .  «تلفت الدفاع يلى ذل  التعديل 

  768ـ ا  171ـ ر م  23ـ م  21/5/1972*  نقض 

   1393ـ ا  313ـ ر م  23ـ م  17/12/1972*  نقض 

 

َ:َأيضاَبأنوقضتَ
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يجب على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع يلى ت يير التهمهة مهن جريمهة النصهب         

الجنائيهة يلهى جريمهة الشهروع فيهه متهى كانهت الوا عهة الماديهة  التى أ يمت بها الهدعوى

ص وهههى االسههتي ء علههى المبلهه  المبههين بالمحيههر بطريهه   التههى رفعههت بههها الههدعوى

ختلفهها عههن وا عههة الشههروع فههم الحصههول علههى مبلهه  االحتيههال وهههو خمسههة  ههروع م

 العشرة جنيهات بطري  االحتيال   .

 20ـ ا   6ـ ر م   23ـ م  3/1/1972*  نقض 

َأيضاَ:َََََََََََََََ

  1100ـ ا  201ـ ر م  38ـ م  17/12/1987*  نقض 

 508ـ ا  101ـ ر م  37ـ م  23/4/1986*  نقض 

 1057ـ ا  216ـ ر م  33ـ م  26/12/1982*  نقض 

  701ـ ا  158ـ ر م  27ـ م  4/10/1976*  نقض 

  807ـ ا  158ـ ر م  19ـ م   7/10/1968*  نقض 

       

يكون مشوبا باإلخ ل بح  الهدفاع والخطهأ ويذ كان ما تقدم ص فإن الحكم المطعون فيه  

 . فى تطبي  القانون بما يستوجب نقيه 

  

 

َ:َََالقصورَفىَالتسبيب:َََثانياًَ

 

ذهبت محكمة المويوع فى حكمها القايهى بإدانهة الطهاعن عهن جريمهة يحهراهه 

س   نارى غيهر مششهخن الماسهورة وطلقاتهه الميهبوطة ب يهر تهرخيا اسهتناداخ يلهى 

خ ص وأنههه نظههراخ ألنههه لههم  أن ذلهه  السهه   لههم ييههبط خ ومعمليهها وبههذل  اسههتحال فحصههه فنيهها

ة الميهبوطة  هد أطلقهت مهن سه   ي.بت من تقريهر المعمهل الجنهائى أن الطلقهة الفارغه

خ غيههر  القههدر المتههيقنمششههخن فههإن  خ ناريهها فههى األوراق أن المههتهم كههان  ههد أحههره سهه حا
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أن ههذا أمهر مهم ـ وأيهافت المحكمهة  39× 7.62مششخن أطله  منهه العيهار النهارى 

خ   . متصور علميا

 

 ومها أوردتهه المحكمهة فههى حكمهها وعلهى النحهو السههالف بيانهه ومسهاءلتها الطههاعن

خ غيهر مششهخن  خ ناريها  وطلقاتهههعهن القهدر المتهيقن ال.ابهت فههى جانبهه وأنهه أحهره سهه حا

 . أمر يشوبه القصور في خ عن الفساد فى اإلستداللدون ترخيا 

 

ألن مؤدى القدر المتيقن الذى أخهذت بهه المحكمهة و يهت بإدانتهه بنهاء عليهه عهن 

أن المحكمهة  ارنهت  جريمة يحراهه لس   نارى غير مششخن وطلقاته دون تهرخيا

 بين دليلين أحدهما يتأرجت بين اليقين والش  ـ وبين دليهل آخهر ههو دليهل  هاط  وجهاهم

. 

 

وأنها تستبعد الدليل األول لعدم جهمه ومها شهابه مهن شهكو  وظهن ص ولههذا تأخهذ  

بالهدليل القهاط  الجهاهم والهذى ال يتطهرق يليههه أى احتمهال أو ظهن ص ولهو أدى ذله  يلههى 

أخف بناء علهى وصهف أخهر أشهد وذله  لصهالت المهتهم ص وطالمها  بعقوبةهم معا بة المت

 أن الحكم باإلدانة يستلهم أدلة جاهمة و اطعة ال يعتريها أى  در من الش  .

 

 رينههة ألن األصههل فههى اإلنسههان البههراءة التههى طبهه  وولههد عليههها وتلهه  القرينههة ـ  

ص وفهى اإلعه ن  1971 من دسهتور 67ـ دستورية منصوا عليها فى المادة  البراءة

ص ومههن .ههم فههإن المههرء ال يكلههف بإ.باتههها وعلههى سههلطة  2011مههارم  30الدسههتورى 

اإلتهام نفيها ودحيهها بنهاء علهى أدلهة جاهمهة و اطعهة ويال يتعهين العهودة يلهى األصهل 

العههام وهههو  رينههة البههراءة دون حاجههة إل.بههات تلهه  القرينههة الدسههتورية ص ألن المههرء ال 

 هو .ابت بأصله .يكلف بإ.بات ما 
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وبتطبيقَهذهَالقواعدَالأصوليةَعلىَواقعـةَالـدعوىَومـاَخلصـتَ

َ:إليهَالمحكمةَفيماَتقدمَيتبينَماَيأتى

 
أن محكمة المويوع رأت أن وا عة يحراه الطاعن لسه   آلهى مششهخن وطلقاتهه   -

محاطهة بالشه  ويشهوبها عهدم الجههم وينعهدام دون ترخيا والواردة بأمر اإلحالة ـ 

قين نظراخ ألن الطلقة الفارغة الميبوطة لم ي.بت من تقريهر المعمهل الجنهائى أنهها الي

 . مطلقة من س   مششخن

 
وطلقاتههه دون تههرخيا  لسهه   نههارى غيههر مششههخنوأن وا عههة يحههراه الطههاعن  -

 يليه .مة ش  أو ظن . أمر .ابت ومؤكد وال يتطرق

 

تأخهذ بالهدليل األول الهذى ولهذا فإن المحكمهة أخهذت بالهدليل القهاط  والجهاهم ولهم 

 شابه الظن واالحتمال والش .

 

وأيههافت المحكمههة فههى حكمههها تأييههداخ لوجهههة نظرههها أن الطلقههة الفارغههة عيههار 

مههم يمكههن أن تطلهه  مههن سهه   نههارى غيههر مششههخن وأويههحت ذلهه   39×  7.62

خ بقولها أن   . هذا أمر متصور الحدو  عمليا

 

نههى يههدل ويؤكههد يمكانيههة يطهه ق العيههار ولههم تبههين المحكمههة فههى حكمههها .مههة دليههل ف

مم مهن سه   نهارى غيهر مششهخن ـ وتكهون المحكمهة علهى ههذا 39×  7.62النارى 

النحهو و هد أ حمهت نفسهها فهى أمهر فنهى بحهت ال يشعهد مهن  بيهل العلهم العهام الهذى يشجيههه 

 . للمحكمة الحكم به طالما أنه معلوم للكافة
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مههم 39×  7.62ة مههن العيهار المههذكور يذ الشه  أن القطهه  بإمكانيهة يطهه ق الطلقه

أمهر لهيم مهن  بيهل العلهم العهام بهل ههو أمهر فنهى بحهت من س   نارى غيهر مششهخن 

محظور على المحكمة الخوض فيهه بنفسهها بهل عليهها تركهه ألههل العلهم وذوى الخبهرة 

 . ليقطعوا برأى علمى وفنى فى شأنه

 

فهى جانهب الطهاعن والهذى وبذل  يكون استدالل المحكمهة وأخهذها بالقهدر المتهيقن 

.بت لها بوجه  اط  جاهم ـ وههو .بهوت حياهتهه لسه   نهارى غيهر مششهخن وطلقاتهه 

خ على غير أسام منطقى وسائ  وسديددون ترخيا ـ   . مبنيا

 

مهم( مهن سه   39×  7.62ألن استخ ا المحكمة يمكانية يط ق تل  الطلقة )

الى فههى وا عهة محاطهة كهذل  لهيم مبنيها علهى أسهم علميهة وفنيهة وبالتهغير مششهخن 

فهه  محههل العتبههار  وبالتههالىـ  بالشهه  والظههن وليسههت .ابتههة علههى سههبيل الجهههم واليقههين

خ  المحكمة لوا عة حياهة الطاعن لس   غير مششخن وطلقاتهه دون تهرخيا أمهراخ .ابتها

خ  خ وجاهما خ  طعيا لعهدم تهوافر أسهانيد ههذا القطه  وذله  الجههم بهدليل فنهى وعلمهى ال .بوتا

 .طرق يليه أدنى ش  أو احتماليت

 

بحكم اللههوم العقلهى والمنطقهى عهدم تهوافر القهدر المتهيقن الهذى ويترتب على ذل  

و يههت بمعا بههة الطههاعن علههى أساسههه لعههدم .بههوت  خلصههت يليههه محكمههة المويههوع

خ  أسانيده العلمية كما سب  البيان ويكون الحكم المطعون فيه يذ خهالف ههذا النظهر مشهوبا

  عن الفساد فى االستدالل بما يستوجب نقيه .بالقصور في خ 

 

خ بالفساد فى االسهتدالل يذا شهابه ومن المقرر فى هذا الصدد أن  الحكم يكون مشوبا

عيب يمم س مة االستنباط ويتحقه  ذله  يذا أسهتندت المحكمهة فهى ا تناعهها يلهى أدلهة 
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المنطقهى للنتيجهة  غير صالحة من الناحية المويوعية ل  تناع بها أو فى حالهة اللههوم

 .التى انتهت يليها المحكمة بناء على تل  العناصر التى .بت لديها

 62ـ لسهنة  3343ـ  طعهن  677ـ ا 112ـ ر م  44ـ السنة  21/2/1993*  نقض    

 ق.

 

 َكماَقضتَمحكمةَالنقضَبأن:َ

خ من مصدر موجهود  » الحكم يذا بنى على وا عة استخلصها القايى استخ صا

 «.  ستحيل عق خ استخ ا تل  الوا عة منه كان هذا الحكم باط خ ولكن من الم

 ق  56ـ لسنة  915ـ طعن  24/12/1981*  نقض 

 

وخ صههة مهها تقههدم أن محكمههة المويههوع جانبههها الصههواب عنههدما خلصههت فههى 

خ فى جانب الطاعن هو يحراهه سه   نهارى وطلقاتهه غيهر  حكمها بأن القدر ال.ابت يقينا

 7.62ون ترخيا ـ استناداخ يلى أن الطلقة الميهبوطة مهن عيهار مششخن الماسورة د

خ ـ 39×  رغهم مم يمكن يط  ها من س   غير مششهخن وأن ذله  أمهر متصهور عمليها

أن تل  النتيجة غير مستمدة من دليل علمهى وفنهى ورغهم أنهها تفهوق حهدود العلهم العهام 

 . علمها الشخصىالمكفول للكافة والذى تستطي  المحكمة القياء به بناء على 

 

األمر الذى يصم حكمها بالقصور فى التسبيب في خ عن الفسهاد فهى االسهتدالل 

 بما أوجب نقيه.

 

وكان على محكمة المويوع  بل أن تأخذ بالقدر المتيقن فى جانب الطهاعن و بهل 

أن تقيى بمساءلته عن جريمة يحهراهه لسه   غيهر مششهخن وطلقاتهه دون تهرخيا 

ليبين لهها بهرأى نههائى وجهاهم فهى ههذا  خبراء األسلحة والذخائر أن تستعين برأى أحد

ص  الشأن أمر فنى بحت يشحظر على المحكمة الخهوض فيهه ويبهداء رأى جهاهم فهى شهأنه
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ألنهههها ولهههئن كانهههت لهههها كامهههل السهههلطة فهههى تقهههدير القهههوة التدليليهههة لعناصهههر الهههدعوى 

سهتطي  الفصههل فيههه المطروحهة علههى بسهاط البحهه  أمامهها وهههى الخبيههر األعلهى فيمهها ت

يال أنه يتعين علهى المحكمهة متهى واجههت مسهألة فنيهة بحتهة أن تتخهذ مها تهراه بنفسها ـ 

خ ل اية األمر فيها  . من وسائل لتحقيقها بلوغا

 

وألنه ال يسوق للمحكمة أن تبدى رأيهها فهى مسهألة فنيهة خالصهة لمها يحتاجهه ذله  

ها كذل  أن تحل نفسهها محهل الخبيهر ـ وليم ل من دراية فنية ليست من  بيل العلم العام

الفنى فى مسألة فنية ألن القط  فهى المسهائل الفنيهة البحتهة يتو هف علهى اسهتط ع أههل 

 العلم والخبرة وحدهم .

َوقضاءَمحكمةَالنقضَمستقرَومتواترَاستقراراَوتواتراَيننيانَعنَََََََ

َ:ََََعلىَأنه،َََالاستشهاد

ل السهههلطة فهههى تقهههدير القهههوة التدليليهههة لعناصهههر وان كهههان للمحكمهههة كامههه »            

فيمها تسهتطي   ان تفصهل الدعوى المطروحة على بساط البح    وهى الخبيهر االعلهى 

مسهألة فنيهة بحهت أن تتخهذ مهن  اال أنه  يتعين على المحكمة متهى واجههتص  فيه بنفسها

للمحكمهة  أن   الوسائل  لتحقيقها  بلوغها الهى  غايهة األمهر  فيهها ص  وعلهى أنهه اليسهوق

 ليسهت مهن العلهم العهام ذل  الى دراية فنية تبدى رأيها فى مسألة  فنية بحتة  لمايحتاجه

فههى   وعلههى ان القطهه الخبيههر  الفنههى فههى مسههألة  فنيههة ص  محههلأن  تحههل نفسههها  والص  

 0«  الخبرةعلى استطـ ع رأى أهـل  يتو فمسألة فنية  بحتة 
    854  ا ــ 165 ر م ــ 11ــ م  29/11/60نقض جنائى   *  

   671 ا ــ 131 ر م ــ 12ــ م  6/61 /13*  نقض  جنائى

   336 ا ــ 84 ر مـ ـ 13ــ م  10/4/62*  نقض جنائى 

   352 ا ــ 89ر م ــ   13 م ــ 16/4/62*  نقض جنائى

    610 ا ــ 152 ر م ــ 13ــ م  8/10/62*  نقض جنائى   
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    92 ا ــ 19 ر م ــ 15  م ــ 27/1/64*  نقض جنائى   

   937  ا ــ 179 ر م ــ 16ــ م  20/12/65*  نقض جنائى 

    726 ا ــ 144 ر م ــ 18ــ م  29/5/67*  نقض جنائى 

    887 ا ــ 177 ر م ــ 18ــ م  26/6/1967*  نقض جنائى 

    690 ا ــ 134 ر م ــ 18ــ م  22/5/1967*  نقض جنائى  

   1110 ا ــ 231 ر م ــ 18ــ م  14/11/67*  نقض جنائى  

    33اــ  6 ر م ــ 19ــ م  8/1/68*  نقض  جنائى 

      546 ا ــ 107 ر م ــ 19ــ م  13/5/68*  نقض جنائى  

   600 ا ــ 119ر م ــ  19ــ م  27/5/68*  نقض جنائى  

    828 ا ــ 165 ر م ــ 20ــ م 6/69/  2*  نقض  جنائى  

   358 ا ــ 89 ر م ــ 21ــ م  15/3/1970نائى   *  نقض  ج

   590 ا ــ 142 ر م ــ 22ــ م  31/10/71*  نقض  جنائى   

   451 ا ــ 92 ر م  ــ 24ــ  1/4/1973*  نقض  جنائى   

   849ا ــ  183ر مــ  25ــ م  9/12/74*  نقض  جنائى  

     388 ا ــ 74 ر م ــ 29ــ م  9/4/78*  نقض  جنائى  

 727 ا ـ 126 ر م ـ 41ـ م  17/5/1990جنائى  *  نقض  

 ق  59 / 1303ـ الطعن  581 ا ـ 114 ر م ـ 45ـ م  1994/  3/  30* نقض مدنى 

  ق  60 / 2096ـ الطعن  1183ا ـ  224 ر م ـ 45ـ م  1994/  7 /10* نقض مدنى 

 2684ص  2381ـ الطعنههان  581 اـه 116 ر همـ  46ـ م  1995/  4 /5* نقهض مهدنى

 ق  60 / 

 ق  51لسنة  801ـ الطعن  328 ا ـ 66 ر م ـ 47ـ م  1996 /1/  29* نقض مدنى  

 60لسهنة  1352ـ  الطعهن  605ا ـ  113 ر م ـ 47ـ م  1996 /3 /31* نقض مدنى 

 ق 

 ق  60لسنة   979ـ الطعن  1474 ا ـ 268 ر م ـ 47ـ م  1/12/1996* نقض مدنى 
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 لسهنة  3162ـ الطعهن  1648 ا ـ 302 ر هم ـ 47ـ م  12/1996/  29*  نقض مدنى 

 ق  59
 

 كمهها جههرى  يههاء محكمههة الههنقض علههى ان رأى الخبيههر الفنههى فههى مسههألة فنيههه        

فأنههها تكههون  ههداخلت بحهه  المحكمههة فعلههت ذلهه   فههإذاـههـ  الشهههود اليصههت تفنيههده بههأ وال

 ر هم ـهـ 2م ـهـ  2/4/1951نقهض    ) الهدفاع وأسسهت حكمهها علهى اسهباب التحملهه

تسهتند الهى  اليسوق  للمحكمة أن »( ص  و يت محكمة النقض بأنه 902 ا ــ 333

 ر ههم ـههـ 16ـههـ م  2/11/1965نقههض )  «طههرا  الههرأى الفنههى يأ ههوال الشهههود فههى 

 ( . 808 ا ــ 153
 

ويذ أمسكت المحكمة عن يجراء ذل  التحقي  باستط ع رأى أههل العلهم فهى شهان 

ة وهههى .بههوت يحههراه الطههاعن لسهه   نههارى غيههر مششههخن مهها انتهههت يليههه مههن نتيجهه

الماسورة لما رأته بنهاء علهى رأيهها الشخصهى بأنهه مهن الممكهن تصهور يطه ق العيهار 

ودون أن مهم مهن ذله  السه   غيهر المششهخن الماسهورة ص 39×  7.62النارى عيار 

خ ن خ واجبها قيهه كمها تستعين فى ذل  بأهل العلم وذوى الخبهرة ص فهإن حكمهها يكهون معيبها

سب  اإلييها  ـ ولمها ههو مقهرر كهذل  أن العبهرة فهى المحاكمهات الجنائيهة بالتحقيقهات 

الشههفوية التههى تجريههها المحكمههة بالجلسههة فههى حيههور المههتهم ودفاعههه ـ سههواء إل.بههات 

 . التهمة يده أو نفيها عنه

 

 ََوقضتَمحكمةَالنقضَبأنه:َ

لتقديرية فى تقهدير القهوة التدليليهة يذا كان األصل أن المحكمة لها كامل السلطة ا »     

يال أن ههذا مشهروط بهأن تكهون تله  لعناصر الدعوى المطروحة علهى بسهاط البحه  ـ 

المسألة ليست من المسائل الفنية البحت التى التستطي  بنفسهها أن تشه  طريقهها إلبهداء 

 0« الرأى فيها
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  ق 11238/59ـ طعن  451ا ـ 126ر م ـ  34ـ م  1/4/1973*  نقض 

 ق 123/43ـ طعن  727 ا ـ 92ر م ـ  41ـ م  17/5/1990نقض   *

 

ويذ كان ما تقدم ص فإن الحكم المطعون فيه يكون  د عابهه القصهور فهى التسهبيب بمها    

 يستوجب نقيه .

 

  :  قصورَأخرَفىَالتسبيب:َََثالثاًَ

 
ذله  أنهه يبهين مههن مطالعهة أسهباب الحكهم المطعههون فيهه أن المحكمهة خلصهت فههى 

يلى وصف التهمة األولى التهى  يهت بإدانهة الطهاعن عنهها وههذا الوصهف ههو  حكمها 

خ غيهر مششهخن ) بند يهة  28/7/2011أنه بتهاري   خ ناريها أحهره ب يهر تهرخيا سه حا

آليهة ( كمهها أحههره ذخههائر ممها يسههتعمل علههى السهه   النهارى محههل اإلتهههام األول حالههة 

 اخلية ( . كونه غير مرخا له بحياهتها أو يحراهها ) البند ية

 

ومههؤدى ذلهه  أن محكمههة المويههوع رأت أن هنهها  بنههادق آليههة سههريعة الطلقههات 

البند يههة التهى أحرههها الطهاعن رغهم أنههها وبنهادق آليهة غيهر مششهخنة الماسهورة ص وأن 

ص ولهههذا  غيههر مششههخنة الماسههورةـ  رغههم آليتهههاـ  بند يههة آليههة فإنههه يمكههن أن تكههون

ومها ارتأتهه المحكمههة ص  القهدر المتهيقنعلههى أسهام  اعتبرتهها بند يهة آليهة غيهر مششهخنة

فيمها تقهدم عههن التفر هة بهين البنههادق اخليهة المششهخنة واألخههرى اخليهة غيهر المششههخنة 

باإلدانهة وتقيهى ص  أمر فنى والش  ال يجوه للمحكمة أن تستقل فيه برأى شخصى لها

يتعلهه  بههالمنط   بنههاء عليههه ص ولههو كههان هههذا الههرأى فههى صههالت المههتهم ص ألن األمههر هنهها

القيائى للحكم والذى ينب ى أن يجرى علهى طريه  سهوى وسهديد حتهى يكهون حكمهها 

خ جههديراخ بههأن يكههون حجههة علههى الكافههة ومتمتعهها بحجيههة األمههر  خ وباتهها متههى أصههبت نهائيهها

خ باعتبهاره مقهرراخ للحقيقهة التهى تعلهو  خ للعدالة ـ ال يقبل جدالخ أو نقاشا المقيى به وعنوانا
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األمهر  الهذى كهان يتعهين معهه علهى المحكمهة ار وتعهد مهن النظهام العهام ص فوق كل اعتبه

والهذخائر إلبهداء  والحال كذل  أن تستعين بأهل الخبرة من المختصين بفحا األسلحة

خ أن تكهون هنها  بنهادق آليهة غيهر مششهخنة خ وعمليا  الرأى فيما يذا كان من الممكن علميا

مم يمكن أن تطله  مهن 39×  7.62ة عيار وعما يذا كانت الطلقـ  الماسورة من عدمه

وعلهههى العمهههوم اسهههتط ع رأى ههههؤالء ـ  بند يهههة آليهههة غيهههر مششهههخنة الماسهههورة أم ال

مها  الخبراء فى كافهة األمهور الفنيهة التهى لهم يتطهرق يليهها تقريهر المعمهل الجنهائى وفه 

وعلههى وجههه خههاا مهها يذا كانههت الطلقههة الميههبوطة حصههلته المحكمههة مههن تفاصههيله ص 

 هد أطلقهت فهى ال.اله  النقيهب / ......... ـ  على حد  هول الشهاهدص  مسكن الطاعنأمام 

ـ طالمها أن المحكمهة  هد خلصهت فهى حكمهها  و ت يتف  ويوم و وع الحاد  من عدمهه

يلى أن تله  الطلقهة ههى التهى أطلقهها الطهاعن مهن سه   آلهى غيهر مششهخن الماسهورة 

 و يت بإدانته على هذا األسام .

 

فههى المحكمههة أن تسههتطل  رأى أهههل الخبههرة كههذل  فيمهها يذا كههان  ولمهها كههان علههى

استطاعة الطاعن حمل البند ية اخلية رغم كبر حجمها وجهاه الهـ )أى بهاد ( معها وفهى 

ـ  و ههت واحههد .ههم يطهه ق المقههذوف النههارى مههن ذلهه  السهه   اخلههى ومعههه هههذا الجهههاه

التهههى وجهههدت بالبهههاب وكهههذل  االسهههتع م مهههن ههههؤالء الخبهههراء عمههها يذا كانهههت اخ.هههار 

حهد.ت مهن طلقهة الخارجى لمسكن المجنى عليهه / .......... وكهذل  بهاب مطهب  شهقته 

ومها يذا كانهت تله  ص  وأن تل  اخ.ار وجدت فى مسار حركة تل  الطلقةص  نارية واحدة

 .  اخ.ار  د حد.ت من الطل  النارى الفارق الميبوط من عدمه

 

النقيههب /  لته مههن أ ههوال الشههاهد ال.الهه وال يجههوه أن تكتفههى المحكمههة بمهها حصهه

يعمهل .............. فى هذا الصدد ألنه كمها  هال الهدفاع ووفه  مها ههو .ابهت بهاألوراق 
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باإلدارة العامة لمرور الجيهة وليم مهن يهباط الشهرطة المختصهين بفحها األسهلحة 

 . والذخائر

المسائل الفنيهة التهى أحكام النقض سالفة البيان فى وجوب االستعانة بأهل الخبرة فى * 

 .  تخرج عن  درات المحكمة  

 

ولهو مهن تلقهاء نفسهها دون حاجهة وهذا التحقي  كان يتعين على المحكمة القيهام بهه 

يذ أن مناهعتههه فههى صههورة الوا عههة برمتههها واسههتحالة ص  يلههى طلههب صههريت مههن الههدفاع

 ذ ال يشفههمحصولها على نحو ما رواه شهود اإل.بات ينطوى على طلب جاهم بإجرائه ي

حقيهه  منهها يال ههذا المعنهى وال يسههتدل منهها يال تله  الداللهة ص ولمهها ههو مقهرر مهن أن ت

األدلههة فههى المههواد الجنائيههة هههو واجههب المحكمههة فههى المقههام األول وال يجههوه بحههال أن 

 . يكون رهن مشيئة المتهم أو دفاعه

 

القصهور ولما هو مقرر وكذل  مهن أن  ايهى المويهوع عليهه أن يتهدار  أوجهه 

 فى التحقي  االبتدائى وذل  بتحقي  يجريه فى حيور المتهم ودفاعه .

 

يياف يلى ما تقدم أن اعتماد األحكام الجنائية على مبهدأ ا تنهاع القايهى الجنهائى 

يفههرض عليههه يههرورة معايشههته لكافههة أدلههة ال.بههوت أو النفههى معايشههة فعليههة وعقليههة 

الدعوى أو محاير التحقي  المكتوبهة مهن ووا عية بعيدة كل البعد عما تويحه أوراق 

أ وال ومعلومات جامدة ـ يذ يسهتحيل مه  ههذا القصهور تكهوين اال تنهاع المطلهوب لهدى 

وجهوب يجهراء المحكمهة القايى ـ و د تواترت أحكام محكمة النقض على ذل  مؤكهدة 

 ىالتحقي  النهائى كلما اتصل ذل  التحقي  بوجه هام من أوجه يظهار الح  فهى الهدعو

خ للفصهل فيهها علهى وجهه صهحيتص  ـ وألن  ومتى كان ظاهر التعل  بمويوعها والهما

الحكم فى الدعوى بمجرد اإلط ع على أورا ها ينطوى والشه  علهى م هامرة خطيهرة 
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ال يؤمن معها احتمال هلهل القايهى وا تناعهه القاصهر والمبتسهر بأدلهة  هد تكهون أملتهها 

 أهواء الخصوم ومصالحهم الخاصة .

 

 ََمحكمةَالنقضَفىَالعديدَمنَأحكامهاَبأنَقضتو:َ

فهههى المقهههام األول  ههههو واجهههب المحكمهههةأن تحقيههه  األدلهههة فهههى المهههواد الجنائيهههة  »    

وب ههض النظهر عهن مسههل  وواجهب  علهى المحكمههة تحقيه  الهدليل مههادام تحقيقهه ممكنها 

ت أن اليصههفههى شههأن  هههذا الههدليل ألن تحقيهه  أدلههة اإلدانههة فههى المههواد الجنائيههة  المههتهم

  0«   يكون رهن مشيئة  المتهم أو المداف  عنه

  442 ا ـ 84 ر م ـ29ـ م 24/4/78* نقض 

  214 ا ـ 53 ر م ـ 23ـ م  21/2/72* نقض 

 821 ا ـ 185 ر م ـ 35ـ م 25/11/84* نقض 

 621 ا ـ 124 ر م ـ 34ـ م 11/5/83* نقض 

  2ـ ا  2ـ ر م / 7ـ مجموعة القواعد القانونية ـ ج  5/11/45* نقض 

 113 ا ـ  120 ر م ـ 7ـ مجموعة القواعد القانونية ـ ج  25/3/46* نقض 

 ََكماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه:َ

الهههذى تجريهههه  التحقيههه  الشهههفوى األصهههل فهههى األحكهههام الجنائيهههة  أن تبنهههى  علهههى»   

المحكمههة بالجلسههة  وتسههم  فيههه فههى مواجهههة المههتهم شهههادات الشهههود مههادام سههماعهم 

  0«ممكنا 

  870 ا ـ 179 ر م ـ 33ـ م  11/11/82نقض * 

 120 ا ـ 21 ر م ـ 29ـ م 30/1/78* نقض 

 412 ا ـ 86 ر م ـ 24ـ م  26/3/73* نقض 

 456 ا ـ 93 ر م ـ 24ـ م  1/4/73* نقض 

 

 ََكماَقضتَمحكمةَالنقضَبأن:َ
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خ تبنهى عليهها األحكهام ص »     خ  بهل الواجهب التحقيقات األولية  ال تصهلت أساسها أن  دائمها

 0«   الذى تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسةيؤسم الحكم على التحقي  

 32 ا ـ 35ر م ـ   4ـ ـ مجموعة القواعد القانونية )عمر( ـ ج 1/1/1933*  نقض 

 

 ََكماَقضتَمحكمةَالنقضَبأن:َ

بمها يطهاب  أو يخهالف  غيهره مهن فهى التحقيقهات  اليتعل  بما أبداه سماع الشاهد »     

ويسه  الهدفاع منا شهته أظههارا لوجهه الحقيقهة   فى جلسة المحاكمهةبما يبديه  بل الشهود

»0 

 969 ا ـ 144 ر م ـ 24ـ م 3/6/1973* نقض 

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

 

 ََكماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه:َ

اع أن يسهكت الهدف  ال يقد  فى واجب المحكمة القيام بهالتحقي  الواجهب عليهها ص»      

و الههت :  أن الههدفاع الههذى  صههد بههه تكههذيب أ ههوال الشههاهد اليسههوق   عههن طلبههه ص

اإلعراض عنه بقالة  األطمئنان الى ماشهد به الشاهد المذكور لمها يم.لهه ههذا الهرد مهن 

مصهادرة للهدفاع  بهل  أن ينحسهم أمهره بتحقيه   تجريهه المحكمهة  واليقهد  فهى هههذا أن 

حقيهه  مههادام أن دفاعههه ينطههوى علههى المطالبههة يسههكت الههدفاع عههن طلههب أجههراء هههذا الت

 0« بإجرائه

  1220ا ـ  219 ر م ـ 32ـ م  30/12/81* نقض 

 

 َكماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه:َََ

اإل.بهات ومهن شهأنه لهو صهت أن يت يهر  تكذيب شهاهد اذا كان الدفاع  د  صد به»       

وتقسههطه حقههه لهامها علههى المحكمههة أن تمحصهه بهه وجههه الهرأى فههى الههدعوى فقهد كههان 

بلوغهها الههى غايههة األمههر  فيهه   أو تههرد عليههه بمهها يدحيههه أن هههى رأت  بتحقيه  تجريههه
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بقالهة األطمئنهان الهى يطراحه أما و هد أمسهكت عهن تحقيقهه وكهان مها أوردتهه ردا عليهه 

 بهل أن ينحسهم أمهره فهأن  أ وال الشاهد غير سائ  لما ينطوى عليه من مصادرة الهدفاع

 0«حكمها يكون معيبا 

  714 ا ـ  124 ر م ـ 41ـ م  10/5/1990نقض  *

 

ويذ أمسهكت المحكمهة عهن يجهراء ذله  التحقيهه  رغهم أنهه ظهاهر التعله  بالههدعوى 

والهم للفصههل فيههها وممكههن ولههيم مسههتحي خ فههإن الحكههم محههل هههذا الطعههن يكههون فههوق 

 صههوره مخهه خ بحهه  الههدفاع وبأصههول مههن أصههول المحاكمههات الجنائيههة بمهها يسههتوجب 

 نقيه .

 

َ:َقصورَآخرَفىَالتسبيبَوإخلالَبحقَالدفاع:ََرابعاًَ

 
خ كما هو .ابت بمحير جلسة المحاكمة  على عهدم معقوليهة  ام دفاع الطاعن أساسا

يذ ........... ـ  /وخادمتهه ................   /حدو  الوا عة على نحهو مها رواه المبله  

ذوف النههارى علهى بههاب لهم يشهاهد أحههد الطهاعن حهال حملههه ذله  السهه   ويط  هه المقه

التههى يقطنهها الطرفههان ص خاصههة وأنههها  المسهكن الههذى يشهه له المبلهه  مهن سههكان العمههارة

خ بهأن يطه ق ذله  المقهذوف فهى  عمارة يقطنها عدد كبيهر مهن السهكان والجيهران ص علمها

خ ههائ خ البهد أن يكهون محه  لتجمه  ههؤالء الجيهران ل سهتع م  ذل  المكهان يحهد  دويها

  عة وم بساتها .  عن ظروف الوا

 

 باإليافة يلى أنه لم يتم يهبط .مهة أسهلحة أو ذخهائر فهى حهوهة المهتهم أو بمنهلهه

ال يفيهد علهى مم أمام مسكن المبله  39×  7.62كما أن الع.ور على طلقة فارغة عيار 

خ ويتف  وهمهن حصهول الوا عهة يذ خه  تقريهر  سبيل القط  بأن تل  الطلقة أطلقت حدي.ا

 .ى مما يفيد ذل المعمل الجنائ

 



334 

 

يذ لهم تبهادر سهلطة ص  شاب تحقي  النيابة العامة من  صهور وايهتهذا في خ عما 

التحقي  إلجراء معاينة لمكان الوا عة وبيان آ.ار التلفيات التى لحقهت بالبهاب الخهارجى 

لبيهان مها يذا كانهت تله  اخ.هار تقه  فهى خهط ص  لمسكن المبل  وباب مطب  ذله  المسهكن

خاصة وأن خبيهر المعمهل الجنهائى لهم ينتقهل إل.بهات ص  المطل  من عدمهسير المقذوف 

وهههى مههن صههميم اختصاصههه كخبيههر فنههى متخصهها فههى هههذه  ذلهه  ويجههراء المعاينههة

معاينتهه أسههفرت عهن وجههود األعمهال وتلهه  المههام ـ وأن مها ورد بههأ وال اليهابط بههأن 

مهم 39×  .627فتحة دخول وخهروج بالبهاب الخهارجى للشهقة وأنهها مهن عيهار نهارى 

فقهد كههان مجهرد اسههتنتاج مهن ذلهه  الشههاهد وههو غيههر متخصها فههم م.هل هههذه األمههور 

الخالصههة ص ومههن .ههم فهه  يعتههد بهههذا االسههتخ ا أو ذلهه  االسههتنتاج لعههدم تههوافر  الفنيههة

 شـروط  بوله واالعتداد به يذ ال يعدو مجرد رأى له .

بهرة فيمها يخهرج أحكام النقض سالفة البيان فهى وجهوب االسهتعانة بأههل الخ* 

 عن  درات مأمورى اليبط أوالمحكمة  . 

 

 وال يكهون عقيدتهه يال بنهاء علهى  والقايى الجنائى ال يقيم  ياءه على رأى ل يره

ا تناعههه الشخصههى ووجدانههه الخههاا وكههذل  الحههال بالنسههبة للتحريههات التههى أجراههها 

حال القطهه  والتههى جههاءت مجهلههة المصههدر وبههذل  اسههتمعههاون المباحهه  / ............

بجههديتها وبالتههالى فإنهههها ال تعههدو أن تكهههون مجههرد رأى لجامعهههها تخيهه  الحتمهههاالت 

ويتحقه  القايهى بنفسهه  ص يلى أن يشعرف مصدرها الصحة والبط ن والصدق والكذب

ال   هد بنهى عقيدتهه بنهاء علهى رأى ل يهرهمن جديتها ـ ويذا أخذ بها  بل ذل  فإنهه يكهون 

 يلها بنفسه .بناء على عقيدة استقل بتحص

 

 َوقضتَمحكمةَالنقضَبأنه:َ
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القايههى فههى المههواد الجنائيههة فههى .بههوت الحقههائ  القانونيههة الههى  اسههتناد يتعههين  »      

  0«الدليل الذى يقتن  به وحده  وال يجوه له أن  يؤسم حكمه على رأى غيره 

 233 ا ـ 45 ر م ـ 17ـ م  7/3/66* نقض 

  

 ََ:َََوقضتَمحكمةَالنقضَبأن

أن تكههون  ههد ألمههت بكافههة يتعههين علههى المحكمههة عنههد الفصههل فههى الههدعوى   »       

عناصرها وأدلتها ودفاع المهتهم ومها يقهدم لتأييهده وذله  علهى نحهو يبهين منهه أنهها حهين 

استعريت تل  األدلة وألمت بها يلماما شام  يهي  لها الفرصة لتمحيصهها التمحهيا 

اجبها فى تحقي  البح  للتعهرف علهى وجهه يدل على أنها  امت بو الشامل الكافى الذى

 .  «الحقيقة ـ فإذا خالفت المحكمة هذا النظر كان حكمها معيبا متعين النقض 

 /  6047ـ طعههن ر ههم  1000ـ ا   207ـ  ر ههم  33ـ م  14/12/1982*  نقههض 

 ق  52

 ق  51/  2365ـ  طعن ر م  11ـ ا   1ـ ر م   33ـ م  3/1/1982*  نقض 

 َقضَبأنََ:َوقضتَمحكمةَالن

 «يعيب المحاكمة  .  بكافة عناصرهاالحكم فى الدعوى دون اإللمام »        

 440/42ـ الطعهن   910ـ ا  204ـ ر م  23ـ م  12/6/1972*  نقض         

 ق 

 

الهذى اختهرق بهاب  لهم يهتم الع.هور علهى المقهذوف النهارىوأياف الدفاع يلهى أنهه 

ه وما يترتب على ذل  مهن يهرورة اسهتقراره شقة المبل  وباب مطبخه بعد أن فقد  وت

 بأى حائط أو مكان لتل  الشقة .

 

يعمهل  ... ..... /ويهدعى وأشار الدفاع كذل  يلى أن اليابط الذى أجرى المعاينة 

بفحهها األسههلحة  يههابط بههإدارة مههرور الجيهههة وبالتههالى فهههو مههن غيههر المختصههين
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عناصههر جميعههها كههان يتعههين علههى وهههذه الوالههذخائر واخ.ههار الناجمههة عههن اسههتعمالها ص 

خ ل اية األمر فيها ألنها ظاهرة التعله  بالهدعوى والهمهة إلظههار  المحكمة تحقيقها بلوغا

  .وجه الح  فيها وتحقيقها ممكن وليم مستحي خ 

* أحكههام الههنقض سههالفة البيههان فههى وجههوب تحقيهه  الههدفاع القههائم علههى النفههى 

 والتكذيب .

 

معلومههاتهم عنههها بعههد تكليههف النيابههة العامههة عههن  سههؤال جيههران الوا عههةخاصههة 

ليسوا مهن شههود النفهى حتهى يكلهف المهتهم بهإع نهم بهل ههم مهن شههود بإع نهم ألنهم 

ويمكههن أن تكههون أل ههوالهم والتههى الههذين عاصههروا الوا عههة وعههاينوا أحههدا.ها  الوا عههة

ى مهها يههدف  المحكمههة يلههـ  تستخلصههها المحكمههة ألول مههرة فههى حيههور المههتهم ودفاعههه

يذ ال يجوه لهها يبهداء رأى فهى دليهل ـ  ت يير وجهة النظر التى ا تنعت بها  بل سماعهم

 فى حيور كافة أطراف الخصومة . مسب   بل طرحه بالجلسة

 

 ََوقضتَمحكمةَالنقضَبأنه:َ

على المحكمهة أن تجهرى التحقيه  الظهاهر التعله  بالهدعوى اله هم للفصهل فيهها »     

أو أن تعرض لطلبه بأسباب حكمهها وتهرد عليهه بمها يبهرر والمنت  فى مويوع النهاع 

 . « عدم االستجابة يليه ويال  كان حكمها معيبا

 

ص واكتفهت بهالرد علهى دفهاع الطهاعن السهالف  بيد أن المحكمة لم تجر هذا التحقيه 

الذكر والهوارد بمحيهر جلسهة المحاكمهة بقولهها أن عناصهر ههذا الهدفاع مهردود عليهها 

دلة ال.بوت التى أوردتها فى حكمها وأنها ال تعدو فهى مجموعهها سهوى بإطمئنانها يلى أ

محاولة مهن الهدفاع إل.هارة الشه  فهى تله  األدلهة ومهن .هم ال يسه  المحكمهة يال طرحهها 

خ منها يلى صدق رواية هؤالء الشهود .) ؟!! (  وعدم التعويل عليها اطمئنانا
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طتها التقديريهة فهى أسهرفت فهى اسهتعمال سهلوبذل  تكهون محكمهة المويهوع و هد 

واسهتعانت فهى يطهرا   وهن أدلة الدعوى والتهى أ امهت عليهها  يهاءها بإدانهة الطهاعن

عناصهر دفهاع الطهاعن الجوهريههة سهالفة الهذكر بمجهرد .قتههها ويطمئنانهها ألدلهة ال.بههوت 

مهه  أن تلهه  األدلههة هههى بههذاتها محههل نعههى الطههاعن بعههدم التههى سهها تها فههى حكمههها ص 

اهها دفاعهه بمخالفتهها للوا ه  وبعهدها عهن الصهواب ـ األمهر الهذى ورم مطابقتها للحقيقة

بالفساد فى االستدالل فيه خ عهن التعسهف فهى االسهتنتاج لمها ينطهوى عليهه يصم الحكم 

 هذا الرد من مصادرة على المطلوب .

 

 َوقضتَمحكمةَالنقضَبأنه:َ

اسهتدالل من الجدير بالهذكر أن محكمهة الهنقض تنبسهط  ر ابتهها علهى صهحة  »         

المحكمة لصواب استنباطها ل دلة المطروحة  عليها فإذا كانت  د اعتمهدت علهى دليهل 

ص  ال يجوه أن يؤسم  ياءها عليه فإن حكمها يكون بهاط  البتنائهه علهى أسهام فاسهد

مههن عههوار  يذ يتعههين أن تكههون كافههة األدلههة التههى أ ههيم عليههها  يههاء الحكههم و ههد سههلمت

وهو مالم يسلم منه الحكم الطعهين ولههذا تعسف فم االستنتاج الفساد فم اإلستدالل أو ال

 «كان معيبا واجب النقـض واإلعادة . 

 ق  52لسنة  6453ـ طعن  274ـ ا  53ـ ر م  34ـ م  23/2/1983*  نقض 

 ق 55لسنة  6335ـ طعن ر م  782ـ ا  36ـ م  13/6/1985*  نقض 

 

 :َوقضتَكذلكَبأن  

تدالل أن يكهون الهدليل الهذى يعهول عليهه الحكهم مؤديها من ال هم فم اصول االس »    

يلى ما رتبه عليهه مهن نتهائ  مهن غيهر تعسهف فهم االسهتنتاج وال تنهافر فهم حكهم العقهل 

 .«والمنط  

 ق 6335/55ـ طعن  782 ا ـ 138ر م  ـ  36ـ م  13/6/1985*  نقض 
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 ق 55/  615ـ طعن  878ا ـ  158 ر م ـ 36ـ م  17/10/1985نقض *  

 778 ا ـ 158 ر م ـ 36ـ م 27/5/1985قض ن*  

 ق 4233/52ـ طعن  847 ا ـ 174 ر م ـ 33ـ م  4/11/1982نقض *  

 ق 46/  1087ـ طعن  132 ا ـ 28 ر م ـ 28ـ م  24/1/1977نقض *  

  

 َوقضتَمحكمةَالنقضَبأن:ََ

يذا انطهوت علهى عيهب يمهم أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى اإلستدالل  »      

 مة االستنباط ويتحق  ذل   يذا استندت المحكمة فى ا تناعها يلى أدلة غيهر صهالحة س

التههى مهن الناحيهة المويهوعية لط تنههاع بهها أو فهى حالهة عههدم اللههوم المنطقهى للنتيجهة 

 «انتهت يليها المحكمة  بناء على تل  العناصر التى .بتت لديها 

 ق 44/  2275ـ  طعن  1981 /28/6*  نقض 

 ق 3343/62ـ طعن  677ـ  ا 112ـ ر م  44ـ م  21/2/1993ض *  نق

 

ولم تفطن محكمة المويهوع يلهى أن اسهتعمالها للسهلطة التقديريهة التهى تتمته  بهها 

خ من كل  يد بل أن تل  السلطة  لها  واعدها ويهوابطها وتخومهها التهى تهنظم ليم طليقا

المهة ومسههتبدة تطههيت حركتهها وتههؤمن مسهيرتها حتههى ال تتحهول أو تنقلههب يلهى سههلطة ظ

وتعصهف بحقهوق المهتهم فههى الهدفاع األمهر الهذى يشهي  الفويهى فههى  بالحريهات العامهة

 المجتم  ويؤذن بانهياره وتداعى بنيانه .

 

حكمها ينب هى أن يكهون وألن التقدير السليم ألدلة ال.بوت التى سا تها المحكمة فى 

لباتهههه سهههواء كانهههت بنههاء علهههى مقهههدمات وتحقيقهههات لكافهههة عناصهههر دفهههاع الطهههاعن وط

ص فإذا كانت المحكمة لم تقسط دفهاع الطهاعن حقهه بتحقيه  مها يلههم  صريحة أو يمنية

فههإن اسههتحالة تقههديرها ألوجههه هههذا الههدفاع وعناصههره الجوهريههة تقههديراخ تحقيقههه منههه ـ 

خ وسديداخ يكون أمراخ مؤكداخ  يتعهين أن ـ ألن التقهدير الصهحيت والخهالى مهن العهوار  صائبا
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ـ فهإذا اسهتعملت المحكمهة سهلطتها  ناصر مكتملة غير مبتورة أو  اصرةينصب على ع

خ وباط خ .  فى التقدير بناء على عناصر مشوبة بالقصور كان تقديرها والش  معيبا

 

التقديريههة فههى تقههدير  اسههتعملت سههلطتهاوخ صههة مهها تقههدم أن محكمههة المويههوع 

خ بدفههاع الطههاعن  التعسههف والههتحكم فههى غيههر مويههعها الصههحيت فبههدى حكمههها مشههوبا

وهو أمر تتأذى منهه العدالهة أشهد  وعصفت بذل  بحقوق المتهم فى الدفاع وأطاحت بها

اإليذاء ص يذ ييعت الفرصة المتاحهة للطهاعن لتحقيه  دفاعهه الجهوهرى السهالف البيهان 

خ  والذى يترتب عليه لو صت ت يير وجه الرأى فهى الهدعوى ـ ولهم تهرد عليهه رداخ سهائ ا

تكهون المحكمهة علهى ههذا النحهو و هد كونهت عقيهدتها بإدانهة الطهاعن ويبرر يطراحهه ص 

واستخلصههت يقينههها بصههحة اإلتهههام المسههند  بنههاء علههى أدلههة مبتههورة يشههوبها القصههور

ومخالفتهها  بناء على أمور وو ائ  محل مناهعة جدية من الدفاع بعهدم صهحتهاللطاعن 

عهن اإلخه ل بحه  الهدفاع بمها للوا   والحقيقة األمر الذى يعيب الحكم بالقصور في خ 

 يستوجب نقيه.

 

وحي  أنه لما تقدم جميعه فإن الحكم المطعون فيه يكهون و ـهـد ران عليـهـه عـهـوار     

 البطــ ن بمـــا يستوجب نقيه واإلحالة .

 
 

َوعنَطلبَوقفَالتنفيذ

االسههتمرار فههى تنفيههذ الحكههم المطعههون فيههه راجههت الههنقض ص وكههان نههه لمهها كههان إف       

الحكههم المطعههون فيههه يههد الطههاعن مههن شههأنه أن يرتههب لههه أيههرارا جسههيمة ال يمكههن 

 يح  له طلب و ف تنفيذه مؤ تا ري.ما يفصل فى هذا الطعن . ص فإنه تها كمدار
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َفلهذهَالأسباب

 

ـ بعهد يهم المفهردات للهومهها لتحقيه  أوجهه يلتمم الطاعن مهن محكمهة الهنقض       

 . و ف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤ تا ري.ما يفصل فى هذا الطعناألمر بالطعن ـ 

 

  بول الطعن شك   .  :َأولا : والحكم

وبعد يم المفردات للهومهها لتحقيه  أوجهه الطعهن ـ بهنقض الحكهم   :َثانياََََََََََََ

 المطعون   فيه واإلحالة .

 المحامى / رجائى عطية 
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َاءقتلَعمدَـَإحرازَأسلحةَبيض

َـــــــــ

َق82ََ/11455نقضَرقمَ

المنياَكلى1060َ/2011ََ,َ)19975/2011ََعنَالجنايةَرقمَ

.َ)َ

َـــــــــــــ

َـَعدمَجوازَاكتفاءَالحكمَبنتجةَالصفةَالتشريحية

َـَحالةَوجوبَاستجابةَالمحكمةَللطلبَالإحتياطى

َـَفىَوجوبَتسبيبَالمحكمةَعدولهاَعنَقرارها

َفىَالقتلـَالمسيوليةَالتضامنيةَ
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ـَالأفعالَالماديةَوحدهاَلاَتكفىَللتدليلَعلىَنيةَ

َالقتل

ـَـرطَالإحالةَفىَبيانَشهادةَشاهدَعلىَشهادةَ

َآخرَـََََ

َـَالتناقضَوالتضاربَفىَأسبابَالحكمَ.

َـــــــــــــــــ

َ

 محكمةَالنقض

َالدائرةَالجنائية

َمذكــــــرة

َ

َبأســـــــبابَالطعنَبالنقض

 

 يده ـ طاعن  محكوم                           .......................  المقدمََمنَ:

وموطنه المختار مكتب األستاذ / محمهد رجهائى عطيهه ـ وشههرته رجهائى              

 شارع شريف باشا ـ القاهرة  .  26عطيه ـ المحامى بالنقض 

 

 النيابة العامة  ضــــــــــــدََ:
 

فههى  5/9/2012مههن محكمههة جنايههات المنيهها بجلسههة  الصههادر    :َََََفــىَالحكــمَ

كلهى  1060/2011 سهم المنيها )   19975/2011القيية ر م 
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بالسههجن المؤبههد  الطههاعنالمنيهها (  والقايههى حيههوريا بمعا بههة / 

 عما نسب يليه  .

 

َالوقائـــع

 

 

 : أحالت النيابة العامة ك خ من المتهمين  

 ل ..................... المتهم األو( 1

 ..................... المتهم ال.انى ( 2

 طاعن (..................... المتهم ال.ال    ) ال( 3

  ..................... المتهم الراب  ( 4

 ..................... المتهم الخامم( 5

  ..................... المتهم السادم( 6

 ..................... المتهم الساب ( 7

 ...................... المتهم ال.امن (8

 

بههدائرة  سههم المنيهها ـ   12/8/2011أحههالتهم للمحاكمههة بوصههف أنهههم فههى يههوم 

 محافظة المنيا .

 

 
 

َالمتهمونَمنَالأولَللخامسَ:

عمههداخ مهه  سههب  اإلصههرار بههأن بيتههوا النيههة وعقههدوا العهههم  ................. تلههوا       

أسهلحة بييهاء ) سهن  ( وتوجههوا للمكهان الهذى أيقنهوا على ذل  وأعدوا لههذا ال هرض 

خ تواجهده فيهه ومها أن ظفهروا بهه حتهى عاجلهه األول وال.هانى وال.اله  بعهدة طعنههات  سهلفا

اسههتقرت بأمههاكن متفر ههة بجسههده حههال تواجههد المتهمههين ال.الهه  والرابهه  برفقتهمهها علههى 
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الصهههفة  مسهههر  الحهههاد  ويشهههدان مهههن أهرههههم فأحهههد.وا يصهههاباته الموصهههوفة بتقريهههر

 التشريحية والتى أودت بحياته .

 

 

 

 
 

َالمتهمونَمنَالسادسَحتىَالأخيرَ:

عمههداخ مههه  سههب  اإلصههرار بهههأن بيتههوا النيهههة  .................شههرعوا فههى  تهههل        

خ )فهرد خرطهوع( بيهد أولههم  خ ناريها وعقدوا العهم على ذل  وأعدوا لهذا ال رض سه حا

خ وس حين أبهيض ) سهنجتين ( بيهدى األ خيهرين وتوجههوا يلهى المكهان الهذى أيقنهوا سهلفا

بتواجده فيه وما أن ظفروا به حتى عاجله األول بعيار نارى أطلقه صوبه مهن السه   

النارى بحوهته فأحد  يصابته بيده اليسرى وبطنه وحال سهقوطه انههال عليهه البها ون 

ريهر الطبيهب بعدة يربات من الس حين األبيض محد.ين با ى يصاباته الموصهوفة بتق

الشرعى  اصدين من ذل   تله و د خابت جهريمتهم لسهبب ال دخهل إلرادتههم فيهه وههو 

 مداركة المجنى عليه بالع ج .

 

 

َ:ََالمتهمَالسادس

 ـ     أحره ب ير ترخيا س حا ناريا غير مششخن ـ فرد خرطوع  . 

نهه غيهر أحره ذخيرة ـ طلقة استعملها على السه   النهارى سهالف البيهان حهال كو ـ

 مرخا له بحياهته أو يحراهه .

 أطل  عيارا ناريا داخل مدينة المنيا  . ـ
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َ:َالمتهمونَجميعاَمنَالأولَحتىَالأخير

أحههره كههل مههنهم أداة سههنجة ممهها تسههتخدم فههى االعتههداء علههى األشههخاا دون أن      

يكههون لحملههها أو يحراهههها أو حياهتههها مسههوق  ههانونى أو مبههرر مههن اليههرورة 

    ية أو الحرفية  . المهن

 

ص  46ص  45وطلبههت النيابههة العامههة معهها بتهم األمههر المعا ههب عليههه بههالمواد     

المعهدل  1954لسهنة  394مهن القهانون  26ص  2ص  1عقوبات والمهواد  231ص  230

 والجدول المرف  

 

المههتهم  يههت المحكمههة حيههوريا  بمعا بههة المتهمههين /  5/9/2012وبجلسههة        

 ص  األول 

المهههتهم ص  و/  المهههتهم الرابههه ) الطهههاعن ( ص و/  المهههتهم ال.الههه  ص و/  المهههتهم ال.هههانىو/ 

 ـ  يت بالسجن المؤبد عما نسب يليهم. الخامم

 

خ بمعا بههة المتهمههين /  خ / المههتهم ال.ههامن ص و/  المههتهم السههاب وحيههوريا ص وغيابيهها

 .عما أسند يليهم  بالسجن المشدد لمدة عشر سنواتالمتهم السادم 

 

)الطاعن( باط  فقهد طعهن عليهه  المتهم ال.ال ولما كان الحكم الصادر بإدانة /          

المحكهههوم يهههده المهههذكور بطريههه  الهههنقض بشخصهههه مهههن السهههجن وذلههه  فهههى يهههوم 

 تتاب  سجن المنيا العمومى .  269و يد طعنه تحت ر م  13/9/2012
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َ:َََونوردَفيماَيلىَأسبابَالطعنَبالنقضََََََ

َ

َـــــبابَالطعـــنأســــ

َــــــــ

 

ََ:ََأولاََ:ََالقصورَفىَالبيان

 

ذلهه  أنههه يبههين مههن مطالعههة مههدونات أسههباب الحكههم المطعههون عليههه أن محكمههة  

المويههوع  تسههاندت فههى  يههائها بإدانههة الطههاعن ـ يههمن مهها تسههاندت ـ يلههى الههدليل 

وحصههلت  .............المسههتمد مههن تقريههر الصههفة التشههريحية لج.ههة المجنههى عليههه / 

 محكمة المويوع ميمون هذا التقرير بقولها ما نصه :

 

ين تقرير الصفة التشريحية لج.تهه أسهفر عهن يصهابته بعهدة يصهابات  طعيهة »  

خ وأن وفاتهه  وريية حد.ت من جسم صلب أو أجسهام صهلبة ذو حافهة حهادة .قيلهة نوعها

وفهه   حههد.ت مههن جههراء تلهه  اإلصههابات وأن يصههاباته فههى مجملههها جههائهة الحههدو 

 . التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة

 

 هد اكتفهت فهى تحصهيلها لميهمون ذله  الهدليل المسهتمد وبذل  تكون المحكمة و

الذى  يى الحكم بإدانهة  ............. /من تقرير الصفة التشريحية لج.ة المجنى عليه 

دون ص  نتههائ الطهاعن ومتهمهين آخههرين بقتلهه ـ بمهها انتههى يليههه ذله  التقريهر الفنههى مهن 

بيان مفصل ووايهت لمقهدمات التقريهر السهالف الهذكر بحيه  ال يشهوبه .مهة يجمهال أو 

مهن يهرورة يشهتمال كهل  يجراءات جنائية 310بالمخالفة لما أوجبته المادة  ص  تجهيل

حكم صادر باإلدانة على بيان مفصل ووايهت لكهل دليهل مهن األدلهة التهى تتسهاند يليهها 
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يبين معه كيفية استداللها به وذل  على نحو وايهت مفصهل المحكمة فى حكمها بحي  

ال يشهوبه .مههة تجهيهل أو غمههوض ويبهههام ص وذله  حتههى تسههتطي  محكمهة الههنقض بسههط 

ر ابتها على الحكم عند طرحه علهى بسهاط البحه  أمامهها لمعرفهة مهدى صهحة تطبيه  

 القانون على الوا عة كما صار ي.باتها بأسباب الحكم وس مة المأخذ .

 

هو أمر يستحيل عليها القيهام بهه يذا مها شهاب أحهد أدلهة الهدعوى التهى تسهاندت و

فهى حالهة اكتفهاء المحكمهة  .مهة تعمهيم أو تجهيهل ويتحقه  ذله يليها المحكمة فى حكمها 

بتحصيل نتيجة التقرير الفنى بتشهريت ج.هة المجنهى عليهه الهذى أتههم الطهاعن بقتلهه مه  

ه التههى تحمههل تلهه  النتيجههة بمنطهه  سههائ  دون بيههان مفصههل لمقدماتههه وأسههبابآخههرين 

يصم تله  األسهباب بالقصهور فهى البيهان بمها يعيهب الحكهم  واستدالل مقبول األمر الذى

 بأكمله ويستوجب نقيه ولو كان العوار لح  بأحد أدلة الدعوى دون البعض اخخر .

 

  ََوقضتَمحكمةَالنقضَبأنه:َ

 
مكتفيهها باإلشههارة يلههى ة التشههريحية يذا كهان الحكههم  ههد عههول علههى تقريههر الصههف »       

وكهان ال يبهين مهن الحكهم أن ـ نتيجته دون بيان سبب الوفاة على نحو مفصل ووايهت 

خ شههام خ  المحكمهة  حههين استعريههت األدلههة فههى الههدعوى كانهت ملمههة بهههذا الههدليل يلمامهها

يهيىء لها الفرصة لتمحيصهه التمحهيا الشهامل الكهافى ص الهذى  يهدل علهى أنهها  امهت 

ص  فههإن الحكههم   ينب ههى عليههها مهن واجههب تههد ي  البحه  للتعههرف علههى وجهه الحقيقههة بمها

خ نقيه واإلحالة   . «يكون معيبا لقصور بيانه متعينا

 ق 6047/52ـ طعن  1000ـ ا  207ـ ر م  33ـ م 14/12/1982*  نقض 

 ق 2365/51ـ طعن  11ـ ا  1ـ ر م  33ـ م 3/1/1982*  نقض 

 

يذا كههان الحكههم عنههدما تعههرض للتقريههر الطبههى  »بأنههه :  ولمهها هههو مقههرر كههذل        

فهإن مها أ.بتهه التشريحى ص   د ا تصر على وصهف اإلصهابات الهواردة بهذل  التقريهر ص 
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من ذل  يكون  اصر فى بيان رابطة السببية بين تل   اإلصابات التهى حهد.ت بهالمجنى 

 . « عليه وبين الوفاة

 ق 1264/30طعن  771ـ ا  147ـ ر م  11ـ م 7/11/1960*  نقض 

 ق 1332/30ـ طعن ر م  815ـ ا  156ـ ر م  11ـ م 22/11/1960*  نقض 

 

 :ََوقضتَمحكمةَالنقضَبأن

دون التهدليل علهى  ص يدانة المهتهم عهن جريمهة اليهرب المفيهى يلهى المهوت  »       

يشعهد  ص توافر رابطة السبيبة بين يصابة المجنى عليه ووفاته ص ـ يستناداخ يلى تقرير فنهى 

 صوراخ ال يصححه عرض الحكم إلصابة المجنهى عليهه مهن وا ه  ذله  التقريهر و ولهه 

 . « مادام  د أغفل صلة الوفاة باإلصابة ـين اليرب أدى يلى وفاته 

 ق 163/47ـ طعن ر م  639ـ ا  134ـ ر م  28ـ م 22/5/1977* نقض 

 

 عقيههدة المحكمههةمتسههاندة ومنههها مجتمعههة تتكههون ألن األدلههة فههى المههواد الجنائيههة 

بحي  يذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على أ.ر ذل  فهى تقهديرها لسهائر األدلهة 

 األخرى . 

 

بعيهها  يكمهلص ـ  متسهاندةومن المقرر المعروف أن األدلهة فهى المهواد الجنائيهة        

كهان بعيهها بعيها ص  بحيه  ال يمكهن التعهرف علهى مقهدار األ.هر الهذى  ويشدبعيا ص 

وماذا كان سوف يكون رأيهها يذا تنبههت يلهى ص   دالل الفاسد  على عقيدة المحكمةلطست

 .  فساد ما اعتقدته خطأ على خ ف ال.ابت وعلى خ ف الحقيقة

 ق4985/55ـ طعن  114ـ ا  25ـ ر م  37ـ م  22/1/1986*  نقض 

 806ـ ا  140ـ ر م  41ـ  م 7/7/1990*  نقض 

 500ـ ا  83ـ ر م  36ـ م 28/3/1985*  نقض 

 728ـ ا  138ـ ر م  37ـ م  9/10/1986*  نقض 



349 

 

 274ـ ا  53ـ ر م  34ـ م 23/2/1983*  نقض 

 50ـ ا  8ـ  ر م  35ـ م 15/1/1984*  نقض 

 1157ـ ا  229ـ ر م  20ـ م  1969 /27/10*  نقض 

 677ـ ا  120ـ ر م  36ـ م  16/5/1985*  نقض 

 534ـ ا  144ـ ر م  30ـ م 6/5/1979*  نقض 

  847ـ ا  174ـ ر م  33ـ م4/11/1982*  نقض 

  

وال ينال من ذل  العوار أن يكون تقريهر الصهفة التشهريحية لج.هة المجنهى عليهه 

خ بههأوراق الههدعوى ويمكههن الرجههوع يليههه لمعرفههة كافههة مقدماتههه  السههالف الههذكر مرفقهها

كافههة ألن ور ههة الحكههم مههن األوراق الرسههمية التههى يتعههين اشههتمالها علههى وأسههبابه . 

 . بياناتها وعناصرها الجوهرية وعلى رأسها أسبابه التى تحمل منطو ه

 

وال يجوه بحال الرجوع لبيان تله  األسهباب وميهمونها يلهى أيهة ور هة أخهرى 

 خارج ور ة الحكم الرسمية ولو كانت مرفقة يمن أوراق الدعوى .

 

ر ابيههة ههذا باإليههافة يلهى أن محكمههة الههنقض ال تسهتعين فههى مباشهرة سههلطتها ال

علهى األحكهام لمرا بههة مهدى صههحة تطبيه  القههانون بأيهة أوراق أخههرى خه ف أورا ههها 

 الرسمية ولو كانت من بين أوراق الدعوى المودعة بملفها . 

 

 َوقضتَمحكمةَالنقضَبأن:َ

ور هة الحكهم مهن األوراق الرسهمية التهى يتعهين اشهتمالها علهى كافهة بياناتههها  »         

ن المفصهل الوايهت لكهل دليهل مهن أدلهة ال.بهوت التهى ا تنعهت بهها ومنها البيا الجوهرية

المحكمههة  وو.قههت بصههحتها واطمأنههت يليههها وال يكمههل محيههر الجلسههة يال فههى صههدد 

بيانات  الديباجة واإلجراءات التى اتبعتها المحكمة أ.ناء نظر الهدعوى أمها بيهان مهؤدى 

مهها يتصههل بههه مههن بيههان الههدليل وميههمونه فيتعههين اشههتمال مههدونات أسههباب الحكههم لكههل 
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يويههحه وال يجههوه  بحههال االسههتعانة بمهها  جههاء بمحيههر الجلسههة  لتويههيت أو بيههان 

 «0 الدليل الذى اتخذته المحكمة سنداخ لقيائها باإلدانة

 898ـ ا  201ـ ر م  23ـ م  5/6/1972*  نقض 

 460ـ ا  89ـ ر م  19ـ م  15/4/1968*  نقض 

 339ـ ا  100ـ ر م  16ـ م  18/5/1965*  نقض 

 

كما ال يقهد  فهى عهوار الحكهم لههذا السهبب أن يكهون  يهاة الهدعوى  هد طهالعوا 

ذل  التقرير بكامل أجهائه وعناصهره الجوهريهة مهن خه ل أصهله المرفه  بهاألوراق ـ 

ألن القايى ال يكتب حكمه ليقن  به نفسهه بهل ليقنه  بهه كهل مطله  عليهه وحتهى يصهبت 

خ جهدي خ وباتها خ للحقيقهة التهى ال تقبهل جهدالخ أو الحكم متى أصبت نهائيها راخ بهأن يكهون عنوانها

خ علهى أن القيهاة ًخ ـ نقاشا خ يعهد دلهي خ جوهريها خ كام خ ووافيها وألن تسبيب األحكام تسبيبا

الذين أصدروها  د  اموا بواجبهم على أكمل وجه ويشسهم ذل  فى رف  مها  هد يكهون  هد 

 .سلطاتهم  ران على األذهان من تعسف القياة ويساءة استعمال
 

 َََوقضتَمحكمةَالنقضَبأن:َ

يذ تسبيب األحكام تعد من أهم ال ايات التى فريهها القهانون علهى القيهاة »            

ههو مظههر  يهامهم  بمها علهيهم مهن واجههب تهد ي  البحه  ويمعهان النظهر للتعهرف علههى 

مظنهة  وجه الحقيقة التى يعلنونها فيما يفصلون فيه  من دعاوى وبه وحده يسهلمون مهن

الههتحكم واالسههتبداد ويرفعههون بههه مهها  ههد يكههون  ههد ران علههى االذهههان  مههن الشههكو  

ـ وال تنفه  األسهباب يذا كانهت عباراتهها مجملهة ال  فيدعون الجمي  الى عدلهم مطمئنين

 .  «تقن  أحدا وال تجد محكمة النقض فيها مجاال لتنبيه صحة الحكم من فساده  

    178ا  170ـ  ر م  1ـ جــ مجموعة عمر  21/2/1929* نقض 
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خ  ولهههذا كلههه بههات مههن الهه هم علههى محكمههة المويههوع أن تشيههمن حكمههها بيانهها

خ عند  يائها باإلدانة لكل دليل من األدلهة التهى تتسهاند يليهها فهى  يهائها بحيه   وايحا

خ لقصور بيانه ـ األمهر الهذى تهردى فيهه  ال يشوبه يجمال أو تعميم ويال كان حكمها معيبا

 محل هذا الطعن بما استوجب نقيه كما سب  البيان .الحكم 

 

وكههان يتعههين علههى المحكمههة حتههى يبههرأ حكمههها مههن هههذا القصههور أن تشبههين فههى 

خ مفص خ إلصابات المجنى عليه التى وجدت بج.ته ـ وجميعها جهرو  حهادة  حكمها بيانا

ذله   الحواف بالفخذ األيمن والرأم وجر  سطحى أسفل الساعد األيمهن وجهاء بنتيجهة

التقرير أن وفاة المجنى عليه حد.ت نتيجة يصاباته القطعيهة والريهية ومها أحد.تهه مهن 

تهت  باألوعيهة الدمويهة الرئيسهية بيسهار العنه  ومها صهاحبها مهن نهيهف حهاد وصهدمة 

ـ وبذل  تكون المحكمة و د  صرت فهى بيهان أسهباب ذله  التقريهر فيه خ عمها عصبية 

ه حيه  اكتفهت برصهد مها ذكرتهه النيابهة العامهة شاب حكمها من  صور آخر فهى نتيجته

بقائمة أدلة ال.بوت المقدمة منها عن التقرير الفنى المشار يليه. دون أن تشعنهى بتحصهيل 

أسههبابه وكامههل نتيجتههه األمههر الههذى يههدل بويههو  علههى أنههها لههم تمحهها ذلهه  الههدليل 

ص  لهدعوىالجوهرى التمحيا الهد ي  والكامهل الهذى يشهيهىء لهها الفرصهة للفصهل فهى ا

فأخلهت بهذل  بواجبهها القهائم علهى  عن بصر وبصيرة ـ بهل نظهرت يليهه نظهرة سهطحية

يهرورة تههد ي  البحه  فههى كهل دليههل مهن األدلههة التهى تتسههاند يليهها سههلطة االتههام فيمهها 

سا ته يهد الطهاعن مهن يتههام ص وحتهى تكهون علهى بينهة ويدرا  تهام بمهدى يتسها ه مه  

خ عهن أنهها با ى األدلة األخرى التى اسهتندت  يليهها فهى حكمهها ولههذا كهان حكمهها كاشهفا

أخلت بواجبها فى تد ي  البح  لبلوق الحقيقة التى يسعى يليها القايى الجنهائى ب هض 

 النظر عن موا ف الخصوم الما.لين فى الدعوى .
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 َأَ.َج310َفىَتطبيقَأحكامَالمـادةَ/َ،ََوتواترَقضاءَمحكمةَالنقض

َ:َََعلىَأنه،َ

إلييهها  أن المحكمههة حههين  كافيههة بههذاتهاأن تكههون مههدونات الحكههم  يجههب»           

ص  ههد ألمههت يلمامهها صههحيحا بمبنههى األدلههة القائمههة فيههها  يههت فههى الههدعوى باإلدانههة 

واألسام الذى تقهوم عليهه شههادة كهل شهاهد ويقهوم عليهه كهل دليهل ص وأنهه كيمها يتحقه  

جلهى مفصهل بحيه  ذل  ويتحق  ال هرض مهن التسهبيب فإنهه يجهب أن يكهون فهى بيهان 

يستطاع الو وف على مسوغات ما  يى به ص  أما يفراق الحكم فى عبهارات معمهاة أو 

ويعه فى صورة مجملة مجهلة ف  يحق  ال رض الذى  صده الشهارع مهن يسهتيجاب 

تسههبيب األحكههام وال يمكههن محكمههة الههنقض مههن يعمههال ر ابتههها علههى وجهههها الصههحيت 

 الوا عههههههة كمهههههها صههههههار ي.باتههههههها  ومههههههن مرا بههههههة صههههههحة تطبيهههههه  القههههههانون علههههههى

 «.  بالحكم

 337ـ ا  71ـ ر م  27ـ م  22/3/1976*   نقض 

 57ـ ا  16ـ ر م  23ـ م  10/1/1972*   نقض 

  114ـ ا  27ـ ر م  24ـ م  29/1/1973*   نقض 

 358ـ ا  83ـ ر م   26ـ م  27/4/1975*  نقض 

 26 ص ـ 4 ىن  ـ 33ـ س  12/1/1982ل    *  

  46 ص ـ 7 ىن  ـ 33ـ س  19/1/1982ل    *  

خ لقصههور بيانههه  ويذ خههالف الحكههم المطعههون فيههه هههذا النظههر فإنههه ييههحى معيبهها

خ نقيه كما سب  اإلييا .  واجبا

 

هذا ولم يكن عوار الحكم  اصراخ على ما حصلته محكمة المويهوع مهن الهدليل 

 بهههل ص  ........الهههذى اسهههتمدته مهههن تقريهههر الصهههفة التشهههريحية لج.هههة المجنهههى عليهههه / 

امتهد ليشهمل كهذل  مها حصهلته المحكمهة مهن التقريهر الطبهى الشهرعى الخهاا بإصهابة 

ص حيهه  أويههحت المحكمههة ميههمون هههذا  المجنههى عليههه / وائههل عههاطف عبههد الههرحمن
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التقريههر بقولههها مهها نصههه : ينههه أصههيب باإلصههابات الههواردة بههالتقرير الطبههى الشههرعى 

 لمتهمين )؟!( الخاا به وبهذا يقوم القصد الجنائى لدى ا

خ كههام خ لميههمون ذلهه  التقريههر  ومهها أوردتههه المحكمههة فيمهها تقههدم ال يصههلت بيانهها

 الطبى الذى اتخذته سنداخ لقيائها بإدانة المتهمين من السادم ل خير.

 

 يذ لههم تويههت المحكمههة ماهيههة تلهه  اإلصههابات التههى أصههيب بههها المجنههى عليههه

يذا كانههت يصههابات ريههية أو  طعيههة أو ومهها ص  وكنهههها ووصههفها وطبيعتههها ...........

نارية وكيفية حدو.ها ص واخلة المستعملة فى يحدا.ها ومويعها من جسهد المجنهى عليهه 

المذكور ومو هف اليهارب منهه أ.نهاء حهدو.ها وتهاري  يحهدا.ها بهه ومها يذا كانهت تتفه  

ى ـ وتل  جميعها عناصر جوهريهة كهان يتعهين عله وما ورد بأ وال شهود اإل.بات عنها

المحكمهة أن تحهيط بهها وترصهدها فهى حكمهها وأسهبابه بمها يتفه  مه  مها أوجبتهه المههادة 

يجراءات جنائية السالفة البيان ـ وكل ذل  ما يعجه محكمهة الهنقض عهن مباشهرة  310

واليتههها علههى الحكههم لمرا بههة مههدى صههحة تطبيهه  القههانون األمههر الههذى يعيههب الحكههم 

يسهتوجب نقيهه ولهو تسهاندت المحكمهة فهى المطعون فيه بقصور آخهر فهى البيهان بمها 

  يائها باإلدانة يلى أدلة أخرى لما بينها من تساند كما سب  اإلييا  .

 

خ بههدليل  وال يقههد  فههى ذلهه  ان يكههون هههذا العههوار الههذى تههردى فيههه الحكههم متعلقهها

المهتهم  /اتخذته المحكمة سنداخ لقيائها بإدانهة متهمهين آخهرين لهيم مهن بيهنهم الطهاعن 

ألن أسباب الحكم تعد وحهدة واحهدة مترابطهة األجههاء ال انفصهام بينهها ومنهها ص ال.ال  

ص ولههذا فهإن  صهور أحهد األدلهة ينسهحب والشه  علهى  مجتمعة تكونت عقيدة المحكمة

با ى أجهاء الحكم وأدلته فيتداعى بأكمله وينههار منطقهه القيهائى كليهة بالنسهبة لجميه  

خ لقصهوره فهى أحهد يذ من غير المقبهول عقه خ المتهمين ص  خ أن يكهون الحكهم معيبها ومنطقها



354 

 

خ مبرءاخ من  الة القصهور المبطهل بالنسهبة لجههء آخهر مهن ذات أسهبابه  أجهائه وصحيحا

 . وأجهائه

 

طعنهه  تتحق  به مصلحة الطاعن فى التمس  بهذا الوجهه مهن وجهوهاألمر الذى 

 حالة .بالنقض الما.ل واتخاذه سنداخ لطلب نقض الحكم محل هذا الطعن واإل

 

ـ فهى ههذه  يلى وحدة الوا عهة وحسهن سهير العدالهة والتهى تقتيهىهذا باإليافة 

الحالة ـ نقض الحكم بكافة أجهائه وحتى تستطي  محكمهة اإلعهادة الفصهل فهى الهدعوى 

برمتههها وتكههوين عقيههدتها فيههها غيههر مقيههدة ب.مههة مهها يحههول بينههها وبههين التقههدير الصههائب 

خ بما فيهم الطاعن .والسديد بالنسبة للمتهمين جميع  ا

ويذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوبا بالقصهور فهى البيهان 

 مما يستوجب نقيه .

 

َ:َالقصورَفىَالتسبيبَوالإخلالَبحقَالدفاع:َََََثانياًَ

يبين من مطالعة محاير جلسات المحكمة أن الدفاع تمس  أ.ناء المحاكمهة فهى 

يستدعاء شهود اإل.بات ص وكذل  الطبيب الشهرعى الهذى عدة جلسات متتابعة بيرورة 

لسههنة  1237ويههم المحيههر ر ههم  .............أجههرى تشههريت ج.ههة المجنههى عليههه / 

وأمرت بتأجيهل نظهر  و د استجابت محكمة المويوع لهذا الطلب.  كلى المنيا 2011

الشهرعى الدعوى وكلفهت النيابهة العامهة بهإع ن الشههود سهالفى الهذكر ص وكهذا الطبيهب 

ويهاء تقاعم سلطة اإلتهام عن تنفيذ ما أمهرت بهه المحكمهة فقهد ويم ذل  المحيرص  

متعا بههة مهه  يصههرارها علههى تكليههف تلهه    ههررت تأجيههل نظههر الههدعوى لعههدة جلسههات

 السلطة بتنفيذ  راراتها سالفة الذكر .

 



355 

 

وأصههرت علههى عههدم تنفيههذ القههرارات التههى  وظلههت النيابههة العامههة علههى مو فههها

لمحكمههة بيههرورة تنفيههذها ص واسههتمر األمههر علههى هههذا الحههال حتههى نظههرت أمههرت ا

وفى ختامها  ررت المحكمة حجه الدعوى للحكم بجلسهة  7/5/2012الدعوى بجلسة 

وفيها صهدر الحكهم المطعهون فيهه  5/9/2012.م لجلسة  2012تحدد فى شهر يونيو 

ت كليههة مههن بيههان بإدانههة الطههاعن وبههالرجوع يلههى مههدونات أسههباب الحكههم تبههين أنههها خلهه

 األسباب التى دفعت المحكمة للعهدول عهن اإلجهراءات التهى كانهت  هد أمهرت بإجرائهها

خ ص  بعهد أن  هدرت وهى سهماع الشههود السهالفى الهذكر ويهم المحيهر المشهار يليهه آنفها

وأنهه يتعهذر تكهوين عقيهدتها  أهمية ذل  التحقي  وتعلقه بالدعوى وأنه الهم للفصل فيهها

ص األمهر الهذى يصهم الحكهم بالقصهور فيه خ عهن يخ لهه بحه  الهدفاع  فيها  بل يجرائه 

بما يوجب نقيهه ص ألنهه مهن المقهرر أنهه لهئن كانهت المحكمهة حهرة فهى االسهتجابة يلهى 

طلبات الدفاع يجراء تحقي  تكميلى لعهرض عناصهر الهدعوى المطروحهة أمامهها علهى 

المحكمهة عليهها أن تسهتم  يال أنه مهن المقهرر كهذل  أن بساط البح   بل الفصل فيها ـ 

 289ص وذله  يعمهاالخ لهنا المهادة  يلى شهادة شهود اإل.بات متى طلب الدفاع سماعهم

يجراءات جنائية التى توجب على المحكمة االستجابة يلهى طلهب سهماع شههود اإل.بهات 

خ .  متى طلب دفاع المتهم سماعهم ولم يتناهل عن ذل  الطلب صراحة أو يمنا
 

 َََبأنهَوقضتَمحكمةَالنقض:َ

متى كان مها اختهتم بهه المهداف  عهن الطهاعنين  مرافعتهه ـ أو مذكرتهه النهائيهة ـ   »     

خ يسهتدعاء يهابط المباحه  لمنا شهته يعهد ـ  من طلبه أصليا القياء ببراءتهما واحتياطيا

عنههد اإللتجههاء يلههى  تلتهههم المحكمههة بإجابتههه بم.ابههة طلههب جههاهم علههى هههذه الصههورة ـ 

خ   راءةالقياء ب ير الب بهاإلخ ل ص  فإن الحكم يذ  يى بإدانة الطاعنين ص  يكون مشهوبا

  0«   بح  الدفاع

  420ـ ا  76ـ ر م   31ـ  م  17/3/1980*  نقض 

 980ـ ا  203ـ ر م  29ـ م  28/12/1978*  نقض 
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 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأن  : 

خ طلههب الههدفاع فههى ختههام مرافعتههه ـ أو مذكرتههه المصههر  بههها ـ ال»     بههراءة أصههليا

خ   سماع شاهد ي.بات أو يجراء تحقيويحتياطيا  خ جاهمها تلتههم المحكمهة   معين يعتبر طلبها

 . «البراءة متى  كانت  لم تنته يلى القياء ببإجابته 

 467ـ ا  136ـ ر م   28ـ م  23/5/1977*  نقض 

 456ـ ا   93ـ ر م   24ـ م  1/4/1973*  نقض 

  412ـ ا  86 م ـ ر 24ـ  م  26/3/73*   نقض 

 448ـ  ا  89ـ ر م  23ـ م   26/3/72*   نقض  

 105ـ ا  26ـ ر م  21ـ م  18/1/1970*   نقض 

 341ـ ا  85ـ ر م  21ـ م  2/3/1970*  نقض  

 753ـ ا  158ـ ر م  28ـ م  12/6/1977*  نقض 

 870ـ ا  179ـ ر م  33ـ م  11/11/1982*  نقض 

  979ـ ا  197 ـ ر م 34ـ م  23/11/1983*  نقض 

 

يذ أن القانون ينما يوجب سؤال الشاهد أوالخ .م يح  للمحكمهة أن تشبهدى مها تهراه         

فههى شهههادته . إلحتمههال أن تجهه  هههذه الشهههادة ـ التههى تسههمعها المحكمههة ويشبهها  للههدفاع 

 0 منا شتها ـ بما يقنعها بحقيقة  د يت ير بها وجه الرأى فى الدعوى

ـ طعهههههن  1106ـ ا   204ـ ر هههههم  36م ـ  12/12/1985*  نقهههههض 

 ق1916/55

 ق1773/31ـ طعن  350ـ ا  88ـ ر م  13ـ م  16/4/1962*  نقض 

 

أن العبههرة فههى المحاكمههات الجنائيههة هههى بالتحقيقههات التههى وذلهه  علههى تقههدير 

فيهها األدلهة سهواء إل.بهات  تجريها المحكمة بالجلسة وتسم  فى خ لهها الشههود وتحقه 

 أو نفيها عنه .التهمة يد المتهم 
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بل ين تحقي  األدلة فى المواد الجنائية بالجلسة فى حيهور المهتهم ودفاعهه ههو 

واجههب المحكمههة فههى المقههام األول وال يجههوه بحههال أن يكههون رهههن مشههيئة المههتهم أو 

 . دفاعه

  

 َوقدَقضتَمحكمةَالنقضَفىَالعديدَمنَأحكامهاَبأن:َ

فهى المقهام األول وواجهب   واجهب المحكمهةههو تحقي  األدلة فهى المهواد الجنائيهة  »    

فهى  وب هض النظهر عهن مسهل  المهتهمعلى المحكمة تحقي  الهدليل مهادام تحقيقهه ممكنها 

اليصههت أن يكههون رهههن شهأن  هههذا الههدليل ألن تحقيهه  أدلههة اإلدانههة فهى المههواد الجنائيههة 

  0« مشيئة  المتهم أو المداف  عنه

  442ـ ا   84ـ ر م 29ـ م 24/4/78* نقض 

 821ـ ا  185ـ ر م  35ـ م 25/11/84* نقض 

 621ـ ا  124ـ ر م  34ـ م 11/5/83* نقض 

  2ـ ا  2ـ ر م / 7ـ مجموعة القواعد القانونية ـ ج  5/11/45* نقض 

 113ـ ا   120ـ ر م   7ـ مجموعة القواعد القانونية ـ ج  25/3/46* نقض 

 

 ََكماَقضتَمحكمةَالنقضَبأن:َ

الهههذى تجريهههه  التحقيههه  الشههفوى الجنائيهههة  أن تبنهههى  علههى األصههل فهههى األحكههام»    

المحكمههة بالجلسههة  وتسههم  فيههه فههى مواجهههة المههتهم شهههادات الشهههود مههادام سههماعهم 

  0«ممكنا 

  870ـ ا  179ـ ر م  33ـ م  11/11/82* نقض 

 120ـ ا  21ـ ر م  29ـ م 30/1/78* نقض 

 412ـ ا  86ـ ر م  24ـ م  26/3/73* نقض 

 456ـ  ا  93ـ ر م  24ـ م  1/4/73* نقض 
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 َوقدَجرىَقضاءَالنقض:َ

ـ ومهن شهأنه لهو صهت أن  دفاعه تكذيب شاهد اإل.باتيذا كان الدفاع  د  صد من  »    

خ علهى المحكمهة أن تمحصهه وتقسهطه يت ير به وجه الهرأى فهى الهدعوى  فقهد كهان لهامها

خ يلى غايهة األمهر فيهه هه ين ههى رأت أو تهرد عليهه ب حقه بتحقي  تجريه بلوغا مها يشُدحيش

بقالهة اإلطمئنهان يلهى يطراحه أما و هد أمسهكت عهن تحقيقهه وكهان مها أوردتهه رداخ عليهه 

ا وال الشاهد غير سائ  لما ينطوى عليه من مصادرة الهدفاع  بهل أن ينحسهم أمهره فهإن 

خ   0« حكمها يكون معيبا

 714ـ ا  124ـ ر م  41ـ م  10/5/1990*  نقض 

 

 ََضَبأنهكماَقضتَمحكمةَالنق:َ

بمها يطهاب  أو يخهالف  غيهره مهن فهى التحقيقهات  ال يتعل  بما أبداه سماع الشاهد »    

ويسه  الهدفاع منا شهته يظههارا لوجهه الحقيقهة   فى جلسة المحاكمهةبل بما يبديه  الشهود

»0 

 969ـ ا  144ـ ر م  24ـ م 3/6/1973* نقض 

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

 

ال من ذل  القول بأن المحكمة و د رفيهت يجهراء ذله  التحقيه  وعهدلت وال ين

خ بمها يمكنهها مهن الفصهل فيهها ـ  خ كافيا عن يجرائه ألن الوا عة  د ويحت لديها ويوحا

ألن ت وة أ هوال شههود اإل.بهات بالجلسهة مهن األجهاهات التهى رخها بهها الشهارع فهى 

ـ فهإذا مها تمسه  الهدفاع بسهماعها  حالة عدم تمس  المتهم بسماع شهادة ههؤالء الشههود

 فإن على المحكمة اإلستجابة يلى طلبه طالما أن سماعهم ممكن وليم متعذراخ .

 ََوقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه:َ
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علههى المحكمههة أن تعههاون الههدفاع فههى أداء مأموريتههه وأن تههأمر بالبحهه  عههن »      

 «.    لجأ يليها الشاهد ويحياره ولو بالقوة ألداء الشهادة مادام  الدفاع  د

 ـ  4 ـ مجموعهة القواعهد القانونيهة ـ محمهود عمهر ـ جهـ 28/3/1983نقهض *  

 176 ا   ـ 186 ر م

 

كما أن هذا التخلف من جانب هؤالء الشهود ال يفيد أن سهماعهم أصهبت متعهذراخ 

وذله  علهى الفهرض جهدالخ بهأن سهلطة اإلتههام  امهت بهإع نهم وفه  مها جهرى بهه  ههرار 

 ن استجابت لطلب سماعهم .المحكمة بعد أ

 

التفهههرم فهههى وجهههه الشهههاهد وحالتهههه النفسهههية و هههت أداء الشههههادة ههههذا يلهههى أن 

 . ومراوغاته أو ايطرابه وغير ذل  مما يعين القايى على تقدير أ واله ح   درها

 

ولهذا فقد كان على محكمة المويوع أن تفست صدرها وتتمهل  بهل الحكهم فهى 

اإل.بههات الههذين تمسهه  الههدفاع وأصههر علههى سههماعهم  الهدعوى حتههى تسههم  أ ههوال شهههود

الحتمههال أن تجههىء الشهههادة التههى تسههمعها المحكمههة ويشبهها  للههدفاع منا شههتها بمهها يقنعههها 

ب ير ما ا تنعت به من األدلة التى عولت عليها ـ يذ ال يجوه بحهال التنبهؤ بمها  هد تسهفر 

 .  شتها من الدفاععنه شهادة الشهود المذكورين  بل سماعهم بالجلسة وبعد منا

 

ويذ خههالف الحكههم المطعههون فيههه هههذا النظههر ولههم تسههتجب لطلههب الههدفاع سههماع 

شهود اإل.بات التى سا تهم سلطة اإلتهام فى  ائمة أدلة ال.بوت كأدلة ت.بت يدانهة المهتهم 

عههن الجههرائم المسههندة يليههه بههأمر اإلحالههة كمهها لههم تسههتجب المحكمههة كههذل  بطلههب يههم 

محكمههة  ههد أمههرت بيههمه دون أن تيههمن حكمههها .مههة أسههباب الالمحيههر الههذى كانههت 

ـ فهإن حكمهها يكهون  لعدولها عن هذا اإلجراء الذى رأت أنه الهم للفصهل فهى الهدعوى
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خ واجههب الههنقض لقصههوره ويخ لههه بأصههول المحاكمههات الجنائيههة بمهها اسههتوجب   معيبهها

 نقيه .

 

َ:َََوقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه

طلههب مههن طلبههات الههدفاع  متههى  ههدرت المحكمههة جديههةمههن المقههرر أنههه »             

وأنهه  يذا  ص   ال يجوه أن  تعدل عنه اخ  ألسهباب تبهرر ههذا العهدولله  فإنه  فاستجابت

خلت مدونات الحكم  مما يبرر عدول  المحكمة عن هذا الطلب فإن  الحكهم  المطعهون 

 «  فيه  يكون   د أخل بح  الدفاع للطاعن

 176 ا ـ 39 ر م ـ 24 ـ م 11/2/1973*  نقض 

  

وال ينههال مههن عههوار الحكههم لهههذا السههبب أن يكههون الههدفاع  ههد تنههاهل عههن طلههب 

خ بالهدفاع وحهده بهل سماع شهود اإل.بات بجلسة المرافعة ص  ألن األمر هنها لهم يعهد متعلقها

يتعلهه  كههذل  بالمحكمههة ذاتههها التههى رأت جديههة طلههب الههدفاع السههالف الههذكر وأنههه الهم 

وأنها ال تستطي  تكوين عقيدتها فيها  بهل سهماع ههؤالء  ى ومتعل  بهاللفصل فى الدعو

خ ومن .م فقهد كهان علهى  الشهود وكذل  الطبيب الشرعى ويم المحير المشار يليه آنفا

 المحكمة أن تصر على يجراء ذل  التحقي  الذى  درت أهميته ولهومه .

 

أن ان عليهها ومتى رأت أن الهدعوى ليسهت فهى حاجهة يلهى ههذا التحقيه  فقهد كه 

ـ طالما أنهها كانهت  هد أمهرت بهإجراء ذله   تيمن حكمها أسباب هذا العدول ومبرراته

التحقي  وأصرت عليه بعدة جلسات ـ ولذل  فهإن عهدولها علهى ههذا النحهو ودون يبهداء 

يشعد خل خ أصاب يجراءات المحاكمهة وعهواراخ شهابها .مة أسباب مقبولة تبرره وتسوغه 

ذا الطعن بناء علهى تله  اإلجهراءات المعيبهة فإنهه يكهون بهاط خ محل هويذ صدر الحكم 

خ نقيه كما سب  البيان .  بدوره واجبا
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وجههدير بالههذكر أن األهميههة البال ههة لطلههب سههماع الشهههود سههالفى الههذكر والههذى 

يتسهاند مه  االيهطراب الشهامل والتنها ض الوايهت  درت المحكمة أهميته وجوهريته 

يذ لهم تسهتقر تله  ص  ى مراحهل التحقيه  االبتهدائى المختلفهةبين أ وال هؤالء الشههود عله

األ وال على حال ولم تجم  على يتهام وايت للطهاعن وغيهره مهن المتهمهين يمكهن أن 

وعلهى نحهو مها أشهار يليهه  يقام عليه ا تناع تام بإدانتهم و.قة مطلقة بهأنهم شههدوا بهالح 

م المحكمههة عههن يجههراء ذلهه  الههدفاع فههى مرافعتههه أ.نههاء المحاكمههة ص ولهههذا كههان تقههاع

خ غيههر التحقيهه  بمعرفتههها بالجلسههة فههى حيههور المتهمههين ودفههاعهم  أمههراخ شههاذاخ وعهوفهها

مبههرر ممهها كههان يتعههين معههه علههى المحكمههة أن تيههمن حكمههها وأن تفصههت فههى أسههباب 

عهن يجهراء ذله  التحقيه  الهذى كانهت  هد أمهرت بهه فهى  حكمها عن أسباب هذا العدول

أن رأت وبح  انه طلب جوهرى ال ترشت له و هائ  الهدعوى  عدة جلسات متعا بة بعد

يفريهه كهذل  وما  امت عليه بشهادة هؤالء الشهود فى التحقيه  االبتهدائى فحسهب بهل 

ص ولهذا كهان يحجهام المحكمهة عهن  المنط  والتفكير السليم وأصول المحاكمات الجنائية

 أمهراـ مكن ولهيم مسهتحي خ رغم أنه مـ  غير مبرريجراء التحقي  النهائى المشار يليه 

يشوبه  در كبير من التعسف في خ عن يهداره ألصول المحاكمات الجنائيهة بمها عابهها 

خ كذل  بما أوجب نقيه .  ولهذا كان الحكم الذى صدر بناء عليها معيبا

 

وخ صة ما تقدم أن دفاع الطاعن وين كان  د تناهل عن سهماع شههود اإل.بهات 

اء الطبيهب الشهرعى لمنا شهته فهى تقريهره ويهم المحيهر سالفى الهذكر وطلهب اسهتدع

خ ص وأن تناهلهه عهن سهماع شههود اإل.بهات سهالفى الهذكر أمهر يملكهه ومهن  المنوه عنه آنفا

حقه التناهل عنه ص وللمحكمهة أن تسهتجيب لههذا التنهاهل أو تصهر علهى طلهب سهماعهم 

شههود اإل.بهات يال أن طلبات الدفاع لهم تكهن  اصهرة علهى طلهب سهماع يذا رأت ذل  ؛ 

بل شملت طلب استدعاء الطبيب الشرعى الهذى أعهد تقريهره عمها أسهفر عنهه  ص وحدهم
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وكهذل  يهم المحيهر المهذكور إل.بهات عهدم جديههة  .......تشهريت ج.هة المجنهى عليهه /

 . اإلتهام الموجه للمتهمين ومنهم الطاعن

 

خ  بههإرادة وعلههى ذلهه  فههإن اسههتجابة المحكمههة للطلبههين األخيههرين لههم يعههد مرهونهها

بل شاركته المحكمة فى يصرارها علهى يجهراء التحقيه  بمعرفتهها فهى الطاعن وحده ص 

الجلسههة فههى شههأن الههدليلين المههذكورين وهمهها شهههادة الطبيههب الشههرعى ويههم المحيههر 

 . السالف الذكر

 

فهإن  هرار المحكمهة بطلهب ويذا كان الطاعن  هد تنهاهل عهن طلبهه فهى شهأنهما ص 

خ ب ض النظر عن تنهاهل الطهاعنيجراء التحقي  فى هذا الص ودفهاع بها ى  دد يظل  ائما

كان يستلهم من المحكمة أن تبين فهى حكمهها أسهباب عهدولها عهن يجهراء المتهمين مما 

كانت  د أمرت به وأصرت عليهه. وبعهد أن رأت أنهه الهم لتكهوين عقيهدتها فهى  تحقي 

 الدعوى وال يمكنها الفصل فيها دون يجرائه.

 

خ مههن يذ يعههد يمسههاكها عهه يههروب ن يبههداء أسههباب سههائ ة لهههذا العههدول يههربا

 التعسهف وصهورة مهن صهور الهتحكم ويسهاءة اسهتعمال السهلطة يأبهاه المنطه  القيههائى

خ بالفسهاد فهى  وال يسوغه ص ولهذا بات الحكم فهوق  صهوره ويخ لهه بحه  الهدفاع مشهوبا

 االستدالل والتعسف فى االستنتاج بما يستوجب نقيه .

 

 

 

َ:َورَآخرَفىَالتسبيبقصََ:ََثالثاًَ
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 حصلت محكمة المويوع وا عة الدعوى التى  يهت بإدانهة المتهمهين الخمسهة 

ين مشهاجرة نشهبت بهين  »األول ومنهم الطاعن )المتهم ال.اله ( عنهها بقولهها مها نصهه 

وانتههههت  12/8/2011يهههوم  .............والمهههتهم ال.هههانى ............المجنهههى عليهههه 

)الخهامم( باليهرب فايهمرها فهى نفسهه  ...........المهتهم/ بتعدى المجنى عليه على 

)الرابه (  والمتهمهين)الطهاعن( ص  المهتهم ال.اله  ص و/ المهتهم األول واتف  م  كل من / 

ص و )الخههامم( علههى  تلههه واعههدوا لههذل  أسههلحة بييههاء وتوجهههوا يلههى حيهه  علمههوا 

أحهد.وا بهه اإلصهابات بتواجده وما ين ظفروا به حتهى وجههوا يليهه عهدة طعنهات  اتلهة ف

 الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته .

 

خ انعقههد بههين المتهمههين ومههؤدى ذلهه  أن المحكمههة  خلصههت يلههى أن هنهها  اتفا هها

وانتههت المحكمهة فهى ختهام حكمهها  ........... /الخمسة األول على  تل المجنهى عليهه 

مجنهههى عليهههه المهههذكور عهههدة طعنهههات يلهههى أن المتهمهههين ال. .هههة األول  هههاموا بطعهههن ال

استقرت فى أماكن متفر ة مهن جسهمه حهال تواجهد المتهمهين الرابه  والخهامم بهرفقتهم 

علهههى مسهههر  الجريمهههة لشهههد آهرههههم فأحهههد.وا بهههه اإلصهههابات المبينهههة بتقريهههر الصهههفة 

 التشريحية والتى أودت بحياته.

 

تخلصهت منهها تبين المحكمة فهى حكمهها األدلهة والقهرائن التهى اسوذل  دون أن 

علههى ارتكههاب تلهه  الجريمههة  المتهمههين الخمسههة سههالفى الههذكر .بههوت هههذا اإلتفههاق بههين

ـ   يت بمساءلتهم متيامنين بعقوبة السجن المؤبهد يهد كهل مهنهموالذى على أساسه 

خ عهن  تهل المجنههى عليهه  بحيهه  يكهون كههل باعتبهار أن االتفهاق يوحههد  مسهئوليتهم جميعهها

 . لو لم يكن هو مرتكبه بشخصه وبذاتهمنهم مسئوالخ عن فعل اخخر و
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والتواطهؤ مرسه خ ال يسهتخلا منهه أن وجاء حدي  المحكمهة عهن ذله  االتفهاق 

يرادة كههل مههنهم  ههد ت  ههت مهه  يرادة اخخههرين وتطابقههت علههى ارتكههاب الجريمههة سههالفة 

تهم  وأن و وعها كهان بنهاء علهى يعهداد مسهب  وتهدبير سهاب  وخطهة مويهوعةص  الذكر

وتلهه  هههى العناصههر ال همههة لتههوافر ة بعههد أن  ههام كههل مههنهم بههدوره فيههها ـ تنفيههذها بد هه

 عن تل  الجرائم بطري  التيامن فيما بينهم . االتفاق الذى يؤدى يلى مسئوليتهم

فقههد كهان علهى المحكمههة أن تبهين العناصهر والقههرائن التهى ت.بهت تههوافر ومهن .هم 

ويسهتفاد منهها فهى جهانبهم ص  .بوتهه االتفاق بين المتهمين واألدلة التى استدلت منها على

ـ ولكهن  أن يرادة كل منهم  د اتحدت وت  ت م  يرادات البا ين على  تل المجنى عليه

وجههود التواطههؤ بههين المتهمههين  افتريههتالمحكمههة لههم تقههدم فههى حكمههها تلهه  األدلههة ص و

الخمسهة األول المههذكورين علههى غيههر أسههام وا عهى وصههائب وسههديد ص األمههر الههذى ال 

وأصول االستدالل الصحيت عند القياء باإلدانة والذى يستلهم أن تبهين المحكمهة  يتف 

خ الرتكهاب تله  الجريمهة  فى حكمها األدلة المؤدية ل.بوت ت  ى يرادات المتهمين جميعا

بما يؤدى فى النهاية يلى هذه النتيجة التى تحمهل  يهاء الحكهم بهإدانتهم عهن مسهاهمتهم 

 ية التيامنية والتى تجمعهم وتوحد مسئوليتهم عنها.فى و وعها على أسام المسئول

 

 .........واكتفت المحكمة فى حكمها باالستناد يلى وا عة تعدى المجنهى عليهه / 

على المتهم الخامم باليرب فى اليوم الساب  علهى الوا عهة ـ يذ أن تله  الخصهومة ـ 

ههؤالء المتهمهين ين كانت تكفى ألن يتهوافر بهها مجهرد تهوارد خهواطر بفرض .بوتها ـ 

 السالف الذكر  .  وتوافقهم على ارتكاب جريمة التعدى على المجنى عليه

 

يال وهذا التواف  وتوارد الخواطر لدى المتهمهين الخمسهة ين كهان أمهراخ وارداخ ـ 

أنه ال يفيد معنهى االتفهاق بيهنهم وتطهاب  يرادتههم وت  يهها علهى ارتكهاب الجريمهة التهى 

ومههن .ههم فهه  محههل لمسههاءلة المتهمههين عههن نيههة مشههتركة بيههنهم  و عههت فههى اليههوم التههالى
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بل يظل كل منهم مسهئوالخ عهن فعلهه ص  سالفى الذكر ومنهم الطاعن على سبيل التيامن

 . الشخصى وحده وال يشسأل عن فعل ارتكبه غيره

 

لهدى ههؤالء المتهمهين   صرت المحكمة كذل  فى بيان ركن القصد الجنهائىكما 

خ علهى تههوافر  صهد االشههترا  والمسهاهمة لهدى كههل مهنهم فههى وههذا الهركن يعتمههد أ ساسها

اإلسهام فهى تله  الجريمهة والتهداخل فهى و وعهها بموجهب األفعهال الماديهة التهى و عهت 

 من كل منهم .

 

يليههها أدنههى  يتعههين بيانهه بأسههباب وايههحة وأدلههة  اطعهة ال يتطههرقوههذا القصههد 

التهى و عهت مهن  ئ  الماديهةو هت معاصهر لحهدو  الو هاش  أو أ ل احتمهال وذله  فهى 

 المتهمين .

 

أن تبهين فهى حكمهها تهوافر رابطهة السهببية كما كان ينب ى كهذل  علهى المحكمهة 

وههى وفهاة المجنهى عليهه /  بين الفعهل المسهند لكهل مهن المتهمهين والنتيجهة التهى حهد.ت

كفهى وال يوأفعهالهم المؤ.مهة ـ  بحي  ما كانت تل  النتيجة تق  لهوال نشهاطهمص  .........

فى هذا المقام مجرد القول بأن الخصهومة التهى نشهأت بسهبب الحهاد  الهذى حهد  فهى 

أو سههب  اإلصهرار لههديهم  اليهوم السههاب  علهى الوا عههة الما.لهة كههاف ل.بهوت ذلهه  االتفهاق

لقتههل المجنههى عليههه السههالف الههذكر أو أن كهه  مههنهم  صههد اإلسهههام مهه  اخخههرين فههى 

 ارتكاب الجريمة المذكورة .

 

واألصههل أن ال يشسههأل الجههانى يال عههن فعلههه ص  ن التيههامن ال يفتههرضولمهها كهها

الحكهم و هد وال محل لمساءلته عن فعل ارتكبه غيره ـ ومهن .هم يكهون  الشخصى وحده

 صههر فههى بيههان كافههة العناصههر التههى يمكههن أن يسههتخلا منههها وجههود االتفههاق المسههب  

علهههى ارتكههاب تلههه  وسههب  اإلصههرار السهههاب  والنيههة المبيتهههة بههين المتهمهههين الخمسههة 
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والتهى حهد.ت فهى اليهوم التهالى ـ وأنهها و عهت  ...../  الجريمة وهى  تل المجنهى عليهه

بناء على االتفاق المهعوم بينهم وسب  اإلصرار المهدعى بهه مهن جانهب سهلطة اإلتههام 

 كما ورد بدفاع الطاعن .

 

ف وال يرف  هذا العوار عن الحكم ما ذهبت يليه المحكمة عنهد حهدي.ها عهن ظهر

المشدد لجريمة القتل العمد التى  يت بإدانة المتهمهين الخمسهة عنهها ـ  سب  اإلصرار

يذ ا تصرت فى حكمها على مجرد القول بأنه يسهتفاد مهن ظهروف الوا عهة وم بسهاتها 

وأن المتهمين الخمسة أصروا على االنتقام لما حد  من تعدى وا   مهن المجنهى عليهه 

أنههم مها ظفهروا ب هريمهم حتهى  هاموا بتنفيهذ مها اتفقهوا على أحدهم فى اليوم السهاب  ص و

عليهه وأحهد.وا يصهابته التههى أودت بحياتهه علهى النحهو الههوارد بهأ وال شههود اإل.بهات ـ 

ألن المحكمههة لههم تتحههد  فههى حكمههها عههن تلهه  العناصههر التههى استخلصههت منههها تههوافر 

كهابهم ألفعهال ظروف سب  اإلصرار لدى هؤالء المتهمين والذى يلهم لقيامه .بهوت ارت

 التعدى يد المجنى عليه بعد أعمال الفكر ودروبه بعيداخ عهن .هورة ال يهب واإلنفعهال

. 

 

كمهها أن مجههرد حههدو  وا عههة التعههدى السههابقة ال تعنههى باليههرورة أن الو ههائ  

المسهندة للمتهمههين  هد حههد.ت بنههاء علهى نيههة مبيتهة وتصههميم سههاب  ويعهداد مسههب  علههى 

خاصهههة وأن األدوات المسهههتخدمة فهههى ارتكابهههها ص  و هههوع جريمهههة القتهههل التهههى حهههد.ت

وال يحتهاج حياهتهها واسهتعمالها فهى التعهدى يلهى ترتيهب أو يعهداد  متوافرة لدى الجمي 

سهابقين علهى و هوع الجريمههة ص وبهذل  تكهون المحكمهة و ههد  صهرت فهى بيهان عناصههر 

ذلهه  االتفهاق المهعههوم بهين المتهمههين ص وكههذا سهب  اإلصههرار لهديهم ـ و ههد ترتهب علههى 

خطأها فى مساءلة المتهمين ومنهم الطاعن بطري  التيهامن عهن النتيجهة التهى حهد.ت 
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وهههى وفههاة المجنههى عليههه متههأ.راخ بإصههابته ص وهههذا القصههور المههؤ.ر فههى منطهه  الحكههم 

 وصحة استدالله يستوجب نقيه واإلحالة .

 

ـ فههى اسههتظهار وبيههان هههذين العنصههرين  األهميههة البال ههة لقصههور الحكههموتبههدو 

المهعهوم بههين المتهمهين المههذكورين علهى  تههل المجنهى عليههه  االتفههاقجهوهريين وهمها ال

فهى أنهه متهى انتفهى ههذان لهديهم الرتكهاب ههذا اإل.هم وتله  الجريمهة ـ  وسب  اإلصرار

خ فإنه ال محهل لمسهاءلة المتهمهين سهالفى الهذكر عهن جريمهة  تهل المجنهى  العنصران معا

خ ص بينهم ص بمعنى أنعليه بطري  التيامن  ه ال يجوه مساءلتهم عن تل  الجريمهة جميعها

الههذى ارتكبههه يههد المجنههى عليههه /  بههل ينب ههى مسههاءلة كههل مههنهم عههن فعلههه الخههاا

 عن فعل ارتكبه غيره . وحده ص دون مساءلته ..........

 

تحديهد الجهانى الهذى أحهد  بهالمجنى عليهه ويترتب على ذل  أن علهى المحكمهة 

من بين يصهاباته المتعهددة التهى لهم التى أودت بحياته  تل  اليربة التى أحد.ت يصابته

 يكن لها دخل فى وفاته .

 

فههإذا تعههذر عليههها ذلهه  التحديههد فإنههه يتعههين عليههها مؤاخههذة المتهمههين ومههن بيههنهم 

ص وهو فعل اليهرب وحهده الهذى  الطاعن على أسام القدر المتيقن فى جانب كل منهم

والمكهون لجريمهة اليهرب العمهد  ...........يتيمن المسهام بسه مة المجنهى عليهه / 

دون أن يتحمهل أى مهنهم تله  النتيجهة التهى  عقوبات 242لمادة المنصوا عليها فى ا

حد.ت من بعض يصهابات المجنهى عليهه وليسهت جميعهها والتهى أودت بحياتهه ص وذله  

 بعد تخلف نية القتل .
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ه فههى وبهههذا يكههون  صههور الحكههم فههى بيههان هههذين العنصههرين لههيم مههؤ.راخ وحههد

بهل مهؤ.راخ كهذل  فهى النتيجهة التهى انتههى يليهها صحة وس مة منط  الحكم القيائى ص 

 يت بإدانة الطهاعن وبها ى المتهمهين الخمسهة عنهها بحيه   وفى وصف الجريمة التى

مه  سهب   يشستبعد ـ بعهد انتفهاء  نيهة القتهل وع  هة السهببية ـ وصهف جنايهة القتهل العمهد

والهذى عا بهت  للموت بناء علهى االتفهاق فيمها بيهنهماإلصرار وكذل  اليرب المفيى 

بعقوبة السجن المؤبد ويحل محله وصف الجنحهة المنصهوا عليهها فهى المحكمة عنه 

م  الفرق الهائل بهين الجهريمتين ـ  عقوبات والمعا ب عليها بعقوبة الحبم 242المادة 

خ لمرتكبيها   .المذكورتين ووصفهما والعقوبة المنصوا عليها  انونا

 

 َََوقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه:َ

خ علههى أركههان مههن المقههرر أن  »       اإلتفههاق يتطلههب تقابههل اإلرادات تقههاب خ صههريحا

وههو غيهر التوافه  الهذى ههو تهوارد خهواطر تكهون محه خ لهه ص ـ   الوا عة الجنائية التى

على ارتكاب فعل معهين ينتويهه كهل واحهد مهنهم فهى نفسهه مسهتق خ عهن اخخهرين  الجناة

ولههو كههان كههل مههنهم علههى حههده  ههد أصههر علههى مهها   دون أن يكههون بيههنهم اتفههاق سههاب 

هو ماال يستوجب مساءلة سائر من اتفقوا على فعهل ارتكبهه تواردت الخواطر عليه ص و

فى األحوال المبينة فى القانون علهى سهبيل الحصهر ـ كالشهأن فيمها نصهت  بعيهم  يال  

أما فى غير تله  األحهوال فإنهه يجهب لمعا بهة من  انون العقوبات ـ  243عليه المادة / 

  أو شريكا بالمعنى المحهدد فهى القهانونالمتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاع خ فيه 

»0 

 369ـ ا  76ـ ر م  30ـ م   3/1979/ 19* نقض  
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 َََكماَقضتَمحكمةَالنقضَبأن:َ

ينتويهه كههل واحههد علههى ارتكهاب فعههل معههين  هههو تههوارد خهواطر الجنههاةالتوافه   »      

دون أن يكون بينهم اتفاق ساب  ولو كان كهل مهنهم  فى نفسه مستق  عن اخخرينمنهم 

ال يسهتوجب مسهاءلة سهائر ص  وههو  على حدة  د أصر على ما تواردت الخواطر عليهه

ص يال  فهى األحهوال المبينهة فهى القهانون علهى سهبيل  من توافقوا على فعهل ارته ه بعيههم

أمها فهى غيهر تله  مهن  هانون العقوبهات .  243نصت عليه المهادة  الحصر كالشأن فيما

األحههوال فإنههه يجههب لمعا بههة المههتهم عههن فعههل ارتكبههه غيههره أن يكههون فههاع  فيههه أو 

 «.  مشتركا بالمعنى المحدد فى القانون

  718ـ ا  136ـ ر م  16ـ م  19/10/1965نقض *  

ـ ا  847ـ ر هم  7عمهر ـ جهـ  ـ مه  القواعهد القانونيهة ـ محمهود 28/3/1949 نقض*  

811 

 

 َََوقضتَبأن: 

فعهل معهين واتجهاه  التواف  هو توارد خواطر الجنهاة علهى ارتكهاباألصل أن »        

دون أن يكهون هنها  .مهة اتحهاد بهين كل منهم بذاته يلى ما اتجهت يليه خهواطر البها ين 

 «.  يرادتهم

  544 ا ـ 106  ر م ـ 18ـ م  18/4/1967 *  نقض    

 

 َََوقضتَبأن:َ

ينما يق  بين المتهمين فجهأة فهى اللحظهة التهى تسهب  التواف  على ارتكاب الجريمة »   

 « وال تعارض بين انتفاء سب  اإلصرار وبين التواف  على ارتكاب الجريمة و وعها

  308 ا ـ 86 ر م ـ 9ـ  م 18/3/1958نقض  *        
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 ََكماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه:َ

المقهرر أنههه متهى دان الحكههم المتهمهين فههى جريمهة اإلشههترا  فهى الفعههل  مهن »         

ص   فهإن عليهه أن يسهتظهر عناصهر ههذا اإلشهترا  وطريقتههبطريقى اإلتفاق والمسهاعدة 

وأن يبين األدلهة الدالهة علهى ذله   بيانها يويهحها ويكشهف عهن  يامهها وذله  مهن وا ه  

كهههان يهههدل علهههى التوافههه  بهههين فهههإذا كهههان مههها أورده الحكههم  وين ص الههدعوى وظروفهههها 

ال يفيد اإلتفاق كطري  من طرق اإلشترا  ألنه اليكفهى لقيامهه مجهرد تهوارد   المتهمين

ص  األمهر  الخواطر بل يشترط فى ذل  أن تتحهد النيهة علهى يرتكهاب الفعهل المتفه  عليهه

الذى لم يدلل الحكم على توافره بل  نفاه فى صهراحة كمها لهم ي.بهت فهى حه  الطهاعنين 

كهان مجههرد التوافه  ال يرتههب فههى فر اإلشههترا  بهأى طريهه  آخهر حههدده القههانون ص وتهوا

صههحيت القههانون تيههامنا بههين المتهمههين فههى المسههئولية الجنائيههة بههل يجعههل كهه  مههنهم 

ص وكان الحكم مهن جههة أخهرى لهم ي.بهت فهى حه   مسئوال عن نتيجة  فعله الذى ارتكبه

خ بالقصهور المتهمين أنهم ساهموا فى  تل جمي  المجنى عل يهم ـ فإنه بهذل  يكهون مشهوبا

 «مما يستوجب نقيه 

  619ـ ا  122ـ ر م  15ـ م  26/10/1964*    نقض 

 

 َوقضتَكذلكَبأنه:َ

ال يسههتقيم أن ينسههب يلههى أحههد المتهمههين أنههه شههري  لمههتهم آخههر فههى يصههابته  »      

 .بههوت يسههتلهمللمجنههى عليههه التههى أحههد.ت العاهـــههـة أو الوفههاة ص ـ فاإلشههترا  الجنههائى 

فاإلتفههاق يتطلههب تقابههل اإلرادات تقههاب خ صههريحا علههى ص ـ  وهههو غيههر التوافهه  اإلتفههاق

كمها وأن  ص وطبيعة المشاجرات اللحظية الطارئهة تهأبى ذله  ص   اركان الوا عة الجنائية

ي.بت .بوتها مؤكهداخ  وامهه مها نصهت عليهه  ص ـ وينما يجب أن اإلشتـــــــرا   ال يفترض

عقوبات  التى تشترط لتحقه  اإلشهترا  ـ .بهوت اإلتفهاق أو التحهريض أو  04المادة / 

المساعدة ص ـ وأن تق  الجريمة بناءخ على ذل  ص ـ وأن ي.بت فى ح  الشهري  أنهه تهدخل 
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 اليتحقه  يال  يذا .بهت أن الشهري  تدخ خ مقصوداخ يتجاوب صداه م  فعله ألن اإلشترا 

 0«ا ها  اصد يحدا.ها والمساهمة فى يرتكابههو عالم بو  صد اإلشترا  فى الجريمة

 ق  17/  1833ـ فى الطعن  7/10/1947*    نقض  

  910ـ ا  250ـ ر م  7ـ م  26/6/1956*    نقض  

 369ـ ا  76ـ ر م  30ـ م 19/3/1979*    نقض   

 709ـ ا  230ـ ر م   1ـ م  1950/  30/5*   نقض   

 439ـ ا  144ـ ر م  6ـ م  11/1/1955*   نقض   

 108ـ ا  24ـ ر م  20ـ م 13/1/1969*   نقض   

 1531ـ ا  450ـ ر م  6ـ م 1955 /12 /26*   نقض   

      

خ  ص    ليم غوالخ  يلح  األبرياء ب ير يوابط وي.بات االشترا        وليم رجما

 0  بال يب والظن والتهويم ب  أصول  وال يوابط

 

 ََوقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه:َ

بطريههه  االتفهههاق   بجريمهههة األشهههترا  لمههها كهههان الحكهههم  هههد دان الطهههاعن »         

فقهد كهان عليهه  أن يسهتظهر عناصهر ههذا األشهترا  وطريقتهه وان يبهين والمساعدة ص 

عهن  يامهها ص وذله  مهن وا ه  الهدعوى  االدلة الدالة على ذل  بيانها يويهحها ويكشهف

الطهاعن مكانها خاليها فهى اصهول تهر   مهن مجهردص بيهد ان مها أورده الحكهم  وظروفها

اليفيهد فهى ذاتهه االتفهاق  0ايصاالت  التوريهد واجرائهه ايهافة بخهط يهده بعهد التوريهد 

ن تتحهد النيهة علهى ارتكهاب الفعهل من طرق االشترا  ص اذ يشترط فهى ذله  ا كطري 

فههى حهه  الطههاعن  لههم ي.بههتص كمهها  هههو مههالم يههدلل الحكههم علههى تههوافرهص و المتفهه  عليههه

  0 ترا  بأى طري  اخر حدده القانونتوافر االش
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لمهها كههان ماتقههدم فههان الحكههم المطعههون فيههه يكههون  اصههرا  صههورا يعيبههه بمهها        

  0«يستوجب نقيه 

 778ـ ا  153ـ ر م  34ـ م  15/6/1983* نقض       

 

 َََوقضتَكذلكَبأنه:َ

شهترا  فهى من المقرر أن الحكم متى كان  د  يى بإدانة المتهم فهى جريمهة اإل »     

عليهه أن يسهتظهر عناصهر ههذا اإلشهترا  ون الجريمة بطريقى اإلتفاق والمساعدة فإن 

خ  يويحها ويكشف عن  يامهها وذله  مهن وا ه  الهدعوى  يبين األدلة الدالة على ذل  بيانا

 0« وظروفها ويال  كان  اصر البيان

 480ـ طعههن ر ههم   619ـ ا 122ـ ر ههم  15ـهه م26/10/1964*  نقههض 

 ق 34لسنة

 

 َََكماَقضتَمحكمةَالنقضَبأن:َ

شههههرطه ورود القرينههههة علههههى وا عههههة  جههههواه ي.بههههات اإلشههههترا  بههههالقرائن ص »        

ص  و الهت فهى واحهد مهن  مه  صهحة االسهتنتاج وسه مته التحريض أو اإلتفاق فهى ذاتهه

 عيون أحكامها أن : 

تكهون ئن أن جواه ي.بات االشهترا  بطريه  االسهتنتاج يسهتنادا الهى  هرا مناط »        

يسهتخ ا الحكهم  وأن يكهون على وا عة التحريض أو االتفاق فى ذاته القرائن منصبة

ـ فهإذا كانهت األسهباب التهى  أو القانون م  المنط  للدليل المستمد منها سائ ا ال يتجافى

أعتمد عليها الحكم فى يدانهة المهتهم والعناصهرالتى أسهتخلا منهها وجهود االشهترا  ال 

مهن حه  الر ابهة علهى   فعندئهذ يكهون لمحكمهة الهنقض بمها لههانتهى يليهه تؤدى الى ما أ

المنطهه   صههحة تطبيهه  القههانون أن تتههدخل وتصههحت هههذا اإلسههتخ ا بمهها يتفهه  مهه 

 « والقانون

 467ـ ا  90ـ ر م  11ـ م  17/5/1960* نقض 
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بهين  الجنائيهةأنهه يذا انتفهت رابطهة المسهاهمة فمن المتفه  عليهه فقهها و يهاءخ            

ص ـ  غيهره أو يرتكبهه فه  يسهأل المهتهم عمها أحد.ههجهرائمهم  ص ـ  تتعهددالمتهمهين  فإنهه 

   0«  واليسأل يال  عن يرب بسيط باعتباره القدر المتيقن فى   حقه

 483ـ ا  650ـ ر هم /  1986محمود نجيب حسنى . القسم الخاا  . ط  0*    د 

/ 484 

 259ـ ا  237ـ ر هم /  1984ـ  8م الخاا .  ط محمود مصطفى  . القس 0*   د

/ 260 

 

 ََََوقضتَمحكمةَالنقضَبأنه:َ

يصهابة نشهأت متى كان الحكم   د  أ.بت أن المجنى عليهه  هد أصهيب فهى رأسهه  »     

كمهها أصههيب بإصههابات أخههرى فههى الصههدر واأليهه ع والسههاعد  عنههها عاهههة مسههتديمة

بهوت اتههام المتهمهين مه  آخهرين فهى  العيد األيمهن والظههر واطمأنهت المحكمهة يلهى .

انتهههت يلههى أنههه  اليوجههد بالو ههائ  ال.ابتههة مهها يههدل علههى مههن  يحههدا  تلهه  اإلصههابات و

اخذت من أجل ذله  المتهمهين بالقهدر المتهيقن وأحد  اإلصابة التى نشأت عنها العاهة 

عقوبهات فإنهه يكهون  هد  242/1فى حقهما وهو اليرب المنصهوا عليهه فهى المهادة 

مها يهدل بالو هائ  ال.ابتهة بهالحكم  اليوجهديذا كهان »ـه وبأنهه   «  حيت القهانونأصاب صه

واحهد بعينهه بإحهدا.ها ال ص  فهإن يدانهة  على من أحد  اإلصابة التى نشأت عنها العاههة

ههو أخهذ  بهل المتعهينص  تكون صحيحة مادام اليوجد بين المتهمين باليرب يتفاق عليه

مهن  فقهرة أولهى 242ومعا بتهه بالمهادة /اليهرب  فهى حقهه مهن بالقدر المتيقنم كل مته

م  عهدم  يهام سهب  اإلصهرار بهين المتهمهين أو  يهام اإلتفهاق  انون العقوبات ص  وبأنه   

 0« يرتكبها على األفعال التى  يال أن يسأل كل منهما اليصت بينهما

 526ـ ا  115ـ ر م  23ـ م  3/4/1972*  نقض   

 70ـ ا  74ـ ر م /  7د القانونية  ـ عمر ـ جـ ـ م  القواع 4/2/1946*  نقض   

 202ـ ا  79ـ ر م  2ـ م 20/11/1950*  نقض   
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 973ـ ا  363ـ ر م  3ـ م  20/5/1952*  نقض   

 63ـ ا  25ـ ر م  23ـ م  17/1/1972*  نقض    

 

ولهذا فإن  صهور الحكهم المبنهى علهى ههذا السهبب مهن أسهباب الطعهن البهد وأن 

 ارة فى طلب نقض الحكم المطعون فيه واإلحالة .يكون له وبح  الصد

  

َ:َقصورَآخرَفىَالتسبيب:ََََرابعاًَ

استدلت المحكمة على توافر نية القتل لدى المتهمين وأ حمت فيهم الطهاعن بهأن 

بقولههها أن تلهه  النيههة  ...............نسههبت يلههيهم  مسههاهمتهم فههى  تههل المجنههى عليههه 

تهى أصهابت المجنهى عليهه المهذكور ومهن اسههتخدام ال عهدد الطعنهاتتهوافرت لهديهم مهن 

مه  أن ههذه األفعهال مهن جسهده ممها أدى يلهى وفاتهه ـ  األسلحة القاتلة وفى أمهاكن  اتلهة

وحدها ال تدل بذاتها علهى أن المتهمهين المهذكورين  صهدوا  تهل المجنهى عليهه السهالف 

ى جههرائم الههذكر ويههههاق روحههه بههل تههدل علههى تههوافر القصههد الجنههائى العههام لههديهم فهه

 . اإلعتداء على النفم وهو  صد المسام بس مة الجسم

 

.بهوت اسهتقرار  صهد القتهل ونيهة يهههاق أما جريمة القتل العمد فيلههم لتوافرهها 

الهههرو  لهههدى الجنهههاة وتلههه  النيهههة أمهههر داخلهههى ييهههمره الجهههانى فهههى نفسهههه وال سهههبيل 

التههى تههدل علههى السهتظهارها يال مههن خهه ل الظهروف والم بسههات المحيطههة بالوا عهة و

 . استقرارها لديهم فى و ت معاصر ومتهامن م  األفعال المادية التى صدرت منهم

 

 معظم يصابات المجنى عليه المذكور كانهت سهطحيةولم تفطن المحكمة يلى أن 

خ عليههوكان فى استطاعة   الطهاعن وفريقهه مواصهلة العهدوان عليهه حتهى اإلجههاه تمامها
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ولكهنهم تو فهوا عهن ذله  لعهدم تهوافر نيهة يهههاق روحهه ـ  لو أنهم أرادوا فعه خ وانتهووا

 . أن الطاعن كان من بين الجناةـ جدالخ  ـ بافتراضلديهم وذل   القتل

 

فهى شهجار يهخم يهم عهدداخ ولم تتفطن المحكمهة أييها يلهى أن الوا عهة حهد.ت 

المتخاصههمين وكههل منهمهها يههم عههدداخ كبيههراخ مههن أفرادهمهها ص األمههر الههذى  مههن الفههريقين

خ إلرههاب الطههرف تخلا منهه يسه أن اسهتعمال تله  األجسهام فههى الحهاد  كهان عشهوائيا

 اخخر وتخويفهم وفى ظل هذه الظهروف ال يمكهن القهول بهأن نيهة القتهل كانهت متهوافرة

 لدى كل من الطاعن أو فريقه .

 

وكان على المحكمهة أن تيه  تله  الظهروف فهى اعتبارهها وأن الطهاعن وبها ى 

خ مارسهه خصههومهم مهن بهها ى المتهمههين  المتهمهين الخمسههة األول واجههوا خطههراخ مفاجئهها

وأنههم  صهدوا و فهه والحيلولهة دون من السادم ل خير يدهم باسهتخدام سه   نهارى 

خ يلهى مهيهد مهن النههاع  استمراره دون  صد يههاق الرو  ألن هذا القصد سيؤدى حتما

خ ـ و هف ههذا الخطهر ولهذا استهدفوا من أفعالهم ـ فص  والرغبة فى االنتقام السري  ريها

 .   دون  صد القتل أو يههاق الرو 

 

و د و ف استدالل المحكمة ـ فى استظهار نية القتل ـ عند األفعهال الماديهة التهى 

المتهمون السالفى الهذكر والنتهائ  التهى تحققهت وههى وفهاة المجنهى عليهه األول  ارتكبها

مشهاجرة التهى نشهبت بهين دون الخوض فى الظروف التى أحاطهت بالوا عهة وطبيعهة ال

وخلطت المحكمهة بهذل  بهين القصهد العهام اله هم تهوافره فهى جهرائم االعتهداء الطرفين 

واعتبهرت أن القصهد ـ  على النفم عامة والقصد الخاا المكهون لجريمهة القتهل العمهد

القتهل العمهد رغهم أن القصهد الجنهائى  العام ي نهى عهن القصهد الخهاا المكهون لجريمهة

و هرائن  اطعهة ال  .بوته واستقراره فى نفوم المتهمين بأسباب مسهتقلةيتعين أن يكون 
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يتطرق يليها أدنى ش  أو أ ل احتمال أو ظن ص األمر الذى أخطأه الحكهم المطعهون فيهه 

خ واجب النقض واإلعادة .  ولهذا كان معيبا

 

مجرد  الحدي  عن الفعل المهادى الهذى  » تواتر  ياء محكمة النقض على أنو       

ال يكفههى بذاتههه إل.بههات القصههد الخههاا فههى القتههل ص والمتم.ههل فههى نيههة  ص رفههه الطههاعن ا

وأنههه ال ي نههى فههى ذلهه   ههول الحكههم أن الجههانى أطلهه  النههار صههوب  ص يههههاق الههرو 

فاألفعههال الماديههة ال تنبهه  بههذاتها وال تفيههد حتمهها تههوافر نيههة  ص المجنههى عليههه  اصههدا  تلههه

طلههوب اسههتظهاره بههإيراد األدلههة التههى رأت فهههى القصههد الخههاا الم ص يههههاق الههرو 

ال يكفهى  ص وأن مجهرد  صهد الطهاعن ارتكهاب الفعهل المهادى ص المحكمة أنهها تهدل عليهه

 . « بذاته ل.بوت نية القتل مادام الحكم لم يكشف عن  يام هذه النية بنفم الطاعن

 176ـ ا  30ـ ر م  53ـ م  2/2/2002نقض *  

 676ـ ا  131 ـ ر م 31ـ م  26/5/1980نقض *  

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

 57ـ ا  12ـ ر م  28ـ م  10/1/1977نقض *  

 206ـ ا  44ـ ر م  16ـ م  2/3/1965نقض *  

 16ـ ا  5ـ ر م  16ـ م  4/1/1965نقض *  

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

 

إنهه يكهون مشهوبا بقصهور آخهر فهى ويذ خالف الحكم المطعون فيهه ههذا النظهر ف

 التسبيب مستوجبا النقض واإلحالة  . 

 

َ:َالخطأَفىَالإسنادَومخالفةَالثابتَبالأوراق:ََََخامساًَ

تساند الحكم المطعهون فيهه فهى  يهائه بإدانهة الطهاعن وبها ى المتهمهين الخمسهة 

المجنهى  األول يلى الدليلين المستمدين من شهادة كل من / نجوى يبراهيم صهالت شهقيقة



377 

 

وخلصت المحكمة فى حكمها يلى أن ك  منهمها شههدت  .........ووالدته / .....عليه / 

 بميمون ما شهدت به األخرى .

 

 12/8/2011وحصههلت المحكمههة شهههادة األولههى بقولههها ينههه بتههاري  الوا عههة 

وأ.ناء تواجدها بمسكنها بعهد يفطهار يهوم رميهان نشهبت مشهاجرة بهين شهقيقها المجنهى 

وانصههرف  .........ههم حيههر علههى أ.رههها مههن يههدعى /  ........ن يههدعى / عليههه ومهه

وشههقيقه وبعههد ذلهه  ذهههب المجنههى عليههه لطفطههار فههى منهههل خالههه وبعههد فتههرة شههاهدت 

  ...........( ص و/  المههتهم الخهههامم ) .........( ص و/ المهههتهم األول )  .......حيههور/ 

 ............... /م تهذكر الطهاعن له) المهتهم ال.هانى ( ومعههم خمسهة أشهخاا آخهرين ) 

( حيهروا يلهى مسهكنها ونهادوا علهى شهقيقها المجنهى عليهه المهذكور .هم انصهرفوا  فيهم

بعهد ذله  شهاهدت المهتهم األول يقهف بجهوار  لعدم وجوده آنذا  ولما تصادف حيوره

 أن المهتهم ال.اله  عهادت و هررتج.ة المجنى عليهه وبيهده سهنجة ملطخهة بالهدماء ص .هم 

اعن ( كههان متواجههدا معهههم وأنههه مههن  ههام بههالتحريض علههى  تههل شههقيقها المجنههى ) الطهه 

 . ............عليه / 

 

واكتفهت بقولههها ينههها  .............. /ولهم تشههأ المحكمهة تحصههيل شههادة الشههاهدة 

شهدت بميمون ما جهاء بشههادة األولهى وأيهافت أن الطهاعن كهان يقهف بجهوار ج.هة 

وجهاءت أ والهها بالتحقيقهات ص  ن  ام بالتحريض علهى  تلههولم تقل ينه مص  المجنى عليه

ل  هررت ص به خالية أييا مما يفيهد أن الطهاعن  هام بهالتحريض علهى  تهل المجنهى عليهه

 . أنه والمتهم األول أ را لها بأنهما  اما بقتله

 

و ههد جههرت علههى نحههو وبههذل  تكههون شهههادة كههل مههن الشههاهدتين المههذكورتين 

ص يذ لههم تشههد الشههاهدة ال.انيههة بوا عهة تحههريض الطههاعن  مخهالف لمهها  الههت بهه األخههرى
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كما لهم تشههد األولهى بهأن الطهاعن والمهتهم على  تل المجنى عليه ص  غيره من المتهمين

 .األول أ را بقتل المجنى عليه المذكور 

 

 يههت  وهههو خهه ف جههوهرى يتعلهه  بالفعههل المههادى المنسههوب للطههاعن والههذى

بههة السههجن المؤبههد ـ األمههر الههذى كههان يقتيههى مههن المحكمههة بإدانتههه بنههاء عليههه بعقو

المحكمة تحصيل شهادة كل من الشاهدتين سالفتى الذكر على حهدة وعلهى نحهو مسهتقل 

فإنهه يتعهين علهى المحكمهة جهوهرى بهين شههادتين  والمقرر أنه متى كهان هنها  خه ف

ـ أمهها يذا لههم يكههن هنهها  خهه ف جههوهرى بههين  تحصههيل شهههادة كههل شههاهد علههى حههدة

تين فإنه يكفى أن تحيل المحكمة فهى بيهان يحهدى الشههادتين يلهى مها حصهلته مهن الشهاد

خ من التكرار الذى ال موجب له .  الشهادة األخرى منعا

 

 ََوقضتَمحكمةَالنقضَبأنه:َ

تنصهب علهى وا عهة واحهدة وال يوجهد من المقرر أنه يذا كانت شههادة الشههود  »       

ين ههو أحهال فهى بيهان شههادة شهاهد  لى الحكمفيها خ ف بشأن تل  الوا عة ف  بأم ع

خ من التكرار الذى الموجهب لهه ـ  أمها يذا كانهت يلى ما أورده من أ وال شاهد آخر تفاديا

هنا  خ ف فى أ وال الشهود عن الوا عة الواحدة أو كا ن كل منهم  د شههد علىوا عهة 

ييههراد شههادة كههل فإنهه يجههب لسه مة الحكههم باإلدانهة ـ  غيرتله  التههى شههد عليههها غيهره

خ علهى الخطهأ فهى اإلسهناد بمها   شاهد على حده . ويال كهان الحكهم فهوق  صهوره منطويها

 «يبطله ويوجب نقيه  

 ق 48لسنة  1573ـ طعن  618ـ ا  131ـ ر م  30ـ م  4/6/1979*  نقض 

 

 َََوقضتَمحكمةَالنقضَبأن:َ

وراق الدعــهـوى ـ فهإذا األحكــام الجنائية ينما تقام علهى أسهم لهها سندهـهـا مهن أ »    

 «  ال أصل له باألوراق كان باط  الستناده يلى أسام فاسدتند الحكم يلى  ول اس
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 677ـ ا 120ـ ر م  36ـ م  16/5/1985*  نقض 

 50ـ ا  8ـ ر م  35ـ م  15/1/1984*  نقض       

  534ـ ا  114ـ ر م  30ـ م   1979/  5/  6نقض  *  

  114ـ ا  25ـ ر م  37م  ـ   1986/  1/  22*  نقض  

  240ـ ا   48ـ ر م  30ـ م  1979/  2/  12*   نقض  

 806ـ ا  140ـ ر م  41ـ م  7/7/1990*   نقض       

 

خ واجهب الهنقض ولهو  ويذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظهر فإنهه يكهون معيبها

 .تساندت المحكمة يلى أدلة أخرى لما بينهما من تساند كما سب  اإلييا  

 

َ:َالتناقـضَفىَالتســبيب:ََََسادساًَ

جههاء بتصههوير المحكمههة لوا عههة الههدعوى التههى  يههت بإدانههة المتهمههين الخمسههة 

أن كههه خ مهههن المتهمهههين األول وال.الههه  ) الطهههاعن ( األول عنهههها ومهههن بيهههنهم الطهههاعن 

بسههبب سههب   ..........عليههه /  والرابهه  والخههامم اتفقههوا فيمهها بيههنهم علههى  تههل المجنههى

وأنههههم أعهههدوا لهههذل  أسهههلحة بييهههاء  ...........األخيهههر علهههى المهههتهم ال.هههانى /  تعهههدى

خ  وتوجهوا يلى حي  علموا بتواجده وما أن ظفروا بهه حتهى توجههوا يليهه وأنههالوا طعنها

عليه عدة طعنات  اتلة وأحد.وا بهه يصهاباته الموصهوفة بتقريهر الطهب الشهرعى والتهى 

 أودت بحياته .

 

ص بهل حصهلت مهن  ة فى ذهن المحكمة علهى ههذا النحهوولم تستقر صورة الوا ع

األول وال.ههانى شهههادة الشههاهدة األولههى / نجههوى يبههراهيم صههالت مهها يفيههد أن المتهمههين 

واجهههوا المجنههى  والخههامم ومعهمهها خمسههة أشههخاا آخههرين  لههم تههذكر الطههاعن فههيهم 

خ ) فهرد خرطهوع ( وبيه .......عليه /  خ ناريها ده سهنجة شقيقها وكان األول يحمهل سه حا

وشاهدته وهو يقف بجوار ج.ة شقيقها المذكور والسهنجة ملطخهة بالهدماء وأنهها عهادت 
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) الطهاعن ( كهان متواجهداخ معههم وأنهه  هام بتحهريض سهالفى  المهتهم ال.اله و ررت أن 

 الذكر على  تله .

بمها يفيهد أن  ............وحصلت المحكمة من أ هوال وشههادة الشهاهدة ال.انيهة / 

 تخرج فى ميمونها عن شهادة الشاهدة األولى . شهادتها لم

 

ص  ............ههم اسههتندت المحكمههة فههى  يههائها باإلدانههة يلههى أ ههوال الشههاهد / 

ـ  يحمهل سه حا ناريها ( 6المهتهم / ) .........شاهدهم هم المتهم / وحصلتها بأن الذين 

  ............فههرد خرطههوع ـ  ويطلهه  صههوبه عيههارا ناريهها وكههان برفقتههه المتهمههون 

) المههتهم ال.ههامن ( وأحههد.وا يصههاباته بأسههلحة بييههاء كههانوا ..........( ص   7) المههتهم /

 يحم نها ـ سنجتين ص وأياف أن  صدهم  تله . 

 

ولم يرد أى ذكر أو يشارة يلهى الطهاعن  فهى أ هوال ههذا الشهاهد / عهاطف عبهد  

ى تنها ض مها حصهله الرايى  ناوى التى حصلها وأوردها الحكهم ص دون أن يهتفطن يله

وأوردها منها م  ما حصله من أ وال الشاهدتين / نجوى وتهانى فيه  عمها تنا يهت 

 أ وال كل منهما م  األخرى بالنسبة للطاعن .   فيه

واسهتندت المحكمههة كههذل  فههى يدانتههها المتهمههين الخمسههة المههذكورين يلههى الههدليل 

 سهم شهرطة المنيها وحصهلت  مباحه  معهاون ـ.......... شههادة النقيهب / المسهتمد مهن 

شههههادته بمهههها مهههؤداه أن المتهمههههين الخمسههههة األول اتفقهههوا علههههى  تهههل المجنههههى عليههههه 

خ منه وأعدوا لهذا ال رض أسلحة بيياء وتوجههوا يليهه حيه  يقهيم ص  ............. انتقاما

خ فهى أجههاء متعهددة  وما أن ظفروا به حتهى ينههالوا عليهه المتهمهان األول وال.هانى طعنها

ده  اصهدين مهن ذله   تلهه ـ وأنهه لمها علهم شهقي  المجنهى عليهه المهتهم السهادم من جس

بمقتهههل شهههقيقه أراد األخهههذ بال.هههأر فهههاتف  مههه  المتهمهههين السهههاب  وال.هههامن علهههى  تهههل 

خ ) فههرد خرطههوع ( .............. خ ناريهها ) المههتهم الرابهه  ( وأعههدوا لهههذا ال ههرض سهه حا
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ومها أن ظفهروا بهه حتهى أطله  صهوبه  وسنجتين وتوجهوا يلى حيه  علمهوا بتواجهده ص

خ من السه   الهذى كهان يحملهه فأصهابه بيهده اليسهرى وبطنهه  المتهم السادم عياراخ ناريا

خ باألسههلحة البييههاء فأحههد.وا  وعنهد سههقوطه ينهههال عليههه المتهمههان السههاب  وال.ههامن طعنهها

 يصاباته .

 

اتفقهوا فيمها  .م انتهت المحكمة فى ختام حكمهها يلهى أن المتهمهين الخمسهة األول

ص وأن المتهمههين األول وال.ههانى وال.الهه  )  ..........بيههنهم علههى  تههل المجنههى عليههه / 

الطهاعن ( عهاجلوه بعهدة طعنهات اسهتقرت فهى أمهاكن مهن جسهده حهال تواجهد المتهمههين 

الرابهه  والخههامم برفقتهمهها علههى مسههر  الجريمههة يشههدان مههن آهره فحههد.ت يصههاباته 

 ريحية والتى أودت بحياته .الموصوفة بتقرير الصفة التش

 

ومهن هههذا يتبههين أن صههورة الوا عههة ومهها  هام بههه الطههاعن مههن أفعههال ماديههة يههد 

 د شابها االيطراب الوايت والتنها ض الظهاهر بحيه  لهم  ............المجنى عليه / 

وتأرجحهت تله  ص  يعد يشعرف مهن أسهباب الحكهم تله  األفعهال علهى وجهه يقينهى و هاط 

ته م  با ى المتهمين الخمسة األول فى التعهدى علهى المجنهى عليهه الصورة بين مساهم

المههذكور ص وبههين اسههتبعاده كليههة مههن وا عههة التعههدى عليههه وا تصههار دوره علههى مجههرد 

وبههين و ههوف المههتهم األول وبيههده سههنجه ملطخههة ص  علههى ذلهه  التعههدى تحههريض البهها ين

 .بالدماء بجوار ج.ة المجنى عليه السالف الذكـر 

 

ايهطراب صهورة الوا عهة فهى ذههن صور المتعددة والمتباينة تدل علهى وهذه ال

المحكمة وعدم استقرارها االستقرار الذى يجعلها فهى حكهم الو هائ  ال.ابتهة األمهر الهذى 

يعجه محكمة النقض عن بسط ر ابتها على الحكم لمرا بة مهدى صهحة تطبيه  القهانون 

 .ورفي خ عما شاب منط  الحكم القيائى من عوار و صص 
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حي  تقيى أصول ذل  المنط  بأن تجرى أسباب الحكم خاصة ما تعل  منهها 

بوا عهة الهدعوى وكيفيهة حههدو.ها ومها مارسهه كهل مههن المتهمهين المقيهى بهإدانتهم يههد 

ص  علهى نحهو محهدد ووايهت اليشهوبه اإليهطراب أو التنها ضالمجنى عليه من أفعهال 

خ يلهى اإلنحهراف ألن هذا المنط  الميطرب المتنا ض من شأنه أن يؤ دى فع خ ومنطقها

ألن وا هه  ص   فههى التقههدير وعههدم د ههة النتههائ  التههى خلصههت يليههها المحكمههة فههى حكمههها

والتهى يسهتخلا  الدعوى وكيفيهة حهدو.ها ودور كهل مهنهم فيهها يشهكل مقهدمات التقهدير

أى خلههل أو ايههطراب فههى صههورة الوا عههة وكيفيههة حههدو.ها منههها نتائجههه ص ولهههذا فههإن 

ال الطاعن على هذا النحو السالف بيانه وعدم اسهتقرارها علهى نحهو معهين وتأرجت أفع

خ يلى فسهاد النتيجهة التهى خلصهت يليهها المحكمهة وعهدم صهواب الحكهم  و اط  أدى حتما

الصههادر بإدانههة الطههاعن فيههها ومعا بتههه بعقوبههة السههجن المؤبههد بمهها يسههتوجب نقيههه 

 واإلحالة .

 

ابتهها علهى منطه  الحكهم المعهروض تبسهط ر وجدير بالذكر أن محكمة الهنقض 

على بساط البح  أمامها وتستلهم أن يجهرى منطقهه علهى طريه  سهوى ال يشهوبه .مهة 

فههإذا لههم يكههن كههذل  فإنههها ال تتههردد فههى نقيههه حتههى أو تيههارب أو عههوج ص  ايههطراب

الفرصة أمام محكمة اإلعهادة لتصهويبه ورفه  مها  هد يكهون ران عليهه مهن تنها ض  تتا 

 وتهاتر .

 

 َََذلكَإستقرَقضاءَالنقضَإذَقضىَبأنوعلى:َ

خ يذا كان ما اوردتهه المحكمهة بأسهبابه  »          هد ورد علهى صهورة الحكم يكون معيبا

 ينها ض بعيهه الهبعض اخخهر وفيهه مههن التعهارض مها يصهمه بعهدم التجهانم وينطههوى

فوق ذل  على غمهوض ويبههام وتههاتر ينبه  عهن يخهت ل فكرتهه عهن عناصهر الوا عهة 
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مما ال يمكن معه يسهتخ ا مقوماتهه سهواء مها تعله  منهها  تخلا منها اإلدانةالتى يس

ويعجه بالتالى محكمة النقض عهن يعمهال ر ابتهها بوا عة الدعوى أو بالتطبي  القانونى 

علههى الوجههه الصههحيت إليههطراب العناصههر التههى اوردههها الحكههم وعههدم يسههتقرارها 

ممها يسهتحيل معهه أن يعهرف علهى أى  اإلستقرار الذى يجعلها فهى حكهم الو هائ  ال.ابتهه

 0«أسام كونت محكمة المويوع عقيدتها  وحكمت فى الدعوى 

 769ا  ـ  136ر م ـ  36ـ م  11/6/1985*  نقض 

 4223/52ـ طعهن  847ـ ا 174ـ ر م 33ـ م  4/11/1982*  نقض 

 ق

 ق 940/46ـ طعن  44ـ ا 9ـ ر م 28ـ م  9/1/1977*  نقض 

 

تقههدم جميعههه فههإن الحكههم المطعههون فيههه يكههون باطـههـ خ واجههب وحيهه  أنههه لمهها          

 النقض واإلحالة  .

 

 

 

َوعنَطلبَوقفَالتنفيذ

فإنه لما كان االستمــرار فى تنفيهذ الحكهم المطعهون فيهه يهد الطهاعن مهن شهأنه         

أن يرتب أيرارا جسيمة ال يمكن تداركها بما يح  لهه طلهب و هف تنفيهذه مؤ تها حتهى 

 الطعن . يفصل فى هذا 

 

َفلهذهَالأســـــــــــــــــــباب

 ومن حي  أن  يم المفردات الهم  لتحقي  بعض أوجه الطعن  .            
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يلتمم الطاعن من محكمهة الهنقض األمهر بو هف تنفيهذ الحكهم المطعهون فيهه             

 مؤ تا ري.ما يفصل فىهذا الطعن . 

َ:َََبعدَضمَالمفرداتـََوالحكــــــم

 

 : بقبول الطعن شك  .    َلاأو

 : وفى المويوع بنقض الحكم المطعون فيه واإلعادة .   ثانيا

 المحامى / رجائى عطية 

 

 

 

 

 

 

استنلالَوظائفهَلتحقيقَكسبَغيرَمشروعَـَمخالفاتَماليةَ

َـَ

َصرفَمبالغَماليةَدونَوجهَحقَ.

َــــــ

790/1992ََقَعنَالجنايةَرقم22737َ/64ََنقضَرقمَ

َـَكلىَـرقَالقاهرة23/1992ََصرَالجديدةَـَرقمَجناياتَم

َــــــ
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َقصورَوتناقضَوتهاترَوفسادَالإستدلالَـَ

َقصورَوإخلالَبحقَالدفاعَومخالفةَالقانونَـَ

َإختلالَفكرةَالحكمَعنَعناصرَالدعوىَ.

َ

 

 

 

 

 

 محكمةَالنقض

َالدائرةَالجنائية

َمذكـــرة

َبأسبابَالطعنَبالنقض

َ

 . محكوم يده . طاعن 1.................... متهم /( دكتور..1):   المقدمَمن

 ( السيدة ......................      مدخلة   . طاعنة2)

 ( السيدة ......................      مدخلة   . طاعنة3)

 ( السيدة ......................      مدخلة   . طاعنة4)

 ة   . طاعنة( السيدة ......................      مدخل5)
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 ومهوطنهم المختهار مكتههب األسهتاذ/ محمههد رجهائى عطيههه ـ وشهههرته              

 26شهارع طلعهت حهرب ص  45رجائى عطيه ـ  المحهامى بهالنقض 

 شارع شريف باشا  ـ القاهرة . 

 .  النيابة العامة :     ضــــــــد

ى القيهية من محكمة جنايهات القهاهرة فه 29/6/1994الصادر فى  :    فىَالحكـم

جنايههات  23/1992جنايههات مصههر الجديههدة  )  790/1992ر ههم: 
خ  :   كلى شرق القاهرة ( والقايى حيوريا

بمعا بههة المههتهم .......... ) الطههاعن ( بالسههجن لمههدة خمههم  :   أولا

جنيههه وألهامههه فههى  12 288 274وت ريمههه مبلهه   سههنوات

.... مواجهههههة هوجتههههه .......... وابنتيهههههه .......... و......

ووالهههدة هوجتهههه .......... بهههرد م.هههل ههههذا المبلههه  وألهمتهههه 

 المصاريف الجنائية  . 

َ

َالوقائــــــع

َ

 كانت يدارة الكسب غير المشروع  د اتهمت الطاعن األول بأنه :      

 -بههدائرة  سههم مصههر الجديههدة  1991حتههى  5/12/1971فههى خهه ل الفتههرة مههن       

حههدى الوحههدات اال تصههادية التابعههة إلحههدى هيئههات محافظههة القههاهرة بصههفته رئيسخهها إل

القطههاع العههام ) مههدير لطنتههاج بالشههركة القوميههة ل سههمنت .ههم مههدير عههام للمصههان  .ههم 

رئيم  طاع المصان  .م نائب رئيم مجلم اإلدارة .م رئيم  طاع المصهان  .هم نائهب 

ا )أ( بهيئهه ة القطههاع رئههيم مجلههم اإلدارة .ههم رئههيم مجلههم اإلدارة .ههم انتههدب مستشههارخ

لمهههواد البنهههاء ( ـ حصهههل لنفسهههه ولهوجتهههه ........... وكريمتيهههه البهههال تين ........... 

و........... على كسب غير مشهروع بسهبب اسهت  ل للوظهائف التهى توالهها ممها أدى 

)فقههط خمسههة عشههر مليههون  15 543 264 26يلههى هيههادة طارئههة فههى .روتههه  يمتههها 
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 رشهها الغيههر( ص  26تههان أربعههة وسههتون جنيههها ووخمسههمائة . .ههة وأربعههون ألههف ومائ

)فقط سبعة عشر مليون مائتهان وسهتون ألهف مائهة وسهبعة عشهر  17 260 117 62

)فقط مائتهان و.مهانون ألهف  280 404 10سنت الغير ( ص 62ألف دوالر أمريكى و

)فقههط مائههة  114 808 363الغيههر( ص  10/100أربعمائههة وأربعههة مههار  ألمههانى و

ون .مانمائة و.مانية أالف . .مائة . .هة وسهتون يهن يابهانى الغيهر( ص وأربعة عشر ملي

)فقههط . .مائههة    300)فقههط .مههانى مائههة وعشههرة فرنهه  سويسههرى الغيههر(ص  810

)فقهط  3000)فقط مائتهان وعشهرون فرنه  فرنسهى الغيهر(ص  220سعودى الغير( ص 

ينهار ليبهى الغيهر( ومهن )فقهط ا.نهان و. .هون د 32. .ة آالف ليهرة ييطهالى الغيهر( ص 

 16ص 171يداريههة عليهها ص  40/89صههور هههذا االسههت  ل اتهامههه فههى القيههايا أر ههام 

نيابة يدارية لشهركات اإلسهكان الرتكابهه مخالفهات ماليهة فهى منا صهات وفهى  90لسنة 

توريد  ط  غيهار وصهرف مبهال  ماليهة بهدون وجهه حه  ص و هد جهاءت الهيهادة المشهار 

ر سالف البيهان ال تتناسهب مه  مهوارده الماليهة وعجهه عهن ي.بهات يليها فى .روته وبالقد

 مصدر مشروع لها.

 

ص  18/1ص  14/2ص  10/1ب ص /5ص  5ص  2ص  1/14وطلبههت عقابههه بههالمواد 

 .1112/1975من الئحته التنفيذية ر م  15والمادة /  62/1975القانون  323

 

ل.هههة والرابعهههة و امهههت المحكمهههة بإدخهههال المهههدخ ت الطاعنهههات ال.انيهههة وال.ا

 والخامسة ص وبعد نظر الدعوى  يت المحكمة بحكمها المتقدم بيانه .

 

ا بهالمتهم  ولما كان هذا الحكم  د عابهه الهبط ن وشهابته عيهوب عديهدة ايهرارخ

 والمدخ ت ص فإنهم طعنوا عليه بطري  النقض وذل  ل سباب اختية : 
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َأسبابَالطعـن

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ.َوالتهاترَوفسادَالإستدلالََالقصورَوالتناقض:ََأولا

َ

انتههدبت محكمههة الجنايههات بهيئههة أخههرى سههابقة  ب يههر طلههب ومههن تلقههاء نفسههها 

انتهههدبت بحكمهههها الصهههادر خههه ف الهيئهههة التهههى أصهههدرت الحكهههم المطعهههون فيهههه ـ 

ـ كبير خبراء وهارة العدل بشمال القاهرة ليعهد يلى لجنة مشهكلة مهن  21/10/1992

المسهند ملكيتهها للطهاعن  ال.ابهت والمنقهول مهن األمهوالخمسة خبراء مختصين لحصر 

األول وأسهرته ووالدتههه ووالههدة هوجتهه وتقويمههها و ههت تملكهها وا تنائههها وبيههان مصههدر 

وتحديهد  بالمسهتندات مؤيهدةونفقاتهه كهل مهنهم  ييهراداتهذه األموال جميعخا ص وكذا بيهان 

ـ  1991هايههة عهام حتهى ن 5/12/1971المركهه المهالى لكههل مهنهم خهه ل الفتهرة مههن 

ها مههن  واالنتقهال يلهى أى جههة حكوميهة أو غيهر حكوميهة ل طه ع علهى مها يرونهه الهمخ

ها لسهماع أ هوالهم  وكلفهت المهتهم بهدف  أمانهة عشهرة أوراق وسماع أ وال من يروا لهومخ

فعهه خ خهينههة المحكمههة علههى ذمههة أتعههاب ومصههاريف الخبههراء  آالف جنيههه تههم ييههداعها

ظههر الههدعوى لههدور مقبههل مهه  حههبم المههتهم احتياطيخهها وعلههى  لههم المنتههدبين ص وتأجيههل ن
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أى أن المحكمهة مهن تلقهاء نفسهها ههى ص  عدم تحديد جلسة يال بعد ورود التقريهرالكتاب 

 :التى  يت بيرورة ولهوم تحقي  اختى 

 

صههر ال.ابههت والمنقههول المسههند ملكيتههه لكههل مههن الطههاعن األول وأسههرته ووالدتههه ح -1

 ووالدة هوجته.

 .و ت تملكهاتقويم عناصر ال.روة  -2

 هذه األموال. مصدربيان  -3

 .بالمستنداتكل من الطاعن وأفراد األسرة المذكورين مؤيدة  ييراداتبيان  -4

 بالمستندات.كل من الطاعن وأفراد األسرة المذكورين مؤيدة نفقات بيان  -5

أى  » 1991حتههى نهايهههة  5/12/1971لكههل مههنهم مهههن  تحديههد المركههه المهههالى -6

 «مراحل هذا المركه

 ل طه ع (فهى الهداخل أو الخهارجيلى أى جهة حكوميهة أو غيهر حكوميهة ) االنتقال -7

ا من أوراق.  على ما يرونه الهمخ

ا لسماعهم )فى الداخل أو الخارج(. سماع أ وال -8  من يرى الخبراء لهومخ

 

آالف بههدف  أمانههة عشههرة  -1و ههد  رنههت المحكمههة حكمههها هههذا بههإلهام المههتهم 

استمرار حبسه احتياطيخا وأن يظهل محبوسخها  -2من ماله الخاا ـ ودفعت فع خ .  جنيه

 26/7/1993وال تحدد للدعوى جلسة يال بعد ورود التقريهر الهذى لهم يهرد يال بجلسهة 

ا لذل  التقريهر الهذى رأت  بعد تسعة أشهر أمياها المتهم فى الحبم االحتياطى انتظارخ

 .لهومه للفصل فى الدعوى المحكمة من تلقاء نفسها

 

وكيل مكتب خبهراء شهمال القهاهرة  ...........وورد بتقرير المحاسب األستاذ 

ورئههيم لجنههة الخبههراء المعنيههة لبحهه  القيههية وأداء المأموريههة التههى حههددتها محكمههة 

 : 21/10/1992الجنايات بحكمها التمهيدى 
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القاهرة ليعهد يلهى لجنهة  حكمت المحكمة بندب كبير خبراء وهارة العدل بشمال  -أ

مشكلة من خمسة خبراء مختصهين تكهون مهمتهها االطه ع علهى ملهف الهدعوى 

( لحصهر األمهوال ال.ابتهة 1وما به من مستندات وما عسى أن يقدم منها وذله  )

والمنقولة المسند ملكيتها للمتهم وهوجته وكريمته ووالدة هوجته وتقويمهها وفقخها 

( وبيان مصهدر ههذه األمهوال جميعهها وتهاري  2ا )لسعرها و ت تملكها وا تنائه

 ( ص وكذا بيان ييرادات كل منهم وف  ما تؤيده المستندات.3أيلولتها يليهم )

 

أحههال كبيههر خبههراء شههمال القههاهرة المأموريههة علههى  29/11/1992وبتههاري    -ب

شههكلة مههن الوكيههل الحسهابى والخبيههر الهندسههى ومسههاعد الخبيههر  لجنهة خماسههية مش

 والخبير األول الهراعى وخبير هراعى آخر.الهندسى 

 

و ههدما و ههام الخبيههران الهندسههيان بمباشههرة الشهه  الهندسههى مههن المأموريههة       

ا هندسهيخا ص كمها  هام الخبيهران الهراعيهان بمباشهرة  20/5/1993بتهاري   تقريرخ

ا هراعيخهاالش  الهراعى من المأمورية  وأنهه ص  29/5/1993فهى  و هدما تقريهرخ

بتقريهر الوكيهل الحسههابى ...........  عليهمها وأرفا همهها رئههيم اللجنهة تهم اطه ع

أ.هر تسههعة  26/7/1993والهذى ورد للمحكمههة بجلسهة  21/7/1993المهؤر  

ا لهوروده احتملهها المهتهم محبوسخها احتياطيخها  أشهر لم تنظر فيهها الهدعوى انتظهارخ

 .26/7/1993ولم تفرج عنه المحكمة يال بعد ورود هذه التقارير بجلسة 

 

و هههد اطلههه  رئهههيم اللجنهههة علهههى المسهههتندات المرفقهههة بملهههف الهههدعوى وعلهههى   -ج

المستندات المقدمة من الحايرين عن الطاعن األول المرفقهة بمحايهر أعمهال 

اللجنة. كمها تهم االنتقهال يلهى الشهركة القوميهة النتهاج األسهمنت بهالتبين حلهوان ص 

رئهيم القطهاع القههانونى وتهم االطه ع علهى ملهف خدمههة الطهاعن األول وسهؤال 
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بهههههذه الشههههركة فههههى مويههههوع انقطههههاع الطههههاعن عههههن العمههههل بالشههههركة مههههن 

تههاري  القههبض عليههه ص كمهها تههم سههؤال  10/12/1991وحتههى  28/2/1988

وسههههماع أفههههراد أسههههرة الطههههاعن األول فيمههههها عههههدا والدتههههه لوفاتههههها بتهههههاري  

 طبقخا لشهادة الوفاة المرفقة بملف الدعوى. 18/2/1992

 

 المويوع عرض تقرير رئيم اللجنة ـ المباح  بالترتيب اختى:ولتشعب  -د

ــاًَ : ا ههرارات الذمههة الماليههة المقدمههة مههن الطههاعن األول وهوجتههه المقدمههة  أول

 إلدارة الكسب غير المشروع.

 

: االط ع على ملف خدمة الطاعن األول وأ وال رئهيم القطهاع القهانونى  ثانيًا

 لشركة األسمنت.

 

وااليهرادات  1971يلهى  1968هم وهوجته فى ليبيا فى المدة : عمل المتثالًثاَ

 المحققة.

 

 : استيراد سيارات من بيروت .رابًعاَ
 

 : السيارات التى تخا الطاعن األول وأسرته . خامًسا
 

: مشاركة الطاعن األول للسيد / ........... نجمة رمسيم فهى تجهارة  سادًسا

 األدوات الكهربائية .

 

 سهم التى يملكها الطاعن األول وكريمتيه .: بيان األ سابًعا

: معاملهههة الطهههاعن األول مههه  الهههدكتور ........... رئهههيم مجلهههم يدارة ثامًنـــاَ

 شركة أوليمب .
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: التحوي ت التهى تمهت بالعملهة األجنبيهة مهن أمريكهان اكسهبيريم يلهى تاسًعاَ

 مصر.
 

ا
ً
ا لهيئهة الق 28/2/1988: نهدب الطهاعن األول فهى  عاـر طهاع العهام مستشهارخ

 . 1988لسنة  83البناء بالقرار الوهارى ر م   لمواد 
 

: عمهل الطهاعن األول بالبورصهة بشهركة كرايتهون انترناشهونال  حادىَعشـر

 كوربوريشن بلندن.
 

: ملخها أ هوال الطهاعن األول عنهد سهؤاله بمكتهب خبهراء شهمال  ثانىَعشـر

 القاهرة.
 

 ل عليها الطاعن األول.: بيان المرتبات والمكاف ت التى حص ثالثَعشر
 

: بيههان الحههوافه والمكافهه ت التههى حصههلت عليههها هوجههة الطههاعن  رابــعَعشـــر

 األول.
 

: عمهههل كريمتهههى الطهههاعن األول .......... و.......... بلنهههدن  خـــامسَعشـــر

 ومصر.
 

: تقريهههر موظهههف بنههه  القهههاهرة )الخبيهههر البنكهههى( المهههؤر   ســـادسَعشـــر

14/1/1992. 
 

 لبنو  المصرية واألجنبية.: كشوف حساب ا سابعَعشر

 

: بيهههان مصهههدر .هههروة الطهههاعن األول وأسهههرته و يمتهههها فهههى  ثـــامنَعشـــر

11/12/1990. 
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: بيان اإليرادات والمصروفات )المركه المهالى( للطهاعن وأفهراد  تاسعَعشر

 أسرته.
 

 : النتيجة النهائية لما أسفر عنه البحـ . عشـرون

 

 أنه  د تيمن ما يلى : هذا ويبين من استعراض التقرير         

َ

ا هرارات الذمهة الماليهة المقدمهة مهن الطهاعن األول » :َمضمونَالبندَأولاًَ:ََأولاًَ

ومههها بعهههدها مهههن تقريهههر  17ص )ا «ومهههن هوجتهههه
 الخبير الحسابى(.

 

ا هههرار ذمهههة ماليهههة مهههن الطهههاعن األول كهههرئيم أل سهههام االنتهههاج مقهههدم بتهههاري  ( 1)

ت و يمتهمهها ومقههدار النقههود ـ أ ـ بيههان المنقههوال 5ورد بههه ا 26/10/1961

جنيه مل  للطاعن األول ومصهدر الهيهادة العمهل ص ب  700سيارة م كى  يمتها 

جنيه حلى وأحجار .مينة المالكة هوجة الطهاعن األول المصهدر والهدها  1500ـ 

جنيهه مله   3500السيد ........... ووالدتها ........... ومنقوالت  يمتهها حهوالى 

 األول المصدر والدها ووالدتها .هوجة الطاعن 

 

ص  6/12/1971ا رار ذمة مالية من الطاعن األول كمدير إلنتهاج ـ مقهدم بتهاري  ( 2)

األطيان الهراعية وملحقاتها اسم الماله  ........... )والهد الهوجهة(  2ورد به ا

فههدان لههم يتسههلمها ـ مصههدر الهيههادة مههدخرات خاصههة .مههن بههين سههيارته ـ  10

لخهارج ماليهة وعينيهة مهن ليبيها ـ وحهرر العقهد باسهم والهد الهوجهة تحوي ت مهن ا

ـ عقهار مله  هوجهة  2الذى باشر عملية الشراء وبي  السيارة ص كمها ورد فهى ا

م مربه  المنطقهة السادسهة  687الطاعن األول والسيدة ........... عقهار مسهاحته 

 بمدينة نصر.
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م 900يد ........... مسهاحته عقار للطاعن األول يجهرى نقهل ملكيتهه مهن السه     

 مرب . المنطقة األولى من مدينة نصر .
 

تحههت عنههوان المنقههوالت ذات القيمههة ـ للطههاعن األول  3كمهها ورد فههى ا      

 .1971سيارة مرسيدم ـ موديل 

 

 بههل سههفره  68جنيههه .مههن بيهه  السههيارة الشههيفروليه سههنة  1100وللطههاعن األول  

 للخارج.

ه أمهوال سهائلة )معظمهها مهن عمهل بليبيها لمهدة حهوالى جنيه 6500للطاعن األول  

 سنة ونصف3

 جنيه منقوالت وأجههة كهربائية 1500للطاعن األول  

السههيارة المرسههيدم مشههتراه مههن الخههارج مههن « بخانههة الم حظههات » كمهها ورد  

 . داخل العمل بليبيا

 

 يةجنيه من عملها كأخصائية ت ذ 2000وللهوجة حلى وأحجار .مينة  يمتها  

 جنيه 3500للهوجة منقوالت وأ.ا   يمتها  

جنيههه مههدخرات العمههل بليبيهها كانههت تعمههل بمرتههب  4500للهوجههة أمههوال سههائلة  

 . 1971حتى سبتمبر سنة  1969جنيها ليبيا ف الفترة من يناير  120

 

 كما ورد تحت عنوان اسم صاحب الدين والوديعة     الطاعن األول -  

 ه ........... واسم المدين المودع لدي 

 جم 950ومقدار الدين      

 المصدر العمل بالخارج . 
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 الطاعن األول واسم صاحب الدين    -  

 واسم المدين ........... 

 جم 1000مقدار الدين 

مسهتوردة مهن  1965المصدر  يمهة المشهاركة فهى بيه  سهيارة مرسهيدم موديهل 

 .الخارج 

 

 ولالطاعن األ   واسم صاحب الدين    ـ     

 واسم المدينة ...........

جم سلفة من الطاعن األول أ.نهاء عملهه بالخهارج لشهراء حصهة فهى  2000الدين 

 منهل يخصها.

 

 «بيانات أخرى يرى المقر ييافتها » وتحت عنوان ـ    

ا »  1968منذ يونيه  ا لمصهن  االسهمنت بهالخمم فهى « عملت مهديرخ فنيخها ومهديرخ

لجمهوريههة العربيههة الليبيههة ص وكههان مرتبههى الشهههرى )و تههها( .ههم ا المملكههة الليبيههة

جنيهه ليبهى  230جنيه ليبى خ ف أجر السكن ـ و د بدأت بمرتب شههرى  300

. 

 (20ـ  18)تقرير الخبير الحسابى ا   

 

 من الطاعن األول كمدير عام المصان  1/1/1974ي رار ذمة مالية بتاري   (3)

 ( :2)ا« األطيان الهراعية وملحقاتها » تحت  2ا

 فدان كفر المسلمية باله اهي  10 مساحة األطيان 

 تحت حساب ال.من األصلى وتسويته االيراد السنوى

 حياهة السيد ...........  م حظــات

 (2)ا العقارات األخرى
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 الطاعن األول وهوجته وكريمتيه  اسم المال × 

ة تههم م مربهه  منهههل أربعههة أدوار بمصههر الجديههد 720 مو   العقار ومساحته

)مرهههون لحسههاب البنهه   1972شههراؤه فههى ديسههمبر 

 جنيه للتعلية( 14000العقارى المصرى بمبل  

 جم تقريبخا . 1250 اإليراد السنوى

 

 السيدة ........... اسم المال  

 م مرب  أرض بالمنطقة السادسة / مدينة نصر678 مو   العقار ومساحته

 كالساب  مصدر الهيادة

 

 األول الطاعن اسم المال  × 

شههههارع الشهههههيدة ........... ـ  30م مربهههه  ـ 150 مو   العقار ومساحته 

 محرب ب  / اإلسكندرية 

 حصة بالميرا  لم تحدد بعد  مصدر الهيادة 

 

كالسهاب  تقريهر  1971يمله  سهيارة مرسهيدم ديههل موديهل    الطهاعن األول× 

1971 

جههم كالسههاب  تقريههر  1500أجههههة كهربائيههة  يمتههها حههوالى  

1971 

  1971كالساب  تقرير  جم  2000حلى  الهوجة 

 1971كالساب  تقرير  جم  3500أ.ا   

جهم 8000جهم نقهدخا )منهها ديهون لهدى ال يهر  34000 الطاعن األول 

  + ييصال حجه سيارة مدخرات(
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 الديون التى على المقر وهوجه وأوالده القصر :   5وفى ا 

  الطاعن االول وهوجته وكريمتاه اسم المدين 

 البن  العقارى العربى  اسم الدائن 

 رهن العقار المملو   نوع اإللتهام 

 %  6.5جم وسعر الفائدة  14000 مقدار الدين 

 

 بيانات أخرى للمقر 6وفى ا

 

سههيارة ميكروبههاا مههن  13ـ عههدد  73و 72اسههتورد الطههاعن األول عههامى 

يلههى  1968 فههى الفتههرة مههن مههارم سههنة مدخراتههه أ.نههاء عملههة بالخههارج هههو وهوجتههه

ريههاض عمههران ومعههرض  وتههم بيهه  هههذه السههيارات لمعههارض 1971نههوفمبر سههنة 

وتههم  جنيههه 5200وصههافى  يمههة السههيارة حههوالى سههيارات الشههر ية بمصههر الجديههدة 

 التصرف فى المبل  كاختى:

 

شههارع ........... مصههر الجديههدة  49السههتكمال .مههن شههراء العقههار  جههم15000 -1

لى المبههال  الموجهودة للطههاعن األول المويههحة دفعهت مههن يجمها 1972فهى سههنة 

جنيههه أمههوال سههائلة مولههت نقههدخا وعينخهها مههن  6500فههى تقريههره السههاب  وهههى : 

جنيههه دويههن تههم  4500الخههارج خهه ل ي امههة بالخههارج لحسههابه هههو وهوجتههه . 

 1100تحصههيلها وبهها ى .مههن سههيارة مرسههيدم بالمشههاركة مهه  السههيد ........... 

 انت للطاعن األول..من سيارة مستعملة ك

 

 26000جنيهه منهها  34000ألف جنيه( حهوالى  52ويتبقى من المبل  الساب  )  -2

جنيههه ديههن لحسههاب الطههاعن  8000جنيههه نقههدخا فههى حههوهة الطههاعن األول ومنههها 

 األول لدى السيد ...........  بشي  يجرى تحصيله . 
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 العقار . جنيه بالبن  العقارى لحساب تعلية 14000وذل  بخ ف   -3

 : وتحت كلمة ملحوظة  رر الطاعن األول العبارة اختية

 

ا فنيخها فهى مصهن  أسهمنت الخمهم »  عملت خه ل فتهرة عملهى بالخهارج مهديرخ

ا كيماويخهها لههبعض الشههركات وكههان  1971و 68بليبيهها فههى الفتههرة مههن عههامى  ومسشههارخ

كي ت جنيههه ليبههى ص أمهها دخلههى مههن التههو 300مرتبههى الشهههرى فههى مصههن  االسههمنت 

الكيماوية الصناعية هنا  فكان حسهب العمليهة وكهان يشهكل النسهبة الكبهرى مهن الهدخل 

 « العام وهو الذى غطى .من شراء سيارات الميكروباا تقريبخا 

 

 : ـ مدون ما يأتى 12/1/1974وعلى ي رار الذمة الساب  المؤر  

 عهدم ررت الهيئة )هيئة الكسب غير المشروع(  6/3/1978فى مشروع » 

 « .)يمياء( المدير العام  « مشروع »وجود شبهة كسب غير

 (23ـ  20)تقرير الخبير الحسابى ا 

 

ي هههرار الذمهههة الماليهههة للطهههاعن األول ـ كمهههدير عهههام مصهههان  ـ مقهههدم بتهههاري   (4)

25/1/1980 

 ( . تقرير الخبير الحسابى 23ا ) 

شهههادات االسهههم والحصهها فههى الشههركات والسههندات الماليههة و» 3ورد بههه ا  × 

 «  االست.مار

 اسم المال  : ........... والهوجة واالوالد  

 ج 8000 يمة السهم  3:   عدد   م ـهـاالس

 يوليه للدواجن  23اسم الشركة :  جمعية 
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 «  األطيان الهراعية وملحقاتها »  4ورد ا ×   

 اسم المال  : ........... 

 فدان مركه اله اهي   10مساحة األطيان : 

 ج  300اد السنوى :  اإلير

 

 «  العقارات األخرى »  4ورد ا ×   

 اسم المال  : ........... 

 م أربعة أدوار مصر الجديدة720مساحة العقار ومو عه : 

 ج  1250اإليراد السنوى :   

 اسم المال  : هوجة الطاعن األول 

 م أرض فياء مدينة نصر 687مساحة العقار ومو عه : 

 ن األول وهوجتهاسم المال  : الطاع

 م أرض فياء بها شقة واحدة تحت الهدم 930مساحة ومو   العقار: 

  1974م حظات : اشتريت عام 

 

 «   المنقوالت ذات القيمة »  5ورد ا ×   

 ج ص المال  د. ........... 6000ص  يمتها  1971سيارة مرسيدم 

 أ.ا  المنهل والمنقوالت ص المال  هوجة د. ...........

 

ص وذكهر مصهدر  1974أعهاد الطهاعن األول ذكهر األرض المشهتراه  7وفى ا  ×   

ـ ههو  1972يلهى  1968المبال  المدفوعة فيها من عمله بالخارج فى الفتهرة : 

 هوجته

 : باختى 25/1/1980و د تحرر على صدر اإل رار المقدم فى 

)يميهههاء  عهههدم وجهههود شهههبهة 30/3/1980ـ ج بجلسهههة  3 هههررت الهيئهههة »  

 تقرير الخبير الحسابى ( 24ا «  ) ب العام المرا 
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رئهيم مجلههم يدارة  بصهفته 1/1/1986ي هرار الذمهة الماليهة للطهاعن األول فهى  (5)

 ( تقرير الخبير الحسابى 24ا  ) الشركة القومية ل سمنت

 ـ بيان االسهم والحصا فى الشركات والسندات المالية وشهادات االست.مار  3ا 

 ن األولاسم المال  : الطاع

 جنيه للسهم 8000القيمة  3عدد االسهم : عدد 

 يوليه ( 23اسم الشركة : الجمعية التعاونية للدواجن ) 

 «جارى تصفيتها » م حظات : 

 

 « األطيان الهراعية وملحقاتها» ـ   4ا 

 اسم المال  : الطاعن األول

 فدان باله اهي  10مساحة األطيان : 

 وجته وكريمتاهاسم المال  : الطاعن األول وه

 م أربعة أدوار ونصف مصر الجديدة 720مساحة العقار : 

 اإليراد السنوى : الطاعن األول وهوجته

 بمصر الجديدة 1974م في  اشتريت فى عام  930مساحة العقار : 

 م687مصدر الهيادة : تجرى التعلية من .من األرض المبيعة بمدينة نصر 

 اسم المال  : الطاعن األول

  1981لمنقوالت : سيارة مرسيدم بيان ا

 جنيه 15000 يمتها : 

 جنيه  2500 يمتها  1976بيان المنقوالت : سيارة فولكم 

 

 :م حظات وبيانات أخرى يرى المقر ييافتها عن عناصر الذمة المالية 7وفى ا 
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تههم التصههرف بههالبي  بقطعههة األرض المملوكههة لهوجههة الطههاعن األول بمدينههة 

ألف جنيهه بخه ف  20يجرى بي  أسهم الدواجن بقيمة حوالى  1968نصر ـ منذ عام 

أربا  البي  المعلقة ص تهم بيه  أسههم الشهركة القوميهة ل سهمنت المملوكهة للطهاعن األول 

سهم ص يجرى بي  الهدور والنصهف العلهوى بمنههل الطهاعن األول  1500وهى حوالى 

ار الذمههة المقههدم و ههد تأشههر علههى صههدر ي ههر( شههارع الشهههيد عبههد المههنعم حههافظ ص 49)

 : باختى 1/1/1986

 
 

وههذا « يمياء المهدير » حفظ الملف  22/9/1990 ررت الهيئة فى جلسة 

عههدم وجههود  18/5/1986ب بجلسههة  29 ههررت الهيئههة ر ههم » القههرار بخههاتم نصههه 

 « . شبهة كسب غير مشروع يمياء أمير السر والمرا ب العام

 

الهذكر محيهر جلسهة هيئهة الفحها وتبين بملف ي رارات الذمة المالية سالف 

عههرض الملههف ر ههم » وورد بههه  18/5/1986ب بجلسههة األحههد  29والتحقيهه  ر ههم 

بعهد االطه ع علهى للسيد ........... الشركة القومية ل سهمنت ـ  18/19جدول  896

األوراق  ههررت الهيئههة حفههظ الملههف لعههدم وجههود شههبهة كسههب غيههر مشههروع يميههاء 

 لخبير الحسابى ( .تقرير ا 26)ا«  رئيم الهيئة

 

أمهها ي ههرارات الذمههة الماليههة المقدمههة مههن هوجههة الطههاعن األول فهههى ي ههرار 

وا ههرار مقههدم فههى اكتههوبر  1981وي ههرار ينههاير  25/1/1979وي ههرار  4/1/1969

 25/12/1987ـ و ررت هيئة التحقيه  والفحها للكسهب غيرالمشهروع فهى  1987

هها مههن  30ص 29ص 28ص  27ا) عههدم وجههود شههبهة كسههب غيههر مشههروع للهوجههة أييخ

مهن التقريهر أنهه تبهين مهن االطه ع أن هيئهة  30تقرير الخبيهر الحسهابى( ص و.ابهت ا

حفظ الملف لعهدم وجهود  26/10/1986ب  ررت بجلسة  93الفحا والتحقي  ر م 
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حفههظ الملههف لعههدم  15/12/1987, كمهها  ههررت الهيئههة  شههبهة كسههب غيههر مشههروع

 . وجود شبهة كسب غير مشروع

 

)  بـالملفَتبـينَمـاَيـأتىالاطلاعَعلىَملفَخدمةَالطاعنَالـأولَ :َثانياًَ

 تقرير الخبير الحسابى( : 41ـ  30ا
 

  ينهههاء خدمهههة الطهههاعن األول للشهههركة القوميهههة ل سهههمنت بقهههرار مهههن مجلهههم

ا مههن  19/8/1968يدارتههها فههى  ويعهه ن الطههاعن بههذل   1/6/1968اعتبههارخ

ج بقههرار مههن رئههيم مجلههم القههرار ويعادتههه للخدمههة لشهه ل وظيفههة مههدير ينتهها

حتههى  1/6/1968مهه  احتسههاب المههدة مههن  4/12/1971يدارة الشههركة فههى 

 اجاهة بدون مرتب. 5/12/1971

  شهادة خبرة بالل ة اإلنجليهية من شركة األسهمنت ومهواد البنهاء الوطنيهة ليبيها

 تيمنت األعمال التى كان يقوم بها الطاعن األول.

 

 سههنة  259و 30/11/1977فههى  50أر ههام  تسهه   ههرارات بالسههفر للخههارج

 523و 1980لسههههنة  81و 1979لسههههنة  160و 1978سههههنة  268و 78

 1986لسههنة  133و 1983لسههنة  71و 1983لسههنة  529و 1981لسههنة 

اإلسهكان لمههام رسهمية بال هة األهميهة صادرة من وهير  1987لسنة  122و

ة فههى ا تصههاديات صههناعة األسههمنت يلههى سويسههرا والنمسهها والواليههات المتحههد

 . األمريكية وباريم وأمريكا وكندا واليابان والمانيا ال ربية

 

  يلهههى  758ر ههم  21/3/1988كتههاب هيئههة القطههاع العههام لمههواد البنههاء فههى

ا  الشهههركة القوميهههة إلنتهههاج األسهههمنت المتعلههه  بنهههدب الطهههاعن األول مستشهههارخ

 بالهيئة و د انتهى الكتهاب بهأن وظيفهة مستشهار غيهر واردة بالهيكهل التنظيمهى
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ا للهيئة وبالتالى فليم لها بطا ة وصف  ولذل  فهإن  هرار النهدب يكهون معهدومخ

 لهوروده علههى غيههر محههل وال ينههت  أى أ.هر مههن أ.ههاره القانونيههة بالنسههبة للهيئههة

 من تقرير الخبير الحسابى(. 32/33ملف الخدمة( ـ )ا 157)المرف  

 

 اب  طههاع تأشههير رئههيم القطههاع اإلدارى بالشههركة القوميههة ل سههمنت علههى كتهه

 24/4/1989التنميهههة اإلداريهههة لهيئهههة القطهههاع العهههام لمهههواد البنهههاء المهههؤر  

يرجههى الهه هم نحههو تجميههد أى السههيد مههدير الع  ههات الصههناعية .. » ونصهها 

ص ومنهههها «  كأمانهههات لحهههين تعليمهههات أخهههرى........... مسهههتحقات للهههدكتور 

إلحاطههة بتأشههيرة رجههاء ا» تأشههيرة .انيههة للسههيد مههدير عههام الحسههابات الماليههة 

 « .  10/5/1989السيد رئيم القطاع اإلدارى فى 

 

  نههههدب » نصههههه  2/9/1989فههههى  437/90 ههههرار وهيههههر اإلسههههكان ر ههههم 

رئههههيم مجلههههم يدارة الشههههركة القوميههههة   ( ) الطههههاعن الههههدكتور ...........

)المرفهه  « ل سههمنت للعمههل مستشههار )أ( بهيئههة القطههاع العههام لمههواد البنههاء 

 تقرير الخبير الحسابى( 33( )املف الخدمة 187

 

  بنهدب الطهاعن  28/2/1988فى  1988لسنة  83 رار وهير اإلسكان ر م

ا لهيئة  ملف الخدمة( . 152القطاع العام لمواد البناء )مرف   األول مستشارخ

 

   للطهههاعن األول  1925بهههر م  4/9/1990كتهههاب الشهههركة القوميهههة المهههؤر

بإخطهاره بصهدور اظة مصر الجديهدة شارع عبد المنعم حافظ الم 49العنوان 

 2/9/1990فهى  437/1990 رار المهندم وهير اإلسهكان والتعميهر ر هم 

 تقرير الخبير الحسابى( 33بملف الخدمة( )ا 190)مرف  
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  ـ  22/9/1990المهـؤر   1988كتاب هيئة القطاع العام لمهواد البنهاء بهر م

ا م ن شهر سهبتمبر سهنة بأنه  ـد تم ييقاف صرف مرتب الطاعن األول اعتبارخ

لعههدم حيههوره لمقههر الهيئههة السههت م العمههل تنفيههذخا للقههرار الههوهارى  1990

 من تقرير الخبير الحسابى(  34بملف الخدمة( ) 196)مرف   المشار يليه

 

  الموجههه يلههى هيئههة  26/9/1990فههى  2163كتههاب الشههركة المههذكورة ر ههم

لطههاعن األول مههن نمههوذج بههإخ ء طههرف االقطههاع العههام لمههواد البنههاء ومعههه 

مههن تقريههر  34بملههف الخدمههة( )ا 198)مرفهه   جميهه  اإلدارات بالشههركة

 . الخبير الحسابى(

 

  الموجهههة يلههى  23/10/1990مههذكرة رئههيم القطههاع اإلدارى بالشههركة فههى

رئههيم  طههاع التنميههة اإلداريههة بهيئههة القطههاع العههام لمههواد البنههاء بههأن الطههاعن 

مههن القههانون ر ههم  100يقخهها ألحكههام المههادة لههم يتسههلم العمههل بالهيئههة وتطباألول 

ملههف الخدمهههة(  203)مرفههه   يعتبهههر منقطعخهها عهههن العمههل 1978لسههنة  48

 تقرير الخبير الحسابى( 35)ا

 

  بمحايهر أعمهال لجنهة الخبهراء  رار السهيد رئهيم القطهاع القهانونى بالشهركة

الخمسههة أن الطههاعن األول لههم يباشههر العمههل بالشههركة أو هيئههة مههواد البنهههاء 

ا من   تقرير الخبير الحسابى( 35. )اوحتى اخن 28/2/1988اعتبارخ

 

  واتيت للجنة الخبراء أن تصاريت الموافقة على سفر الطهاعن األول للخهارج

 38والتههى استعريههها التقريههر ا 1990و 1989و 1988فههى السههنوات 

والمؤيدة بجواه سفر الطاعن كانت سفريات خاصهة بشخصهه ص وأن الطهاعن 
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ا مههههن  ههههد انقطعههههت صهههه لته بالشههههركة وهيئههههة مههههواد البنههههاء نهائيخهههها اعتبههههارخ

بندبههه  1982لسههنة  83تههاري  صههدور القههرار الههوهارى ر ههم  28/2/1988

ا للهيئة المذكورة حتى   .تاري  القبض عليه 10/12/1991مستشارخ

 

 6976كمها اتيهت للجنهة الخبهراء أن الطهاعن األول لهم يصهرف مبلهه         

مرتبهه وحهوافهه يلهى البنه  األهلهى  صهر النيهل جم الذى حولتهه الشهركة عهن 

تقريهههر الخبيهههر  40ا )  وال يهههد لهههه فهههى ذلههه  التحويهههل الجهئهههى المتهههأخر

 ( .الحسابى

 

 ههد انقطعههت أنههه يتيههت ممهها تقههدم أن المههتهم  40وأورد التقريههر المههذكور ا 

ا مههن  تههاري   28/2/1988صههلته بالشههركة وهيئههة مههواد البنههاء نهائيخهها اعتبههارخ

بنههههههدب مسشههههههار الهيئههههههة المههههههذكورة وحتههههههى  83/198صههههههدور القههههههرار 

تهههاري  يلقهههاء القهههبض عليهههه ص ولهههم ي.بهههت مباشهههرته العمهههل  10/12/1991

 من التقرير( 40)ا بالشركة أو الهيئة

 

حتههههى  10/7/1968عمههههل المههههتهم وهوجتههههه فههههى ليبيهههها فههههى المههههدة مههههن  :ثالًثــــاَ

 تقرير الخبير الحسهابى( 52ـ  41)ا واإليرادات المحققة 31/7/1971

:- 

 5×دينهههار 230=31/12/1968يلهههى 10/7/1968مرتبههات المهههتهم مهههن -

 أشهر و.ل.ين شهر 

 دينار ليبى 1  303  3=  

شههههر 31×دينهههار 300=31/7/1971يلهههى 1/9/1969مرتبهههات المهههتهم  -

 دينار ليبى 9300=
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مكافههأة وبههدل اجههاهة سههنوية للمههتهم بعههد انتهههاء عملههه بليبيهها وفقخهها للشهههادة  -

 1 362 8ت ومهواد البنهاء الليبيهة               الصادرة عن شركة األسهمن

 دينار ليبى

 دينار ليبى 11 966 1المجموع       

 

 مهن الشهركة اإليطاليهة ب التهه ومعداتهه  عقد شراء الحجهر الجيهرى بناحيهة الخمهم

بههين السههيدين علههى األطههرع والمههتهم مناصههفة بينهمهها بمبلهه   12/9/1969فههى 

مناصفة كذل  لقيامهه ـ بهاإلدارة والتشه يل  دينار على أن تكون األربا  35000

 000بههاع حصههته فههى المحجههر ـ لشههريكه بمبلهه   1971يونيههه سههنة  9ـهه وبعقههد 

دينهار ليبهى  1 91 966 1دينار ليبىص فصار اجمالى ييهراد المهتهم آنهذا   180

دوالر يكههون  3.3ص وبتحويهل الهدينارات الليبيههة علهى أسههام سهعر الههدينار عندئهذ 

 دوالر .  633 488 1=  3.3×  191 966 1=  ا آنذدخل المتهم 

 بالعملة المصرية  اذ ذا وهذا المبل  كان يعادل 

 جم 272 399 8=  0.430×  633 488 1   

حهين عهاد مهن ليبيها يلهى مصهر كانهت معهه مائهة وخمسهون و د أ هر المهتهم بأنهه 

حهاول ألف دوالر أمريكى شهيكات سهياحية سهجلها لهدى الجمهار  فهى اإلسهكندرية .. و

لما .ارت القيية الحالية الحصول على صهورة مهن الجمهار  بههذا المعنهى فتبهين أنهها 

ال تحههتفظ بم.ههل تلهه  المسههتندات ألك.ههر مههن خمههم سههنوات وخصههمته لجنههة الخبههراء 

 . دوالر 483 488.1=  150 000 – 633 488.1فصارت جملته 

 

وت وديعهة بفائههدة وههذا المبله   ههام المهتهم بإيداعههه بالبنه  العربههى المحهدود ببيههر

فبل ههت  28/11/1975مهه  ييههافة الفوائههد يلههى األصههل حتههى  1975اسههتمرت حتههى 

 . ( دوالر1 337 610) 1984جملة الرصيد عام 
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وطبقخهها لل.ابههت مههن التحههوي ت التههى تمههت بالعملههة األجنبيههة مههن بنهه  أمريكههان 

ا من حساب المتهم هى : )ا  ى(تقرير الخبير الحساب 50اكسبريم يلى مصر خصمخ

  23/8/1984حـ   137 000ص   14/8/1984دوالر ح   50 000

  10/10/1984دوالر ح   170 000ص  13/9/1984دوالر ح   143 000

دوالر حههههههههه   200 000ص  21/1/1985جنيهههههههههه اسهههههههههترلينى حههههههههه   17000و

 .21/3/1985دوالر ح   100 000ص 31/1/1985

 

مههن  مههتهم فههى المههدةمههن بنهه  أمريكههان اكسههبريم للفوفقخهها ل شههعارات الصههادرة 

يكون النقد األجنبهى المحهول يلهى مصهر مهن لنهدن  21/5/1985حتى  14/8/1984

 17000دوالر أمريكهى و 800 000هو ) الطاعن ( من حساب الدكتور ........... 

جنيه اسـترلينى ص وتكون  يمة البها ى مهن رصهيد المهتهم لهدى بنه  أمريكهان اكسهبريم 

 دوالر. 509 272ر 8هو 

 

 تقرير الخبير الحسابى( 53)ا استيرادَسياراتَمنَبيروتَ:َرابًعا
 

ص وأ.بههت أن المههتهم أورد بهها رار الذمههة  54/  53تناولهها التقريههر ا 

سيارة ميكروباا الفترة مهن مهارم  13استيراده عدد  12/1/1974المقدم 

بيعهههت لمعهههارض ........... ومعهههرض سهههيارات  1971ـ نهههوفمبر  1968

 4000× سههيارة 13يههدة ص وأن اجمههالى العمليههة كههان ........... بمصههر الجد

وأن المسههتندات المؤيهههدة لهههذا االيههراد هههى تحريهههات جههم ص  52000جههم = 

الر ابههة اإلداريههة نفسههها التههى  ههررت وأكههدت أن المههتهم اسههتورد فعهه خ هههذه 

جههم بوا هه   52000السهيارات مههن ليبيهها وتصههرف فيهها بههالبي  وأن االجمههالى 

 .جم للسيارة 4000
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ص  اال صههافى الههربت فقههطتحتسههب اللجنههة مههن هههذا المبلهه  كههايراد  ولههم

الشههراء ص واحتسههبت فههى  جههم مصههروفات 46 800مههن الحصههيلة فخصههمت 

 جم . 5200= 46800 – 52000 االيرادات

 

تقريهر الخبيهر  55/59. )ا خامًساَ:َالسياراتَالتىَتخصَالمـتهمَوأرـرته

 الحسابى(

 230السههههيارة المرسههههيدم  ص واسههههتبعد 59-55تناولههههها التقريههههر ا    

المملوكههة لههـ........... وباسههمه والههذى تقههدم إلدارة الكسههب  1988موديههل 

 56/57والمحكمة الخراجها ألنها ملكه ـ و.ابت ذله  كمها  هال التقريهر ا

مههن رخصههة تسههيير السههيارة وكههل مسههتندات الملكيههة باسههم ...........ص أمهها 

بالخهارج وههو توكيهل  ابهل  التوكيل بهالبي  فههو بسهبب وجهود ماله  السهيارة

القايهى ـ مؤ تخها ـ بتأييهد  7/3/1992لطل اء خ ف ما اعتقهده خطهأ حكهم 

بههالتقرير( ـ كمهها أورد التقريههر بيههان  58أمههر المنهه  مههن التصههرف . )ا

السيارات و يمتها التى .بت لدى الخبراء أنها مملوكة للمتهم أو ألحهد أفهراد 

 أسرته .

 ت ........... فى تجهارة األدواتد ........... مح للسيسادًساَ:َمشاركةَالمتهمَ

  . الكهربائية

 

 9حافظههة المسههتندات/ 60/61ص واسههتعرض ا 62-60تناولهها التقريههر ا

المههودع  119ص والمسههتند ر ههم مسلسههل  9/6/1993المقدمههة للجنههة الخبههراء بجلسههة 

مهن  4/5/1976 ( ملف الدعوى .ابت فيه أنهه عبهارة عهن تعليمهات فهى1بالحره ر م)

يلهى بنه  أمريكهان اكسهبريم ـ لنهدن ص بتحويهل وديعهه  ) الطهاعن (  الدكتور...........



409 

 

 61دوالر يلى حساب ........... ببنه  تشهيم األهلهى ص وأورد التقريهر ا  59000

 ) طهاعن (  أنه تبين للجنة الخبراء من المسهتندات وجهود ع  هة بهين دكتهور ...........

بيهان  61/62ارة األدوات الكهربائيهة ص .هم أورد التقريهر اوالسهيد ........... فهى تجه

جههم  275 593واجماليههها  1978المبههال  التههى تسههلمها المههتهم مههن ........... عههام 

ص فيكهون صهافى اإليهرادات  تم.هل  يمهة المشهتريات 220474.40خصم التقرير منها 

=  220474.40 – 275593=  1978المحتسههههههب مههههههن هههههههذه التجههههههارة عههههههام 

كما أورد التقريهر بيهان المبهال  التهى تسهلمها المهتهم مهن ........... ص  جم .6055118

ج  يمههة  264627.20جههم خصههم التقريههر منههها  330784واجماليههها  1979عههام 

% فيكهون صهافى اإليهراد المحتسهب 20باعتبار أن نسبة الربت فى النشاط  المشتريات

 جم. 66154.80=  264627.20 – 330784=  1979من هذه التجارة عام 

 

َ:َبيانَالأسهمَالتىَيمتلكهاَالمتهمَوكريمتاهَ:َسابًعا

 64ص وأورد بيههان األسهههم وأشههار ا  64-63تناولههها التقريههر ا 

 يلى أن لجنة الخبراء ستقوم عند حساب المركه المالى باختى :

 )احتساب  يمة األسهم فى جانب المصروفات )باعتبار .من شرائها 

 ت .احتساب العائد ييرادا 

 

رئـيسَمجلـسَإدارةَــركةََ...........ثامًناَ:َمعاملاتَالمتهمَمعَالدكتورَ

َ:َالقاهرةَللصناعاتَالخفيفة

 

ص وأورد أ ههههوال ........... بتحقيهههه  يدارة  66-65تناولههههها التقريههههر ا     

عن مديونيته للمتهم شيكات كان  د حررهها علهى نفسهه ص  1992الكسب عام 

ه بالبنهه  األهلههى المقطههم بجهههء مههن هههذا الههدين ص والوديعههة التههى ربطههها باسههم

أن لجنهة الخبهراء انتقلهت يلهى مقهر ........... بشهركته  65وأورد التقرير ا
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عههن تحههوي ت بههالمقطم ونا شههته وسههألته فقههرر أن المديونيههة مسههتحقة للمههتهم 

خارجية تمت فى تواري  سابقة على تواري  الشهيكات ص وأن ههذه التحهوي ت 

 000وتهههواهى  1991حتهههى ابريهههل  1989مهههن نهههوفمبر  الخارجيهههة كانهههت

دوالر أمريكهههى )وي حهههظ أن ههههذا المبلههه  عبهههارة عهههن  يمهههة المبلههه   1 150

 000المحكوم به للدكتور ........... من المحكمهة العليها االنجليهيهة ومقهداره 

دوالر محولهههههة مهههههن  1 150 000= دوالر  100 000دوالر +  1 050

 (.ة تنفيذ الحكم المذكورالخارج يلى الخارج من حصيل

 

تاســًعاَ:َالتحويلــاتَالتــىَتمــتَبالعملــةَالأجنبيــةَمــنَبنــكَأمريكــانَ

َ:َاكسبريسَإلىَمصر

ص وأورد بيانخهها مههن وا هه  المسههتندات المؤيههدة  69-67تناولههها التقريههر ا    

ص  مههن بنهه  أمريكههان أكسههبريم بالخههارج يلههى مصههربقيمههة وتههاري  كههل منههها 

 بيانها :

  14/8/1984ح   دوالر   50 000 -

 23/8/1984دوالر  ح   137 000 -

 13/9/1984دوالر  ح  143 000 -

 10/10/1984دوالر  ح   170 000 -

 21/1/1985جنيه استرلينى ح   17 000 -

 31/1/1985دوالر  ح   200 000 -

 21/3/1985دوالر  ح   100 000 -

 ـ يوجد اشعار ييافة 1991دوالر  مارم  200 000 -

 تحويل بالتلكم   11/5/1991دوالر   200 000 -

 

اَ:َندبَ.......ََ)َالطاعنَ(َمستشارًاَلهييةَالقطاعَالعامَلموادَالبناءَ
ً
عاـر

 .83/1988َََبالقرار
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 1630/88ص وا.بهت اط عهه علهى الهدعوى  71-70تناولها التقرير ا     

 م.  جنوب وتقرير الخبير فيها ص واتيت للجنة الخبراء :

 

 .القانونيةءات أنه لم تتب  فى القرار اإلجرا -

غيههر ان القههرار يخههتا بههه رئههيم الههوهراء بينمهها اصههدره الههوهير وهههو  -

 مختا

 للوظيفة المنتدب يليها المتهم وال وجود -

 السلطة اساءة استعمال رر الندب الصادر من الوهير مشوب بعيب  -

فهههى الوصهههف العهههام  مختلفتهههانال يوجهههد تما.هههل بهههين الهههوظيفتين وأنهمههها  -

 ة.والراتب والمهايا المادي

بالهيكههههل التنظيمههههى  لههههم تكههههن واردةالوظيفههههة المنتههههدب غليههههها المههههتهم  -

 .30/9/1989الوهير فى واستحد.ها 

 أى عمل بعد  رار الندب بالشركة أو الهيئة. لم يباشرالمتهم  -

 أو م بسات لقرار ندب المتهم . أسبابال توجد  -

 

ــونَانترناشــيونالَ َـَـــركةَكريت ــتهمَبالبورصــة ــادىَعشــرَ:َعمــلَالم ح

َبوريشنَبلندنكور
 

ص اسههههتكماالخ لمهههها كههههان  ههههد سههههب   80-72تناولههههه التقريههههر ا

استعرايه بالتقرير من أن المتهم انقطعت صلته نهائيخا بكهل مهن الشهركة 

القوميههة ل سههمنت ص وهيئههة القطههاع العههام منههذ صههدور  ههرار النههدب ر ههم 

بانتدابهه يلهى وظيفهة ال وجهود لهها ـ وأنهه  28/3/1988فى  83/1988

لهم يباشهر أى  10/12/1991التهاري  وحتهى القهبض عليهه فهى منذ ذله  

عمل سواء بالشركة القومية ل سمنت أم بالهيئة المنتهدب يليهها بوظيفهة ال 
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وجود لها ص ولذل  فإن المتهم سعى للعمل بالخهارج ونجهت فهى ذله  علهى 

 النحو التالى :

.بهههت مهههن الشههههادة الصهههادرة مهههن شهههركة كرايتهههون انترناشهههيونال   -1

وعليهها  20/6/1988ريشن )شركة كرايتون الدوليهة( فهى كوربو

 28/1/1992خههاتم تصههدي  مستشههاريه الدولههة فههى جنيههف فههى 

وخاتم وتصدي  النقصلية العامة لجمهورية مصر العربيهة بجنيهف 

ـ و ههد جههاء بههها يلههى مههن يهمههه األمههر ـ نعهههه بهههذا أن  74ر ههم 

مهن حقهه فيمها هو مديرنا المهالى و ) الطاعن (  الدكتور ...........

الحصهول  1990يونيهه سهنة  30يلى  1988بين أول يوليو سنة 

% مههن األربهها  التههى يحققههها لحسههابنا وسههوف تقههدم لههه 50علههى 

شههركتنا كههل تسهههي ت ممكنههة فههى هههذا الشههأن باسههتخدام مواردههها 

الماليهههة ـ جنييهههف تو يههه  ........... رئهههيم الشهههركة و.......... 

 . السكرتيرة

 

ينههاير  3ة األخههرى الصهادرة مهن نفههم الشهركة فهى وكهذل  الشههاد -2

يلهى مهن يهمهه األمهر نعههه بموجهب ههذا ان الهدكتور  1992سنة 

 ........... 

مهن حقهه  1998يعمهل مهديرنا المهالى مهن أول يوليهو ) الطاعن ( 

% مههن األربهها  التههى يحققههها ـ 50بهههذه الصههفة الحصههول علههى 

 لحسابنا )تو ي  المذكورين( .

 

ة من شهركة كهابكوم للخهدمات الماليهة ليمتهد لنهدن فهى شهادة صادر -3

معتمهههدة مهههن السهههفارة اإلنجليهيهههة ومهههن وهارة  1989ينهههاير  16
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لتعهيهه يلهى الهدكتور بهذا االخارجية المصرية يلى من يهمه األمر 

كانهههت لهههه معهههام ت مههه  شهههركتنا منهههذ ـ ) الطهههاعن ( ........... 

شهههاملة  حتهههى الو هههت الحايههر وبل هههت حصهههيلته 1988سههبتمبر 

.مانمائة ألهف دوالر  80000الفوائد حتى الو ت الحاير حوالى 

تو ي  مهدير الشهركة وتصهدي  القسهم بالسهفارة البريطانيهة  أمريكى

 على صحة التو ي  . 19/2/1992بالقاهرة فى 

 

نعههههه شههههادة أخهههرى مهههن شهههركة كهههابكوم المهههذكورة وترجمتهههها  -4

تعامهل مه  كهابكوم  ) الطهاعن (بموجب هذا أن الهدكتور ...........

بالنيابههة عههن شههركة كرايتههون الدوليههة )سههالفة الههذكر( خهه ل الفتههرة 

حتهههى اخن ويبلههه  مقهههدار مههها حولتهههه  1988مهههن سهههبتمبر سهههنة 

مليون دوالر أمريكى وأعيد تحويهل ذله   15كرايتون يلى كابكوم 

المبل  لحساب كرايتون وتحققت أربها  تجاريهة تقهرب مهن خمسهة 

وكهان يههدير المعهام ت كهل مههن ........... م يهين دوالر أمريكهى 

وآخههرون فههى بورصههة العقههود  ) الطههاعن ( والههدكتور ...........

ـ تو يهه  ........... وخههاتم شههركة  بشههيكاغو وفههى أسههواق العملههة

........... ليمتهد بلنهدن وخهاتم السهفارة البريطانيهة بالقهاهرة )القسهم 

 قسم التجارى.التجارى( وتصدي  القسم القنصلى على تو ي  ال

 

شهادة أخرى من شركة ........... سهالفة الهذكر فهى ديسهمبر سهنة  -5

المو عهههان علهههى ههههذا المفويهههان مهههن وترجمتهههها يعطهههى  1991

مجلهههم اإلدارة ههههذا التوكيهههل الرسهههمى يلهههى الهههدكتور ........... 

)الطههاعن األول( يسههمت لههه ببههدء ومباشههرة ورفهه  جميهه  الههدعاوى 
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النهايهههههة عهههههن شهههههركة ...........  القيهههههائية ص ومتابعتهههههها حتهههههى

ديسهمبر  28انترناشيونال ص تحرر وو   فى جنيهف بسويسهرا فهى 

ومصدق على هذا التوكيل مهن مستشهارية الدولهة فهى  1991سنة 

ـ وتصهههدي  ـ القنصهههلية  1992فبرايهههر سهههنة  25جنيهههف فهههى 

 . 1992فبراير سنة  26المصرية هنا  فى 

 

 1991فبراير سهنة  17در فى حكم المحكمة العليا بلندن الذى ص  -6

وتصهدق عليههه مههن وهارة الخارجيهة وشههئون الكمونولهه  بالمملكههة 

المتحدة العظمى وشمال ايرلندا الصادر من القايهى هيرسهت فهى 

بههههين ـ  1990سهههنة  275ملههههف  1991فبرايههههر سهههنة  7يهههوم 

........... انترناشههههههيونال كوروبوريشههههههن ـ مههههههدع و........... 

أن  -1تقهرر الحكهم بموجهب ههذا  » ـ سيرفم ليمتد مهدعى عليهه 

مليههون وخمسههين ألههف دوالر  1050000يحكههم للمههدعى بمبلهه  

أن يدف  المدعى عليه المبل  المحكوم به يلهى محهامى  -2أمريكى  

 « . المدعى خ ل سبعة أيام

 

ديسههمبر سههنة  13جههى بيههروين وشههركاه فههى  –شهههادة مههن أم   -7

لقهههههاهرة فهههههى مو.قهههههة مهههههن السهههههفارة البريطانيهههههة فهههههى ا 1991

فبرايهر  18وترجمتها ـ نعهه بهذا أننها حولنها يهوم  19/2/1992

مبلهه  مليههون ) الطههاعن ( ألمههر الههدكتور ...........  1991سههنة 

 يمههة حصههة الههدين دوالر أمريكههى  1050000وخمسههين ألههف ـ 

المستح  على شركة ........... للخدمات الماليهة ليمتهد والمحكهوم 

بلنهدن  دائهرة الملكهة بالمحكمهة التجاريهةبه من محكمة العدل العليا 
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ـ خههاتم السههفارة  1991فبرايههر سههنة  7حكمههها الصههادر بتههاري  

فبرايههر سههنة  19البريطانيههة بالقههاهرة ـ وخههاتم القنصههلية بههها فههى 

1992 . 

 

جنيهف  24/2/1992خطاب صادر من شركة ........... مهؤر   -8

 25/2/1992مصدق عليه من مستشهارية الدولهة فهى جنيهف فهى 

فههى  132وتصههدي  القنصههلية المصههرية فههى جنيههف تحههت ر ههم 

يتيهههمن بيانخههها بالسهههلطات التهههى منحتهههها شهههركة ـ  26/2/1992

وأن لهههه السهههلطة  ) الطهههاعن ( ........... يلهههى الهههدكتور ...........

الكاملة لتنفيهذ أى وجميه  العمليهات الماليهة والقيهام بالمتهاجرة نايبهة 

ا يليههها وأن لههه السههلطة الكاملههة عنههها دون االلتهههام بههالرجوع سههلفخ 

لتحويل األموال مهن حسهاب شهركة ........... المصهرفى يلهى أيهة 

 . مؤسسة مالية

 

المقدمة يلهى المحكمهة وأ.بتهت  18ما تيمنته حافظة المتهم ر م /  -9

مههن التقريههر( يط عههها عليههها ص وأول هههذه  76لجنهة الخبههراء )ا

يلهى شهركة  21/2/1992المستندات خطهاب بنه  ........... فهى 

........... )مصدق عليه( بالدفعات التى تم تحويلها كطلهب شهركة 

 ........... وبيانها :

 19/12/1990دوالر   فى    3000000مبل    -1

  21/12/1990دوالر   فى    4000000مبل   -2

 28/12/1990دوالر   فى    4000000مبل   -3
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يهمان معهادل  دوالر   تحويل مقابهل  6000000مبل    -4

 لـه

 

دوالر(  17 000 000وأن ههههذه التحهههوي ت )مجموعهههها        

الهذى ) الطهاعن (  د تمت بنهاء علهى تعليمهات الهدكتور ........... 

ها  فويته شركة ........... ـ كما جاء بخطاب بن  فريهار ـ تفوييخ

ص والخطهاب  كام خ ـ بالتصرف نيابة عن الشركة صاحبة الحسهاب

ن مستشههههارية الدولههههة فههههى جنيههههف بتههههاري  مصههههادق عليههههه مهههه

3/3/1992 . 

 مقدمة من المتهم للمحكمة( 18بحافظة /  1)مستند/ 

 

 25/2/1992صورة خطاب باإلنجليهية وترجمتهه ـ صهادر فهى  -10

من شركة ........... بخصوا حسهابها ر هم ........... يلهى بنه  

دار فريههار ........... تطلههب فيههه الشههركة مههن البنهه  المههذكور يصهه

 4مليههون ص  3التأكيههد يلههى مكتههب ........... القههانونى بههأن المبههال  

مليهههون دوالر )آنفههههة  17مليهههون دوالر ومجموعهههها  6مليهههون ص 

 .......البيان( هى مبال   د تم تحويلها بنهاء علهى تعليمهات الهدكتور

المفوض تفوييخا كام خ بالتصرف نيابة عهن الشهركة  ) الطاعن ( 

. 

 يلى المحكمة( 18بالحافظة /  2م /)المستند تحت ر 

 

خطاب باإلنجليهية وترجمته ـ صادر مهن بنه  ........... بتهاري    -11

يلى مكتب المحامين ........... فى لندن ص ومصهادق  2/3/1992
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والخارجيهههة  18/3/1992عليهههه مهههن السهههفارة السويسهههرية فهههى 

ـ ويتيمن تأكيهدخا لمها ورد بالخطهاب  12/3/1992المصرية فى 

مهههن  68( ا1السهههاب  عريهههه بالبنهههد ) 21/2/1992لمههؤر  ا

 18بالحافظههة/  3تقريههر لجنههة الخبههراء .    )المسههتند تحههت ر ههم/ 

 يلى المحكمة(

 

مهن بنه   2/3/1992خطاب باإلنجليهيهة وترجمتهه ـ صهادر فهى  -12

........... يلههى بنهه  أمريكههان اكسههبريم يؤكههد فيههه أن تحههوي ت 

مليههون دوالر( ص  ههد  17=  مليههون دوالر 6+4+4+3األربعههة )

هها كههام خ بالتصههرف تمههت بنههاء علههى  تعليمههات الههدكتور..... تفوييخ

ص ومصههادق علهههى  ... صههاحبة الحسههاب.نيابههة عههن شههركة ......

 . 3/3/1992الخطاب منمستشارية الدولة فى جنيف بتاري  

 . يلى المحكمة( 18بالحافظة /  4)المستند تحت ر م / 

 

مههن  6/3/1992وترجمتهها ـ صهادرة بتههاري   شههادة باإلنجليهيههة  -13

بن  أمريكهان اكسهبريم ـ ومو.قهة بالسهفارة البريطانيهة بالقهاهرة ص 

يشهههد فيههها البنهه  بأنههه  ههد اسههتلم فههى التههواري  المويههحة بالشهههادة 

المبال  األربعة المحولة من بن  ......... )الدفعات األربعهة سهالفة 

وأنههه  ههد تههم يخطههار ص  مليههون دوالر( 17الههذكر البههال  مجموعههها 

البن  بأن هذه المبال  حولت من حساب شهركة ......... لهدى بنه  

 ) الطهاعن ( ............... بناء على تعليمات صادرة من الهدكتور

ههها كهههام خ بالتصهههرف نيابهههة عهههن شهههركة .........  المفهههوض تفوييخ

 .صاحبة هذا الحساب
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 حكمة(يلى الم 18بالحافظة /  5)المستند تحت ر م /    

 

من التقرير االطه ع علهى الك سهير المقهدم مهن  78وأ.بتت لجنة الخبراء ا 

أ.نهاء مباشهرة  6/6/1993وكـيل المتهم ومحتوياته ص وحافظة مستندات مقدمة بجلسهة 

 من تقريرها ما يلى : 79/80المأمورية ص .م أوردت اللجنة ا

( ملهف  18,  17وعلى يوء المستندات السهاب  ا.باتهها تفصهي  ) حهافظتى 

 الدعوى والتى نرى االخذ بها لمصدا يتها ـ نورد اختى : 

 

 لشهركة ........... مههن  المهدير المههالىهههو ) الطهاعن (  ......تبهين أن الههدكتور

% مهن 50ومن حقه الحصهول علهى  30/6/1990حتى  1988يوليو سنة 

ة مه  التى يحققها لحساب الشركة ص كما أنه كانت لهه تعهام ت تجاريه األربا 

حتهههههى  1988شهههههركة ........... للخهههههدمات الماليهههههة منهههههذ سهههههبتمبر سهههههنة 

 800000وبل ههههت حصههههيلته شههههاملة الفوائههههد مبلهههه  و ههههدره  16/2/1989

بالنيابهة عهن .مانمائة ألف دوالر أمريكى كما أنه تعامل مه  شهركة ........... 

 16وحتههى  1988. الدوليههة خهه ل الفتههرة مههن سههبتمبر سههنة شههركة ..........

 ........... حولهت كمها تبهين أن شهركة 51ـ التقريهر ا 1989اير سهنة فبر

مليههون دوالر وأعيههد تحويههل هههذا المبلهه  لحسههاب  15يلههى شههركة ........... 

مليهههون دوالر أمريكهههى عهههن  5وتحققهههت أربههها  تجاريهههة حهههوالى ........... 

معام ت فى بورصة العقود بشيكاغوا وفى أسواق العملة ص ويخها الهدكتور 

.... 

لمها تيهمنته الشههادة  % مهن ههذه األربها  نفهاذخا50كمهدير مهالى ) الطاعن ( 

 2.5حصهههته الصهههادرة عهههن ........... أى تكهههون  30/6/1988المؤرخهههة 

 مليون دوالر أمريكى.
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 ........... هههها أن شههههركة   ..... ههههد خولههههت الههههدكتور ) الطههههاعن (  تبههههين أييخ

باشهرتها نيابهة عهن الشهركة ص بإ امة جمي  الدعاوى القيهائية وم ) الطاعن ( 

المرفوعههة مههن  1990لسههنة  275و ههد حصههل علههى حكههم فههى الههدعوى ر ههم 

شههركة ........... يههد ........... أمههام محكمههة العدالههة العليهها بلنههدن بجلسههة 

دوالر  1050000ص والقايههههى بههههدف  المههههدعى عليههههه مبلهههه   7/2/1991

دكتور ........... ألمهر اله 18/2/1991أمريكى ص و د تهم تحويهل المبله  فهى 

للخهدمات الماليهة ص  وهو  يمة حصيلة الهدين المسهتح  علهى شهركة ...........

)  الهدكتور ........... 27/2/1992و د أخطر بنه  أمريكهان اكسهبريم فهى 

 هههد تلقيناهمههها لصهههالح  مهههن « المبل هههين التهههاليين » بكتابهههه بهههأن  الطهههاعن ( 

فبرايهههر  20كهههى حههه  دوالر أمري 1049960.61أم.جيههه. بهههروين وهمههها 

1991  

 1991فبراير  22مار  ألمانى ح   120321.24

 

  كمهههها تبههههين أن شهههههركة ...........  ههههد أعطههههت السهههههلطة الكاملههههة للهههههدكتور

لتنفيههذ جميهه  العمليههات الماليههة والقيههام بالمتههاجرة نيابههة عنههها  ....)الطههاعن ( 

ن لههه ويتخههذ القههرارات بنفسههه ليههمان سههرعة تنفيههذ العمليههات الماليههة كمهها أ

السهلطة كاملههة فههى تحويهل األمههوال مههن الحسههاب المصهرفى يلههى أيههة مؤسسههة 

 مالية .

 

  فهههى سههبعة عشههر مليههون دوالر أمريكههى  17 000 000تبههين أن مبلهه  الههـ

تحههوي ت مههن حسههاب شههركة ........... وأن تحويلههها تههم بنههاء علههى تعليمههات 

ابهة عهن الشهركة بصفته مفويخا بالتصرف ني ) الطاعن (  الدكتور ...........
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ويتيت من خ ل المسهتندات السهاب  االطه ع عيهها أن  صاحبة هذا الحساب

لم يهدخل علهى اإلطه ق دوالر أمريكى سالف الذكر  17 000 000مبل  الـ 

 . فى أى و ت من األو ات) الطاعن ( فى ذمة الدكتور ........... 

 

َ:َأول()الطاعنَالَ...........ثانىَعشرَ:َملخصَأقوالَالدكتورَ

  88-81أوردها التقرير ا       
 

ــاَ ــعتَالتــىَحصــلَعليه ــاتَوالحــوافزَوالمكاف ــانَالمرتب ثالــثَعشــرَ:َبي

َ:َالمتهمَ)الطاعنَالأول(

َ

ص و ههام بحصههرها مههن وا هه  ملههف  92-89وتناولههها التقريههر ا

ملهف  6ص وحافظة المسهتندات ر هم/ 42-40بملف الدعوى مرف   1ر م/

بيههههان المبههههال  المنصههههرفة للههههدكتور المههههودع ملههههف الههههدعوىص و 3ر ههههم/

........... الطهههاعن األول عهههن مأموريتهههه بخهههارج الجمهوريهههة مهههؤر  

ومقههدم مههن الحايههر عههن الشههركة القوميههة ل سههمنت ص  16/12/1991

ها بعهام التهى  92وانتهت اللجنة ا من التقرير يلى حصر اإليهرادات عامخ

حتهى  1972حصل عليها المتهم من الشركة القوميهة ل سهمنت مهن عهام 

28/2/1998 . 

 

َ:َرابعَعشرَ:َبيانَمرتباتَوحوافزَومكافعتَزوجةَالمتهم

ص و هام بحصهرها مهن وا ه  كتهاب  98-93وتناولها التقريهر ا

عههههن  10/6/1993وهارة الصههههحة منطقههههة مصههههر الجديههههدة المههههؤر  

ص وكتههاب مستشههفى منشههية 1981حتههى سههنة  1972مرتباتههها مههن سههنة 

المرفهه  بمحايههر األعمههالص وكههذا  14/6/1993البكههرى العههام المههؤر  

ومها تيهمنه مهن بيهان  41( المهودع ملهف الهدعوى مرفه /1الملف ر م )
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حتههى  1/12/1982المرتبهات والمههنت وفههروق المرتبههات عههن المههدة مههن 

ص  1/7/1988لقيههام المههذكرة باجههاهة بههدون مرتههب فههى  30/6/1988

لمهنت بحصر اجمالى اإليراد مهن المرتبهات وا 95/97وانتهت اللجنة ا

مهها  ررتههه هوجهههة المههتهم بشهههأن  97/98والمكافهه ت ص كمهها سهههجلت ا

عملههها وييراداتههها مههن العمههل وممتلكاتههها الخاصههة ومهها ذكرتههه بهها رارات 

 الذمة المالية الخاصة بها والمودعة ملف الدعوى.

 

َ:ََبلندنَومصرَ...........و...........خامسَعشرَ:َعملَ

 والهما والمسهتندات من وا   أ 104-99وتناوله التقرير ا 

أ.نهههاء مباشهههرة المأموريهههة ص وحافظهههة  27/5/1993المقدمهههة بجلسهههة 

أ.ناء مباشهرة المأموريهة ص ومها  7/6/1993المستندات المقدمة بجلسة 

ورد بهالتقرير الهندسهى ـ الجههدول األول ـ ومها ورد بهالتقرير الحسههابى 

 . 50-49ومحاير األعمال ا 100نفسه ا

 

ــرَموظــف ــرَالبنكــى(َالمــؤر ََســادسَعشــرَ:َتقري ــاهرةَ)الخبي ــكَالق بن

14/1/1992:َ

َ

ص وحصهههرت لجنهههة الخبهههراء  114-105وتناولهههه التقريهههر ا

 األخطاء الفاحشة للخبير المذكور .

عدم اعتمهاده علهى كشهوف حسهاب مهن البنهو  وتعويلهه علهى أوراق  -1

متفر ة )المقدمة مهن الر ابهة ( ال رابهط بينهها ممها أدى يلهى احتسهاب 

ا الواحدالمبل   اعتمهاده مبهال   -2.   عدة مرات وتكرر منه ذل  ك.يرخ

اعتمهاده مبهال  مهن  -3. بهدون اسهم وبهدون عنهوانمن تله  الكشهوف 

اعتمهاده مبهال  مهن  -4.  غير معلوم واردة من أى بن تل  الكشوف 
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بأر ام حسابات فقط وبدون أسماء عم ء وغيهر معلهوم تل  الكشوف 

جههوب تفهههم طبيعههة عمههل د. عههن و عههوده  -5.   واردة مههن أى بنهه 

بهدون نسبة ملكية عقارات بلندن يلهى المهتهم  -6  ) الطاعن ( .......

هذه العقهارات التهى  بل ودون معرفة عناوين) مستندات ت.بت الملكية

الخطههأ الفههاحع فههى احتسههاب أرصههدة  -7ينسههب ملكيتههها للمههتهم( ص 

رابهط  المتهم وأسهرته بهالبنو  نتيجهة التعويهل علهى أوراق متفر هة ال

ال تعبههر عههن الرصههيد النهههائى لكههل حسههاب والههذى ال يمكههن بينهمهها 

حصره يال من وا   كشوف الحسهاب بكهل بنه  وكهان مهن واجبهه أن 

أدت يلهى أن أخطهاء الخبيهر المهذكور  -8  يفعهل ذله  ولكنهه لهم يفعهل

ميههاعفة الرصههيد علههى خهه ف الحقيقههة ويلههى مهها يهيههد أحيانخهها عههن 

ا بهذل يعف تقريبخها 500 ودون أن   .هروة المهتهم دون سهند ميهخمخ

 !!! يأخذ بأبسط القواعد المحاسبية والمالية والبنكية المتعارف عليها

 

َ:َسابعَعشرَ:َكشوفَحسابَالبنوكَالمصريةَوالأجنبيةَ)فىَمصر(
َ

مههن وا هه  الكشههوف المعتمههدة الصههادرة مههن  224-115وتناولههها التقريههر ا

ص وحافظههة  1991فههى ديسههمبر  كههل بنهه  بمو ههف كههل حسههاب والرصههيد النهههائى فيههه

أ.نهههاء مباشهههرة  22/5/1993المسهههتندات بكشهههوف ههههذه الحسهههابات المقدمهههة بجلسهههة 

 من التقرير ما نصه : 116المأمورية ص وأوردت لجنة الخبراء ا
 

واسههتنادخا لمهها .بههت بكشههوف حسههاب البنههو  بالعملههة المصههرية واألجنبيههة  »

ها خاطئخها بيهر البنكهى(  هد انهته  الساب  ذكرها يتبين أن موظهف بنه  القهاهرة )الخ منهجخ

لعههدم اعتمههاده أساسخهها علههى هههذه الكشههوف وهههى الفيصههل النهههائى فههى بيههان ال.ههروة فههى 

لههها  ولكنههه خلههط بههين الودائهه  عنههد نشههأتها وبههين التجديههدات المتتاليههة 10/12/1991

احتسابها يهمن ال.هروة كمها أنهه  تكراروعدم مطابقتها م  كشف البن  مما ترتب عليه 
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خطأ لعدم م حظته أن المبهال  المحولهة يلهى جنيهه مصهرى أصهلها ودائه  بالهدوالرات أ

سب  أن احتسهبها )ويؤيهد ههذا أنهه .بهت بحسهاباته الخاصهة بالبنه  المصهرى األمريكهى 

واحتسههبه فههى جنيههه مصههرى  1041507.50فههرع الهمالهه  بالعملههة المحليههة مبلهه  

فهرع الهماله     المصهرى األمريكهىالمجموع االجمالى .م احتسبه أييخا بحسهابه بالبنه

دوالر حولهت يلهى  313 000دوالر( فى حين أن مبل   313 000بالعملة األجنبية )

جنيهههه مصهههرى ص و هههد أوردنههها ههههذا  1041507.50العملهههة المصهههرية بمههها يعهههادل 

كما أنه اعتمد على مستندات فهى تهواري   113المويوع تفصي خ بالتقرير الما.ل ا 

عليهه االطه ع والرجهوع أساسخها يلهى كشهوف حسهابات البنه  ومها متفر ة وكهان يتعهين 

يظهره من أرصدة وودائ   ائمة وموجودة فهى تهاري  تحديهد ال.هروة وعلهى ذله  كانهت 

النتائ  التى أوردها بتقريره غير صحيحة وجاءت الفروق كبيهرة جهدخا بهين مها احتسهبه 

 «.وبين األرصدة الحقيقية الموجودة فى البنو 

 

تتيههمن بالنسههبة لكهل حسههاب مهها مقارنهة كشههوفخا  117ريهر مههن اوأورد التق

أورده الخبير البنكهىص )...........( ومها ههو وارد بكشهوف الحسهاب الصهادرة مهن كهل 

ص واستخلصههت لجنههة الخبههراء اجمههالى مهها  1991بنهه  بحقيقههة الرصههيد فههى ديسههمبر 

لتههى تتيههمن أورده الخبيههر البنكههى ........... واجمههالى الههوارد بكشههوف الحسههابات ا

 .1991حقيقة الرصيد بكل حساب فى ديسمبر 

 

َ:َأولاًَ:َحساباتَالبنوكَبكلَحسابَبالعملةَالمصرية

 يلى بيان االجمالى كما يلى: 118أحصاها التقرير بالنسبة لكل بن  ص .م انتهى ا 
 
 اجمالى ما أورده الخبير البنكى

)البنو   3ص  2ص  1بالبنود / 

 المصرية(

 لصحيت اجمالى الر م ا 

 طبقخا لكشوف حسابات البنو 
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 جم 954433.56  جم  2496224.76

 
 1541680.44**أى أن ما أورده الخبير البنكهى ......... يهيهد عهن الحقيقهة بفهارق 

 جم!
 

َ:َثانياًَ:َحساباتَالبنوكَبالعملةَالأجنبيـة

بالنسهههبة لكههل بنهه  ص .هههم انتهههى يلههى بيهههان  121-119أحصههاها التقريههر ا

 كمايلى:االجمالى 

 اجمالى ما أورده 

 الخبيـر البنـكى 

 4ص  3ص  2ص  1بالبنود / 

االجمالى الصحيت من  

 وا   كشـوف البنـ 

ص  3ص  2ص  1بالبنود / 

4  

 دوالر 5440.50  دوالر  748176.81

 

 742736.76**أى أن مهها أورده الخبيههر البنكههى ......... يهيههد عههن الحقيقههة بفههارق 

 دوالر

 

 

والرات يلههى العملههة المصههرية فههى تههاري  تحديههد ال.ههروة تكههون وبتحويههل الههد

 القيمة بالمعامل المصرى كما يلى:

اجمالى ما أورده الخبير 

 البنكى 

الصحيت طبقخا لكشوف  

 البنو 

 جم 18601  جم  2483947

** أى أن  يمة ما أورده الخبير البنكى ......... يهيهد عهن الحقيقهة بالمعامهل المصهرى 

 جم. 2303337بمقدار 
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َ:َحساباتَخارجَمصرَ:َثالًثا

ص و الهت لجنهة الخبهراء أن الخبيهر البنكهى  124 – 121تناولها التقريهر ا 

........... المكلههف مههن يدارة الكسههب غيههر المشههروع أورد مبههال  مجموعههها بالمعامههل 

مليهههون جههم ص وأنهههه تبهههين للجنههة مهههن االطهه ع علهههى ههههذه  60 330 249المصههرى 

مسههتندات أن الخبيههر البنكههى المههذكور خلههط بههين أمههوال المههتهم / الطههاعن الحسههابات وال

األول ........... وبين أموال ويهعت تحهت يدارتهه كمهدير عمليهات شهركة ........... 

بالبورصهههة ص وأنهههه كهههان يجهههب التفر هههة بهههين األمهههوال المهههذكورة المملوكهههة لمجموعهههة 

تور ........... لحسهابهم واحتسهبها المست.مرين لدى شركة ........... التى يديرها الهدك

الخبيهر البنكههى خطههأ علهى أنههها للههدكتور........... وبهين األمههوال التههى ي.بهت فعهه خ أنههها 

 مملوكة للدكتور..........!!!

 وبذل  يكون يجمالى ما أحصته لجنة الخبراء بالتقرير كما يلى :

ما أورده الخبير   

 البنكى 

الصحيت طبقخا لكشوف  

 البنو 

 جم 954433.56  جم 2496224.76  بند أوالخ :ال

 جم 18601  جم  2483947  البند .انيخا :

 ــــ اليوجد  جم 60330249  البند .ال.خا :

 65310420.76   االجمالى

 جم

 جم 972494.56 

 ** ويكون ما أورده الخبير البنكى المعين من يدارة الكسب يهيد عن الحقيقة بمقدار :

 جم   وهذه فى ذاتها كار.ة ؟!!!!!!!!!!!!!!   64737926.20 

 وهذه كار.ة هرب منها الحكم المطعون فيه !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 
َ
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َالطاعنَالأولَ(َوقيمتها...........بيانَمصدرَثروةَالدكتورَ:َثامنَعشرَ (ََ

:َ
َ

ص فأحصههى مههن وا هه  المسههتندات  125تناولههها تقريههر لجنههة الخبههراء مههن ا

المبح.ين ال.انى وال.ال  من التقريهر ص وبها ى المسهتندات األخهرى  الساب  ييياحها فى

 أن الههدكتور ...........» ص وانتهههى الههى أنههه  ههد .بههت للجنههة مههن وا هه  هههذه المسههتندات 

ا بشههركة األسههمنت الوطنيههة بليبيهها فههى المههدة مههن  ) الطههاعن األول (   كههان يعمههل مههديرخ

فهى  حصة فى محجر الخمهم يمتل كما أنه كان  31/7/1971وحتى  10/7/1968

مائة و.مهانون ألهف  180000بمبل   9/6/1971يلى شريكه فى  و د باع نصيبهليبيا 

مههن بيههروت وبيعههها لتجههار بمصههر مههنهم  باسههتيراد سهياراتدينهار ليبههى كمهها كههان يقههوم 

........... و ........... ص ........... كما هو .ابت بإ رارات الذمة الماليهة المقدمهة منهه 

مه  كشهري  موصهى بالتجهارة فهى األدوات الكهربائيهة ذل  الو ت ص كما كهان يقهوم فى 

........... نجمههة رمسههيم كمهها هههو .ابههت مههن المسههتندات المتعههددة التههى سههب  تههدوينها 

 81بأ والهههه ا) الطهههاعن ( تفصهههي خ بههههذا التقريهههر ـ كمههها أورد الهههدكتور ........... 

ا لهبعض الشهركات األجنبيهة فهى ليبيها كمها كهان يقهوم  بالتقرير الما.ل أنهه عمهل مستشهارخ

باألعمههال التجاريههة الخاصههة مهه  بعههض أغنيههاء ليبيهها ويههذكر مههنهم ......... )التقريههر 

بإيداع أمواله بالبنه  العربهى المحهدود  ) الطاعن ( ( و د  ام الدكتور ...........47ا

يلههى  حيه   ههام بتحويلهها 28/11/1975وحتهى  1971ببيهروت فهى المههدةص مهن سههنة 

ا لقيهام الحهرب فههى لبنهان التههى بهدأت سههنة   1975بنه  أمريكهان اكسههبريم بلنهدن نظههرخ

حيه  بهدأت التحهوي ت تهرد يلهى مصهر فهى  1984وظلت أمواله فى لندن حتهى سهنة 

ا من ص  1985ص  84سنتى  انقعطهت صهلة المهتهم بالشهركة  28/2/1988وأنه اعتبارخ

 .  40.ابت تفصي خ بالتقرير االقومية ل سمنت وهيئة مواد البناء وفقخا لل
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ا مهههن يوليهههو سهههنة  ا ماليخههها لشهههركة  1988واعتبهههارخ كهههان المهههتهم يعمهههل مهههديرخ

% مههن األربهها  التههى تحققههها ص و ههد 50........... الدوليهة بلنههدن نظيههر حصههوله علههى 

ا خ ل المدة من  مليون دوالر يسهتح  منهها  5 درها  1991حتى  1988حق  أرباحخ

مليههون  2.5عقههد المحههرر بينههه وبههين الشههركة فيكههون المسههتح  لههه % وفقخهها لل50نسههبة 

دوالر و د .بهت مهن المسهتندات المتعهددة التهى اطلعنها عليهها حصهول المهتهم علهى ههذه 

المبهههال  وأودعهههت فهههى حسهههابات البنهههو  باسهههمه و هههام بتحويهههل معظمهههها يلهههى البنهههو  

 . « 1991المصرية فى سنة 

 

م وأسههرته فههى البنههو  المحليههة .ههروة المههته 126/127وأحصههى التقريههر ا 

واألجنبية بعد ييهافة مها كهان  هد تهم سهحبه  بهل معرفهة أسهرته بقهرار الهتحفظ ص و يمهة 

العقههارات وفقخهها للجههدول الههوارد بههالتقرير الهندسههى ص واألطيههان الهراعيههة وفقخهها للجههدول 

الهههوارد بهههالتقرير الهراعهههى ص وانتههههى التقريهههر يلهههى أن .هههروة المهههتهم وأسهههرته فهههى 

 تاري  التحفظ هى : 11/12/1991

 

أرصهههدة دائنهههة بهههالبنو  طبقخههها لكشهههوف البنهههو  المصهههرية  2201522

 واألجنبية 

  يمة العقارات وفقخا للتقرير الهندسى 3163871

  يمة األطيان الهراعية وفقخا للتقرير الهراعى 944995

االجمالى    

6310388 

 يم.ل كل .روة المتهم وأسرته ال.ابتة والمنقولة

 

أوالخ : بيهههههان حسهههههاب اإليهههههرادات  139-128.هههههم أورد التقريهههههر مهههههن ا

حتهى  1971سهنة مهن عهام ( الطهاعن األول ) والمصروفات للدكتور ......... المهتهم 
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.انيخهها : بيههان حسههاب اإليههرادات والمصههروفات  146- 139ص .ههم مههن ا1991عههام 

:  .ال.خهها 147/148ص .ههم مههن ا 1991حتههى عههام  1971مههن عههام  لهوجههة المههتهم

 1987عهوام ابنهه المهتهم أ(  4) مدخلهة حساب ييرادات ومصروفات السيدة ......... 

رابعخهها: حسههاب ييههرادات ومصههروفات اخنسههة  148ص .ههم فههى ا 1991ص  1990ص 

 154-149.ههم مههن ا 1991ص  1987عههامى  أبنههة المههتهم(  5) مدخلههة ......... 

هههههههههههههههها : حسههههههههههههههههاب ايههههههههههههههههرادات ومصههههههههههههههههروفات السههههههههههههههههيدة .........  خامسخ

ص .ههم فههى ا  1991حتههى عههام  1976مههن عههام والههدة هوجههة المههتهم  (  2) مدخلهة  

ص  سادسخا : حساب ييهرادات ومصهروفات السهيدة ......... )متوفهاه( والهدة المهتهم 154

جداول المتوفرات والعجوهات .ابهت منهها أن المهتهم  154/155.م أورد التقرير ا 

وفرات وأن ايراداتهههه ال.ابتهههة المحققهههة توجهههد لديهههه متههه) الطهههاعن ( الهههدكتور .......... 

 .المشروعة تهيد على مصروفاته طوال سنوات الفحا

 

 

 

 

َ:َالنتيجةَالنهائية

علهى يهوء الفحها السهاب  والمسهتندات » يلهى أنهه  156انتهى التقريهر ا

المودعة ملف الدعوى والمستندات المقدمة أ.ناء مباشرة المأمورية وأ هوال المهتهم ومها 

ص والتقريهههههر الهراعهههههى المهههههودع  20/5/1993الهندسهههههى المهههههودع ورد بهههههالتقرير 

ص وعلى يوء النتهائ  الظهاهرة بحسهاب االيهرادات والمصهروفات عهن  29/5/1993

 ـ فقد .بت لنا ـ للجنة ـ ما يلى: 1991يلى نهاية سنة  1971مدة الفحا من سنة 

 

ه وكريمتيههه : أن األمههوال ال.ابتههة والمنقولههة المسههند ملكيتههها للمههتهم وهوجتههأولــاًَ

تهههاري  الهههتحفظ تقهههدر بمبلههه   11/12/1991ووالدتههه ووالهههدة هوجتهههه فهههى 

 .جم 6310388
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وهوجته وكريمتيه ووالدتهه ووالهدة ) الطاعن ( : أن المتهم الدكتور ..........  ثانيًا

هوجته لم يحق  أى منهم .مة كسب غير مشهروع وأن ال.هروة التهى حققوهها 

المصهدر وعلهى ذله  ال توجهد شهبهة كسهب من أموال .ابتة ومنقولة معلومة 

غيههر مشههروع فههى ذمههتهم وفقخهها لل.ابههت تفصههي خ بههالتقرير الما.ههل والجههدول 

 .155ا

************************ 

 

هذا التقرير الوافى الشامل الد ي  الجدى المحرر من لجنهة خماسهية مهن كبهار 

تمهيههدى الصههادر خبههراء وهارة العههدل المنتههدبين بنههاء علههى حكههم محكمههة الجنايههات ال

والهذى عههرض لكههل صهه يرة وكبيههرة فههى مويههوع االتهههام وعناصههر  21/10/1992

ا د يقخهها و ومههها  الههدعوى وحصههر ال.ههروة الحقيقيههة الفعليههة فههى الههداخل والخههارج حصههرخ

ا وسهنة بسهنة  ا مصهدرخ اص كما حصهر االيهرادات وتتبه  مصهادرها مصهدرخ ا صحيحخ تقويمخ

الطههههاعن األول حتههههى القههههبض عليههههه فههههى وحههههددها تحههههددخا د يقخهههها مههههن بدايههههة عمههههل 

ص من وا   بح  جهدى متشهعب  امهت بهه اللجنهة الخماسهية وصهرفت  10/12/1991

فيه تسعة أشهر اطلعت فيها على جمي  مستندات ومفردات الدعوى ومها  هدم يليهها مهن 

مسههتندات .ابههت تقههديمها بتقريرههها ومحايههر أعمالههها ص واالنتقههال يلههى الشهههر العقههارى 

القوميههة ل سههمنت واالطهه ع علههى ملههف خدمههة المههتهم الطههاعن األول  ويلههى الشههركة

وسههؤال رئههيم القطههاع القههانونى بههها وسههؤال وسههماع المههتهم والحايههرين معههه وأفههراد 

ا هراعيخها أسرته ص  ا هندسيصها وتقريهرخ ويمنت نتيجة هذا البح  الجهدى الهد ي  تقريهرخ

 ي  الجهدى الهذى  طه  بعهد رد اعتمد عليهمها ههذا التقريهر الحسهابى الهوافى الشهامل الهد

عناصر ال.روة يلى ييراداتها ال.ابتة المحققة بأن كل .هروة المهتهم وأسهرته بمها فهى ذله  

جههم وأن لهههذه ال.ههروة مصههادر .ابتههة ومحققههة  6 310 388والههدة هوجتههه تقههدر بمبلهه  

 ومشروعة وأنه ال توجد شبهة كسب غير مشروع.
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د ي  الجدى الذى عرض مه  التقريهرين نقول أن هذا التقرير الوافى الشامل ال

الهندسههى والهراعههى لكههل صهه يرة وكبيههرة فههى مويههوع االتهههام وعناصههر الههدعوى ص 

وحصههر ال.ههروة وحصههر االيههرادات و طهه  محمههوالخ علههى أسههبابه بههأن لههها مصههادرها 

ال.ابتههة المحققههة المشههروعة وبأنههه ال توجههد شههبهة كسههب غيههر مشههروع ص وهههو تقريههر 

كمهها يوجههب  و ههت األيلولههةفههى الههدعوى الههذى حصههر ال.ههروة د الوحيههالخبههرة الرسههمى 

ص وهههو  21/10/1992القههانون وكمهها  يههت المحكمههة فههى حكمههها التمهيههدى الصههادر 

ذله  أن تقهديرات رجهال  االيهرادات صالهذى حصهر  الوحيد أييخا تقرير الخبرة الرسمى

ت األيلولهة ولهم لم تلتهم بالقيمهة و هيدارة الكسب التى كتبت فى عجالة شديدة للعقارات 

ص كما وأن الخبير البنكهى ......... خبيهر يدارة الكسهب ؟!! لهم يحصهر  تحصر ايرادات

 84-77ا ولههم يحصههر ييههرادات و ههد سههلم وأ ههر فههى أ والههه أمههام المحكمههةال.ههروة 

بأنهه لهم يكلهف بحصهر .هروة ص ولهم يكهن مهن مهامهه حصهر .هروة ولههم محيهر جلسهتها 

ويههيت وتفسههير المسههتندات المعرويههة عليههه يحصههر .ههروة ص وينمهها كههان كههل دوره ت

ا بذاته ص وأنه لم يكن أمامه ما يمكنه من الوصهول يلهى نتهائ  ص  وباعتبار كل مستند  ائمخ

فلم يكن مكلفخا بحصر .روة ولم يحصهر .هروة ص وأنهه كهذل  لهم يكلهف بحصهر ايهرادات 

 «!!!! ولم يحصر ايردات 

 ي  الصههادر مهه  التقريههرين نقههول أن هههذا التقريههر الههوافى الشههامل الجههدى الههد

الهندسى والهراعى من اللجنة الخماسهية المنتدبهة مهن كبهار خبهراء وهارة العهدل ألداء 

المهمههة التههى رأت المحكمههة ـ ب يههر طلههب ومههن تلقههاء نفسههها ـ فههى حكمههها التمهيههدى 

لهومههها للههدعوى ولهههوم انتههدابهم لههها ألدائههها علههى النحههو  21/10/1992الصههادر 

الههذى ورد بههذل  الحكههم التمهيههدى ص والتههى أدتههها فعهه خ لجنههة خبههراء  التفصههيلى المحههدد

وهارة العههدل الخماسههية هههذا األداء الجههدى الههوافى الشههامل الههد ي  ـ هههذا التقريههر الههذى 

اسههتلهم تكبيههد الطههاعن األول عشههرة آالف جنيههه تههودع كأمانههة أودعههت فعهه خ مههن مالههه 
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ا لههورود التقريههر الههذى اشههترط وكبههده وجيعههة الحههبم االحتيههاطى تسههعة أشهههر انتظههارخ 

الحكههم التمهيههدى علههى  لههم الكتههاب عههدم تحديههد جلسههة يال بعههد وروده ولههم يههرد اال فههى 

ا  26/7/1993 بعد تسعة أشهر أميهاها الطهاعن األول فهى الحهبم االحتيهاطى صهبرخ

ا للنصههفة وفههرج س تعههالى وعدلههه ص  هههذا وانصههياعخا لحكههم المحكمههة التمهيههدى وانتظههارخ

ها به  سهبب وبه  ييهراد التقرير  ها تامخ ال تمل  أى محكمة أن تعرض عنه برمتهه اعرايخ

له وب  بيهان لميهمونه وبه  تفطهن لمها احتهواه فهى كهل صه يرة وكبيهرة فهى مويهوع 

ها  االتهام وعناصر الدعوى ص ورغم ذله  فهإن الحكهم المطعهون فيهه  هد أعهرض اعرايخ

هها عههن هههذا التقريههر والتقريههرين الهندسههى والهراعهه ى الملحقههين بههه مههن لجنههة خبههراء تامخ

وهارة العدل الخماسية المنتدبة ص ولم يحصله ولم يهورد مهؤداه ولهم يبهين ميهمونه ولهم 

يتفطن لمحتواه وحكم على غير مقتياه وبنقيض كل ما  طعت بهه تله  التقهارير سهواء 

بالنسبة لحصر وتقويم ال.روة أم بالنسبة لحصر وتحديد االيهرادات المحققهة المشهروعة 

وذل  فى ذاته يعيب الحكم بالقصور الفاحع وبفساد االستدالل ويعيهب  يهاء الحكهم  ص

برمتههه عيبخهها ال يشههف  فيههه حريههة أو مطلقههات محكمههة المويههوع فههى األخههذ بمهها تههراه 

 ويطرا  ما عداه.

 

ألن ذله  مشههروع بههأن تههورد فههى حكمههها مها يههدل علههى أنههها واجهههت عناصههر 

فصت عهن أنهها فطنهت يليهها وواهنهت بينهها عهن الدعوى وأدلتها وألمت بها على وجه ي

 بصر وبصيرة ويال عاب حكمها القصور .

  394 ا ـ 81 ر م ـ 30ـ م  26/3/1979* نقض 

  530 ا  ـ 113 ر م ـ 30ـ م  6/5/1979* نقض 

  442 ا ـ 84 ر م ـ 29ـ م  24/4/1978* نقض 

  399 ا ـ 82 ر م  ـ 30ـ م  29/3/1979* نقض 

  789ا ـ  167 ر م ـ 30ـ م  5/11/1979* نقض 

  275 ا ـ 47 ر م ـ 32ـ م  25/3/1981* نقض 
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  1033 ا ـ 181 ر م ـ 32ـ م  3/12/1981* نقض 

 

َ:َثانيًاَ:َالقصورَوالإخلالَبحقَالدفـاع
 

اتخذ دفاع الطاعنين الخمسة مهن تقهارير لجنهة خبهراء وهارة العهدل الخماسهية 

اتخههذ مههن هههذه التقههارير ص  21/10/1992 المنتدبههة بحكههم المحكمههة التمهيههدى الصههادر

ص  محمولة على أسبابها دفاعخا له ص و رع سم  المحكمة عدة مرات شفاهة وكتابهة بهذل 

تمس  دفاع الطاعن األول بهأن تقريهر لجنهة الخبهراء  طه  محير الجلسة  41ففى ا

مليهههون جنيهههه وكسهههور فقهههط وأن لهههها مصهههادر مشهههروعة وفهههى 6بهههأن ال.هههروة تبلههه  

الجلسة الهذى شهمل الطلبهات الختاميهة للطهاعن األول ا.بهت دفاعهه  محير 55/56ا

 : ما نصه

 

مهههوجهة كانهههت معهههدة للتقهههديم بجلسهههة   هههدم مهههذكرةوالهههدفاع الحايهههر »        

وههى تلخهيا للتقريهر الحسهابى وانه  د عدل فى الور ة األخيهرة  23/2/1994

ههها مههن بيههان ومحتواههها ومهها علي ص ولمهها ورد بالمههذكرة وباإلحالههة يلههى الحههوافظ

مهن الهدفاع عنهد نظهر  وباالحالهة علهى المهذكرات الخمسهة المقدمهةوشر  وتعليه  

ص واستنادخا يلهى تقريهر لجنهة الخبهراء محمهوالخ علهى سهديد أمر المن  من التصرف 

أسبابها وعلى المذكرات وأحكام النقض المقدمهة أ.نهاء المرافعهة ص وعلهى مهذكرتنا 

والتهى تفيهت أكذوبهة االتههام وعلهى مها ورد المؤرخة فى شهأن القيهايا اإلداريهة 

فههى المرافعههة الشههفوية ص وعلههى مهها ورد فههى المههذكرة المقدمههة اخن والتههى تحمههل 

ممها ) الطهاعن ( بطلب الدفاع الحكم ببهراءة الهدكتور ......  23/2/1994تاري  

 « .أسند يليه 

لطهاعن وبعد سماع المهندم ......... و......... ص وفهى التعقيهب أحهال دفهاع ا

 : محير الجلسة على كل ما سب  فقال 91األول ا
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وباإلحالههة علههى كههل مهها أحلنهها يليههه فههى المرافعههة السههابقة مههن طلبههات شههفوية » 

 « . ومكتوبة فإن الدفاع يلتمم براءة المتهم مما هو منسوب يليه

 

محيهر الجلسهة  55/56هذا ومذكرة دفاع الطاعن األول الم.بت تقهديمها ا

اتخهذت مويهوعخا لهها ذات تقريهر لجنهة خبهراء وهارة العهدل المنتدبهة هى مذكرة  هد ص 

بل وأطلقت علهى ههذا  21/10/1992نفاذخا للحكم التمهيدى الصادر منها  من المحكمة

واتخذت منه سندخا لدفاع الطهاعن وانتههت فهى ص «  فرج س تعالى وعدله» التقرير أنه 

الحكهم بهالبراءة اسهتنادخا يلهى ههذا  صراحة بعد استعراض ما ورد فى التقرير يلى طلهب

التقرير الذى عريته المذكرة وارتكنت يليه واتخذتهه ههو نفسهه مويهوعخا وأساسخها لهها 

 . ولدفاع الطاعن األول وطلبه الحكم ببراءته مما نسب يليه

 

كههذل  تمسهه  دفههاع المههدخ ت الطاعنههات ال.انيههة وال.ال.ههة والرابعههة والخامسههة 

محيهههر الجلسهههة أن  59ة العهههدل الخماسههية ص و.ابهههت ابتقههارير لجنهههة خبهههراء وهار

اسههتنادخا علههى التقريههر الفنههى المههذهب بههرد أمهه   المههدخ ت  طلههب القيههاء» دفههاعهن 

مليهون جنيهه  6الذى  دمه ......... ومعه لجنته المويهت بهه بهأن ههذا المبله  )ال.هروة( 

أن هههؤالء المنهه  مههن التصههرف و ولهه مصههادره المشههروعة ويطلههب الههدفاع يل هاء  ههرار

 « .المدخ ت لهم كل الح  فى ملكية هذه الممتلكات 

 

واتخاذ الطاعنين الخمسة من تقهارير لجنهة خبهراء وهارة العهدل الخماسهية     

دفاعخها لههم محمولهة علهى ص  21/10/1992المنتدبة بناء علهى حكهم المحكمهة الصهادر 

رير كهدفاع للمهتهم ما ورد بها من أسباب ص يوجب على المحكمهة أن تعهرض لههذه التقها

والمدخ ت طالما  د اتخذوها دفاعخا لهم ص ويحتم من .م على المحكمة أن تعهرض لههذه 

التقارير ييرادخا وردخا ص ولكن المحكمة لم تفعل شيئخا من ذل  ص بل ولم تهتفطن البتهـة يلهى 

ال ردخا أن الطاعنيـن  ـد اتخذوها دفاعخا لهم ص ولم تعهرض لههذه التقهارير ال ايهرادخا لهها و

بههل ولههم تشههر يليههها يال بصههدد رفيههها اال تنههاع بوا عههة بيهه  محههر الخمههم بليبيهها  عليههها
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ص  28/2/1988الخاا بهالمتهم وييراداتهه بالخهارج بعهد عهلهه بقهرار النهدب الصهادر 

فبخ ف ذل  لم يشر الحكم بتاتخا يلى هذه التقارير ولم يعهرض الحكهم ال ييهرادخا وال ردخا 

اتخههذها الطهاعنون دفاعخها لههم محمولههة علهى أسهبابها ص وذله  يعيههب  لههذه التقهارير التهى

 .الحكم بالقصور واالخ ل بح  الدفاع

 

 َ:َوقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه 
َ

ولههئن كههان األصههل أن المحكمههة التلتهههم بمتابعههة المههتهم فههى منههاحى دفاعههه » 

فهى  تهورد أن اال أنهه يتعهين عليههاالمختلفة للرد على كل شبهه ي.يرها علهى اسهتق ل ـ 

يفصهت  كمها مايدل على أنها واجههت عناصهر الهدعوى وأدلتهها وألمهت بهها علهى وجهه

دفهاع  عهن عن أنها فطنت اليها وواهنت بينهمها عهن بصهر وبصهيرة ص وأنهها اذا التفتهت

المههتهم كليههة وأسههقطته جملههة ولههم تههورده علههى نحههو يكشههف عههن أنههها أطلعههت عليههه 

 « وأ سطته حقه فان حكمها يكون  اصرا 

  840 ا ـ 149 ر م  ـ 36ـ م  1010/1985* نقض 

  1033 ا ـ 181 ر م ـ 32ـ م  3/12/1981* نقض 

  275 ا ـ 47 ر م ـ 32ـ م  25/3/1981* نقض 

  789 ا ـ 167 ر م ـ 30ـ م  5/11/1979* نقض 

  369 ا ـ 82 ر م ـ 30ـ م  29/3/1979* نقض 

  394 ا ـ 81 ر م ـ 30ـ م  26/3/1979* نقض 

  442 ا ـ 84 ر م ـ 29ـ م  24/4/1978نقض * 

 
 

 كماَقضتَمحكمةَالنقضَبأن  : 

أن تلتههههم الحقهههائ  ال.ابتهههة بهههاألوراق ص وبهههأن يشهههتمل واجهههب المحكمهههة »         

وأبدلهة ال.بهوت التهى  حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطهت بظروفهها

 «  أدلة النفى   ام االتهام عليها عن بصر وبصيرة وواهنت بينها وبين
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  394 ا ـ 81 ر م ـ 30ـ م  26/3/1979* نقض 

  530 ا ـ 113 ر م ـ 30ـ م  6/5/1979* نقض 

 

وبأن يتيمن حكمها ما يدل على مواجهة عناصر الدعوى واإللمهام بهها علهى 

وجه يفصت عن أنها فطنت يليها وواهنهت بينهها وأن  صهورها عهن ذله  يعيهب حكمهها 

 . بالقصور فى البيان

  442 ا ـ 84 ر م ـ 29ـ م  24/4/1978قض * ن

  399 ا ـ 82 ر م ـ 30ـ م  29/3/1979* نقض 

  789 ا ـ 167 ر م ـ 30ـ م  5/11/1979* نقض 

  275 ا ـ 47 ر م ـ 32ـ م  25/3/1981* نقض 

  1033 ا ـ 181 ر م ـ 32ـ م  3/12/1981* نقض 

 السالف ذكرهم بالسبب الساب  .        

 

قصــورَوالتنــاقضَوالتهــاترَوإختلــالَفكــرةَالحكــمَعــنَعناصــرَثالًثــاَ:َالََ

َ.الدعوىَ

أورد الحكهم فههى مدوناتهه أن تقههارير خبهراء وهارة العههدل ههذه التههى أعهرض عنههها      

ا على نحو ما سلف بيانه بالسبب األول من أسباب الطعهن ص  ههى مهن أدلهة اعرايخا تامخ

مههن  3؟! وذلهه  بقههول الحكههم اال.بههوت التههى عههول عليههها الحكههم فههى  يههائه باإلدانههة 

حهدو.ها وحي  أن الوا عة على النحو المتقدم  د توافر الهدليل علهى صهحة  »: مدوناته 

وذلهه  مههن خهه ل أدلههة  وليههة وفنيههة لههها وعلههى صههدق اسههنادها للمههتهم )الطههاعن األول( 

أصل .ابت فى األوراق اطمأنت يليها المحكمهة وارتها  يليهها وجهدانها فاتخهذتها دعامهة 

ا مها أورت ص وذل  ممها شههد بهه كهل مهن ........... ص  عليها هذا القياء أرست وأخيهرخ

ص وذله  مهن الحكهم  صهور وتنها ض وتههاتر «به تقارير خبراء وهارة العدل من نتائ  

ص ألن ما أورت به هذه التقهارير مهن نتهائ  ينها ض منا يهة تامهة مها انتههى يليهه الحكهم 
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يلههى أن كههل انتهههت محمولههة علههى أسههبابها  وتقههارير خبههراء وهارة العههدل فههى  يههائه

جهم ص وأن لههذه ال.هروة  6310388ال.روة للمتهم وأسرته ووالهدة هوجتهه يقهدر بمبله  

مصههادر .ابتههة ومحققههة ومعلومههة وال توجههد شههبهة كسههب غيههر مشههروع ص بينمهها  يههى 

جهم )اليهعف ؟!!( ص  12228274الحكم المطعهون فيهه بهأن ههذه ال.هروة تقهدر بمبله  

ذه ال.هروة متحصههلة مهن كسههب غيهر مشههروع فقيهى بت ههريم المهتهم بمبلهه  وبهأن كهل ههه

 .يعادلها وبإلهامه فى مواجهة المدخ ت برد م.ل هذا المبل 

 

ال يتفقهههان وال يت ءمهههان ص  نقييهههانوألن الحكههم وتقهههارير خبهههراء وهارة العههدل        

ورده الحكهم مهن ص ولذل  فهإن مها أ بالبراءةوتقارير الخبراء  طعت  بإدانةفالحكم  يى 

الخبهراء مهن نتهائ  )ههى أنه عول فى  يائه باإلدانة على ما أورت بهه تقهارير ههؤالء 

بالبراءة( يكون  د انتوى فيه خ عهن القصهور علهى تههاتر وتنها ض تتمهاحى بهه أسهبابه 

ويستعصى على أى مواءمة ص ويعبر عن يخت ف فكهرة وبنهاء الحكهم يخهت الخ يسهتحيل 

لحكههم وال علههى أى أسههام أ ههام  يههاءه المتهههاتر المتنهها ض معههه اسههتخ ا مقومههات ا

باإلدانة ويعجه محكمهة الهنقض عهن أعمهال ر ابتهها علهى الوجهه الصهحيت اليهطراب 

 يهاء الحكهم وايهطراب العناصهر التهى أوردههها ممها يسهتحيل معهه التعهرف علههى أى 

 .  .أسام كونت المحكمة عقيدتها وعلى أى أسام حكمت فى الدعوى

 44 ا ـ 9ر م ـ  28ـ م  9/1/1977*  نقض 

 769 ا ـ 136 ر م ـ 36ـ م  11/6/1985*  نقض 

 847 ا ـ 174 ر م ـ 33ـ م  4/11/1982*  نقض 

 

َ:َرابًعاَ:َالبطلانَوالقصورَوالإخلالَبحقَالدفاعَوفسادَالاستدلال

َ
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 لنا فى السببين األول وال.انى من أسباب ههذا الطعهن أن الحكهم المطعهون فيهه 

ا وغريبخها عهن تقريهر لجنهة خبهراء وهارة العهدل الخماسهية الهوافى اعرض يعرايخ  ا تامخ

الشههامل الههد ي  الههذى أحصههى كههل صهه يرة وكبيههرة فههى مويههوع االتهههام وعناصههر 

و هت الهذى أحصهى و هوم ال.هروة الفعليهة لوحيد الدعوى ص وبرغم أنه التقرير الرسمى ا

ها الهذى احصهى  والوحيهدواال تنهاء ص  األيدلة ص وبهرغم أنهه تقريهر للجنهة  تاإليهراداأييخ

خماسية من أكبهر خبهراء وهارة العهدل انتهدبت نفهاذخا لحكهم المحكمهة التمهيهدى الصهادر 

ألداء المأمورية التى حددها ذل  الحكهم ووفقخها لليهوابط التهى حهددها  21/10/1992

هها ص وأنصههرفت ألداء مهمههة جديههة متشههعبة اسههت ر ت تسههعة أشهههر احتملههها  الحكههم أييخ

طاعن األول فى محبسه االحتياطى نفهاذخا للحكهم التمهيهدى الهذى تيهمن تكليفهه المتهم ال

ها باسهتمرار  بإيداع أمانة عشرة آالف جنيه تم ييهداعها فعه خ مهن مالهه الخها وا تهرن أييخ

حبسه احتياطيخا م  التنبيه على  لم كتهاب محكمهة االسهتئناف العهالى بعهدم تحديهد جلسهة 

بعهد تسهعة أشههر احتمهل فيهها  26/7/1993يرد يال فى يال بعد ورود التقرير الذى لم 

ا للنصهفة ولفهرج س  ا وانتظهارخ الطاعن األول وجيعهة ومعانهاة الحهبم االحتيهاطى صهبرخ

تعههالى وعدلههه الههذى جههاء بتقههارير . .ههة ص هندسههى وهراعههى وحسههابى لهههذه اللجنههة 

وأداء  الخماسهههية التهههى بهههذلت جههههود جهههادة ميهههنية تنفيهههذخا لحكهههم المحكمهههة التمهيهههدى

للمأمورية التى كفلها بهها وطبقخها لليهوابط التهى حهددها لهها ص يال أنهه بهرغم ذله  كلهه ص 

وبههرغم أن المههتهم والمههدخ ت  ههد تمسههكوا بتقههارير هههذه اللجنههة الخماسههية المنتدبههة مههن 

ههها لهههها أمهههام المحكمهههة ص فهههإن الحكهههم  المحكمهههة واتخهههذوها محمولهههة علهههى أسهههبابها دفاعخ

ا غريبخا وب  بيان وال تفسير وال مبرر عهن كهل ههذه المطعون فيه أعرض يعرا يخا تامخ

التقارير وكأنها ليست فهى الهدعوى ولهم يعهرض لهها ببيهان وال بهإيراد وال بهرد ص األمهر 

الذى عاب الحكم على ما سلف البيان بالقصور الفاحع وباإلخ ل بحه  الهدفاع وفسهاد 

 االستدالل.
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عن أعمال وتقارير لجنهة الخبهراء على أن الحكم  رن هذا االعراض ال ريب 

 رنههه باالعتمهاد علهى أ ههوال مهن انتقهدهم مههن الخماسهية المنتدبهة نفههاذخا لحكهم المحكمهة ص 

الشهههود مههن  ائمههة أدلههة ال.بههوت ص دون أن تسههم  المحكمههة أ ههوالهم ص وأتخههذ الحكههم مههن 

أ هوال ههؤالء الشههود بهدي خ عمها بح.هه ومحصهه وفحصهه الخبهراء ويهمنوه تقهاريرهم 

 !!! ل. .ة الهندسى والهراعى والحسابىا

 

و.ابههت كمهها  لنهها أن الطههاعنين جميعخهها  ههد تمسههكوا بتقههارير اللجنههة الخماسههية 

وهو تمسه  ينطهوى علهى واتخذوا منها محمولة على أسبابها دفاعخا لهم أمام المحكمة ص 

مها  ينكار من المتهم للتهمة المنسوبة يليه ص وعلى تمس  منه ومن المدخ ت بكهذب كهل

ورد بالتهمههة وبقائمههة أدلههة ال.بههوت وكههذب كههل مهها  الههه شهههود اإل.بههات تأييههدخا لطتهههام 

الكههاذب ص ومهه  ذلهه  فههإن الحكههم المطعههون فيههه يذ  يههى باإلدانههة والعقوبههة وبههالرد فههى 

مواجههة المههدخ ت ص ولههم يجههر تحقيقخهها فههى الهدعوى يسههم  فيههه بمجلههم القيههاء أ ههوال 

 والهم  ياءه باإلدانة ص كما لم تحق  المحكمهة أى دليهل هؤالء الشهود الذين أ ام على أ

من األدلة تنفى به ما ورد بتقارير اللجنة الخماسية المنتدبهة مهن المحكمهة أو يهرد علهى 

ما تمس  به جمي  الطاعنين فى دفاعهم القائم علهى تكهذيب شههود اإل.بهات الهذين عهول 

ن سهماعهم بجلسهة المحكمهة فهى الحكم فى  يهائه باإلدانهة علهى أ هوالهم بالتحقيقهات دو

الصهادر الو ت الذى كانهت فيهه المحكمهة  هد رأت ومهن تلقهاء نفسهها بحكمهها التمهيهدى 

أن الفصل فهى الهدعوى يتطلهب ويسهتلهم انتهداب اللجنهة التهى انتهدبتها  21/10/1992

وأعريهت ألداء المهمة التى أناطتها بها ووفقخا لليوابط التى حددتها لها ص .م أشهاحت 

اد هذا كله ل ير سبب وال علهة دون أن تجهرى ههى تحقيقخها مهن أى نهوع ألدلهة عن حص

التههى عولههت عليههها فههى اإلدانههة ص أو تنتههدب خبههرة بديلههة ألداء « القوليههة » الههدعوى 

ص أما ........... فإن حاله  د انكشف وتعرى بعد سماعه أمام المحكمهة التهى  المأمورية
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وأن تعهههرض وتشهههيت عنهههه انصهههرافخا رأت مهههن وا عهههه ومههها تهههردى فيهههه أن تنصهههرف 

 ويعرايخا ويشاحة تامة تورى بالكوار  التى ارتكبها !!!!!!

 

مههن شهههود اإل.بههات الههذى سههمعته « الوحيههد » ومههن المفار ههات العجيبههة أن 

لهم تطمهئن يليهه ولهم تعهول علهى شههادته ص بينمها عولهت فهى المحكمة ص وهو ........... 

تسمعها وال تصلت فى مقهام حصهر ال.هروة وتقويمهها   يائها باإلدانة على أدلة  ولية لم

ا من الحكم  !!!! وال فى مقام حصر اإليرادات التى سقطت تمامخ

 

و ههد كههان واجبخهها علههى المحكمههة متههى اعريههت عههن تقريههر اللجنههة الخماسههية 

خ وتمسههكوا بمهها يتيههمنه  المنتدبهة منههها بهيئههة أخههرى والههذى تمسهه  بهه الطههاعنون جميعهها

خ لشهههود اإل .بههات ولرجههال يدارة الكسههب غيههر المشههروع ص كههان واجبخهها عليههها أن تكههذيبا

 . تحق  مبدأ الشفوية بأن تحق  الدعوى وأدلتها بنفسها وبأن تسم  شهود اإل.بات فيها

 

 ََكماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه:َ

الهذى تجريهه الشهفوى األصل فى األحكام الجنائيهة  أن تبنهى  علهى التحقيه  »          

شهادات الشههود مهادام سهماعهم ممكنها  مواجهة المتهمسة وتسم  فيه فى المحكمة بالجل

 .» 

  870 ا ـ 179 ر م ـ 33ـ م  11/11/82* نقض 

 120 ا ـ 21 ر م ـ 29ـ م 30/1/78* نقض 

 412 ا ـ 86ر م  ـ  24ـ م  26/3/73* نقض 

 456 ا ـ 93 ر م ـ 24ـ م  1/4/73* نقض 

 

 ََكماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه:َ

سماع الشاهد اليتعل  بما أبداه فى التحقيقات بمها يطهاب  أو يخهالف  غيهره مهن »       

أظههارا لوجهه الحقيقهة  ويسه  الهدفاع منا شهتهالشهود بل بما يبديه فى جلسة المحاكمهة  
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. » 

 969 ا ـ 144 ر م ـ 24ـ م 3/6/1973* نقض 

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

 

 َََبأنهكماَقضتَمحكمةَالنقض:َ

شههاهد اإل.بههات ومههن شههأنه لههو  تكههذيبيذا كههان الههدفاع  ههد  صههد مههن دفاعههه »            

خ علهى المحكمهة أن تمحصهه  صت أن يت ير بهه وجهه الهرأى فهى الهدعوى فقهد كهان لهامها

خ ل ايهة األمهر فيهه ص أو أن تهرد عليهه بمها يشدحيهه ين  بتحقي  تجريهوتقسطه حقه  بلوغها

أمسههكت عههن تحقيقههه وكههان مهها أوردتههه رداخ عليههه بقالههة هههى رأت يطراحههه ص أمهها و ههد 

اإلطمئنان أل وال الشاهد غير سائ  لما ينطوى عليهه مهن مصهادرة لهدفاع الطهاعن  بهل 

 « .أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيبخا 

 ق59لسنة  30123ـ طعن ر م  10/5/1990*  نقض 

 

 ََكماَحكمتَمحكمةَالنقضَبأنه:َ

أ ههوال الشههاهد اليسههوق اإلعههراض عنههه بقالههة   تكههذيب  صههد بههه الههدفاع الههذى»          

األطمئنان الى ماشهد به الشاهد المذكور لمها يم.لهه ههذا الهرد مهن مصهادرة للهدفاع  بهل  

واليقد  فى هذا أن يسهكت الهدفاع عهن طلهب المحكمة   بتحقي   تجريهأن ينحسم أمره 

 « . ة بإجرائهأجراء هذا التحقي  مادام أن دفاعه ينطوى على المطالب

  1220اـ  219ر م ـ  32ـ م  30/12/81* نقض 

 

 ََوفىَأحكامَأخرىَلمحكمةَالنقضَقالت:َ

فواجههب علههى المحكمههة تحقيهه  الههدليل مههادام تحقيقههه ممكنخهها ب ههض النظههر » 

ألن تحقيه  أدلهة اإلدانهة فهى المهواد الجنائيههة ال  عهن مسهل  المهتهم فهى شهأن ههذا الههدليل

 « .المتهم  ةرهنخا بمشيئيصت أن يكون 

  492ا  ـ  84 ر م ـ 29ـ م  24/4/1978* نقض 
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  821 ا ـ 185 ر م ـ 35ـ م  25/11/1984* نقض 

  621 ا ـ 124 ر م ـ 34ـ م  11/5/1983* نقض 

  3ا 2ـ ر م/ 7ـ مجموعة القواعد القانونية ـ ج 5/11/45* نقض 

 113 ا ـ 120 ر م ـ 7ـ مجموعة القواعد القانونية ـ ج 25/3/46* نقض 

 ََكماَقضتَمحكمةَالنقض: 
َ

وين كانهههت تههه وة أ هههوال الشههههود التهههى أبهههديت فهههى التحقيههه  ههههى مهههن » 

مشهروط االجاهات التى خولها الشارع للمحكمة ص يال أن استعمال المحكمهة لحقهها ههذا 

 « .أ.ج  289كما هو صريت نا المادة /  بتعذر سماع الشاهد

 1391 ا ـ 409 ر م ـ 6ـ م  28/11/1955* نقض 

 

 

 

 ََكماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه:َ

ا  بمجردهتخلف الشاهد عن الحيور ال يعتبر »   « أن سماعه أصبت متعذرخ

  1226 ا ـ 339 ر م ـ 7ـ م  3/12/1956* نقض 

 

ومتى كان ذل  ص وكان الح  مالمطعن فيه  د  رن اشهاحته واعرايهه المعيبهين 

ا لحكههههم المحكمههههة التمهيههههدى عههههن تقريههههر لجنههههة الخبههههراء الخامسههههية المنتدبههههة نفههههاذخ 

ـ  رنه بإدانة عول فيها على بيان رجال يدارة الكسب غيهر المشهروع  21/10/1992

وعلههى شهههود ي.بههات نهههض دفههاع الطههاعنين علههى تكههذيبهم ص دون أن تجههرى المحكمههة 

تحقيقخا لها فى الدعوى أو تسم  شهادة أى شاهد مهن شههود اإل.بهات الهذين عهول الحكهم 

اإلدانة ص فإن الحكم يكون معيبخا بهالبط ن والقصهور واالخه ل بحه  عليهم فى  يائه ب

 الدفاع ص األمر الذى أسلم الحكم أييخا يلى فساد االستدالل.

 

َ:ََالقصورَوالإخلالَبحقَالدفاعَوفسادَالاستدلال:ََخامًسا
َ

في خ عن خطأ الحكم المطعون فيه المبهين فهى السهبب السهاب  مهن ههذا الطعهنص 
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حكم على أ وال من انتقادهم مهن شههود اإل.بهات واتخهاذه مهن ههذه األ هوال فإن تعويل ال

ص يعيههب الحكههم  بههدي خ عههن تقههارير الخبههراء وتكئههة إلهههدارها بههاالعراض التههام عنههها

 بقصور فاحع وبفساد فى االستدالل.

 

 وقدَجرىَقضاءَمحكمةَالنقضَعلىَأن : 

ص فههإذا  وال الشهههودال يصههت تفنيههده بههأ رأى الخبيههر الفنههى فههى مسههألة فنيههـة » 

فإنها تكون  د أخلت بحه  الهدفاع وأسسهت حكمهها علهى أسهـباب ال المحكمة فعلت ذل  

 «  تحمله

  902 ا ـ 333 ر م ـ 2ـ م  2/4/1951* نقض 

 

 َوقضتَمحكمةَالنقضَبأنه: 

 «  ال يسوق للمحكمة أن تستند يلى أ وال الشهود فى يطرا  الرأى الفنى» 

  808ا ـ  153 ر م ـ 16ـ م  2/11/1965* نقض 

 

ومتههى كههان ذلهه  ص وكانههت تقههارير لجنههة الخبههراء الخماسههية المنتدبههة نفههاذخا لحكههم 

ال.هروة  المحكمة التمهيدى ص هى الوحدية الرسهمية فهى الهدعوى التهى حصهرت و ومهت

 اإليهرادات الرسمية فى الهدعوى التهى حصهرت و ومهت  الوحيدة, وهى  و ت االيلولة

علهى .هروة وييهراد ومقارنهة تقهوم  يهايا الكسهب غيهر المشهروع  ال.ابتة المحققهةص بينمها

يذا  ههذه التقهارير يوجهد عليههاص فإن اعراض المحكمة المطعون فى حمكهها عهن  بينهما

كانههت  ههد رأت فيههها مهها تأخههذه عليههها ص أمهها أن تعيههد المأموريههة بم حظاتههها يلههى ذات 

رين ص ألن حصهههر وتقهههويم اللجنهههة المنتدبهههة أو أن تنتهههدب ألداء المأموريهههة خبهههراء آخههه

ال.ههروة و ههت األيلولههة وكههذل  االيههراداتص مههن المسههائل الفنيههة التههى تسههتلهم خبههرة فنيههة 

متخصصة هندسية وهراعية ومالية ومحاسبية ص وال ي نى عهن ذله  رأى رجهال يدارة 

الكسب غير المشهروع المحهرر فهى عجالهة دون التههام باليهوابط التهى يجهب االلتههام 
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واال تنهاء ص وههو مها كهان  هد  و هت األيلولهةكهون تقهويم عناصهر ال.هروة بها وأولهها أن ي

ألداء المأموريهة طبقخها  21/10/1992أوجب على المحكمة يصهدار حكمهها التمهيهدى 

ههها بههههذه اليهههوابط التهههى لهههم يلتهمهههها رجهههال يدارة الكسهههب غيهههر  لههههذه الحهههدود والتهامخ

 المشروع.

 

 عههود يعيبههه تههى أعههرض عنههها و عههود الحكههم عههن تههوفير خبههرة بديلههة للخبههرة ال

بقصهههور آخهههر وبهههإخ ل آخهههر بحههه  الهههدفاع ذلههه  أن حصهههر وتقهههويم ال.هههروة وكهههذل  

االيرادات مهن المسهائل الفنيهة التهى تسهتلهم خبهرة فنيهة متخصصهة وال تتسه  لهها .قافهة 

 .القايى القانونية أو العامة

 

ا ي نيهان عهن اال ا وتواترخ ستشههاد و ياء محكمة النقض مستقر ومتواتر استقرارخ

ص على أنه وان كان للمحكمة كامهل السهلطة فهى تقهدير القهوة التدليليهة لعناصهر الهدعوى 

فيمها تسهتطي  أن تفصهل فيهه بنفسهها المطروحة على بساط البح  وهى الخبير األعلى 

ص يال أنههه يتعههين علههى المحكمههة متههى واجهههت مسههألة فنيههة بحههت أن تتخههذ مههن الوسههائل 

ألمر فيها ص وعلى أنهه ال يسهوق للمحكمهة أن تبهدى رأيهها فهى لتحقيقها بلوغخا يلى غاية ا

ص وال أن تحهل  ليسهت مهن العلهم العهامذل  يلهى درايهة فنيهة  مسألة فنية بحتة لما يحتاجه

 يتو هف فى مسألة فنيهة بحتهة وعلى أن القط الخبير الفنى فى مسألة فنية ص  محل نفسها

 . الخبرة على استط ع رأى أهل

  854 ا ـ 165 ر م ـ 11م  ـ 26/11/60* نقض 

  671 ا ـ 131 ر م ـ 12ـ م  13/6/61* نقض 

  336 ا ـ 84 ر م ـ 13ـ م  10/4/62* نقض 

  352 ا ـ 89 ر م ـ 13ـ م  16/4/62* نقض 

  610 ا ـ 152 ر م ـ 13ـ م  8/10/62* نقض 

  92 ا ـ 19 ر م ـ 15ـ م  27/1/64* نقض 

  937 ا ـ 179 ر م ـ 16ـ م  20/12/65* نقض 
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  726 ا ـ 144 ر م ـ 18ـ م  29/5/67* نقض 

  887 ا ـ 177 ر م ـ 18ـ م  26/6/1967* نقض 

  690 ا ـ 134 ر م ـ 18ـ م  22/5/1967* نقض 

  1110اـ  231 ر م ـ 18ـ م  14/11/67* نقض 

  33اـ  6 ر م ـ 19ـ م  8/1/68* نقض 

  546 ا ـ 107ر م ـ  19ـ م  13/5/68* نقض 

  600 ا ـ 119 ر م ـ 19ـ م  27/5/68* نقض 

  828 ا ـ 165 ر م ـ م   ـ 2/6/69* نقض 

  258 ا ـ 89 ر م ـ 21ـ م  15/3/1970* نقض 

  590 ا ـ 142 ر م ـ 22ـ م  31/10/71* نقض 

  451 ا ـ 92ر م ـ  24ـ م  1/4/1973* نقض 

  849ا ـ  183 ر م ـ 25ـ م  9/12/74* نقض 

  388ا ـ  74ر م ـ  29ـ م  9/4/78* نقض 

َ

َ:َووجيزَماَتقدم
َ

الوسهائل على المحكمة متى واجههت مسهألة فنيهة بحهت أن تتخهذ مهن  يتعين أنه كان -1

أن تبهدى رأيهها فهى مسهألة  وال يسوق لهابلوغخا يلى غاية األمر فيها مايلهم لتحقيقها 

ص وال أن تحهل نفسهها  العلهم العهامفنية بحتة لمها يحتاجهه ذله  يلهى درايهة ليسهت مهن 

 محل الخبير الفنى فى مسألة فنية .

 

 . أ وال الشهودأنه ال يجوه اطرا  الرأى الفنى اعتمادخا على  -2

 

أن تقارير رجال يدارة الكسب ال ينهض بدي خ عن تقهارير لجنهة الخبهراء الخماسهية  -3

المنتدبة نفاذخا لحكم المحكمهة التمهيهدى ص ألن تقهارير رجهال يدارة الكسهب  هد عابهها 

ابها وهو ك.ير أنهها لهم تكهن  هد التهمهت فهى تقهويم عناصهر ال.هروة بقيمهة كهل فيما ع
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ممها ا تيهى مهن المحكمهة يصهدار حكمهها التمهيهدى  واال تنهاء ص و ت األيلولهةمنها 

ألداء المأمورية وفقخا لليوابط القانونيهة والتهى حهددها الحكهم التمهيهدى نفسهه ص أمها 

مههن حالههة مهها اسههتوجب اسههتبعاده تمامهها  المحكمههة نفسهههاتقريههر ........... فقههد رأت 

فهههو لههم يكههن مكلفهها بحصههر .ههروة ولههم يكههن مكلفهها بحصههر االيههردات ولههم يحصههر 

 . ييردات

 

يطهرا  تقهارير اللجنهة الخماسهية علهى المحكمهة متهى رأت  يوجهبـ  أن ما تقدم كهان 4

المنتدبهههة نفهههاذخا لحكهههم المحكمهههة أن تعيهههد المأموريهههة بم حظاتهههها يلهههى ذات اللجنهههة 

ـ ولكنهها لهم تفعهل ـ وعولهت منتدبهة أو أن تنتهدب ألداء المأموريهة خبهراء آخهرين ال

فيمهها عولههت علههى أ ههوال الشهههود إلطههرا  الههرأى الفنههى ص وذلهه  ال يجههوه وينطههوى 

 . على  صور ويخ ل بح  الدفاع وفساد فى االستدالل

 

 َوقضتَمحكمةَالنقضَبأنه: 
اتنارر  لمترر  للت رر  ذمن ررم ياررب عىرر  لمماكمرر  ونررف  لخى ررم لمشرر  فرر  حررا  لم» 

الفنهى ص أن تسهتجلى األمهر عهن طريه  المخهتا فنيخها ص أمها وههى لهم تفعهل فهإن لمىبن  

 « . حكمها يكون معيبخا بالقصور بما يستوجب نقيه واإلحالة

  74 ا ـ 17 ر م ـ 25ـ م  23/1/1974* نقض 

  888 ا ـ 184 ر م ـ 28ـ م  30/10/1977* نقض 

َ

 :َالَبحقَالدفـــاعالقصورَوالإخلَسادًسا
 

باإليههافة يلههى المرافعههة الشههفوية الشههاملة التههى اغتالههها الحكههم ولههم يحصههلها فههى 

( مهن مدوناتهه والتهى لهم تلهم 10سطوره التسعة المبتسرة جدخا التهى خصصهها لهها )ا

بتاتخها بعناصههر الهدفاع ومهها ورد بتله  المرافقههة ص نقهول أنههه باإليهافة يلههى ههذه المرافقههة 

ههها جوهريخههها مكتوبخههها فهههى التقريهههرين استشهههاريين مؤيهههدين الشهههفوية فهههإن ل لطهههاعنين دفاعخ
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بمستندات هامة مرفقة بكهل منهمها ص وفهى عهدة مهذكرات مكتوبهة واحهدة أساسهية بهدفاع 

المتهم الطاعن األول اتخذت مهن تقهارير لجنهة خبهراء وهارة العهدل الخماسهية المنتدبهة 

محمولة على مها أرفه  بهها ومها ورد وسندخا لدفاع الطاعن بحكم المحكمة مويوعخا لها 

التهى يسهتدل بهها االتههام علهى  القيهايا اإلداريهةومهذكرتين فهى شهأن فيها من أسهباب ص 

عههدم جههواه نظههر الههدعوى لسههابقة ومههذكرة فههى شههان حصههول كسههب غيههر مشههروع , 

صدور عدة أوامر بهأال وجهه ص ومهذكرة فهى شهأن حسهاب البنه  المصهرى األمريكهى ص 

هها أ.نههاء المرافعههة ومههن هههذه ومههذكرات متفر ههة مهه   عههدة أحكههام لمحكمههة الههنقض تباعخ

هها أ.نههاء المرافعههة مههذكرة مههن .هه   ور ههات عههن مويههوع  المههذكرات التههى  ههدمت تباعخ

المحجههر بههالخمم بليبيهها ص ومههذكرة فههى ور تههين برسههم رجههائى عطيههه المحههامى عههن 

حتسهابها ص وسهب  ييرادات .ابتة محققة للمتهم لم يحتسبها التقرير الحسابى وكان يتعين ا

محايهر الجلسهات ( تيهمنت  3) ا  22/3/1992حوافظ مستندات  دمت بجلسهة 

ومههدون بههأعلى كههل  7ـهه1التقريههر االستشههارى األول بمسههتنداته والحههوافظ مر مههة مههن 

منهها أنههها خاصهة بالتقههارير االستشههارية حتهى ال تخههتلط ببهها ى الحهوافظ المقدمههة سههواء 

محايهر  7)ا 28/4/1992 هدمت بجلسهة  8م/وحافظهة بهر بالتحقي  أم للمحكمهةص 

الجلسات( تيمنت مجلد التقرير االستشارى ال.انى معنونه هى األخرى ـ يمانخا لعهدم 

أربعهة وعشهرين  24االخت ط ـ بأنها خاصة بالتقهارير االستشهارية ص فيه خ عهن عهدد 

 حافظة مستندات  هدمت أ.نهاء التحقيه  وللمحكمهة ص وعهدد آخهر مهن حهوافظ المسهتندات

 ههدمت للجنههة وفههى تقههارير اللجنههة الهندسههى والهراعههى والحسههابى ص يال أن الحكههم لههم 

يههتفطن بتاتخهها لكههل هههذا الههدفاع المكتههوب المبههدى فههى المههذكرات وحههوافظ المسههتندات 

 .والتقريرين االستشاريين بمرفقاتهما ص ولم يعرض له ال ييرادخا وال ردخا

 

أعمهال لجنهة خبهراء وهارة  ف.ابت بملف الدعوى وبمحاير الجلسات ومحاير

أن الطههاعنين  ههد تقههدموا العههدل الخماسههية المنتدبههة نفههاذخا لحكههم المحكمههة التمهيههدى ص 
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 : اختى بالدفاع المكتوب

 

بالمسهتندات محهرر مهن المحاسهبين القهانونيين األسهتاذ  تقرير استشارى أول مؤيهد  -1

سههب القههانونى ص وم.بههت ........... المحاسههب القههانونى واألسههتاذ ........... المحا

ـ محايهر  3)ا 22/3/1992تقديمه فى سب  حوافظ مستندات معه ه بجلسهة 

ومهههدون بهههأعلى كهههل منهههها خاصهههة بالتقهههارير  7ـههه1الجلسهههات( ص مر مهههة مهههن 

منهما الفهرست وجهدول بيهان تقهديرات خبهراء  1االستشارية ص تيمنت الحافظة/

يههاحات متممهه وتقهه  فههى الكسهب غيههر المشهروع مقارنههة بههال.روة الحقيقيهة مهه  اي

الهدكتور  ييهرادات بيانخها بهأهم مصهادر 2جهدول ص وتيهمنت الحافظهة/ 2+ عدد 5

........... الطاعن األول والمطبوعات فهى سهت ور هات مدعمهة بتسه  مسهتندات 

 األخطههاءمهذكرة فههى أربه  ور ههات عهن  3ور ههة ص وتيهمنت الحافظههة /  51فهى 

 16فههى  وتقريههر استشههارى........ ص الفاحشههة التههى و هه  فيههها الخبيههر البنكههى ...

فههى بنههو  الخههارج ص  ) الطههاعن (  ور ههة عههن أمههوال أسههرة الههدكتور ...........

األجنبيههة فههى مصههرص وآخههر عههن حسههابات  وتقريههر عههن حسههابات البنههو  بالعملههة

البنو  بالعملة المحلية فى مصر ص ومؤيدة با.نى عشرة مستندخا ومكونهة مهن أربه  

ا استشههاريخا فنيخهها مههن المجموعههة  4ن الحافظههة / وسههبعين ور ههة ص وتتيههم تقريههرخ

ور هة عهن النشهاط الهراعهى لوالهدى  15فهى  االستشارية للنظم الهراعية الحدي.ة

جهدوال مؤيهدة  8وتتيهمن عهدد  1991حتى عهام  1941هوجة المتهم من عام 

ور هة + جهدول ص وتيهمنت  51ب.مانية وأربعين مستندخا ص والحافظهة مكونهة مهن 

 17تقارير عن العقهارات مؤيهدة بالمسهتندات ومكونهة مهن عهدد  5ة ر م / الحافظ

ا استشههاريخا فههى  6ور ههة ص وتيههمنت الحافظههة/  83مسههتندخا وتقهه  فههى   9تقريههرخ

ور هة ص وتيهمنت  38ور ات عن األطيان مؤيهدة به.   مسهتندات ومكونهه مهن 

تقههههههارير استشههههههارية عههههههن المجههههههوهرات والسههههههيارات واألسهههههههم  7الحافظههههههة/

بوطات بمنهههل الههدكتور ........... )سههاعات ونقديههة( ص وهههى مكونههة مههن والميهه
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 ور ات. 8أرب  مستندات فى 

 

مؤيد بالمستندات محرر مهن المحاسهبين القهانونيين محهررى  تقرير استشارى .ان -2

بجلسهة  8ص وم.بهت تقديمهه فهى حافظهة مسهتندات بهر م/التقرير االستشارى األول 

ت( مههدون بأع هههها هههى األخههرى أنهههها محايههر الجلسهها 7)ا  28/4/1992

األخههرى المقدمههة  خاصههة بالتقههارير االستشههارية حتههى ال تخههتلط ببهها ى الحههوافظ

ـهه 1 فههى مجلهد كبيههر يتيههمنبهالتحقي  وللمحكمههةص ويقهه  ههذا التقريههر االستشههارى 

تقريهههر الخبيهههر البنكهههى ........... والتعليههه  عليهههه ص و يمهههة األعمهههال ومجمهههوع 

ـهه .ههم 2الخبيههر المههذكور وعناصههر ال.ههروة التههى حههددها  المسههتندات التههى فحصههها

منا شههة لتقريههره وبيههان بوا هه  المسههتندات لكيفيههة خروجههه عههن مهمتههه واألخطههاء 

ـ عناصهر ال.هروة التهى حهددها الخبيهر المهذكور 3الجسيمة الفاحشة التى و   فيها 

ـهه أمههوال فههى 4واألخطههاء التههى و هه  فيههها مههن وا هه  المسههتندات وكشههوف البنههو  

ـه أمهوال البنهو  فهى مصهر بالعملهة األجنبيهة 5  ومؤسسات مالية فى الخارج بنو

كما تيمن بيهان العيهوب والم خهذ مؤيهدة بالمسهتندات علهى تقهديرات ـ 6والمحلية 

رجال الكسب غيهر المشهروع لقيمهة العقهارات واألطيهان الهراعيهة دون التههام ال 

الرسههمية التههى اليجههوه بو ههت األيلولههة الههذى يجههب االلتهههام بههه وال بالمسههتندات 

ـهه مجههوهرات ـ االسههتخ ا ـ .ههم مرفقههات بنههو  ومؤسسههات 7 اإلعههراض عنههها

بيههان خطههأ تقههديرات رجههال الكسههب غيههر المشههروع ماليههة بالخههارج ص ومرفقههات 

مقارنهههة بهههال.روة الحقيقيهههة و يمتهههها و هههت األيلولهههة طبقخههها للمسهههتندات الرسهههمية 

ـ اييهاحات متممهة للبيهان ـ  وتقديرات خبراء من أسهاتذة الجامعهة المتخصصهين

ـ تقريهر لمرا بهى والدى هوجة المتهم وتطوراتها مؤيدخا بالمستندات  بايردات بيان

نشههاط المههتهم فههى وتيههمن التقريههر فيمهها تيههمن مؤيههدا بالمسههتندات الحسههابات ـ 

البورصات العالمية بالخارج ومها حققتهه لهه ص وكهذا ايرداتهه مهن عملهه فهى ليبيها ص 
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تهاري  القهبض عليهه ورد  10/12/1991مهن بهدء خدمتهه حتهى وتطور ايراداته 

كههل عناصههر ال.ههروة يلههى اإليههرادات ال.ابتههة المحققههة األمههر الههذى ينفههى أى شههبهة 

ا مههن المسههتندات والمرفقههات  كسههب غيههر مشههروع ص وييههم التقريههر عههددخا كبيههرخ

 . ور ة 134الجوهرية الحاسمة ويق  بمرفقاته فى 

 

 فظة مستندات معه ه  هدمت بالتحقيقهات .هم للمحكمهةأربعة وعشرون حا 24عدد   -3

ور هة عبهارة عهن  74مسهتندخا فهى  23تيمنت  26/12/1991مقدمة  األولىص 

عقود ملكية ابتدائية ومشهرة ص وعقود تيمنت وصايا مستترة مهن والهدى هوجهة 

مقدمهههههة  وال.انيهههههة المهههههتهم باالحتفهههههاظ بحههههه  المنفعهههههة مهههههدى حيهههههاة المتبهههههرع ص

 ) الطههاعن ( مسههتندخا عههن الههدكتور ........... 12لههى طويههت ع 26/12/1991

 ( ومسهتندات عملهه فهى 4 ـه1)من ليبيا  وبعض ييراداته ومستندات عن عمله فى

( ص 11ـههه6بالخهههارج مههه  شهههركة ........... وشهههركة ........... )مهههن  البورصهههة

وطويهههت علهههى جهههواه سهههفر الهههدكتور  26/12/1991مقدمهههة  ال.ال.هههةالحافظهههة 

أنههه كههان بخههارج مصههر ا تيههمنه مههن أختههام سههفر ووصههول ت.بههت ........... ومهه

وانقطاعه عن أى عمهل حتهى القهبض  28/2/1988منذ  معظم السنوات األربعة

, وتتيههمن  26/12/1991مقدمههة  4ص والحافظههة /  10/12/1991عليههه فههى 

 5والحافظهة /,  1989( فهى انجلتهرا منهذ عهام  4مستندات عمل ...... ) مدخلهة 

تتيههمن شهههادات الههدكتور ...... ) الطههاعن ( ومؤه تههه العليهها,  9/1/92مقدمههة 

الههدكتور  ايههراداتمسههتندخا عههن بعههض  12تيههمنت   9/1/92ـ  6والحافظههة / 

ص  1971يلههى مصههر فههى عههام  ومبههال  محولههة مههن ليبيهها ) الطههاعن ( ...........

خطهاب بتل  الحافظة  7من حصيلة عمله ونشاطه فى ليبيا ص وتحت ر م/ 1972

 مههن البنهه  العربههى المحههدود ـ بيههروت ـ لبنههان ص يلههى الههدكتور ........... صههار 

علهى  ـ مصن  األسمنت ـ الخمم ـ ليبيا ص عهن سهعر الفائهدة المربهوط) الطاعن ( 
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عشهههرين ألهههف دوالر ص كمههها تيهههمن تهههوكي ت يلهههى  20000وديعهههة لهههه بمبلههه  

ى تجهارتهم ممن كان يشهاركهم كشهري  موصهى فه ) الطاعن (الدكتور ...........

مسهتندخا ت.بهت .ههراء  32ـ تتيهمن  9/1/1992ـ  7والحافظهة/م.هل ........... ص 

ويسار وممتلكات وتبرعهات والهدى هوجهة المهتهم وبعقهود ومسهتندات ترجه  يلهى 

ص  1971ص  1970ص  1946ص  1954ص  1942تههههواري   ديمههههة فههههى أعههههوام 

بنهههاء ألهههف جنيهههه ل 120وتبرعهمههها بمبلههه   1979ص 1978ص  1976ص  1972

تيهههمنت نسهههب األسهههرة  9/1/1992ـ  8والحافظهههة/مسهههجد ودار مناسهههبات ص 

المسلمية التى ينتمى يليهها المهتهم وهوجتهه والتهى تتمته  بيسهار و.هراء مهن  هديم ص 

لبها ى والهدى هوجهة المهتهم تبرعات ـ تتيمن بعض  9/1/1992ـ  9والحافظة/

المههتهم أو أحفادهمهها  إل.بههات أنههه ال غرابههة فههى تبرعهمهها البنتهمهها هوجههة أوالدهمها

وتتيهمن بعهض ممتلكهات والهدى الهدكتور  9/1/1992ـ  10والحافظة / منها ص 

ص وطويهت علهى شههادة  9/1/1992ـ  11والحافظهة / ص  ) الطاعن ( ...........

الهههذكر الوحيههد الههذى كهههان  ههد أنجبههه الهههدكتور ) ابههن الطههاعن ( وفههاة ........... 

سهنة وتسهببت وفاتهه  11.......... وتوفى عن من هوجته . ) الطاعن (...........

( بنقهل ملكيهة بعهض هوجتهه فى تكريم مشاعر الجدين )والدى السهيدة ...........

مه  حفهظ حه  المنفعهة ـ لحفيهدتيهما اال.نتهين ...........  -ممتلكاتهما حال حياتهم 

تيههمنت التقريههر األول للخبيههر فههى  9/1/1992 - 12والحافظههة/و........... ص 

عمهههال كلهههى جنهههوب القهههاهرة المرفوعهههة مهههن الهههدكتور  1630/1988دعوى الههه

يههد الههوهير ........... لبيههان مههدى تعسههف الههوهير مهه  ) الطههاعن ( ........... 

وانتدابهههه دون اختصهههاا بهههالقرار وبههه  سهههبب ) الطهههاعن ( الهههدكتور ........... 

 ....وعلههههى وظيفههههة ال وجههههود لههههها لخ فههههات بينهمهههها وانقطههههاع الههههدكتور .......

عههن أى عمههل بالشههركة أو الهيئههة  28/2/1988منههذ  ههرار النههدب ) الطههاعن (  

 2/3/1991ـ  13والحافظهههة / المنتهههدب يليهههها علهههى وظيفهههة ال وجهههود لهههها ! ص 
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بالبن  المصهرى األمريكهى بالقهاهرة  ( 4) مدخلة تيمنت مستند عمل ...........

تهههاء خدمهههة عههن خدمهههة وان 2/3/1992ـ  14والحافظههة/ص  1991مههن يوليهههو 

ص تيهمنت شههادتى  2/3/1992ـ  15والحافظهة/هوجة المتهم بوهارة الصحةص 

إل.بههات أنهمهها بال تههان رشهههيدتان ص  ) ابنتهها المههتهم (مههي د ........... و...........

تيههمنت سههت مسههتندات ت.بههت أن أرض ومبههانى  2/3/1992ـ  16والحافظههة/

ة للمرحهههوم السهههيد ........... فهههيل  ........... ليسهههت ملههه  المهههتهم وينمههها مملوكههه

وتتيهمن عهدد  22/3/1992-17والحافظهة/وألبنه من بعده العقيهد/........... ص 

ور ههة عبههارة عههن مسههتندات رسههمية ت.بههت عمههل الههدكتور  18مسههتندات فههى  8

بالبورصهههههة العالميهههههة مههههه  شهههههركة ........... وشهههههركة  ) الطهههههاعن (...........

المحققة التى عادت عليه فى الفترة ما بعهد  هرار ........... واألربا  واإليرادات 

ص وانقطاعههه منههذ ذلهه  التههاري  عههن أى عمههل بالشههركة أو  28/2/1988النههدب 

الهيئههة المنتههدب يليههها علههى وظيفههة ال وجههود لههها ص والحكههم الصههادر لصههالحه مههن 

دوالر أمريكهى وشههادات تحويهل  1 050 000المحكمة العليا االنجليهية بمبله  

 28/4/1992ـ  18مذكور المحول يليه تنفيذخا لذل  الحكهم ص والحافظهة /المبل  ال

 17أن مبال  الهـ مستندات رسمية حاسمة وجوهرية جدخا ت.بت 5ص وتيمنت عدد 

مليهههون دوالر( التهههى احتسهههبها الخبيهههر  17مليهههون=3+4+4+6مليهههون دوالر )

ههى مله  مجموعهة البنكى ........... واحتسبها االتهام علهى أنهها ........... انمها 

مست.مرين ومحولة من حساب شركة ........... ألغهراض الميهاربة بالبورصهة 

بههذات الههر م السههاب  ولكههن   18, حافظههة / وأنههها ال تخهها الههدكتور ........... 

المرحهوم ........... والهد  على يعه م ور.هةتنطوى  22/3/1993مقدمة بجلسة 

بههههبعض ايههههردات الههههدكتور  22/3/1992ـ  19والحافظههههة /هوجههههة المههههتهم ص 

وتيهههههههمنت  21/10/1992ـ  20والحافظهههههههة / . ص ) الطهههههههاعن ( ..........

 1992حتهى عهام  1983للشركة القومية ل سمنت مهن عهام  الميهانيات السنوية
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إل.بهات خسهائرها اليهخمة  ) الطهاعن ( بل وأ.ناء وبعد والية الهدكتور ...........

ه ص .ههم خسههائرها الجسههيمة جههدخا بعههد عهلههه ص  بلههه ص وأرباحههها الكبيههرة أ.نههاء واليتهه

كمها تتيهمن تحهت وذل  لبيان الدواف  الشخصية غير المويوعية وراء عهلهه ص 

يلههههى الههههوهير فههههى  ) الطههههاعن (صههههورة خطههههاب الههههدكتور ........... 12ر ههههم/

ـ  21ص والحافظهههههة /  والهههههذى جهههههر عليهههههه كهههههل ههههههذا الهههههب ء 10/4/1990

 1630/1988.هههانى فهههى الهههدعوى تيههمنت تقريهههر الخبهههراء ال 21/10/1992

يههد  ) الطههاعن ( عمههال كلههى جنههوب القههاهرة المرفوعههة مههن الههدكتور ...........

لقهههههرار النهههههدب  مبهههههرراتالهههههوهير ........... والهههههذى  طههههه  بأنهههههه ال توجهههههد 

 وال يخههههتا بههههه الههههوهيرص وأنههههه مههههن سههههلطة رئههههيم الههههوهراء  28/2/1988

اسههتعمال السههلطة ص  يسههاءة ........... الههذى أصههدره ص وأن القههرار مشههوب بعيههب

واالنتداب يلى وظيفة ال وجود لها استحد.ها الوهير ........... بعهد سهنة ونصهف 

القههرار أ ههل فههى مههن القههرار المعيههبص وبههأن الوظيفههة المسههتحد.ة لت طيههة عيههب 

عنهد صهدور القهرار فهى  الرواتب والمهايا المادية في خ عن أنه لم يكن لها وجود

 تور ....... وأن الههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههدكص  28/2/1988

منهذ صهدور ههذا القهرارص  لهم يباشهر أى عمهل ال بالشهركة وال بالهيئهة) الطاعن ( 

تيهههمنت المسهههتندات التهههى تشههههد بالكفهههاءة  21/10/1992ـ  22والحافظهههة /

 26/5/1994ـ  23ص والحافظههههة/  ) الطههههاعن (المتميهههههة للههههدكتور ...........

ريهة أحالهت الحافظهة علهى مها وتيمنت مذكرة ).انية( شارحة بشأن القيايا اإلدا

ور ههة ص هههذا باإليههافة  171ورد بههها ومؤيههدة بتسههعة عشههر مسههتندخا ومكونههة مههن 

ـ محايههر  39/40ا 23/4/1994يلههى المسههتندات ال.ابههت تقههديمها بجلسههة 

يههد الههوهير ونو شههت فههى البرلمههان  الجلسههات عههن و ههائ  القيههايا التههى تفجههرت

 وعلى صفحات الصحف القومية  بل المعارية.

 

ههههذا بخههه ف حهههوافظ المسهههتندات التهههى  هههدمت يلهههى لجنهههة خبهههراء وهارة العهههدل  -4
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الخماسية المنتدبة و.ابت تقديمها بمحاير أعمهال تله  اللجنهة ومشهار يليهها ويلهى 

: الهندسهههى والهارعهههى والحسهههابى ص ومهههن  محتوياتهههها وداللتهههها بتقهههارير اللجنهههة

ر وكأنهه مبهدى أمهام المحكمهة المقرر أن الدفاع المبهدى أمهام الخبيهر المنتهدب يعتبه

 مباشرة وعليها أن تعرض له فى حكمها واغفال الرد عليه  صور.

 170 ا ـ 42ر م ـ  30ـ م  10/1/1979* نقض مدنى           

 

ص  خمههم مههذكرات  ههدمت لمحكمههة الجنايههات عنههد نظههر أمههر المنهه  مههن التصههرف -5

ها يلهى المحكمهة ص وألن يدارة الكسب غير المشهروع كانهت  هد حجبتهها ولهم ترسهل

محيههر جلسههة  4فههإن الههدفاع عههاود تقههديم نسههخة كاملههة منهمهها ص و.ابههت ذلهه  ا

 ص 22/3/1992

و دم الحاير )م  المتهم( صهورة يهوئية مهن المهذكرات الخمهم التهى » فيه :  

ص و ههد كههان حجههب يدارة الكسههب غيههر «  ههدمت فههى جلسههة المنهه  مههن التصههرف 

 ههرار المحكمههة بهيئههة سههابقة بجلسههة  المشههروع لهههذه المههذكرات سههببخا فههى صههدور

ص بيههم ملههف نظههر تأييههد  ههرار المنهه  مههن التصههرف طبقخهها لل.ابههت 28/4/1992

 من محاير الجلسات. 8ا

 

أن دفههاع الطههاعن األول  ههدم بجلسههة المرافعههة محايههر الجلسههات  49و.ابههت ا -6

مذكرة بمبح.هين بهاألمر بهأال وجهه فهى شهأن صهدور األمهر بهأال »  24/4/1994

 « . أ.ج. بعد صدور أمر صريت أو يمنى بأال وجه 197مادة/وجه بال

 

محايههههر الجلسههههات أن دفههههاع الطههههاعن  ههههدم بجلسههههة المرافعههههة  51و.ابههههت ا -7

 . مذكرة بشأن حسابات البن  المصرى األمريكى 24/4/1994

 

محايههههههر الجلسههههههات ص أن دفههههههاع الطههههههاعن األول بجلسههههههة  53و.ابههههههت ا   -8

26/4/1994  
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 « . قيايا اإلدارية و دم صورة منها للنيابة دم مذكرة بشأن ال» 

 

 ههدم بجلسههة المرافعههة محايههر الجلسههات ص أن دفههاع الطههاعن  55/56و.ابههت ا -9

مهههههذكرة بدفاعهههههه وأبهههههدى أنهههههها كانهههههت معهههههدة للتقهههههديم بجلسهههههة  26/4/1994

)ولم تقدم بتل  الجلسهة( وأنهه ـ لهذل  ـ عهدل فهى الور هة األخيهرة  23/2/1994

( ههو التقريهر 23/2/1994ع هذه المذكرة )المؤرخة منها ص وأياف أن مويو

الحسههابى )اللجنههة الخماسههية( ص وأيههاف الههدفاع أنههه ص اسههتنادخا يلههى مهها ورد بهههذه 

محتواهها ومها عليهها مهن  وبحهوافظ المسهتنداتص  المذكرة ص وبالتقارير االستشارية

 بيههان وشههر  وتعليهه  ص وباإلحالههة علههى المههذكرات الخمسههة المقدمههة مههن الههدفاع

واسهتنادخا يلهى تقريهر لجنهة الخبهراء محمهوالخ بجلسة نظر أمر المن  من التصرف. 

وعلههى المههذكرات وأحكههام الههنقض المقدمههة أ.نههاء المرافعههة  علههى سههديد أسههبابها ص

ور ات عن محجر الخمم بليبيا ص وأخرى فهى ور تهين عهن  3)ومنها مذكرة فى 

ص وكههان يتعههين احتسههابها ييههرادات محققههة للمههتهم لههم يحتسههبها التقريههر الحسههابى 

وعلهى فهى شهأن القيهايا اإلداريهة .  26/4/1994وعلى مذكرة الدفاع المؤرخة 

وعلههى مهها ورد فههى المههذكرة المقدمههة اخن والتههى ..  مهها ورد بالمرافعههة الشههفوية

) يطلههب الهههدفاع الحكههم ببهههراءة الهههدكتور...........  23/2/1994تحمههل تهههاري  

يهههههر الجلسهههههات أن دفهههههاع المهههههدخ ت محا 56و.ابهههههت ا       ص الطهههههاعن (

بجلسههة   ههد انيههم فههى مرافعتههه)الطاعنههات ال.انيههة وال.ال.ههة والرابعههة والخامسههة( 

يلى الدفاع والطلبات المبداة من دفاع المهتهم سهواء فهى التحقيقهات  27/4/1994

كمهها تمسهه  عههدة مههرات فههى مرافعتههه بالمسههتندات أم أمههام محكمههة المويههوع . 

وبأن  انون اإل.بات جعل من المسهتندات الرسهمية  يتيهاالمقدمة فى الدعوى وبحج

ال يمكهن حجة على الكافة ص وأن معظم المستندات المقدمة من الجد والجدة  ديمهة 

ص وأن النيابة لم تقدم ما يفيد عدم صحة أو تهوير أى مسهتند مهن  أن تشوبها شبهة

 59حتههى ا 56هههذه المسههتندات. وطلههب فههى ختههام مرافعتههه المسههجلة مههن ا
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اسههتنادخا يلههى التقريههر الفنههى  محايههر الجلسههات القيههاء بههرد أمهه   المههدخ ت

 . المذهب الذى  دمه ........... الوكيل الحسابى ومعه لجنته الخماسية

 

محايهههههر الجلسهههههات أن دفهههههاع الطهههههاعن األول بجلسهههههة  56و.ابهههههت ا       

» ايهر أراد التعقيب بعد مرافعهة تعقيهب النيابهة ص وأن الهدفاع الح 28/4/1994

 23 رر أن المحكمة المو رة كانت  د طلبت أ.ناء المرافعهة نسهخة مهن الحافظهة/ 

المقدمههة ص وأنههه ـ لههذل  ! ـ  ههد  ههام بمراجعههة أمههين سههر المحكمههة ليتأكههد مههن تمههام 

وجهود جميه  حههوافظ المسهتندات المقدمهة منههه فهى ملهف الههدعوى ص سهيما وأنهه  ههد 

امههل ملههف أوامههر المنهه  مههن سههب  ي.ههارة حجههب يدارة الكسههب غيههر المشههروع لك

التصرف الذى نظرته محكمة سابقة و هدمت فيهه خمهم مهذكرات عهن المهدخ ت 

وطلب الدفاع من الهيئة السابقة يم هذا الملف وكل ما حجبته يدارة الكسهب عهن 

ملف الدعوى . وأياف الدفاع أنه بالمراجعة أفاد األستاذ أمهين سهر المحكمهة أن 

)مفقههودة مههن الملههف( و ههام الههدفاع  16ص  15ص  14ص  13ص  10الحههوافظ أر ههام 

فمرفه   15ص 13بإعداد وتقديم صورة منها بكامل مستنداتها فيما عدا الحهافظتين 

فقط وجه كل منهما ص وذل  كاف  ألنهما تنطويان علهى شههادات مهي د ........... 

وأيههاف الههدفاع أن الههذين باشههروا الحيههور عههن  ) ابنتهها الطههاعن ( و...........

متهم )أمام لجنة الخبراء(  هد راعهوا تقهديم أصهول المسهتندات واسهتكمال كهل مها ال

 « . طلبت اللجنة االط ع عليه من مستندات 

 

محايههر الجلسههات ص أن دفههاع الطههاعن األول سههجل بجلسههة  65/66و.ابههت ا

مهردود » فى تعقيبه على تعقيب النيابة بأن كهل مها أبدتهه النيابهة العامهة  28/4/1994

ا سب  أن  دمناه وأبديناه بالمرافعهة الشهفوية والمسهتندات والتقهارير االستشهارية عليه بم

والهدفاع » .ابهت :  68.هم فهى ا « وتقارير الخبراء المنتدبين من المحكمة  المو رة 

 « .طالبخا الحكم ببراءة المتهم مما هو منسوب يليه  يصمم على كل ما سب  ابداءه
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بعههد سهههماع المرافعههات وتعقيههب النيابهههة  هههذا وألن المحكمههة كانههت  هههد  ههررت

ـ لمنا شهة  25/5/1994وتعقيب الدفاع علهى تعقيهب النيابهة ـ  هررت التأجيهل لجلسهة 

المهنههدم ........... والخبيههر البنكههى ........... ويههم صههورة رسههمية مههن تحقيقههات 

ق 36لسهههنة  11يدارى التبهههين والقيهههية ر هههم   171/1991القيهههية المقيهههدة بهههر م 

ليهها ومهها تههم فيههها مههن تصهرفات ص حيهه  اسههتمعت المحكمههة فعهه خ يلههى أ والهمهها يداريهة ع

ص فهههإن ذلههه   هههد اسههههتلهم تعقيبخههها مهههن النيابهههة العامهههة بجلسههههة  25/5/1994بجلسهههة 

 محاير الجلسات(. 85/86)ا 26/5/1994

 

لذل  فقد عقهب دفهاع المهتهم الطهاعن األول علهى تعقيهب النيابهة وعلهى مها  دمتهه 

حافظة معه ه محاير الجلسات ص  86أشفعه بأن  دم ا 25/5/1994النيابة بجلسة 

ور ههة  17علههى مههذكرة .انيههة شههارحة مكونههة مههن  1ص طويههت تحههت ر ههم/ 24بههر م/

 19بخصوا القيايا اإلدارية وأحالت الحافظة على ما ورد بهها ص ومرفه  بهها عهدد 

ت ور ههة مؤيههدة بمههذكرة الههدفاع الشههارحة المرفقههة تحهه 171تسههعة عشههر مسههتندخا مههن 

 . بتل  الحافظة 1ر م/

 

باإلحالهة علهى » محاير الجلسات أنهه  91وفى نهاية التعقيب سجل الدفاع ا

كل ما أحلنا يليهه فهى المرافعهة السهابقة مهن طلبهات شهفوية ومكتوبهة فهإن الهدفاع يلهتمم 

 « . براءة المتهم مما هو منسوب يليه

 

مههههل تههههاري  هههههذا ومههههذكرة دفههههاع المههههتهم الطههههاعن األول األساسههههيةص التههههى تح

محايهههههر  55/56ا 26/4/1994ص والمقدمهههههة بجلسهههههة المرافعهههههة 23/2/1994

الجلسههات والتههى اتخههذت مههن تقريههر لجنههة خبههراء وهارة العههدل المنتدبههة مههن المحكمههة 

مويهوعخا لهها وسهندخا لهدفاع الطهاعن  هد تيهمنت يحالهة صهريحة علهى مها يهأتى كههدفاع 
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 :  للمتهم

 

محمولههة مويههوع المههذكرة نفسههها ص  خماسههيةتقههارير لجنههة خبههراء وهارة العههدل ال * 

 . على أسبابها ومرفقاتها

 المقدمين للمحكمة عن دفاع الطاعن . االستشاريينالتقريرين  * 

 بجلسهههة 24حهههوافظ المسهههتندات ال. .هههة والعشهههرين ـ أيهههيفت يليهههها الحافظهههة /  * 

 ـ محتواها وما عليها من بيان وشر  وتعلي  . 25/5/1994

 

السهههاب  تقههديمها برسهههم رجهههائى عطيههه المحهههامى عهههن المهههتهم  مسهههةالمههذكرات الخ * 

وهوجتهههه وابنتيهههه ووالدتهههه ووالهههدة هوجتهههه )فهههى جلسهههة نظهههر أوامهههر المنههه  مهههن 

 التصرف(.

ور هات عهن  3المذكرات وأحكام النقض المقدمة أ.ناء المرافعة )ومنهها مهذكرة فهى  * 

مههتهم أغفلههها محجههر الخمههم بليبيهها ص وأخههرى فههى ور تههين عههن ييههرادات محققههة لل

 التقرير الحسابى وكان يتعين احتسابها( .

 

 1مههذكرة الههدفاع فههى شههأن القيههايا اإلداريههة )ألحقههت بههها مههذكرة .انيههة تحههت ر ههم/ * 

( ص والتههههى تفيههههت أكذوبههههة 25/5/1994المقدمههههة بجلسههههة  24بالحافظههههة ر ههههم/

كهل االستدالل بهذه القيايا فى اإلتهام الكاذب بالكسب غير المشهروع ص وكيهف أن 

ويقطهه   ) الطههاعن ( يههية مههن هههذه القيههايا تههاج يكلههل هامههة الههدكتور ...........

بوطنيتههه واخ صههه لشههركته ونهاهتههه وأمانتههه مهمهها كلفههه ذلهه  شخصههيخا مههن عنههاء 

 ويرر.

 

 26/4/1994المقدمههة بجلسههة  23/2/1994مههن المههذكرة المؤرخههة  14)ا
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 محاير الجلسات(. 55/56حسب ال.ابت ا

 

المكتوب بالمذكرات وحهوافظ المسهتندات ص محتواهها ومها عليهها وكل هذا الدفاع 

مههن بيههان وشههر  وتعليهه  ص والههذى تمسهه  بههه دفههاع الطههاعنين ص لههم يعههرض لههه الحكههم 

المطعون فيه ال يرادخا له وال ردخا عليه بل ولهم يهتفطن بتاتخها يليهه فخلهت مدوناتهه مهن أى 

 مكتوب للطاعن األول والطاعنات.يشارة لهذا الدفاع ص فأهدر الحكم بذل  كل الدفاع ال

 

ومن المقرر أن الدفاع المكتوب ـ مذكرات كان أو حهوافظ مسهتندات ـ ههو تتمهة 

 للدفاع الشفوى ص وتلتهم المحكمة بأن تعرض له ييرادخا له ييرادخا وردخا.

 378 ا ـ 82 ر م ـ 35ـ م 3/4/84نقض  * 

 لذكر والبيانسالف ا 170اـ  42 ر م ـ 30ـ م 10/1/1979نقض مدنى  * 

 579ا ـ  110ر م ـ  29ـ م 11/6/1978نقض  * 

 63اـ  13 ر م ـ 28ـ م 16/1/1977نقض  * 

 113اـ  24 ر م ـ 27ـ م 26/1/1976نقض  * 

 1228 ا ـ 249 ر م ـ 24ـ م 16/12/73نقض  * 

 1378ا ـ  281 ر م ـ 20ـ م 8/12/1969نقض  * 

 

الههدفاع المكتههوب ص بههل هههى  كههذل  المسههتندات فهههى بههدورها جهههء ال يتجهههأ مههن

عماده وسنده وعموده الفقرى ص ومه  أن دفهاع الطهاعنين كهان مؤيهدخا بمئهات المسهتندات 

التى أحال يليها الدفاع وتمس  بها ص يال أن الحكم لم يعرض لهها بتاتخها ال ييهرادخا وال ردخا 

 . ص وهذا  صور ويخ ل جسيم بح  الدفاع

 

 َوقدَحكمتَمحكمةَالنقضَبأنه: 

ين كان ال.ابت من المستندات التى يعتمد عليها الطاعن فى ي.بهات دفاعهه  هد و» 
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ها لهه مهن المحكمهة فهى تقهديمهاص   هدمت منهه بعهد حجهه القيهية للحكهم ولهم يكهن مرخصخ

فذل  مما يسوق للمحكمة االلتفات عنها ص ولكن يذا كان الطهاعن  هد تمسه  بههذا الهدفاع 

ب عليههه لههو صههت ت ييههر وجههه الههرأى فههى دفاعههه جوهريخهها  ههد ترتهه أمههام المحكمههة وكههان

الهدعوى وكانهت المحكمههة لهم تعههن بتحقيه  هههذا الهدفاع أو تههرد عليهه فههإن حكمهها يكههون 

ا يعيبه بما يستوجب نقيه ا  صورخ       « .  اصرخ

  977 ا ـ 364 ر م ـ 3ـ م  20/5/52* نقض    

 

 َوحكمتَمحكمةَالنقضَبأنه: 

يشعههد فههى نفههى ركههن الخطههأ عنههه  مقدمههة منههه تمسهه  الطههاعن بداللههة مسههتندات» 

ا فى ا فى الدعوى ومؤ.رخ ويذا لهم تله  المحكمهة بهاال يلهى ههذا الهدفاع مصهيره  دفاعخا هامخ

فهى جههوهره ولههم تواجههه علههى حقيقتههه ولههم تفطهن يلههى فحههواه ولهم تقسههطه حقههه وتعنههى 

بتمحيصه بلوغخا يلى غاية األمهر فيهه بهل سهكتت عنهه ييهردخا لهه وردخا عليهه ولهم تتحهد  

مهها يكههون مههن داللههة فههى نفههى عنصههر الخطههأ ولههو أنههها عنيههت تلهه  المسههتندات مهه   عههن

 « .ببح.ها لجاه أن يت ير وجه الرأى فى الدعوى فإن حكمها يكون معيبخا بالقصور 

  146 ا ـ 30 ر م ـ 24ـ م  11/2/1973*  نقض 

 

 َوحكمتَمحكمةَالنقضَبأنه: 

للمحكمهة االسههتئنافية  مهةالهدفاع الم.بهت فهى صهفحات حافظهة المسهتندات المقد» 

سههكوت الحكههم عنههه ييههرادخا وردخا بعههدم اسههتيفاء الشههي  محههل االتهههام شههرائطه القانونيههة 

 « .عليه يصمه بالقصور المبطل له 

  151 ا ـ 32 ر م ـ 24ـ م  11/2/1973*  نقض 

 

وكذل  التقريرين االستشاريان اللذان تمس  بهمها الهدفاع وأحهال عليهمها وتقريهر 

ء وهارة العدل الذى تمس  به الدفاع وأحال يليه محموالخ علهى أسهبابهص ومه  لجنة خبرا
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ذل   عد الحكم عن ييراده وبيان ميمونه ولم يتفطن يلى األسهم التهى بنهى عليهها ولهم 

 .يشلم به أو يورد ميمونه واألسم التى بنى عليها

 

 َوقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه: 

ستشهارى المقهدم مهن المهتهم )ناهيه  يذا كانت المحكمة  د طرحهت التقريهر اال» 

يلهى أن تقريهر الخبيهر التهاب  لقسهم  بتقرير لجنة الخبراء المنتدبهة مهن المحكمهة( اسهتنادخا

أبحا  التهييف والتهوير بمصلحة الطهب الشهرعى لهه مهن الحصهانة مها يوجهب األخهذ 

أن فإنها تكهون  هد فصهلت فهى الهدعوى دون به دون أعمال لسلطة المحكمة التقديرية . 

تبح  ك  التقريرين وتواهن بينهما .م تأخذ بمها تهراه منهمها ص وههذا منهها اخه ل بحه  

 « .المتهم فى الدفاع يستوجب نقض حكمها 

ق ـ مجموعههة القواعههد القانونيههة فههى  239/21ـ فههى الطعههن  12/3/1951*  نقههض 

   679ـ ا  215رب   رن ـ الجهء ال.انى ـ ر م/ 

 

 َكماَقضتَمحكمةَالنقضَبأن: 

القيههاء فهههى الههدعوى دون االلتفهههات يلهههى أن الشههاهد حيهههر بالجلسهههة وأدى » 

الشهادة أمامها فهإن ذله  يعنهى أن المحكمهة تكهون  هد حكمهت فهى الهدعوى دون اإللمهام 

 « .بكافة عناصرها وذل  يعيب حكمها بما يوجب نقيه 

  910اـ  204 ر م ـ 22ـ م  12/6/1972*  نقض 

 

 َكماَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه: 

ولههئن كههان األصههل أن المحكمههة التلتهههم بمتابعههة المههتهم فههى منههاحى دفاعههه » 

اال أنهه يتعهين عليهها أن تهورد فهى المختلفة للرد على كل شبهة  ي.يرها على استق ل ـ 

حكمها ما يدل ـ علهى أنهها واجههت عناصهر الهدعوى وأدلتهها و ألمهت  بهها علهى وجهه 

بصر وبصيرة ص وأنها اذا  التفتهت عهن  يفصت عن أنها فطنت اليها  وواهنت بينها عن
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دفاع المتهم  كلية وأسقطته جملة ولم تورده علهى نحهو يكشهف عهن أنهها اطلعهت  عليهه 

         «  وأ سطته حقه فأن حكمها يكون  اصرا

  840 ا ـ 149ر م ـ  36ـ م  10/10/1985نقض *      

 1033 ا ـ 181ر م ـ  32ـ م  3/12/1981* نقض  

  275ا ـ  47 ر م ـ 32ـ م  25/3/1981* نقض       

  789 ا ـ 167ر م ـ  30ـ م 5/11/1979* نقض       

 369 ا ـ 82 ر م ـ 30ـ م  29/3/1979* نقض 

  394 ا ـ 81ر م  ـ  30ـ م  26/3/1979* نقض 

 442ا  ـ  84 ر م  ـ 29ـ م  24/4/78* نقض 

َ

 :َالقصورَوالإخلالَبحقَالدفــاع:ََسابًعا

أن  يهايا الكسهب غيهر المشهروع أساسهها المسهتندات ص ولهو اعتمهد من المعلهوم 

الحكم على تقرير لجنة الخبراء الخماسية المنتدبة نفهاذخا لحكهم المحكمهة التمهيهدى لكهان 

يمكههن أن ي نيههه ذلهه  عههن التعههرض بههاإليراد والبيههان لمسههتندات الههدعوى المقدمههة مههن 

عريت بهااليراد والبيهان لههذه  جمي  أطراف الخصومة ص ألن تقارير اللجنة الخماسية

المستندات جميعها وكذا لمها  هدم يليهها مهن حهوافظ ومسهتندات أ.نهاء مباشهرة المأموريهة 

 سواء من الطاعنين أم من الشركة القومية ل سمنت ص أم من غيرها.

 

وتعويهل الحكههم علههى أدولههة  وليههة ال تصههلت بطبيعتههها لتحديههد الملكيههة وال لتقههويم 

األيلولهههة وال تقهههدير االيهههرادات ال.ابتهههة وتطورهههها واطراحهههه عناصهههر ال.هههروة و هههت 

ا عن تقرير لجنة الخبراء الخماسية المنتدبهة نفهاذخا لحكهم المحكمهةص  كهان واعرايه تمامخ

يحههتم عليههه أن يعههرض بههااليراد وبالبيههان لمسههتندات الههدعوى ص سههيما المسههتندات التههى 

قيقهة  يمهه عناصهر .هروة كهل تمس  بها الطهاعنون كهدفاع لههم بشهأن حقيقهة الملكيهة وح

منهم و ت األيلولة وحقيقة ييراد كل مهنهم وتطهوره ص يال أن الحكهم لهم يهورد بيانخها البتهة 
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ال لمستندات الهدعوى ككهل ص وال لمسهتندات الطهاعنين الخمسهة سهواء تله  التهى  هدمت 

لهيئههة التحقيهه  بههإدارة الكسههب غيههر المشههروع ص أم التههى  ههدمت للمحكمههة أ.نههاء نظههر 

ى ص أم التهههى  هههدمت للجنهههة خبهههراء وهارة العهههدل الخماسهههية أ.نهههاء مباشهههرتها الهههدعو

 . للمأمورية وفقخا لل.ابت بمحايرها وتقاريرها

 

و.ابهههت بمحايهههر األعمهههال وبهههالتقرير الحسهههابى االم الشهههامل الهههوافى الجهههدى 

ص أن اللجنهة أطلعهت علهى المحرر من الوكيل الحسابى رئيم لجنهة الخبهراء الخماسهية 

ا ودفاعخا وعريت لهها بالبيهان ص ولكهن الحكهم أعهرض كمها كل مستند ات الدعوى اتهامخ

ا عن محاير أعمال وتقارير تل  اللجنة بكل ما حوتهه واشهتملته مهن   لنا اعرايخا تمامخ

هها بمحايههر أعمههال اللجنههة وبههالتقرير الحسههابى  بيههان لمسههتندات وأسههباب ص و.ابههت أييخ

هها وبمها تلقتهه مهن الشهركة القوميهة ل سهمنت آنف اإلشارة أن اللجنة اطلعت فى انتقاالت

ومم.ليهها ص علهى مسههتندات لهم تكههن بملهف الهدعوى ولههم تكهن أمههام رجهال يدارة الكسههب 

غير المشروع ص و.ابت أييخا أن لجنهة الخبهراء الخماسهية اسهتمعت يلهى أ هوال لهم تكهن 

حسهابى أمام يدارة الكسب غير المشروع ص و.ابت أييخا بمحايهر األعمهال والتقريهر ال

آنف اإلشارة أن اللجنة الخماسية تلقت من الطهاعنين ودفهاعهم مسهتندات هامهة لهم تكهن 

بالبداهة أمهام رجهال يدارة الكسهب غيهر المشهروع ص وذله  كلهه .ابهت بمحايهر أعمهال 

لجنة الخبراء الخماسية ص ومما ورد بشأنها فى التقرير الحسابى آنهف الهذكر الهذى ورد 

 : فيه ما يلى

 

مههن التقريههر الحسههابى للجنههة الخبههراء الخماسههية ص حصههيلة اطهه ع  40ـهه30* فههى ا 

علههى ملههف خدمههة المههتهم الطههاعن األول ومسههتنداته ص كههذل  أ ههوال رئههيم اللجنههة 

ص  37/38بالشههركة القوميههة ل سههمنت التههى أوردههها التقريههر ا القطههاع القههانونى

لقوميهههة وكههذا تصهههاريت سهههفر الطههاعن األول يلهههى الخهههارج التههى  هههدمتها الشهههركة ا
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وحصههيلة االطهه ع علههى جههواه سههفر الطههاعن مههن التقريههر( ص  38)ا  ل سههمنت

 بالتقرير( . 39)ا  األول

 

مههن التقريههر بيههان حافظههة مسههتندات مقدمههة مههن وكيههل المههتهم )الطههاعن  42* وفههى ا

 أ.ناء مباشرة المأمورية ومرفقة بمحاير األعمال. 6/6/1993األول( بجلسة 

 

 9/6/1993مقدمهة بجلسهة  8ان لحافظة مسهتندات بهر م/من التقرير بي 53* وفى ا

 أ.ناء مباشرة المأمورية ومرفقة بمحاير األعمال.

 بملف الدعوى. 2بالتقرير حصيلة اط ع اللجنة على الحره ر م/ 55* وفى ا
 

مقدمههة  9بههالتقرير بيههان بحصهيلة االطهه ع علههى حافظهة مسههتندات بههر م/ 60* فهى ا

 المأمورية ومرفقة بمحاير األعمال. أ.ناء مباشرة 9/6/1993بجلسة 
 

ـ المهودع بهالحره  119بالتقرير بيان باط ع اللجنة على المستند ر هم/ 61* وفى ا

 ملف الدعوى . 1ر م/
 

دوسههيه ملهههف  35بههالتقرير بيههان بهههاط ع اللجنههة علههى الملهههف ر ههم/ 63* وفههى ا 

 الدعوى.
 

مسهتندات مقدمهة مهن  بالتقرير بيان بهاط ع اللجنهة علهى حافظهة 69 – 67* وفى ا

أ.نهههاء مباشهههرة المأموريهههة ومرفقهههة بمحايهههر  6/6/1993الطهههاعن األول بجلسهههة 

 األعمال.
 

علههى تقريههر الخبههراء فههى الههدعوى بههالتقرير بيههان بههاط ع اللجنههة  70/71* وفههى ا 

عمال   جنوب القاهرة المرفوعة من الطهاعن األول يهد الهوهير  1630/1988

 لقومية ل سمنت........ والمشرف على الشركة ا

 
 

ملهههف  17بهههالتقرير بيهههان بهههاط ع اللجنهههة علهههى الحافظهههة ر هههم/ 75-72* وفهههى ا
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 الدعوى.
 

 ملف الدعوى. 18بالتقرير بيان باط ع اللجنة على الحافظة ر م/ 76/77* وفى 

بالتقرير بيهان بهاط ع اللجنهة علهى ك سهير مسهتندات مقهدم مهن وكيهل  78* وفى ا 

 المتهم الطاعن االول .
 

 

 . بهذا الك سير 24بيان باالط ع على المرف  ر م/* ومرف  بمحاير األعمال ـ 

ههها بيهههان بهههاط ع اللجنهههة علهههى حافظهههة مسهههتندات مقدمهههة بجلسهههة  78* وفهههى ا  أييخ

 أ.ناء مباشرة المأمورية ومرفقة بمحاير األعمال. 6/6/1993

هها بيههان بههاط ع اللجنههة علههى  78* وفههى ا  مههن  دينكشههف بههالمترجمين المعتمههأييخ

ـ المكتهب العهالمى للتهأليف والترجمههة ص  ـ فهؤاد نعمهه مهن بيههنهمالسهفارة البريطانيهة 

 ومرف  بمحاير األعمال.

 

بالتقرير حصيلة أ وال المتهم الطاعن األول أمام لجنهة الخبهراء ص  88-81* وفى ا 

ولم تكن هى أو غيرها أمام رجال يدارة الكسهب غيهر المشهروع الهذى لهم يعهن أحهد 

 !!!بحيور أو سماع المتهم الطاعن األول ودبجوا ما دبجوه فى غيابهمنهم 

 

 ملههف الههدعوى 1ملههف ر ههم/بههالتقرير بيههان بههاط ع اللجنههة علههى  89/90* وفههى ا 

 .42ـ40المرف  

ملههف  6ر ههم/بههالتقرير بيههان بههاط ع اللجنههة علههى حافظههة مسههتندات  90* وفههى ا 

 .المودع ملف الدعوى 3ر م/

 

رير بيان باط ع اللجنة على بيان المبهال  المنصهرفة للطهاعن بالتق 91/92* وفى ا 

مقدم من الحاير عن الشركة القوميهة ل سهمنت األول عن مأموريته خارج مصر 

 ص ولم يكن هو أو غيره أمام رجال يدارة الكسب غير المشروع.
 

 .3ملف ر م/ 6بالتقرير بيان باط ع اللجنة على الحافظة ر م/ 92* وفى ا
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بالتقرير بيان باط ع اللجنة علهى كتهاب وهارة الصهحة منطقهة مصهر  93 * وفى ا

الجديههدة الطبيههة مستشههفى منشههية البكههرى العههام بمرتبههات وحههوافه ومكافهه ت هوجههة 

ص ولههم يكههن  10/6/1993مههؤر   1980حتههى  1974المههتهم عههن السههنوات مههن 

 .بداهة أمام رجال يدارة الكسب غير المشروع

 

هها بيههان  93* وفههى ا  بههاط ع اللجنههة علههى كتههاب منطقههة مصههر الجديههدة الطبيههة أييخ

حتهههى  1/1/1971بمرتبهههات وحهههوافه ومكافههه ت هوجهههة المهههتهم عهههن الفتهههرة مهههن 

ولم يكن بداهة أمام رجال يدارة الكسهب ـ  14/6/1993ـ مؤر   31/12/1973

 .غير المشروع

 

 المههودع بملههف 1علههى ملههف ر ههم/بههالتقرير بيههان بههاط ع اللجنههة  94/95* وفههى ا 

 .41ص مرف /  الدعوى

 

 أ وال الطاعنة ال.ال.ة هوجة المتهم أمام لجنة الخبراء. 97/98* وفى ا 

 

 .ملف الدعوى 3على الحره ر م/بالتقرير بيان باط ع اللجنة  102* وفى ا 

 

بيهههان بهههاط ع اللجنهههة علهههى حافظهههة مسهههتندات مقدمهههة مهههن  103ـههه102* وفهههى ا 

ة المأموريههههة ومرفقههههة بمحايههههر أ.نههههاء مباشههههر 27/5/1993الطههههاعنين بجلسههههة 

 األعمال.
 

بههالتقرير بيههان بههاط ع اللجنههة علههى حافظههة مسههتندات مقدمههة مههن  103* وفههى ا 

أ.نههاء مباشههرة المأموريههة ص وحافظههة أخههرى مقدمههة  8/6/1993الطههاعنين بجلسههة 

 أييخا أ.ناء مباشرة المأمورية.
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سهتاذ ........... مها  هرره األومها بعهدها مهن التقريهر حصهلت اللجنهة  105* وفى ا 

 .المحاسب القانونى والحاير م  وكيل المتهم

 

ومههها بعهههدها بهههالتقرير بيهههان بهههاط ع اللجنهههة علهههى حافظهههة  116ـ  115* وفهههى ا 

أ.نههاء مباشههرة المأموريههة ص  22/5/1993مسههتندات مقدمههة مههن الطههاعنين بجلسههة 

غيهر ولهم تكهن بداههة أمهام رجهال يدارة الكسهب تتيمن كشهوف حسهابات البنهو  ص 

 .المشروع
 

المهههودع ملهههف  4علهههى ملهههف ر هههم/بهههالتقرير بيهههان بهههاط ع اللجنهههة  127* وفهههى ا 

جههم ميههبوط بمسههكن  12840بههه مبلهه   562365وعلههى يصههال ر ههم  الههدعوى

المهههتهم أمانهههات علهههى ذمهههة ذمهههة القيهههية بقهههرار هيئهههة الفحههها والتحقيههه  بجلسهههة 

12/12/1991. 

 

ع االتهههام والههدعوى وفههى وكههل هههذه المسههتندات الهامههة والجوهريههة فههى مويههو

ال.ههروة و يمتههها واإليههرادات ال.ابتههة وتطوراتههها ص لههم يعههرض لههها الحكههم المطعههون فيههه 

 !!!! بتاتخا بأى ييراد أو بيان أو تحصيل

 

وحههوافظ المسههتندات المقدمههة بلجنههة الخبههراء الخماسههية مههن المههتهم األول وبهها ى 

ههى دفهاع مبهدى مهنهم أمهام لجنهة ص الطاعنين ص كذل  أ والهم هم ووك ؤهم أمام اللجنة 

الخبههراء الخماسههية المنتدبههة والمكلفههة فههى الحكههم التمهيههدى بتلقههى مهها يقههدم لههها وسههماع 

ا لسماعهم ص والدفاع المبدى بأى صهورة أمهام  أ وال المتهم والمدخ ت ومن ترى لهومخ

لمحكمهة لجنة الخبراء المنتدبة هو كالدفاع المبهدى أمهام المحكمهة سهواء بسهواء فتلتههم ا

خ بالقصهور  بمواجهته والتعرض له ص فإن لهم تفعهل ص وههى لهم تفعهل ص كهان حكمهها معيبها

 . وباالخ ل بح  الدفاع

 



467 

 

 َوقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه: 

مهههن  هههانون اإل.بهههات علهههى الخبيهههر دعهههوة الخصهههوم  146توجهههب المهههادة / » 

ورا هههاص ومحايههر أعمالههه تعتبههر مههن أللحيههور أمامههه إلبههداء دفههاعهم فههى الههدعوى ص 

ها علهى المحكمهة ص ويذ كهان  وكل ما ي.بت فيها من دفاع للخصهوم يعتبهر دفاعخها معرويخ

بمحاير أعمال الخبير بما تيمنته فإن اغتال الحكم الهرد علهى ههذا الطاعن  د تمس  

الههدفاع رغههم أنههه جههوهرى  ههد يت يههر بههه وجههه الههرأى فههى الههدعوى ص فإنههه يكههون معيبخهها 

 « .بالقصور 

  170 ا ـ 42ر م ـ  30ـ م  10/1/1979*  نقض مدنى 

 :َالقصورَوالإخلالَبحقَالدفاعَومخالفةَالقانون:ََثامًنا

علهههى ي هههرارات الذمهههة الماليهههة للطهههاعن األول ولهوجهههه الطاعنهههه ال.ال.هههة  .ابهههت

مهن تقريهر الوكيهل الحسهابى  30ـ  23المرفقة بملف الدعوى و.ابت أييخا بالصفحات 

ية نفاذخا لحكم المحكمة التمهيدى ص أن هيئهات الفحها المحرر من لجنة الخبراء الخماس

 .بالحفظ وبعدم وجود شبهة كسب غير مشروعكانت  د أمرت فى حينه 

 

 

 : َـَمؤـرَعليه1/1/1974َفاقرارَالذمةَالماليةَللمتهمَ

 ههررت الهيئههة )هيئههة الكسههب غيههر المشههروع( عههدم وجههود  6/3/1978فههى » 

ير العهههام . )تقريهههر الخبيهههر الحسهههابى )يميهههاء( المهههد«.  شهههبهة كسهههب غيهههر مشهههروع

 (.23ا

 

 : َـَمؤـرَعليه25/1/1980َوإقرارَالذمةَالماليةَللمتهمَ

)يميهههاء( «. عهههدم وجههود شهههبهة  30/3/1980 ههررت الهيئهههة أ.ج بجلسههة » 

 تقرير الخبير الحسابى(. 24المرا ب العام . )ا
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 :  ـَمؤـرَعليه1/1/1986َوإقرارَالذمةَالماليةَللمتهمَ

« )يميههاء( المههدير  حفههظ الملههف 22/9/1990الهيئههة فههى جلسههة  ههررت » 

عهدم وجهود  18/5/1986ب بجلسهة 29 هررت الهيئهة ر هم » :  بخاتم نصههوالقرار 

بعهد » ص ومرفه  بهالملف محيهر تله  الجلسهة وتيهمن : «  مشروع شبهة كسب غير

االطهه ع علههى األوراق  ههررت الهيئههة حفههظ الملههف لعههدم وجههود شههبهة كسههب غيههر 

 تقرير الخبير الحسابى(. 26)ا«  ـ أمياء رئيم الهيئة مشروع 

 

كذل  ص فإن ا هرارات الذمهة الماليهة المقدمهة مهن الطاعنهة ال.ال.هة هوجهة الطهاعن 

ص فإنههههه  1987ص أكتههههوبر  1981ص ينههههاير  25/1/1979ص  4/1/1969األول فههههى 

 25/12/1987.ابهت أن هيئهة التحقيه  والفحها للكسهب غيهر المشهروع  هررت فهى 

مههن تقريههر الخبيههر  30ص 29ص 28ص 27)ا وجههود شههبهة كسههب غيههر مشههروع عههدم

مههن ذات تقريههر الخبيههر الحسههابى أنههه تبههين مههن االطهه ع أن  30الحسههابى( و.ابههت ا

حفهظ الملهف لعهدم  26/10/1986ب  هررت بجلسهة  93هيئة الفحا والتحقي  ر م 

 15/12/7198ج بجلسهة  28 وجود شبهة كسهب غيهر مشهروع ص كمها  هررت الهيئهة

 . حفظ الملف لعدم وجود شبهة كسب غير مشروع

 

و.ابت طبقخا لما سلف بيانه تفصهي خ بالسهبب ال.هانى مهن أسهباب ههذا الطعهن ص أن 

اتخههذوا مههن تقههارير لجنههة الخبههراء الخماسههية المحمولههة علههى أسههبابها الطههاعنين جميعخهها 

 . دفاعخا لهم و رعوا سم  المحكمة عدة مرات شفاهة وكتابة بذل 

 

مههههن محيههههر الجلسههههة أن دفههههاع الطههههاعن األول  ههههدم  49ت كههههذل  ا و.ابهههه

 197بمبح.ههين بههاألمر بأالوجههه  فههى شههأن صههدور األمههر بأالوجههه  بالمههادة « مههذكرة»

بعد صدور أمر صريت أو يمنى بأالوجه  ص وذل  وايهت صهريت فهى أن دفهاع أ.ج. 

جههه ص الطهاعن األول دفهه  وتمسهه  بعهدم جههواه نظههر الههدعوى لسهابقة صههدور أمههر بأالو
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 . وأنه  دم مذكرة بمبح.ين فى هذا الدف 

 

ههايال أن المحكمههة المطعههون فههى حكمههها  هها تامخ عههن هههذا الههدف   اعريههت يعرايخ

تقههديمها  فلههم تعههرض لمههذكرة الطههاعن األول ال.ابههتالجهوهرى المتعلهه  بالنظههام العههام ص 

 بههالردص ولههم تعههرض للههدف  نفسههه ال بههااليراد والفههى هههذا الههدف  ال بههااليراد وال بههالرد ص 

وبالرغم من أن عناصر الهدف  .ابتهة أمامهها علهى ذات ي هرارات الذمهة الماليهة وبتقريهر 

الخبير الحسابى للجنة الخبراء الخماسية المنتدبة نفاذخا لحكهم المحكمهة التمهيهدى والهذى 

ها علهى نحهو مها سهلف  ها تامخ بيانهه بالسهببين األول أعرض عنه الحكم هو اخخهر يعرايخ

 اب هذا الطعن.وال.انى من أسب

 

 

بأالوجهه  إل امهة الهدعوى فالقرارات المتتالية سالفة البيان ههى  هرارات صهادرة 

 10لهها بهنا المهادة/ بعد تحقي  مهن هيئهات الفحها المختصهة طبقخها للسهلطة المقهررة

ولههذه الهيئهات » التى  يت بأنهه :  62/1975من  انون الكسب غير المشروع ر م 

الختصاصههات المقههرره سههلفخا فههى التحقيهه  فههى  ههانون جميهه  اعنههد مباشههرة التحقيهه  

يذا » مهن القهانون المهذكور علهى أنهه:  14ص و د نصت المادة / «  اإلجراءات الجنائية

ا بعدم وجهود وجهه أن األدلة على المتهم غير كافية  بعد التحقي رأت الهيئة  تصدر أمرخ

ص « التهى بنهى عليهها  ألمهر علهى األسهبابإل امة الدعوى الجنائية ص ويجب أن يشهتمل ا

علهى يدارة الكسهب غيهر المشهروع » من ذات القانون على أنهه :  15ونصت المادة / 

إل امهة الهدعوى خه ل سهبعة أيهام  يخطار النائب العام باألمر الصادر بعدم وجهود وجهه

ها مهن تهاري   وللنائب العام أن يطعن فى هذا األمر خ ل . .ينمن تاري  صدوره  يومخ

كتاب محكمهة الجنايهات المختصهة ص وتفصهل  بتقرير فى  لمحصل الطعن يخطاره ص وي

فهإذا رأت أن األدلهة المحكمة فهى الطعهن بعهد سهماع أ هوال النيابهة العامهة وذوى الشهأن 

 أخههرى مههن دوائههر المحكمههة للفصههل  كافيههة أل ههت األمههر وأحالههت الههدعوى يلههى دائههرة
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 « .فيها 

 

 

بأالوجهههه  إل امهههة لفة البيهههان و هههررت هيئهههات الفحههها المختصهههة المتتاليهههة سههها

الدعوى وبالحفظ لعدم وجود شبهة كسب غيهر مشهروع ص تسهرى عليهها جميه  القواعهد 

التى تحكم األمر بأالوجه  إل امهة الهدعوى الجنائيهة ص وههى أوامهر كمها تكهون صهريحة 

ص والعبهرة بالكتابة تكون أييخا يمنية تستفاد من أى يجهراء يهدل عليهها )كهأمر الحفهظ( 

 .هى بحقيقة الوا   ال بصياغة العبارة  فى ذل 

 863 ا ـ 192ر م ـ  35ـ م  1984 /4/12*  نقض 

 80 ا ـ 14 ر م ـ 33ـ م  24/1/1982*  نقض 

 1079 ا ـ 222ر م  ـ  24ـ م  1973 /26/11*  نقض 

 652 ا ـ 147ر م ـ  23ـ م  7/5/1972*  نقض 

 712 ا ـ   140 ر م ـ 18ـ م  26/5/1967*  نقض 

 113 ا ـ 24 ر م ـ 27ـ م  26/1/1976قض *  ن

 1207ا ـ   272 ر م ـ 23ـ م  19/11/1972*  نقض 

 345ا ـ  85 ر م ـ 2ـ ج  22ـ م  5/4/1971*  نقض

 97 ا ـ 20 ر م ـ 15ـ  م  3/2/1964*  نقض 

 

مهن  14أ.ج المقابلهة للمهادة/  209كما جرى  ياء النقض فهى تطبيه  المهادة / 

ص أنه ال يشهترط فهى األمهر بأالوجهه  أن يكهون مسهببخاروع على  انون الكسب غير المش

سهههالف الهههذكر  4/12/1984و يهههت محكمهههة الهههنقض فهههى حكمهههها الجهههام  الصهههادر 

مهن المقهرر » ( ص وبأنهه :  863ـ ا  192ـ ر هم  35)مجموعهة المكتهب الفنهى م 

هههو فههى صههحيت أن أمههر الحفههظ الههذى صههدر بعههد أى يجههراء مههن يجههراءات التحقيهه  

الدعوى الجنائية له بمجرد صدوره حجيته التهى تمنه  مهن أمر بأالوجه  إل امة  القانون

ولو جهاء األمهر فهى التى  ررها المشرعص العودة يلى التحقي  يال فى الحاالت وبالكيفية 
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سببخا أم لهم يكهن ص فهإذا كهان الحكهم  هد اشهترط أن  صي ة الحفظ اإلدارى ص وسواء كان مش

ا بأالوجهه إل امهة الهدعوى  تباريتم  در معين من التحقي  الع األمر الصادر بالحفظ أمرخ

فههإن الحكههم يكههون  ههد لكههى تكههون لههه حجيتهههص  واسههتلهم أن يكههون األمههر مسههببخاالجنائيههة 

 « .يلى الفساد فى االستدالل والقصور فى التسبيب  أخطأ صحيت القانون خطأ أسلسه

  863 ا ـ 192 ر م ـ 35ـ م  4/12/1984*  نقض 

 

ص وههو وان كهان فهى  من  وة ينهاء الدعوى الجنائيهةالوجه ما ل حكام ول مر بأ

ص يال أنهه يصهير نهائيخها باتخها متهى فاتهت المواعيهد التهى يجهوه األصل ذات طبيعة و تيهة 

مههن  ههانون اإلجههراءات الجنائيههة  يههدت  211ص فالمههادة /  فيههها يل ههاؤه أو الطعههن عليههه

نهائيخهها باتخهها ه ب. .ههة أشهههر يصههير بعههدها سههلطة النائههب العههام فههى يل ههاء األمههر بأالوجهه

ص فتقهههول  وتكهههون حجيتهههه و وتهههه فهههى ينههههاء الهههدعوى الجنائيهههة حجيهههة و هههوة دائمهههة

للنائههب العههام أن يل ههى األمههر المههذكور ) األمههر بأالوجههه  ( فههى » أ.ج. :  211المههادة/

مهن الجنايهات أو  . .ة أشهر التالية لصدوره ما لم يكن  د صدر  هرار مهن محكمهةمدة 

 بههرفض الطعههنمحكمههة الجههنت المسههتأنفة منعقههدة فههى غرفههة المشههورة بحسههب األحههوال 

 « .المرفوع فى هذا األمر 

 

 ََوقضتَمحكمةَالنقضَبأنه:َ

يجههب علههى المحكمههة اذا مهها دفهه  أمامههها  بعههدم جههواه رفهه  الههدعوى العموميههة  »

ه بحفهظ لميى اك.ر مهن . .هة اشههر علهى تهاري   االمهر الصهادر مهن النيابهه العموميه

الشهكوى أن تهرد علههى ههذا الههدف  ص فهإذا ههى أدانههت المهتهم دون أن تتحههد  عنهه وتههرد 

 . « عليه فأن حكمها يكون  اصرا  صوراخ يعيبه بما يستوجب نقيه

 126 ا ـ 142 ر م ـ 7ـ م  القواعد القانونية ـ عمر  ـ ج  25/4/1946* نقض 

 

 15ص فنصهت مادتهه/ 62/1975وبذل  أييخا أخذ  انون الكسب غير المشروع 

اخطهار النائهب العهام بهاالمر الصهادر علهى ادارة الكسهب غيهر المشهروع » على انهه : 
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بعدم وجود وجه ال امة الدعوى خ ل سبعة ايام مهن تهاري  صهدوره وللنائهب العهام ان 

بتقريهر ويحصهل الطعهن  0مهن تهاري  اخطهاره  يطعن فى هذا االمر خ ل . .ين يوما

بعهد سهماع  وتفصهل المحكمهه فهى الطعهن 0الجنايهات المختصهه كتهاب محكمهة  فى  لهم

الشههأن فههأذا رأت ان االدلههه كافيههه  ال ههت االمههر واحالههت ا ههوال النيابههه العامههه وذوى 

 «.دوائر المحكمه للفصل فيها  الدعوى الى دائره اخرى من

 

ان االوامههر المتتاليههه باالوجههه وال  ههال الحكههم المطعههون فيههه , ولههم يههدع احههد  ص 

 ) الطههاعن االول ( أو هوجتههه الطاعنههة ال.ال.ههة  امههة الههدعوى الجنائيههه يههد المههتهمال 

  هد طعهن عليهها النائهب العهام أوال يهتوالصادره تباعا من هيئات الفحها المختصهه ص 

فههالطعن مههن النائههب العههام علههى هههذه االوامههر سههالفة البيههان ص  15طبقهها لههنا المههاده/ 

مختصههه هههو االسههلوب الوحيههد الههذى افسههحه باالوجههه بقلههم كتههاب محكمههة الجنايههات ال

القههانون العههادة النظههر فههى تلهه  االوامههر ص وهههو طعههن يتوجههب اذا حصههل فههى الميعههاد 

المحدد بالنا واال رفض شك  ص ان يعهرض علهى محكمهة الجنايهات المختصهه بنظهر 

بعههد سههماع ا ههوال النيابههه العامههه وذوى الشههأنص فههاذا رأت ان  الطعههن والتههى تفصههل فيههه

مهن دوائهر المحكمهه  أل هت األمهر واحالهت ههى الهدعوى الهى دائهره أخهرىكافيه  األدله

 للفصل فيها . 

 

ولهم يحهد  بتاتها ان طعهن النائهب ولهم يقهل الحكهم  ص  لم يدعنعود فنقول ان احدا 

على االوامر المتعا به سالفة البيان باالوجهه ال امهة الهدعوى الجنائيهه يهد المهتهم العام 

يحهد  بتاتها أن أل هت محكمهه جنايهات ههذه االوامهر سهالفة البيهان ولم يدع أحد ص ولهم ص 

كمها يوجهب  باالوجه واحالهت الهدعوى لهدائره أخهرى مهن دوائهر المحكمهة للفصهل فيهها

 النا.

ومههن المقههرر المتههواتر أن الههدف  بعههدم جههواه نظههر الههدعوى لسههابقة الفصههل فيههها 

ص وههو دفه  جهوهرى بصدور أمهر بأالوجهه ص ههو مهن  بيهل الهدف  بعهدم  بهول الهدعوى 
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ومتعل  بالنظام العام ص ويجب على المحكمة أن تمحصه بلوغخا يلى غايهة األمهر فيهه أو 

 ترد عليه بما يدفعه .

  346ا ـ  62ر م ـ  32ـ م  8/4/1981* نقض 

  960 ا ـ 186 ر م ـ 31ـ م  5/11/1980* نقض 

  925ا ـ  180ر م ـ  31ـ م  29/10/1980* نقض 

  520 ا ـ 96  ر م ـ 29ـ م  15/5/1978* نقض 

 305 ا ـ 315 ر م ـ 7ـ م  القواعد القانونية ـ عمر ـ ج 4/3/1947* نقض 

  111 ا ـ 117 ر م ـ 7ـ م  القواعد القانونية ـ عمر ـ ج 28/3/1946* نقض 

 

 َوفىَحكمهاَالجامعَآنفَالبيانَ،َتقولَمحكمةَالنقض: 

ب  الفصههل فيههها بصههدور مههن المقههرر أن الههدف  بعههدم جههواه نظههر الههدعوى لسهه» 

التههى يتعههين علههى  الجوهريههة وهههو مههن الههدفوع بالنظههام العههامأمههر بأالوجههه ـ متعلهه  

ها المحكمة متى أبهدى لهها أن  تتحهرى حقيقهة الوا ه  فهى شهأنه وأن تجهرى مها تهراه الهمخ

 « . من تحقي  بلوغخا يلى غاية األمر فيه

  863 ا ـ 192ر م  ـ  35ـ م  4/12/1984*  نقض 

 

ذل  كله ص وبهرغم يبهداء الهدف  بعهدم الجهواه وبعهدم  بهول الهدعوى لسهب   وبرغم

صدور أمر بأال وجه  د أبدى للمحكمهة شهفاهة بالمرافعهة و هدمت يليهها مهذكرة مكتوبهة 

هها بمبح.هين فههى أسههانيد الهدف  ص يال أن المحكمههة المطعههون فهى حكمههها أعريههت  يعرايخ

ا عن هذا الدف  الجوهرى المتعل  بالنظهام ال عهام ومتصهل بجهواه نظهر الهدعوى مهن تامخ

عدمههه وبصههحة يجههراءات رفعههها ص يلههى المحكمههة بههالطري  القههانونى مههن عدمههه ص ولههم 

تعرض لمذكرة دفاع الطاعن األول ال.ابت بمحيهر الجلسهة تقهديمها فهى ههذا الدفهـ  ال 

بههااليراد وال بههالردص ولههم تعههرض المحكمههة للههدف  نفسههه ال ييههرادخا لههه وال ردخا عليههه ص 

رغم من أن عناصره .ابتة أمامها على ذات ي هرارات الذمهة الماليهة وبتقريهر الوكيهل بال
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رئيم لجنة الخبراء الخماسية المنتدبة نفاذخا لحكم المحكمهة التمهيهدى الصهادر  الحسابى

ها علهى نحهو مها  21/10/1992 ها تامخ الذى أعريت عنه المحكمهة ههو اخخهر يعرايخ

فهإن الحكهم من أسهباب ههذا الطعهن ص يذا كهان ذله  ص سلف بيانه بالسببين األول وال.انى 

 .يكون معيبخا بالقصور واإلخ ل بح  الدفاع في خ عن مخالفة القانون

 

القصورَوالإخلالَبحقَالدفاعَومخالفـةَالثابـتَبالـأوراقَوفسـادَ:ََتاسًعا

الاستدلالَوالخطـأَفـىَتأويـلَوتطبيـقَالقـانونَ،َبمسـمَالحكـمَ

ــةَ ــهَلأركــانَجناي ــرَالمشــروعَأشخاًصــاَالمطعــونَفي الكســبَغي

َ:َوموضوًعا

َ

فههى شههأن الكسههب غيههر  1974لسههنة  62مههن القههانون ر ههم  2نصههت المههادة / 

يشعد كسهبخا غيهر مشهروع كهل مهال حصهل عليهه أحهد الخايهعين » المشروع على أن : 

أو نتيجهة لسهلو   وبسبب است  ل الخدمة أو الصفةألحكام هذا القانون لنفسه أو ل يره 

وتعتبر ناتجة بسهبب اسهت  ل الخدمهة أو  انونى عقابى أو اخداب العامة مخالف لنا 

الصفة أو السلو  المخالف كل هيادة فى ال.روة تطرأ بعد تولى الخدمهة أو  يهام الصهفة 

على الخاي  لهذا القانون أو على هوجهة أو أوالده القصهر متهى كانهت ال تتناسهب مه  

 . « مواردهم وعجه عن ي.بات مصدر مشروع لها

 

يدارة الكسههب  تنشههأ بههوهارة العههدل يدارة تسههمى» علههى أنههه  6ونصههت المههادة / 

االسهتئناف ومهن عهدد  مستشهارى محهاكمغير المشروع تششكل من مدير يختار من بهين 

 «.كاف  من الرؤساء بالمحاكم االبتدائية يندبون طبقخا ألحكام  انون السلطة القيائية 

 

اإل ههرارات المنصهوا عليههها فههى هههذا  تعتبههر» علههى أنهه  17ونصهت المههادة / 

فحها القانون والشكاوى التى تقدم عن كسب غير مشروع وما يجرى فهى شهأنها مهن 

« ا وتحقي  من األسرار ويجب على كل من له شأن فى تنفيذ هذا القهانون عهدم يفشهائه

. 
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وباسههتقراء الحكههم المطعههون فيههه يبههين أنههه  ههد مسهه  أركههان جنايههة الكسههب غيههر 

هها ومويههوعخا ـ سههواء بالنسههبة لل.ههروة تحديههدخا و يمههة ـ أم بالنسههبة المشههروع أشخ اصخ

لطيرادات التى أطر  بعيها ولم يعرض وتجاههل با يهها ص أم بالنسهبة لنهوع الوظهائف 

ص وشهاب 18/2/1988التى توالهها الطهاعن  بهل تنحيتهه وينقطاعهه عهن أى عمهل منهذ 

ومخالفهات متعهددة لل.ابهت  الحكم فى ذل  كله  صور مخل يخ ل جسهيم بحقهوق الهدفاع

 باألوراق وفساد بعيد ال ور فى االستدالل في خ عن الخطأ فى تطبي  القانون.

 

َ:َبالنسبةَلاستدلالَالحكمَوحصرهَللثروةَوتقويمها:ََالوجهَالأول
َ

  الت محكمة الجنايات فى الحكم المطعون عليه : -1

ألول( أنههه فههى خهه ل )الطههاعن ا حيهه  أن النيابههة العامههة اسههندت يلههى المههتهم» 

الجديههدة بصههفته بههدائرة  سههم مصههر  11/12/1991حتههى  5/12/1974الفتههرة مههن 

ا ( 1: ) رئيسخا إلحهدى الوحهدات اال تصهادية التابعهة إلحهدى هيئهات القطهاع العهام مهديرخ

ههها للمصهههان ( 2)ل سهههمنت  ل نتهههاج بالشهههركة القوميهههة ا عامخ ههها ( 3) .هههم مهههديرخ .هههم رئيسخ

.ههم ( 6) .ههم نائبخهها لههرئيم مجلههم اإلدارة( 5) لقطههاع المصههان .ههم رئيسخهها ( 4) للمصههان 

ا بهيئة القطاع العام لمهواد البنها( 7) رئيسخا لمجلم اإلدارة حصهل ء ص .م انتدب مستشارخ

لنفسهه ولهوجتهه ........... وكريمتيهه البهال تين ........ و.......... ص علهى كسهب غيههر 

مها أدى يلهى هيهادة طارئهة فهى .روتهه مشروع بسبب اسهت  له للوظهائف التهى تقلهدها م

هها و  15543264.26 يمتههها   485 85دوالر أمريكههى و 17 260 117 62جنيهخ

 810يهههن يابهههانى و 114 808 363مهههار  ألمهههانى و 280 404اسهههترلينى و 324

دينههار ليبههى ومههن  32ليههره ييطاليههة و 3000  سههعودى و 300فرنهه  سويسههرى و

 17و16يداريهة عليهاص و 89لسهنة  40يا أر هام صور هذا االست  ل اتهامه فهى القيها

نيابههة يداريههة لشههركات اإلسههكان الرتكابههه مخالفههات فههى منا صههات وفههى  1990لسههنة 

توريد  ط  غيار وصرف مبال  مالية بدون وجه ح  و د جهاءت الهيهادة المشهار يليهها 
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فههى .روتههه باليههرر سههالف البيههان ال تتناسههب مهه  مههوارده الماليههة وعجههه عههن ي.بههات 

.هم انتههت محكمهة الجنايهات فهى حكمهها يلهى  رارهها : وترتيبخها « در مشهروع لهها مصه

حتههههى  6/12/1971علههههى ذلهههه  يكههههون المههههتهم ........... فههههى خهههه ل الفتههههرة مههههن 

بدائرة  سم مصر الجديدة بصفته رئيسخا إلحدى الوحهدات اال تصهادية  11/12/1991

ا ل ن1التابعههة إلحههدى هيئههات القطههاع العههام : ) تههاج بالشههركة القوميههة ل سههمنت ( مههديرخ

هها للمصههان  )2) ا عامخ ( .ههم نائبخهها لههرئيم 4( .ههم رئيسخهها لقطههاع المصههان  )3( .ههم مههديرخ

ههها لمجلهههم اإلدارة )5مجلهههم اإلدارة ) ا منتهههدبخا بهيئهههة 6( .هههم رئيسخ ا مستشهههارخ ( وأخيهههرخ

ل القطههاع العههام لمههواد البنههاء )ولههم يتههول الههدكتور ........... هههذه الوظيفههة  ههط !( حصهه

لنفسههه ولهوجتههه ........... وابنتيههه ........... ووالدتههه هوجتههه ........... علههى كسههب 

غيهر مشهروع بسههبب اسهت  له للوظهائف التههى توالهها ومها أسههب ته عليهه مهن يمكانيههات 

أتاحت له فرا هذا االست  ل و د ترتب على ذل  هيهادة طارئهة فهى .هروتهم )المهتهم 

هها وأسههرته( بل ههت  يمتههها اإلجماليهه ة ا.نههى عشههر مليونخهها ومههائتين وأربعههة وسههبعين جنيهخ

 مصريخا ص .بت أنها التتناسب م  مواردهم ص وعجه المتهم عهن ي.بهات مصهدر مشهروع

( أ.ج ص ومعا بتهه وفقخها 304/2لها األمر الذى يتعين معهه الحكهم بإدانتهه عمه خ بالمهادة )

ن الكسههب غيههر فههى شههأ 1975لسههنة  62مههن القههانون ر ههم  18ص  2ص  4ص 1للمههواد 

المشروع والئحته التنفيذية في خ عن يلهامه برد ههذا الكسهب وحيه  أن يهاء مها .بهت 

للمحكمة من األدلة القاطعة التى أطمأنت يليها أن هوجة المهتهم وابنتيهه ووالهدة هوجتهه 

 المههدخ ت   ههد اسههتفدن مههن هههذا الكسههب غيههر المشههروع ص ومههن .ههم يكههون الحكههم فههى 

 مههههن القههههانون 18الخ لههههنا الفقههههرة األخيههههرة مههههن المههههادة / مههههواجهتهم بههههالرد يعمهههها

 274وحكمت حيوريخا بمعا بة ........... بالسهجن لمهدة خمهم سهنوات وت ريمهه »  

جههم ص ويلهامههه فههى مواجهههة هوجتههه وابنتيههه ووالههدة هوجتههه بههرد م.ههل هههذا  12 228

 « .  المبل  ألهمته المصاريف الجنائية
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 سهبابه ومنطو هه والهدة الطهاعن االول المتوفههاةوي حهظ أن ههذا الحكهم أبعهد فهى ا

 :  واستدل الحكم على  يائه بقولهكما ابعد والد هوجته , 

 

 د توافر الهدليل علهى صهحة حهدو.ها وصهدق أن الوا عة على النحو المتقدم  ـ وحي  1

اسهنادها وذلهه  ممهها شهههد بههه )!!( كهل مههن ........... عيههو هيئههة الر ابههة اإلداريههة 

 . و........... ومههها أ هههرت بهههه )!!(و........... و........... و.......... و...........

فهى التحقيقهات هوجهة المهتهم وابنتهاه وممها أورده المهتهم فهى ا هرارات ذمتهه الماليههة 

وكههذا مهها تيههمنته )!!( بعههض القيههايا األخههرى والتههى اتهههم فيههها المههتهم اخههتا 

ا مها أوردت فيهه تقهارير خبهراء وهارة العهدل مهن  القياء االدارى بنظرها ص وأخيرخ

 (.نتائ  )وهذا غير صحيت بالمرة بنا تقارير أولئ  الخبراء
 

 

أن  فقد شهد ...........  عيو هيئة الر ابهة اإلداريهة بالتحقيقهات» م بقوله .            

تحرياتههه الجههادة )!!( )التههى لههم يبينههها(  ههد دلههت علههى أن المههتهم )الطههاعن األول( 

 ههد اسههت ل سههلطته الوظيفيههة رة الشههركة القوميههة ل سههمنت سههابقخا رئههيم مجلههم يدا

من خ لها .روة ال تتناسب م  دخلهه )!!!( وأنهه أى ذله  الشهاهد نفهاذخا ألذن  وحق 

صدر له من هيئة الكسب غير المشروع بتفتيع مسكن المتهم فقد تمكهن مهن يهبط 

فيهه خ عههن )!!(  ءالتههى تنبهه  عههن ذلهه  ال.ههرا)!(  والعقههود )!( األوراقالعديههد مههن 

)!!(  يبطه لبي  المبال  النقدية والحلى وساعات وأحجهار كريمهة وأشهياء أخهرى

)!!( وأيهاف أن  11/12/1991وذل  علهى التفصهيل الهوارد بمحيهره المهؤر  

المتهم امعانخا منه فى يخفاق تل  ال.روة )!( فقد لجأ على خه ف الحقيقهة يلهى ي.بهات 

......  أو والدة هوجتهه ...........  أو والدتهه فهى مشاركة أى من والد هوجته .....

ملكية بعض العقارات بح  المنفعة وتبرعهم بكامل .مهن العقهار لهوجتهه وكريمتيهه 

)!(  بموجب عقود ابتدائيهة)!!(  شراء بعض العقارات)!( كما لجأ المتهم يلى حيلة 

ههذا البيه  )!( بأسمه أو باسم كريمتيه )!!( .م حصل من البائ  علهى توكيهل يخولهه 
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أو التنههاهل لنفسههه أو لل يههر )!!( لكنههه كههان يرجهه  اتخههاذ يجههراءات نقههل مليكههة هههذه 

أو )!!(  يلهى و هت الحه  العقارات )؟!!!( لنفسه أو لكريمتيه بموجهب ههذا التوكيهل

ال )!!(  .منهها ههيههدخا)!!(  يلههى حههين بلوغهمهها سههن الرشههد ويتيههمن العقههد النهههائى

عموميات !! خالية !!( الم.بت فى العقد االبتدائى )!!( )) يتناسب م  ال.من الحقيقى

( في خ عن أن المتهم كهان يكتفهى بصهدد شهرائه لهبعض السهيارات )!!( من الو ائ 

المستوردة من الخارج )!!( بتحرير عقود ابتدائية وكهان يحصهل مهن البهائعين )!!( 

 « .على توكيل بإدارة تل  السيارات )!!( 

 

المطعهون ........ عيهو الر ابهة اإلداريهة ههذه التهى جعلهها الحكهم وأ وال السيد ... -2

فيههه فههى صههدر أدلههة يدانههة الطههاعن األول ـ هههى مجههرد  ههاالت وتحريههات أوليههة  ههد 

ـ ألنهها ليسهت دلهي خ علهى اإلطه ق  عليهها األحكهامولكهن ال تبنهى  تستدعى التحقيه 

فى القيهاء المهدنى وال الهراعية ال للمبانى أو األرايى  على انتقال ملكية عقارية

لدى القياء الجنائى ص ألن ههذه الملكيهة )وههى ركهن الهدعوى( ال تنتقهل  انونخها بهين 

فهى  وال يمل  القايهىص األحياء بالنسبة للمتعا دين وبالنسبة ل يرهم يال بعقد مشهر 

أى دعوى مدنية أو جنائيهة أن يسهند انتقهال ههذه الملكيهة أو يحكهم بملكيهة عقهار بهين 

اال اسههتنادا يلههى اط عههه هههو علههى أصههل مههن أصههول العقههد المشهههر يشههمل  األحيههاء

عناصهر النتقهال الملكيههة ال.ابتهة فهى العقههد وههى حصهول االتفههاق علهى ههذا االنتقههال 

وتاريخه وبيانات العقار و.منه وتو يه  أطرافهه او مهن ينهوب عهنهم بوكالهة مصهد ة 

جديهة اله.من ص يذ أن رسهوم  و بول هيئة الشهر العقارى شهر التعا د بعد تأكدها مهن

الشهر مربوطة على أسام ال.من ولها يذا رأت أن اله.من غيهر جهاد فهى نظرهها أن 

تلهههم المتعا ههدين بههدف  الرسههوم علههى أسههام الهه.من الجههاد فههى نظرههها واليسههتطي  

القايى المدنى أو الجنائى أن يقيهى بانتقهال الملكيهة بهين أحيهاء اال بهاط ع كامهل 

المشهر وهو ال يمله  الهيهادة فهى اله.من ال.ابهت فهى العقهد بهين على نسخة من العقد 
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الطرفين ص وينما تمل  ذله  هيئهة الشههر العقهارى لهيهادة رسهمها يذا انتههت يلهى أن 

 .ال.من المذكور فى العقد أ ل من .من الم.ل 

 

وههذا  10/12/1991وما  لناه يهداد ويهوحا بمهذكرة الر ابهة اإلداريهة المؤرخهة  -3

المقدمة من السيد ...........  التى عريهت تحرياتهها  فى الطعن الحالىتاري  هام 

لو ههائ  الههدعوى  وال بيانههاتولههم تعههرض بيناتههها وشهههادتها ـ ألنههها لههم تقههدم شهههودا 

معلومهات أوليهة » الحالية ـ بل سردت تحت عنوان تحريات هيئة الر ابهة اإلداريهة 

ل وتههاري  بههدأ عملههه فههى مجهولههة المصههدر ص فههذكرت تههاري  مههي د الطههاعن األو

 5/12/1971يلههى  .ههم فصههله مههن تلهه  الشههركة 1959الشههركة القوميههة فههى سههنة 

ونهاية عمله فهى ليبيها والعهودة يلهى عملهه فهى الشهركة القوميهة مهن ذله  التهاري  .هم 

الوظههائف التههى تههدرج فيههها بالشههركة ص .ههم سههردت األمهه   التههى حصههل عليههها هههو 

دون أن تراعهى تله   1991يلى عام  1971وأسرته خ ل العشرين سنة من عام 

المهههذكرة القفههههات الهائلهههة التهههى  فهتهههها اسهههعار األمههه   واالرايهههى الهراعيهههة 

وماهالت تقفهها حتى اليوم ص و امت مذكرة التحريهات بحصهر ممتلكهات المتحهرى 

 : عنه واسرته على النحو اختى

 

بههدالمنعم حههافظ شههارع الشهههيد ع 49امت كههه عقههب عودتههه مههن ليبيهها العقههار ( 1)

شهق  يقطهن المتحهرى عنهه  8ومكون مهن أربعهة أدوار بعهدد  م 527ومساحته 

بتهههاري   6586بعقهههد مشههههر بهههر م واسهههرته بالهههدور ال.الههه  فهههوق االريهههى 

الشهراء حهوالى مكتب جنهوب القهاهرة نها فيهه علهى ان .مهن  18/10/1973

رى ويجدر االشارة الهى انهه حصهل علهى  هرض مهن البنه  العقها ألف جنيه 80

رهههن ألهف جنيهه بيهمان العقهار سهالف الهذكر بموجهب عقهد  14العربهى بمبله  

بهههدف تعليههة الههدور ال.الهه  وهههو مهها يشههير الههى اسههتنفاد  3/7/1974بتههاري  

مهن عملهه وعمهل هوجتهه فهى ليبيها )وذله  فهى نظهر المتحهرى وايه   مدخراته
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 المذكرة!(.

القههاهرة بتههاري  مكتههب جنههوب  4851امت كههه وهوجتههه بالعقههد المشهههر بههر م ( 2)

م 930شهارع ........... مصهر الجديهدة مسهاحتها  95في  ر م  26/6/1976

 ألف جنيه :  13مشتراه من ........... بمبل  

)التحريهات مهن  ألهف جنيهه 200أكدت التحريات ان القيمة الحقيقيهة للشهراء  -أ

 بعد خمم عشرة سنة( . 1991مجهولين مبداه فى ديسمبر سنة 
 

رى عنهه )الطهاعن( ههدم تله  الفهي  وحصهل علهى تهرخيا بههر م ان المتحه -ب

مصههر الجديههدة ببنههاء عمههارة بههدروم وأريههى وخمسههة أدوار  82لسههنة69

( تبههين أن العقههار عبههارة 1991متكههررة ص وبههإجراء المعاينههة )فههى ديسههمبر 

عهن هيكهل خرسهانى ومبههانى مهن الطهوب و هدر الخبههراء )فهى ديسهمبر سههنة 

جنيههه )وهههم خبههراء  424 200انية بمبلهه  ( تكملههة الهياكههل الخرسهه1991

 . مجهولون( )!!!!!!(
 

الههف  624ومهن مجمههل البنههدين السههابقين يتيهت ان تكههاليف العقههار حههوالى  -ج

 ( . )!!!!(1976جنيه تقريبا )!!!!( )وهو ر م خرافى بالنسبة ألسعار 
 

د شهارع ........... بموجهب العقه 1(  يام هوجة المتحرى عنهه بشهراء العقهار / 3)

مكتهههب جنهههوب القهههاهرة وههههو  4/9/1976المشههههر بهههر م ...........  بتهههاري  

جنيه والجدير بالهذكر ان  يمهة العقهار  24000مكون من أريى و. .ة أدوار 

المجههولين فهى ديسهمبر الف جنيه طبقا لتقدير الخبهراء ) 100تقدر و تئذ بمبل  

( 4/9/1976بعد خمسة عشر عاما مهن تهاري  العقهد المشههر فهى  1991سنة 

 )!!!( . 

 

( امهههت   المتحهههرى عنهههه الشهههقة ر هههم .... بالعقهههار ..... بطريههه  الكهههورنيع 4)

تقهههدر  يمتهههها بحهههوالى  1977االسهههكندرية بالهههدور ال.الههه  عشهههر خههه ل عهههام 
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 ومن مجهول(. 1991عشرين الف جنيه )والتقدير فى ديسمبر سنة 

 

بشهارع  5و 4ر مهى  ( امت   هوجة المتحرى عنهه الر بهة فهى كامهل العقهارين5)

بتههاري   3448........... بههالعجمى  سههم الدخيلههة بموجههب العقههد المشهههر بههر م 

ومسههاحتها  ألههف جنيههه 20بقيمههة الشهههر العقههارى باإلسههكندرية  22/4/1982

شهاليه 2م عبارة عن فهي  وعهدد  1079.38م عبارة عن في  مساحتها 1079

سههيد ........... حهه  خشههبى وجههراج ونهها فههى العقههد علههى امههت   والههدها ال

البنتهه المنفعة وسداده  يمهة العقهار و هت الشهراء .مهن حصهة الر بهة تبرعها منهه 

ص و ههدر الخبههراء )؟!(  يمههة العقههار و ههت الشههراء بمبلهه   هوجههة المتحههرى عنههه

ألههف جنيههه )وهههم خبههراء مجهولههون  ههاموا بالتقههدير بفههرض حصههوله فههى  100

 ( )!!!!(1991ديسمبر 

لمتحههرى عنههه ....... و........ بموجههب عقههد ابتههدائى فههى ( امههت   كريمتههى ا6) 

في  مكونه مهن بهدروم وأريهى ودور أول ودور .هانى وجهراج  22/9/1984

تنظههههيم( بالشههههراء مههههن  15شههههارع ........... ) 63م بههههر م 2215بمسههههاحة 

 1988لسهنة  49وتهم الحصهول علهى تهرخيا مبهانى ر هم ........... واخوته 

ر  الطههاعن االول عملههه فههى الشههركة القوميههة )أى بعههد تهه 23/5/1988فههى 

.ههم لبنههاء عمههارة مههن بههدروم  ( لهههدم الفههي 1988ل سههمنت فههى فبرايههر سههنة 

بتهههههاري   1750.هههههم شههههههر العقهههههد بهههههر م وأريهههههى وسهههههتة أدوار متكهههههررة 

للكهريمتين بعهد بلوغهمها سهن الرشهد بقيمهة  مكتب شهمال القهاهرة 11/7/1990

فههى ا امههة فههي   28/4/1991اري  جنيههه .ههم بههدأ المتحههرى عنههه بتهه 211 700

بجههوار العقههار مكونههة مههن بههدروم واريههى و. .ههة ادوار وتبههين االنتهههاء مههن 

 1991م وتقههدر كلفههة المتههر خهه ل عههام  824أعمههال أساسههات الفههي  بمسههطت 

جههم )تقههدير مجهههولين( !!!  82 400الههف جنيههه اى بإجمههالى  100بحههوالى 
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األرض وبنههاء العقههار وأساسههات  ويتيههت مههن البنههود السههابقة ان تكههاليف شههراء

جنيهه  3 226 200مهن جههة غيهر معلومهة( بحهوالى  1991الفي  تقهدر )فهى 

.)!!( 

علههى القطعههة ر ههم  23شههارع  10( امههت   ........... و........... العقههار ر ههم 7)

........... تقسههيم المنطقههة م بههالمقطم بالعقههد المشهههر ر ههم ........... بتههاري  

 بسههداد تهما البيهمهها التههى و عههت علههى ذلهه  العقههد بالشههراءجههد مههن 7/9/1986

كامههل القيمههة وتمليهه  الكههريمتين لر بههة العقههار وهههو مكههون مههن دور اريههى 

المجهولهون ألهف و هدره الخبهراء ) 400وأربعة أدوار متكرر و.منه مهن الجهده 

 الف جنيه ؟!!!!! 300( بمبل  1991فى ديسمبر 

 

)!!!!( الشهقتين ر مهى  24/10/1987... بتاري  ( امت   ........... و........8)

بالهههههدور الرابههههه  بعمهههههارة ........... طريههههه  الجهههههيع الكهههههورنيع  26و 25

باإلسهكندرية وسهعر الشههراء بالتعا هد )!!( دفهه  بالكامهل ومسههاحة الشهقة الواحههدة 

 م.130حوالى 

 

 20/11/1988حتهههى  24/10/1987( امهههت   ........... و........... مهههن 9) 

شههق  بالههدور الحهههادى عشههر ........... بههالعنوان .....ص ...... طريههه   8عههدد 

ألههف جنيههه  55ألههف و50الجههيع الكههورنيع وسههعر الشههراء تتههروا  مهها بههين 

)!!!!( وهههذه الشههق  مشههتراه مههن شههركة صههقر للمقههاوالت واالسههت.مار العقههارى 

عهدم ب التحريهات وكانت كل من ......... و.........  د بل ت سن الرشهد وأكهدت

 وجود دخول شخصية لها وأن  يمة الشراء دفعت من والدها !!

 

فهي  عبهارة  1991يلهى  1989( أنشاء المتحرى عنهه خه ل الفتهرة مهن عهام 10)

عن دورين تشطيب فاخر بعهبته بـ........... مركهه اله هاهي  بهدون الحصهول 

 300على ترخيا لكونها أرض هراعية وتقدر  يمتها )مهن مجههولين( بمبله  
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 ألف جنيه )!!(

بههرغم المبال ههات للتيههخيم وأسههناد أعيههان للمههتهم ال يمتلكههها وعههدم االلتهههام ( 11)

بالنسبة لما يملكه بالسعر و ت التمل  وال باألسعار ال.ابتهة بهالعقود المشهتراه ص 

فإن مذكرة التحرى انتههت يلهى أن اجمهالى ممتلكهات المتحهرى عنهه وهوجتهه 

 « . جنيه مصرى 6 968 200واوالده تقدر بحوالى 

وقدَانتهـىَتقريـرَلجنـةَخبـراءَوزارةَالعـدلَالمقـدمَمـنَرئـيسَلجنـةََ-4

الخبراءَالمنتدبـةَمـنَالمحكمـةَالتـىَأدتَالمهمـةَالمنتدبـةَلهـاَمـنَ

المحكمــةَووفقــاَللضــوابطَالتــىَحــددتهاَلهــاَبعــدَتســعةَأشــهرَمــنَ

َـَانتهـىَإلـىَمـاَنصـه:َعلـىَضـوءَالفحـصَ البحثَالـدقيقَالشـامل

وءَالمســـتنداتَالمقدمـــةَومـــاَوردَبـــالتقريرَالهندرـــىَالســابقَوضـــ

29/5/1993َوالتقريرَالزراعـىَالمـودعَفـى20/5/1993ََالمودعَفىَ

وعلــىَضــوءَالنتــائهَالبــاهرةَبحســابَالــإيراداتَوالمصــروفاتَعــنَ

 : فقدَثبتَلناَماَيلى1991َإلىَنهاية1971ََمدةَالفحصَمنَ

ــاًَ ملكيتههها للمههتهم )الطههاعن األول( : أن األمههوال ال.ابتههة والمنقولههة المسههند أول

تهاري   11/12/1991وهوجته وكريمتيه ووالدته ووالهدة هوجتهه فهى 

)فقهط سهتة مليهون و. .مائههة  6 310 388تقهدر بمبله  و هدره الهتحفظ 

وعشههر ألههف و. .مائههة و.مانيههة و.مههانين جنيههها مصههريا( وفقهها لل.ابههت 

 بالتقرير.

وجتههه وكريمتيهههه ووالدتهههه ووالهههدة : ان المهههتهم الهههدكتور ........... وهثانيــاَ

هوجتههه لههم يحقهه  اى مههنهم .مههة كسههب غيههر مشههروع وان ال.ههروة التههى 

حققوههها ص األمههوال ال.ابتههة والمنقولههة معلومههة المصههدر وعلههى ذلهه  ال 

ذمتهم وفقها لل.ابهت بهالتقرير الما.هل  توجد شبهة كسب غير مشروع فى
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النتيجهة ـ الوكيهل الحسهابى ـ تو يه  وصهراحة ههذه  150والجدول ا

الحاسمة التى انتهى اليها تقرير خبراء وهارة العدل  د فيهحت مقولهة 

الوا عهة  »مهن ان الحكم المطعون فيهه العجيبهة التهى صهدر بهها اسهبابه 

المنسههوبة للمههتهم  ههد تههوافر الههدليل عليههها ممهها أورت بههه تقههارير خبههراء 

 «!!!!! وهارة العدل من نتائ 

 

لى مها سهماه شههادة السهيد ........... عيهو لجنهة و د أياف الحكم المطعون فيه ا -5

وبموجهب عقهد  1985ص وشهد ........... بالتحقيقات بأنه فى عهام الر ابة اإلدارية 

ابتههدائى بههاع المههتهم )الطههاعن األول( الفههي  ر ههم ..... شههارع المقطههم مكونههة مههن 

مها ج ووكل عنهه محاميها التمهام اجهراءات التسهجيل ك 3 000 000طابقين مقابل 

حول لهه المهتهم  1990وحتى منتصف  1989اياف انه خ ل الفترة من أواخر 

)الطاعن( مهن حسهابه الموجهود بجنييهف مبل ها و هدره مليهون ومائهة وخمسهين الهف 

دوالر امريكههى وذلهه  طبقهها للسههعر السههائد فههى السههوق ص ولههم يههذكر الحكههم ان ذلهه  

ن األول لهذل  ومشهاركة مهن الطهاع 1989/1990التحويل اليهخم كهان فهى عهام 

الشاهد فى شركة بعد ان كان  د أبعد الطاعن عن عمله بالشهركة القوميهة ل سهمنت 

 .1988فى فبراير سنة 

 

ان الحكههم منههه :  8يلههى  7.ههم  ههال الحكههم المطعههون فيههه فههى الصههفحات مههن نهايههة  -6

خلهها الههى أن الطههاعن األول خهه ل فتههرة عملههه بالشههركة القوميههة ل سههمنت تههولى 

 -1يههة أباحههت لههه فرصههة االسههت  ل علههى حسههاب الدولههة وآيههة ذلهه  : وظههائف  ياد

نيابههة اداريههة  87لسههنة  678واصههلها الههدعوى ر ههم  32لسههنة  36القيههية ر ههم 

 40القيههية ر ههم  -2بعقوبههة التنبيههه ص  13/2/1990اسههكان  يههت المحكمههة فههى 

 .1988لسنة  465ق وأصلها 32لسنة 
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علههى المههتهم )الطههاعن  اللههوميهه  عقوبههة نيابههة اداريههة اسههكان و يههت المحكمههة بتو  

وتلهه  القيههية بههدأت بعههد ابعههاد المههتهم )الطههاعن األول( ص عههن عملههه فههى األول( 

 . الشركة القومية ل سمنت

 

المحكمة خلصت من خ ل مطالعتهها لتقهارير خبهراء » أن  8.م  ال الحكم ا 

م وعلهى وجههه ( ومحايههر أعمهالهلهم يبينهها ولههم يهورد ميهمونهاوهارة العهدل )؟!!!( )

المتعله  ببيهان بعهض عناصهر .هروة  4/1/1992الخصوا البيهان الختهامى المهؤر  

المتهم أن األم   العقارية والسيارات المملوكة للمتهم وهوجته وابنتيه  هد تم.لهت فيمها 

بعبههارة وبههذل  يكههون  10.ههم انهههى فههى ا 10و 9و 8يلههى وذكههر الحكههم ار امهها ا

جنيهه  10 026 752ا اليه  يمة السيارة ههو مبله  مجموع  يمة ال.روة العقارية مياف

 ؟؟؟؟« 

 

ص وبجلسهههة  ههههذه العبهههارة ال ريبهههة 10.هههم  هههال الحكهههم بعهههد ذلههه  مباشهههرة ا 

نههدبت  21/10/1992أمههرت المحكمههة بإدخههال )المههدخ ت( وبجلسههة  22/3/1992

المحكمههة مكتههب خبههراء وهارة العههدل لحصههر أمههوال المههتهم الطههاعن وأسههرته وتقههدير 

 ههههت تملكههههها وبيههههان مواردهههههها و ههههد أودع الخبيههههر )؟!( تقريههههره بجلسهههههة  يمتههههها و

 . )كذا ؟!( !!!! 26/7/1973

 

مههن اسههباب « أ هوام » ويبهين ممهها تقهدم ص ومههن العبههارات التهى ويههعناها بههين 

الحكم لبيان تعميم وتجهيل واخطاء الحكم ـ ان الحكم اعتمد فهى  يهائه باالدانهة ـ فيمها 

ت وتحريهات اوليهة  هد تسهتدعى التحقيه  ولكهـن ال تبنهى علهى مجهرد  هاالاعتمد عليه ـ 

عليههها األحكههام ص ألنههها ليسههت لههدلي  علههى الملكيههة وال علههى انتقههال الملكيههة كمهها سههلف 

 . البيان
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 ََوقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه:َ

ص وانههه ان كههان  ال يصههت للقايههى أن يههدخل فههى تكههوين عقيدتههه حكمهها لسههواه »

ى تكوين عقيدتها على التحريهات باعتبارهها معهههة لمها األصل ان للمحكمة ان تعول ف

خ علهى سا ته من أدلة ص  يال أنها ال تصلت وحدها ألن تكون  رينة معينهة أو دلهي خ أساسهيا

 « .  .بوت التهمة
 

  392 ا ـ 79 ر م ـ 34ـ م  17/3/1983* نقض 

 

شهيئا يشههد  بينما جعل الحكم المطعون فيه أ وال السيد ........... الذى لم يشاهد

وههى التصهلت كمها عليه فى صدر أدلة اإلدانة هى وبا ى األ هوال التهى أوردهها الحكهم 

ال فهى القيهاء المهدنى وال لهدى القيهاء الجنهائى   لنا دلي  على انتقال الملكية العقاريهة

الذى يلتهم بالنسبة للملكية بأحكام القهانون المهدنى و هانون اإل.بهات طبقها لهنا المهادة / 

فهى المسهائل غيهر الجنائيهة تتبه  المحهاكم الجنائيهة » ج التى نصت علهى انهه : أ. 225

طهرق اال.بهات المقهررة فهى القهانون الخهاا التى تفصهل فيهها تبعها للهدعوى الجنائيهة ص 

 « . بتل  المسائل

 

 ََوقضتَمحكمةَالنقضَتكراراَبأن:َ

اذا كههان  نىالمحههاكم الجنائيههة تتقيههد بقواعههد اال.بههات الههواردة فههى القههانون المههد »

علههى وجههوب الفصههل فههى مسههألة مدنيههة تكههون  يتو ههف يههاءها فههى الوا عههة الجنائيههة 

 « .  عنصرا من عناصر الجريمة المطلوب الفصل فيها

  142 ا ـ 31 ر م ـ 10ـ م  3/2/1959* نقض 

 ـه199 ر هم ـه5ـ مجموعة القواعد القانونية ـ محمود عمهر ـ ج 27/1/1941* نقض 

  380 ا

 

توهمه واورده الحكم ردا على ههذا الهدف  المبهدى للمحكمهة  وغير صحيت ما
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أ.ج ألن مويههه   225ال وجهههه للتحهههدى بتطبيههه  حكهههم المهههادة / »انهههه  11بقولهههه ا

سهابقا فهى وجهوده )؟!( علهى ارتكابهها امها يذا كهان تطبيقها ان يكهون التصهرف المهدنى 

لة جنائيههة )؟!( فانههه يعههد تبعهها لههذل  مسههأ التصههرف يههدخل فههى نطههاق الفعههل االجرامههى

ـه فهذل  خلهط وتخلهيط مهن الحكهم بهين وا عهة الكسهب  «ويجوه ا.باته ـ بجميه  الطهرق 

غير المشروع الجنائية ص وهى ب  مراء ت.بت بكافهة الطهرق اذا  هام عليهها دليهل مقبهول 

وبههين انتقههال الملكيههة بطريهه  مههن طههرق انتقههال الملكيههة فهههو محكههوم بقواعههد القههانون 

ل.ههروة مهها  رينههة علههى سههابقة  « الملكيههة »ص واتخههاذ  .بههاتالمههدنى و واعههد  ههانون اال

 «وا عهة»الجنائيهة فهى  انهدماج  وا عهة  الكسهب حصول كسهب غيهر مشهروع ال يعنهى

التمل  ص وليم فى وا   الدعوى الحالية وا عهة واحهدة يمكهن الههعم )!!( بأنهها تنطهوى 

الطههاعن وا عههة كسههب جنائيههة فههى وا عههة تملهه  ألى عنصههر .ههروة  « ينههدماج »علههى 

بهههين األحيهههاء سهههواء بالنسهههبة  الملكيهههة ال تنتقهههلاألولص و هههد  لنههها ونعهههاود القهههول بهههأن 

القايهى فهى أى دعهوى مدنيهة  يال بعقهد مشههر ص وال يمله للمتعا دين أو بالنسهبة لل يهر 

أن يسهند انتقهال ههذه الملكيهة بملكيههة عقهار اال اسهتنادا يلهى اط عهه ههو علههى أو جنائيهة 

وهههى  المشهههر يشههمل عنصههر انتقههال الملكيههة ال.ابتههة فههى العقههدأصههل مههن أصههول العقههد 

حصول االتفهاق علهى االنتقهال وتاريخهه وبيانهات العقهار و.منهه وتو يه  أطرافهه أو مهن 

بعهد تأكهدها مهن جديهة ينوب عنهم  انونا و بول هيئة الشهر العقهارى شههر ههذا التعا هد 

لهه.من الجههاد فههى نظرههها الهه.من ص يذ أن رسههوم الشهههر مربوطههة كمهها  لنهها علههى أسههام ا

واليستطي  القايى المدنى أو الجنائى أن يقيهى بانتقهال ملكيهة بهين أحيهاء اال بهاط ع 

علههى نسههخة مههن العقههد المشهههر وهههو ال يملهه  الهيههادة فههى الهه.من ال.ابههت فههى العقههد بههين 

الطرفين ص وينما تمل  ذل  هيئة الشهر العقارى لهيادة رسمها اذا انتههت الهى ان اله.من 

 . كور فى العقد ا ل من .من الم.لالمذ

 

لههذل  فههان أ ههوال السههيد ........... وغيههره والتههى صههدر بههها الحكههم أدلههة اإلدانههة 
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ص  ليسههت وال تصهههلت دلهههي خ علهههى الملكيهههة العقاريههة وال علهههى انتقهههال الملكيهههة العقاريهههة

الف وتعويل الحكم على هذه األ وال والتحريات فى الملكية العقارية وتحديد ال.هروة يخه

القههانون وينطههوى علههى فسههاد معيههب فههى االسههتدالل ص يهههداد أمههره ويههوحا بمراجعههة 

أ وال السيد ........... التى اوردها الحكم والمليئة بعموميات خالية مهن الو هائ  وابههام 

 وتعميم وتجهيل أشرنا يليه باأل وام فى موايعه من هذه األ وال.

 

حريات للبت فى أمهر الملكيهة استشههاد واستناد الحكم المطعون فيه الى أ وال وت

خ اسهتناده ا فهى تحديهد ههذه الملكيهة و يمهة  10 -8فاسد مؤغل فى الخطأ ص كذل  اييا

األعيان الى ما أسماه تقارير خبراء وهارة العدل ومحاير أعمهالهم دون ان يعريهها 

 او يبين مؤداها وكذا ما أطل  عليه ص وعلهى وجهه الخصهوا البيهان الختهامى )لهم يقهل

والمتعله  ببيهان بعهض )؟!( عناصهر .هروة المهتهم مهن  4/1/1992لمن ؟!!( المهؤر  

األم   العقارية والسيارات المملوكهة للمهتهم وهوجتهه وابنتيهه ص ومه  ا تيهاب عبهارة 

الحكم وابهامها ص فانهها ال يمكهن أن تنصهرف بتاتها الهى تقهارير ومحايهر أعمهال لجنهة 

بههة مههن المحكمههة والتههى أعريههت عنههها المحكمههة خبههراء وهارة العههدل الخماسههية المنتد

اعرايا تاما ص وال يبقى تفسيرا لهذه العبارة المقتيهبة المبهمهة القاصهرة التهى أوردهها 

اال أنههها تنصههرف الههى رجههال يدارة الكسههب غيههر المشههروع الههذين أدوا  8الحكههم ا 

الدارتههههم مهمهههة سهههريعة علهههى عجهههل أتموهههها بههههذا البيهههان الختهههامى ال ريهههب يهههوم 

والتحقيهه  ال يههـهال جاريهها ودبجههـوا مهها دبجههوه فههى غيبههة المههتهم وذوى  4/1/1992

الشههأن ودون التهههام باألسههعار واأل.مههان الههواردة بههالعقود المشهههرة وال باألسههعار و ههت 

التملهه  واأليلولههة ص ورأت المحكمههة نفسههها ـ بهيئههة أخههرى ـ مههن حههال هههؤالء الرجههال 

وع ومهن حهال األ هوال مها اسهتتب  اصهدار العاملين فى خدمة يدارة الكسب غيهر المشهر

ألداء مهمة تهورى اليهوابط التهى حهددتها  21/10/1992حكم تمهيدى جام  بتاري  

المحكمة لهها أن حهال الموجهود فهى الدعهـوى بهذل  التهاري  مهن أ هوال وتقهارير لرجهال 
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يدارة الكسههب غيههر المشههـروع غيههر مقبههـول وال يفههى بال ايههة وغيههر صههالت ال لتحديههد 

ال.ههروة وال لتقويمههها . ينطهه  بههذل  الحكههم التمهيههدى نفسههه الههذى  يههى فههى  عناصههر

 :بيرورة ولهوم تحقي  اختى 21/10/1992

حصهههر ال.ابهههت والمنقهههول المسهههند ملكيتهههه لكهههل مهههن الطهههاعن األول وأسهههرته  -1

 ووالدته ووالدة هوجته.

 .و ت تملكهاتقويم عناصر ال.روة  -2

 هذه األموال. مصدربيان  -3

 .بالمستنداتييرادات كل من الطاعن وأفراد األسرة المذكورين مؤيدة بيان  -4

 .بالمستندات كل من الطاعن وأفراد األسرة المذكورين مؤيدة نفقاتبيان  -5

 1991حتهههى نهايهههة  5/12/1971مهههنهم مهههن  لكهههل تحديهههد المركهههه المهههالى -6

 «مراحل هذا المركه»

( فههى الههداخل أو الخههارجيلههى أى جهههة حكوميههة أو غيههر حكوميههة ) االنتقههال -7

 على ما يرونه الهما من أوارق . ل ط ع

 . من يرى الخبراء لهوما لسماعهم )فى الداخل أو الخارج( سماع أ وال -8

 

ومههن ال ريههب العجيههب ال فههت جهههدا للنظههر أن يعههرض الحكههم المطعههون فيهههه 

ا عهن أعمهال وتقهارير لجنهة خبهراء وهارة العهدل الخماسهية المنتد بهة بحكهم اعرايا تامخ

المحكمهة التمهيهدى ألداء هههذه المأموريهة باليههوابط التهى حهددتها المحكمههة فهى حكمههها 

ورأت لهوم ويرورة أدائها بتل  اليوابط ص وأن ينصرف انصرافخا تامها غيهر مفههوم 

)؟!( عن هذه التقهارير الوافيهة الشهاملة الد يقهة الجديهة المحهررة مهن لجنهة خماسهية مهن 

أدت مهمههة جديههة متشهعبة نفههاذخا لحكههم المحكمههة وباليههوابط  كبهار خبههراء وهارة العههدل

التههى حههددتها وصههرفت فههى ذلهه  تسههعة أشهههر اطلعههت فيههها علههى ملههف خدمههة المههتهم 

المههتهم  وسههمعت أ ههوالوسههألت رئههيم القطههاع القههانونى بالشههركة القوميههة ل سههمنت 

الشههر وانتقلهت يلهى )؟(  لم تكهن أمهام رجهال الكسهبوالحايرين معه وأفراد أسرته ص 
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العقارى يلى الشركة القومية ل سمنت ويلهى شهركة سهعد سه م بهالمقطم وههى مههام لهم 

)؟!( وطالعت كافة مستندات الدعوى ومستندات عديدة جهدا جهدخا  يقم بها رجال الكسب

تهاري  البيهان الختهامى لرجهال الكسهـب ولهـم تكهن بالتهالى  4/1/1992بعهد جدخا  هدمت 

الههذى  ههدمت بعههده  4/1/1992عمههالهم ببيههانهم فههى حههين ختمههوا أ أمههام رجههال الكسههب

كمها  هدمت بعهده مئهات ص  عشرات حوافظ المستندات المسهتندات بهالتحقي  .هم للمحكمهة

التى انتهت من وا ه  كهل ههذا الهذى يلى لجنة خبراء وهارة العدل الخماسية  المستندات

ص يلهى  4/1/9219لم يكهن أغلبهه أمهام رجهال يدارة الكسهب الهذين ختمهوا أعمهالهم فهى 

. .ة تقارير هندسهى وهراعهى وحسهابى تيهمنوا نتيجهة ههذا البحه  المتشهعب الجهدى 

ص نقههول أنههه مههن ال ريههب العجيههب ال يههر مفهههوم )؟!( وال فههت جههدا للنظههر أن  الههد ي 

هها عههن كههل هههذه التقههارير ويرتههد يلههى  هها تامخ ينصههرف الحكههم ويعههرض انصههرافخا واعرايخ

فههى أيههام  ليلههة  4/1/1992الكسههب يههوم عمههل  اصههر مبتههور معيههب فههرق منههه رجههال 

وانهههوه بههتعجلهم والتحقيهه  اليهههال جاريخهها وملههف الههدعوى يتلقههى و ههد تلقههى جديههدخا مههن 

المسهههتندات الهامهههة وجديهههدخا مهههن األ هههوال وجديهههدخا مهههن الحقهههائ  وجديهههدخا مهههن الهههدفاع 

 4/1/1992 والمذكرات التى لم تكن أمام رجال الكسب وايهعى ههذا البيهان الختهامى

 !!!! حد ما  ال الحكم المطعون فيه على
 

المشروع ال تصلت بتاتها بمها عابهها وبمها ت هها فأعمال رجال يدارة الكسب غير 

من مستندات هامة وحقائ  هامة لم تكن أمامهها ص ال تصهلت ال لتحديهد عناصهر الملكيهة 

أل.مهان وال لتقويمهها ص وحسهابها خطهأ أنهها نسهبت للمهتهم أعيانها ال يمتلكهها ولهم تلتههم با

الواردة بالعقود المشهرة ص وال باألسهعار و هت الملكيهة واأليلولهة ص ولهم تهراع السهنوات 

الطويلههة التههى انصههرفت مههن تههاري  التملهه  وال القفهههات الهائلههة التههى  فهتههها أسههعار 

 !!! األم   واألرايى الهراعية والهالت تقفهها حتى اليوم

 

ل الحكم علهى بيهان رجهال الكسهب وكان من الحتمى واألمر كذل  أن يؤدى تعوي

 يلههههى نسههههبة أعيههههان للمههههتهم الطههههاعن األول  4/1/1992غيههههر المشههههروع المههههؤر  
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ال يمتلكها والى تقويم ما يمتلكه بأك.ر ك.يرا من سعره و هت التمله  واأليلولهة واال تنهاء 

ص ومههن أم.لههة مهها أسههند الحكههم ملكيتههه خطههأ يلههى المههتهم تعههوي خ علههى بيههان رجههال يدارة 

 : 4/1/1992غير المشروع المؤر   الكسب

 

مههن الحكههم( ص  9ا  7جههم )بنههد /  307 660........... و وامههها بمبلهه   فههي ـهه 1

 .هم مهن بعهده يلهى ابنهه العقيهد...........  بينما هى مملوكة ملكية خالصة للمرحهوم

الذى أ هام بنهاء الفهي  مهن مالهه الخهاا و.ابهت ذله  بسهت مسهتندات ........... ص 

ومشهروحة بمهذكرة المهتهم  2/3/1992ـ  16رفقة بحافظة المتهم ر هم/  اطعة م

واللتههين لههم يحصههلهما الحكههم  3/3/1992بجلسهة نظههر أمههر المنهه  مههن التصهرف 

م.لمهها لههم يحصههل المههذكرات ومسههتندات الههدعوى ص فقههد ورد بتلهه  المههذكرة مؤيههدة 

الفهي  ص واللتهين أعهرض عنهمها الحكهم ايهرادا وردخا أن أرض ههذه  16بالحافظة/ 

 1986مل  المرحوم السهيد ........... وأنهه كهان  هد بهدأ بناءهها ولمها تهوفى سهنة 

أكمل أبنه العقيد ........... البنهاء مهن مالهه الخهاا وههو ماله  أرض وبنهاء ههذه 

الفي  و دمته النيابة متهما فى القيية ........... جنت مركه اله اهي  لبنائهه ههذه 

ن تهرخيا ص وكهل ذله   هاط  بالمسهتندات فهى أن الفي  على أرض هراعيهة بهدو

مال  هذه الفي  هو العقيهد ........... ص ومه  ذله  أخطهأ الحكهم فهى يسهناد ملكيتهها 

يلى المتهم تعوي خ على ك م رجال يدارة الكسب غيهر المشهروع دون أن يعهرض 

 ال ييرادا وال ردخا. 16الحكم للمذكرات وال للمستندات بالحافظة/

 

شهارع  1يلهى المهتهم خطهأ ملكيهة كامهل العقهار ر هم/ 14فقهرة  9حكهم اـ نسهب ال2

........... بمصههر الجديههدة و ومههه تعههوي  علههى كهه م رجههال يدارة الكسههب غيههر 

جههم ص بينمههها .ابهههت بالمههذكرة المقدمهههة مهههن ...........  78095المشههروع بمبلههه  

م الطاعنهههة ال.انيهههة بجلسهههة أمهههر المنههه  مهههن التصهههرف التهههى أعهههرض عنهههها الحكههه

 4ر هم ........... المرفه  تحهت ر هم/ 1976وتجاهلها تاما وبالعقد المشههر عهام 
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وأن السهيدة جهم فقهط  24000ههو  1967ص أن كل .من العقهار عهام  1بالحافظة/

........... هى المشترية لح  المنفعة مدى حياتها ومتبرعة ب.من مشهترى بملكيهة 

أن التصههرف فههى حقيقتههه وصههية  ........... ص وأن ذلهه   ههاط  فههى الر بههة البنتههها

ـ  7مههدنى ـ وسههيط السههنهورى ج 917)م/ ميههافة يلههى مهها بعههد المههوتمسههتترة 

( ص وعلههى نحههو مههاورد تفصههي خ بمههذكرة الطاعنههة 229ـ  226ـ ا 1968ط

ال.انيههة آنفههة الههذكر والتههى أعههرض عنههها الحكههم م.لمهها أعههرض هههو ورجههال يدارة 

المقدمههههة  1فظههههة ر ههههم/بالحا 4الكسههههب غيههههر المشههههروع عههههن المسههههتند ر ههههم/

بالتحقي  ص ويكون الحكم بذل   هد أدخهل فهى ال.هروة كامهل عقهار  26/12/1991

السههيدة ........... وال يمتلكههه المههتهم أو هوجتههه ص واحتسههب  يمتههه بمبلهه  تمتلكههه 

جهم ودون أن يعهرض للمسهتند وال للمهذكرة 24000جم بينما كان .منه  78095

 .ال بااليراد وال بالرد

 

 230الى المتهم خطأ ملكية السهيارة المرسهيدم  26فقرة /  10لحكم ا ـ نسب ا3

جهم تعهوي  علهى كه م رجهال يدارة الكسهب  150 000 ومهها بمبله   88موديل 

غير المشهروع دون أن يهتفطن يلهى أن ههذه السهيارة مله  السهيد ........... ودون 

رد ا أن يهههتفطن يلهههى المسهههتندات المؤيهههدة لهههذل  ودون ان يهههتفطن يلهههى مههها و

بههالتقرير الحسههابى للجنههة خبههراء وهارة العههدل الخماسههية المنتدبههة بحكههم  56/57

الذى استبعد هذه السيارة مهن وا ه  فحصهه للمسهتندات المؤيهدة المحكمة التمهيدى 

 !وليم للطاعن األول  التى ا.بتت أنها مملوكة للسيد ...........

 

ف عليهها 218ط 15م 7تهه يلى المتهم خطأ ـ ملكي 2فقرة /  8ـ نسب الحكم ا 4

جهم دون أسهام وال سهند  1008470.500في  سكنية بسيرابيوم و ومها بمبله  

وال مسههتندات تعههوي خ علههى كهه م رجههال يدارة الكسههب غيههر المشههروع بينمهها هههى 

ملههههه  المهنهههههدم ........... وال تخههههها الطهههههاعن األول الهههههذى أويهههههت ذلههههه  
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حكمهههة الجنايهههات لم 3/3/1992مهههن محيهههر التحقيههه  وبمذكرتهههه  64/65ا

ال ل  هوال وال للمهذكرة بجلسهة نظهر أمهر المنه  مهن التصهرف ولهم يهتفطن الحكهم 

وأعتسههف اسههناد ملكيههة هههذه األرض ومهها  التههى لههم يعههرض لههها ال ايههرادا وال ردا

عليها يلى المتهم الطاعن األول مسايرة لك م رجال يدارة الكسب غيهر المشهروع 

م الههذى اعتمههدوا عليههه او اعتمههد عليههه ودون بحهه  وال تمحههيا وال بيههان ل سهها

 !!الحكم إلسناد هذه الملكية الى الطاعن األول خ فا للوا   والحقيقة

 

م بجمعيههة ........... بجههوار  600خطههأ ـ ملكيههة  9فقههرة /  9ـهه نسههب الحكههم ا 5

وخ فخها لل.ابهت جهم دون أسهام وال سهند  49500أكتوبر و ومها بمبله   6مدينة 

والهذى  4/1/1992رجال يدارة الكسب غير المشروع المهؤر  بالبيان الختامى ل

ذكر فيه لما اسند يليه الحكم بخصوا هذه األرض ص وذله  مهن الحكهم خطهأ فهى 

ورود بيهان ههذه القطعهة االسناد ومخالفة لل.ابت باألوراق ص وال يشف  لههذا الخطهأ 

يهذكر أنهه اطله  بقائمة أدلة ال.بوت نسبة يلى تقرير تكميلى لم يشر يليه الحكم ولهم 

عليهه ولههم يبههين ميمونهـه والفحههـواه وال مههؤداهص م.لمهها لهم يههتفطن ولههم يعههرض ال 

بهااليراد وال بهالرد لمها يتمسهه  بهه المهتهم الطهاعن األول فههى أ والهه وفهى مذكرتههه 

سالفة الذكر بجلسة نظر أمهر المنه  مهن التصهرف مهن أن ههذه القطعهة ال تخصهه 

لذى كان  د حرر ور هة بههذه القطعهة كيهمان ا وانما هى تخا السيد ...........

لقههرض مههن الههدكتور ........... .ههم  ههام بعههد ذلهه  بسههداده واعتبههرت الور ههة بمهها 

لههم ولكههن الحكههم تيههمنته كههأن لههم تكههن وبقيههت القطعههة ملهه  المستشههار ........... 

يطرحههه عههن بصههر يههتفطن الههى شههىء مههن ذلهه  ولههم يمحصههه أو ينا شههه أو حتههى 

يلهى  بيان ههذه القطعهة مهن  ائمهة أدلهة ال.بهوت وأسهند مأخهذه ص وانما أخذ وبصيرة

علههى  4/1/1992البيهان الختههامى لرجهال يدارة الكسههب غيهر المشههروع المهؤر  

ص وذله  كلهه مهن الحكهم  خ ف حقيقة ووا   هذا البيان الذى خ  من ههذه القطعهة
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  صور وخطأ فى االسناد ومخالفة لل.ابت باألوراق ويخ ل بح  الدفاع .

 

يههمن .ههروة المههتهم الطههاعن األول ص  خطههأ 22فقههرة /  9ـهه احتسههب الحكههم ا 6

جهم ص 55000وأسرته ص الشقة ر م/..... بالدور ....... باإلسكندرية بقيمة  هدرها 

تعههوي خ علههى الكهه م القههديم لرجههال يدارة الكسههب غيههر المشههروع دون أن يههتفطن 

ن يدارة الكسههب غيههر وليسههت محههل مناهعههة مهه الحكههم يلههى حقيقههة .ابتههة بههاألوراق

بعدما ظهر وتأكد أنها كانت  د أدرجت خطأ لتشابه اسهم مالكهة المشروع نفسها ص 

الشههقة وتههدعى ........... مهه  اسههم ........... ابنههة المههتهم ص و ههد تههم اكتشههاف هههذا 

الخطههأ فههى المراحههل األولههى مههن التحقيهه  واسههتعادت صههاحبة الشههقة شههقتها بعههد 

تفطن الحكهم يلهى ههذا الوا ه  ال.ابهت بهاألوراق التهى اخراجها مهن الهتحفظ ص ولهم يه

أعههرض الحكههم اعرايهها غريبهها عههن تحصههيلها ودراسههتها م.لمهها لههم يههتفطن ولههم 

 3/3/1992يعههرض ال بههااليراد وال بههالرد لمههذكرة دفههاع المههتهم الطههاعن األول 

نبهه فيهها الطهاعن  لمحكمة الجنايات بجلسهة نظهر أمهر المنه  مهن التصهرف والتهى

البنتهه ........ وال تخصهها وانمها ههى مله  أن هذه الشقة غير مملوكهة األول الى 

........... التى استلمت الشقة فع  بعد اخراجهها مهن الهتحفظ ل.بهوت أنهها المالكهة 

للشقة ص و د أو   الحكم فى هذا الخطهأ تعويلهه ال ريهب علهى كه م   هديم  لرجهال 

ه تحقيقههات ومسههتندات تهه  4/1/1992يدارة الكسههب غيههر المشههروع يرجهه  يلههى 

 4/1/1992غيرت وأل ت وعدلت ك.يرا مما كان فى ههذا البيهان القهديم المهؤر  

الههذى سههايره الحكههم دون تفطههن وال بحهه  وال المههام وال يحاطههة بينمهها أعههرض 

 !!!من المحكمة  وتجاهل األعمال والتقارير الشاملة للجنة الخماسية المنتدبة

 

.هههروة المهههتهم الطهههاعن األول وأسهههرته يهههمن  6فقهههرة /  8ـههه احتسهههب الحكهههم ا7

ف بناحيههة ........... مركههه اله ههاهي  45م ـ ط 14)هوجتههه وابنتيههه( كامههل 

جم تعوي  من الحكهم علهى  907 364بقيمة  درها وميت ربيعة بكامل ما عليها 
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ك م رجال يدارة الكسب غير المشروع الذين هايدوا علهى الر ابهة اإلداريهة التهى 

ما عليهها بالمهذكرة وبهأ وال عيهو الر ابهة ........... بمبله   درت هذه األرض و

جهههم ص فهايهههد رجهههال يدارة الكسهههب غيهههر المشهههروع علهههى الر ابهههة  648 000

جههم فأخههذ الحكههم بقههولهم دون أن يههتفطن ال  907 364اإلداريههة و ههدروها بمبلهه  

يلههى حقيقههة ووا هه  ملكيههة هههذه األرض وال يلههى القيمههة و ههت الملكيههة واأليلولههة ص 

يلهى  3/3/1992.لما لم يتفطن الحكم يلى المستندات ومهذكرات الهدفاع المقدمهة م

والتههى لههم يعههرض لههها بجلسههة نظههر أمههر المنهه  مههن التصههرف صمحكمههة الجنايههات 

 . الحكم ال ايراد وال ردا

 

فقههد جههاء بتلهه  المههذكرات مؤيههدة بالمشهههر ر ههم ...... تو.يهه  اله ههاهي  فههى            

ـ أن  26/12/1991ـ  1بالحافظههة ر ههم/ 9ت ر ههم/والمرفهه  تحهه 23/4/1980

شراء هذه األرض بالعقد المشهر المهذكور ص كهان مهن اللهواء ........... والهوهير 

السهيد  -2فقهط ف 10بحه  ) الطاعن ( ...........  -1المفوض ........... يلى : 

 -3ف ويحتفظ لنفسه بحه  المنفعهة مهدى حياتهه  44م ــ ط 14........... بح  

القاصههههرتين ......  -4سهههيدة ........... وهوجههههة الطهههاعن بحهههه  الر بهههة فقههههط ال

متبهرع مناصهفة فيمها بهين القاصهرتين به.من بح  الر بة فقط لبا ى العقد و........ 

ص وذله   به اليهما من جدهما الذى احتفظ لنفسه كما  لنا بح  المنفعة طوال حياتهه

العقههد أن السههيد ........... ص و.ابههت ب جههم 27100 ههدره / مقابههل .مههن اجمههالى 

ص وورد جههم(  8000متبههرع لحفيدتيههه القاصههرتين بهه.من حهه  الر بههة مشههتراهما )

أن عباراته وبنهود العقهد ص التى تيمنت هذا المشهر  1من وجه الحافظة / 4ا 

مهن مالهه ص وأن مها يخها  تصر  بأن المشترى مسدد ال.من هو السيد ...........

انما ههو تصهرف منهه ميهاف دتيه ........... و........... ابنته ........... أو حفي

بهها ى العقههد  يلههى مهها بعههد موتهههص وآيتههه احتياطههه لنفسههه بإ.بههات تبرعههه بمهها تبههرع

ص وأن مهها آل يلهى السههيدة ........... أو ابنتيههه واحتفاظهه بحهه  المنفعههة مهدى حياتههه
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ن مههال الههدكتور هههو مههن مههال السههيد ........... ولههيم مهه........... و........... 

يههمن عناصههر .روتههه ص وكههان ممهها ورد  ........... واليجههوه مههن .ههم احتسههابه

بالمههذكرات الخمسههة التههى  ههدمت لمحكمههة الجنايههات بجلسههة نظههر أمههر المنهه  مههن 

مهدنى  هد نصههت  917التصهرف وتجاهلهها الحكهم ولهم يعهرض لهها ص أن المهادة / 

بحيههاهة ريقههة كانههت علههى أنههه  يذا تصههرف شههخا ألحههد ور.تههه واحههتفظ بأيههة ط

ميهافا مدى الحياة ص اعتبر التصهرف  فى االنتفاعالعين التى تصرف فيها وبحقه 

ص وتسهرى عليهه أحكهام الوصهية مهالم يقهم دليهل يخهالف ذله  ص  يلى ما بعهد المهوت

ـ ا  1968ـ ط  7وأنههه ورد فههى مطولههة األسههتاذ السههنهورى ـ الوسههيط ـ ج 

مدنى فهى و هت  917نا المادة / وي  المشروع التمهيدى ل : » 229ـ  226

محظههورة وكههان النههام يتحههايلون علههى هههذا الحظههر كانههت الوصههية للههوار  فيههه 

بستر وصاياهم فى صورة بيه  يحتفظهون فيهها بحيهاهة العهين وبحه  االنتفهاع بهها 

الحـياة و د تيهاربت أحكهام القيهاء فهى تكييهف التصهرف علهى ههذا النحهو مدى 

فحسههم المشههروع هههذا أو وصههية مسههتترة هههل هههو تصههرف منجههه )بيهه  أو هبههة( 

الخ ف بأن  رر أن هذا التصهرف يعتبهر وصهية ص و هد جعهل الهنا مهن احتفهاظ 

المور  فى تصرفه بحياهة العين بأية طريقة وبحقه فى االنتفاع بهها مهدى الحيهاة 

ص و ههد جعههل الههنا مههن احتفههاظ   رينههة  انونيههة علههى أن التصههرف يعتبههر وصههية

العين بأية طريقة وبحقه فى االنتفاع بهها مهدى الحيهاة  المور  فى تصرفه بحياهة

ص وييهيف األسهتاذ السهنهورى  « مستترة رينة  انونية على أن التصرف وصية 

: صههحيت أن التصههرف لههم يصههدر فههى مههرض المههوت ص ولكههن احتفههاظ المههور  

كههل هههذا يجعههل الههوار  فههى منهلههة بحيههاهة الههدار وباالنتفههاع بههها طههوال حياتههه 

ص ومتههى تبههين أن البيهه  فههى حقيقتههه وصههية  ال فههى منهلههة المشههترىالموصههى يليههه 

 ص وال يرد عليه التقادم. كان منعدما بوصفه بيعا ص ف  يكون لتسجيله أ.رمستترة 

 ََوقدَقضتَمحكمةَالنقضَبأنه: 
َ
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متى كان الحكم المطعون فيه  د انتهى يلى أن التصرف لهم يكهن منجهها وأنهه » 

ل العقد حال حياة البائ  أى أ.هر فهى تصهحيت التصهرف ف  يكون لتسجييخفى وصية ص 

أنهه ال يحهول دون الطعهن  أو نقل الملكية ص ألن التسهجيل ال يصهحت عقهدا بهاط خ ص كمها

وال يسرى على هذا البط ن التقادم المنصوا عليهه فهى فى العقد بأنه يخفى وصية . 

ن مطلقهها يتنههافى مهه  . وال يقههد  فههى ذلهه  القههول بههأن اعتبههار الههبط  مههدنى 140المههادة 

لههيم للور.ههة أن يجيهههوا التصههرف يمكههان يجههاهة التصههرف مههن الور.ههة ص ذلهه  أنههه 

ص وفههى باعتبهاره بيعها ص وانمهها لههم أن يجيههوه علههى االعتبهار الصهحيت بوصههفه وصهية 

 «.  عليه أحكام الوصية التى يجيهها الور.ةهذه الحالة تجرى 

  43 ا ـ 10ر مـ  15ـ م  9/1/1964* نقض مدنى 

 

أن يقهال فهى رأينها أال وجهود للبيه   واألدقوأياف األستاذ السهنهورى يقهول          

أصهه خ فهههو منعههدم ص ال أن البيهه  باطههل بط نهها مطلقهها ص ذلهه  أن البيهه  الههذى يسههتر 

وصية ليم اال عقدا واحدا هو وصهية مسهتترة تسهرى عليهها أحكهام الوصهية أمهـا 

 ههذا ص ومنهذ وفهاة المرحهوم ..........« البي  الظاهرفهو صورى ال وجهود لهه » 

ص لهههم يعهههد وههههو نجهههل المهههتهم الوحيهههد الذكهههـر( 11)حافظهههة / 30/7/1977فهههى 

لههم يعههد لهمهها أبنههاء ذكههور ص ولههم للههدكتور .......... وال لهوجتههه السههيدة .......... 

يب  لها سوى ابنتهيما .......... و.......... ب  ابن ذكر يعصبهما ويحجب ال يهر 

ص ولذل  فإن ما تبرع أو أوصى به السهيد .......... أو هوجتهه  والديهما عن ار 

األحيههان ليكههون فههى بعههض رأسهها وهههو وصههية مسههتترة  ههد اتجههه  السههيدة ..........

لعههدم لمهها سههوف ينشههأ بشههأن ميرا.همهها  باسههم .......... و.......... مباشههرة ت فيهها

س تعههالى علههى جههدى عههن ار  والههديهما ص ويذ أفههاء  وجههود ذكههر يحجههب ال يههر

.......... و.......... المهما من فيله ونعمهص فهمها ينتميهان يلهى أسهرة .......... 

نسبها يلى سيدنا يبراهيم الخليل عليه السه م )تراجه  حافظهة  وهى أسرة عريقةص 

( ص ويشهههد بههه ممتلكههاتهم 7)تراجهه  حافظههة/ وعلههى .ههـراء واسهه  كبيههـر( ص 8 /
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 ألهف جنيهه 120تبهرعهم بمبله  باء والجدودص ويشههد بهه اليخمة بميرا  من اخ

علهههى نفقهههتهم الخاصهههة بناحيهههة المسهههلمية مركهههه إل امهههة مسهههجد ودار المناسهههبات 

( وممتلكاتهم المرفه  مسهتندات واحهد و. .هين عينها 7حافظة/ 1اله اهي  )مستند/

 وترجه  ملكيتهمها لههذه األعيهان ص كمها ههو .ابهت بتله  الحافظهة 7منها بالحافظة /

... وهمهها لههم  1967ص  1953ص 1952ص  1944و 1941يلههى أعههوام  7ر ههم / 

يتبرعههها فقهههط البنتيهمههها .......... و.......... وانمههها تبرعههها اييههها ل يهههرهم مهههن 

( وألن السههيدة 9اوالدهمهها )يراجهه  علههى سههبيل الم.ههال المرفقههان بالحافظههة ر ههم/

بنتهمها .......... وابنتيهها .......... وهوجها السيد .......... كانا مشه ولين بهأمر ا

.......... و.......... ص فأنهمهها  ههد تبرعهها يلههيهم بههبعض مههن أموالهمهها ص وأوصههيا 

اليهم بوصيا مستترة فى شكل بيهوع صهورية ههى فهى حقيقتهها تصهرفات ميهافة 

يلى ما بعد الموت ص تم االحتفاظ فيها بح  االنتفاع مدى الحيهاة حمايهة للموصهيين 

معدومهة ال وجهود لهها ص وههى فهى  فههذه البيهوع بيهوع صهورية من غائلهة األيهام..

حقيقتها وصايا مستترة ميافة يلى ما بعد الموت ص وال يجوه بحال مهن األحهوال 

ص 12التهى صهدرت تباعها فهى  يدخالها فى يطار أمر أو أوامر المن  من التصرف

  ) الطاعن ( . وال فى .روة الدكتور .......... 29/12/1991ص 24

 

حتسههب الحكههم مسههايرة لرجههال يدارة الكسههب غيههر المشههروع ص احتسههب يههمن ـهه ا8

عناصر .روة المتهم الطاعن األول وأسرته هوجتهه وابنتيهه كامهل ممتلكهات .ابهت 

بقيمهة  9ا 15أنها بها حصا مملوكهة للسهيدة ........... م.لمها فعهل بهالفقرة / 

ة وذمهة ماليههة جهم ص مه  أن للسههيدة ........... شخصهية معنويه 400 000 هدرها 

وخ فهها وامهه   ودخههل .ابههت مههن سههنوات بعيههدة مسههتقلة عههن الههدكتور ........... 

لل.ابت بالمسهتندات وعقهود الشهراء المقدمهة فهى الهدعوى ودون أن يعهرض الحكهم 

للدفاع المبدى شفاهة وكتابة والمؤيد بتله  المسهتندات التهى لهم يعهرض لهها الحكهم 

 !! هى األخرى ال بااليراد وال بالرد
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خطههأ ص يههمن عناصههر .ههروة المههتهم وأسههرته  21فقههرة /  9ـهه احتسههب الحكههم ا 9

بالعمهارة ........... باإلسهكندرية بقيمهة  26ص  25هوجته وابنتيه الشهقتين ر مهى 

جههم مسههايرة مههن الحكههم لكهه م رجههال يدارة الكسههب غيههر  1 000 000مقههدارها 

خ  وذل  خ فها للوا ه  وبهدون أى مسهتندات أو سهندالمشروع ص  أو أسهام ـ وخ فها

لل.ابههههت بههههاألوراق ـ يذ ورد بتقريههههر يدارة الكسههههب غيههههر المشههههروع المههههؤر  

بجلسهة نظهر  3/3/1992والذى أحالت عليه مذكرة الطاعن األول  8/1/1992

أمهر المنه  مهن التصههرف لهذا لهم يعهرض لههها الحهم ال ايهرادا وال ردا .. ورد بهههذا 

النتقههال للعقههار تبههين أن جميهه  شههق  باالتقريههر إلدارة الكسههب غيههر المشههروع أنههه 

الدور الراب  مش ولة وأن مال  العقار ...........  هرر أن ههاتين الشهقتين باعهمها 

 ! بنفسه يلى ...........
 

 

شهقة بالهدور الرابه  بالعقهار شهارع  خطهأ ـ ملكيهة 20فقرة /  9ـ أسند الحكم ا 10

لههى كهه م رجههال يدارة ع تعههوي خ منهههبههالمقطم يلههى الطههاعن األول وأسههرته ص  19

جههم ص بينمهها هههى فههى الوا هه   275 000بقيمههة مقههدارها الكسههب غيههر المشههروع 

و يمهمهها رجههال يدارة الكسههب غيههر المشههروع  شههقتين وملهه  المهنههدم ...........

كمههها أورد الحكهههم الهههذى نسهههب  جهههم 275 000جهههم ولهههيم  225 000بمبلههه  

جهم  50 000قيمهة تهيهد على غير أسام وبملكيتهما يلى الطاعن األول وأسرته 

عههول عليههه الههذى  4/1/1992عههن مهها ورد ببيههان رجههال يدارة الكسههب المههؤر  

ـ دون االلتفات يلى المستندات وال يلهى دفهاع الطهاعن األول ومذكرتهه آنفهة  الحكم

 الذكر ولم يعرض لها الحكم ال بااليراد وال بالرد!!

 

 1970ولكم موديهل ملكيهة سهيارة فهخطهأ ـ  25فقهرة/  140ـ اسهند الحكهم ا 11

ص بينما ال يوجد أ.ر لهذه السيارة فهى بيهان ج  13000وأسرته بقيمة  يلى الطاعن

وغيههر !!!!  وال فهى أى أوراق أخهرى 4/1/1992رجهال يدارة الكسهب المهؤر  
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 !!!معلوم من أين أتى بها الحكم 
 

 

هههذا باإليههافة يلههى أن تقههديرات رجههال يدارة الكسههب غيههر المشههروع ببيههانهم 

والتهى هايهدوا فيهها علهى هيئهة الر ابهة اإلداريهة نفسهها واعتمهدها  4/1/1992  المؤر

الحكهههم وعهههول عليهههها فهههى حصهههر وتقهههويم ال.هههروة ص ههههى تقهههديرات لهههم تلتههههم بال.ابهههت 

بالمسههتندات والعقههود المشهههرة ولههم تلتهههم بالقيمههة و ههت الملكيههة أو األيلولههة أو اال تنههاء 

كسهب غيهر المشهروع وأوجبهه واسهتلهمه الحكهم بالمخالفة لما استقر فى أحكام  هانون ال

مههن محكمههة الجنايههات بهيئههة سههابقة ص األمههر  21/10/1992التمهيههدى نفسههه الصههادر 

الههذى أدى يلههى تيههخيم ال.ههروة عههن أر ههام الر ابههة اإلداريههة نفسههها المبههال  فيههها أصهه ص 

خماسهية وعن الوا   الحقيقى ال.ابت بالمستندات وبتقهارير لجنهة خبهراء وهارة العهدل ال

المنتدبة بحكم المحكمهة التهى انتههت يلهى أن وا ه  ال.هروة الفعليهة للمهتهم الطهاعن األول 

جم )اليعف( كما هعهم الحكهم  12 228 274جم وليم  6 310 388وأسرته هو 

 !!! المطعون فيه الذى شابه فى هعمه هذا ما أسلفنا بيانه من عيوب

       

َاداتَفيماَيتعلــقَبالايــَر:ََالوجهَالثانى

ــأوراقَ ــدفاعَومخالفــةَالثابتــةَبال القصــورَوالإخلــالَبحــقَال

وفسادَالاستدلالَباستبعادَجانبَهـامَمـنَالـايراداتَهـوَ

َ.َحصيلةَبيعَمحجرَالخمــسَبليبيـــا
َ

 اسههههتبعد الحكههههم المطعههههون فيههههه مههههن ايههههرادات المههههتهم الطههههاعن األول والتههههى 

ب ايـرادات المياربهـة بالخهارج( لم يعرض الحكـم لها أص خ )فيما عدا استبعاده ال ري

مائههة و.مههانين ألههف دينههارا ليبيهها  يمههة بيهه   180 000ص اسههتبعد مههن االيههرادات مبلهه  

ص واتخذ من ههذا االسهتبعاد  1971نصف محجر كائن بناحية الخمم فى ليبيا فى سنة 

مهن مدوناتهه العبهارة  12وفى ذل   هال الحكهم ا ذريعة إلهدار كل االيرادات )؟!( ص 

 :  ية العجيبةاالت
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( لههدفاع المههتهم الههوارد فههى تقريههر 26/6/1994)فههى  وال تطمههئن المحكمههة» 

الخبيهر المهذكور )الخبيهر الحسههابى المنتهدب مهن المحكمهة( مههن أنهه حصهل علهى مبلههـ  

مائههة و.مههانين ألههف دينههارا ليبيهها  يمههة بيهه  نصههف المحجههر الكههائن بناحيههة  180 000

ذل  ألن العقهد المقهدم منهه فهى ههذا نة سابقة( س 23)أى من  1971الخمم بليبيا سنة 

الشأن مشكو  فى صحته )؟!( وآية ذل  أن المتهم لم يقدم أى مستند )؟!( يؤيهد ماجهاء 

ببنود العقد من تحويل هذا المبل  لحسهابه ببنه  أمريكهان اكسهبريم ببيهروت و هد سهاند 

حسابى فى تقريره مهن المحكمة )؟!( فى ارتيابها )؟!( فى ذل  العقد ما أورده الخبير ال

أنههه نظههرا لعههدم تقههديم المههتهم ايههة مسههتندات تفيههد تحويههل مسههتحقاته فههى أربهها  المحجههر 

يلههى ذات البنهه  فقههد رأى ؟!!!( مهعههوم التقريههر بتاتهها أن المحجههر  المهعههوم )لههم يقههل

الخبيههر عههدم احتسههاب أى ايههرادات تخهها هههـذه التحههـوي ت ص وهههـو مهها تههرى معههه 

اب أيههة مبههال  عههن بيهه  مهعههوم )؟!( الدليههل علههى حصههول المحكمههة أييهها عههدم احتسهه

المتهم منه على المبل  المشار اليهه ص ومهن .هم ينههار دفهاع المهتهم فهى شهأن بهدء تكهوين 

.روته وينههار معهه بالتهالى االفترايهات التهى سهايره فيهها الخبيهر الحسهابى حهين أورد 

  العربههى المحههدود دوالر فههى البنهه 483 488دون دليههل )؟!( ان المههتهم أودع مبلهه  

.هم بنهى علهى وان ههذا المبله  ههو  يمهة دخلهه مهن عملهه فهى ليبيها  1971ببيروت سنة 

هذه المقدمة االفترايية حساب دورة رأم المهال والشه  أن ههذا الهدفاع مهردود بخلهو 

)؟!( المهتهم مهن عملهه  من دليل تطمئن يليه المحكمة وتكون .هروة)؟!( أوراق الدعوى 

جنيههه مصههرى هههى  يمههة مرتبههه  16 980ابههت بههاألوراق ال تتجههاوه فههى ليبيهها وفقهها لل.

 ؟!!« ومكاف ته هنا  خ ل مدة .   سنوات 

 

وهذه العبارات العجيبة التى توهم الحكهم أنهه بهها ي سهل يديهه مهن الهدعوى ومهن 

المهتهم الطهاعن األول ومهن دفاعهه ص  هد تورطهت فهى مخالفهات جسهيمة جهدا جهدا جهداص 

ال.ابههت بههاألوراق ص وخرجههت عههن أبسههط  واعههد وأصههول وخالفههت ب يههر تفطههن عههن 
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االستدالل ص وساهمت من حي  لم تدر ولهم تحتسهب فهى تعريهة العيهوب الجسهيمة التهى 

 شابت الحكم فى كل نواحيه ص وو عت فى عدة أخطاء جسيمة جدا منها :

 

 )؟!( لمجهرد االشهتباه النفسهى( أطر  الحكم عقد بي  المحجر الكائن بهالخمم بليبيها 1)

ودون أن يلهم الحكهـم بههذا العقهـد أو ؟! «  بقول الحكم أنهه مشهكو  فهى صهحته» 

يحط بميمونه ووا عه ص وكان يسيرا علهى الحكهم بهل واجبها عليهه أن يرجه  يلهى 

ويمحصههه ويتحقهه  مههن أمههره  بههل أن يقطهه  بتنحيتههه واطراحههه  هههذا العقههد ويقههرأه

هههو يههمن مسههتندات !!! ص وهههو لههو رجهه  يلههى العقههد و لمجههرد االشههتباه النفسههى

الهدعوى ص واستعريههه بالتفصهيل تقريههر الوكيهل الحسههابى رئهيم اللجنههة المنتدبههة 

مهن التقريهر( ص لعلهم أن ههذا العقهد تهال لعقهد سهـبقه محهرر  43من المحكمة )ا 

ص 42يههمن مرفقههات الههدعوى واستعريههه التقريههر المههذكور ا 12/9/1969

..... )المههتهم( ص  ههـد اشههتريا هههذا بمقتيههاه كههان السههيد ........... والههدكتور ......

المحجههر مههن الشههركة االيطاليههة للمحههاجر مناصههفة فيمهها بينهمهها وعلههى أن يكههون 

مصهههادق عليهههه  12/9/1969للهههدكتور ......... وأن ههههذا العقهههد األول المحهههرر 

اى  بهل  11/7/1991وممهور بختم الجماهيرية العربيهة الليبيهة الشهعبية بتهاري  

ص وذله  يقصهى  10/12/1991بهالقبض علهى المهتهم فهى  تفجير القيية الحاليهة

الهذى  1971ص ولو اطل  الحكهم علهى عقهد بيه  المحجهر المهذكور سهنة  أى اشتباه

مههن التقريههر  43لمجههرد االشههتباه النفسههى واطلهه  علههى مههاورد بشههأنه ااطرحههه 

 سهنة 23أى مهن  9/6/1971الحسابى آنف الذكر ص لعلم ان هذا العقد مبهرم فهى 

تياه باع الطاعن األول لشريكه ........... كامهل حصهته فهى المحجهر ص وأنه بمق

ألف دينار ليبهى ص ولعلهم ـ أى الحكهم ـ  180والمعدات وآالالت الملحقة به نظير 

هههو اخخههر مصههادق عليههه وممهههور بخههتم الجماهيريههة مههن وا هه  هههذا العقههد أنههه 

مصههادق عليههه أى أنههه هههو االخههر  11/7/1991العربيههة الليبيههة الشههعبية بتههاري  
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ص ولهم يكهن  10/12/1991رسميا  بهل تفجيهر القيهية بهالقبض علهى المهتهم فهى 

تههاري  التصههدي  علههى العقههد بخههتم حكههومى  11/7/1991بوسهه  أحههد يتنبههأ فههى 

للجمهوريهة الليبيههـة بههأن هيئههة الر ابههة اإلداريههة سههتقبض علههى الههدكتور ........... 

؛ ولهو أحهاط غير المشروع  وتتهمه بالكسب 10/12/1991بعد . .ة أشهر فى 

الحكهم بهههذه الحقيقههة وتفطههن يليههها وال عههذر لههه فههى عههدم الههتفطن يليههها ألن الههدفاع 

ص  وألن وا هه  العقههد واختامههه تنطهه  بههها ههرع بههها سههم  المحكمههة فههى المرافعههة ص 

نقههول أن وألن التقريههر الحسههابى للجنههة الخبههراء  ههد افصههت فههى ويههو  عنههها .. 

يقة التى العذر لهه فهى عهدم االحاطهة بهها لمها تهورط فهى أحاط بهذه الحق الحكم لو

اطرا  العقد المهذكور لمجهرد االشهتباه النفسهى ودون ان يمحها العقهد يحققهه ان 

 يش  فيه وكان ذل  فى وس  المحكمة ومن واجبها !!

 

هههو تورطههه الشههديد يلههى حههد انكههار اال ههرار الكتههابى ( واخطههر مهها و هه  فيههه الحكههم 2)

كههان اكسههبريم بالتحويههل الصههادر يليههه مههن البنهه  العربههى الصههادر مههن بنهه  امري

ص و ول الحكم خ فا لل.ابهت بهاألوراق والمسهتندات  1971المحدود ببيروت سنة 

يؤيد ماجاء ببنهود ذله  العقهد  )؟!( لم يقدم أى مستند» ان المتهم )الطاعن األول( 

التقريهر )عقد بي  حصته فى المحجر( ؟!!! ص ولو عنى الحكم بمطالعة وتحصهيل 

الحسابى للجنة الخبراء الخماسية المنتدبة من المحكمة لمها تهورط فهى ههذا الخطهأ 

ولهو عنهى الحكهم بمطالعهة وتحصهيل مسهتندات الهدعوى لمها تهورط  ؟!! ..الجسيم 

 «؟!! فى هذا الخطأ الجسيم

 

فكههل مهها أومههرده الحكههم عههن تقههارير لجنههة خبههراء وهارة العههدل الخماسههية             

ص عبههارة عههاجهة  21/10/1992مههن المحكمههة نفههاذا لحكمههها التمهيههدى  المنتدبههة

مهههن الحكهههم : وبجلسهههة  10 اصهههرة مبتسهههرة ال تفهههى بهههأى غهههرض تقهههول ا 
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ندبت المحكمة مكتب خبراء وهارة العدل لحصهر أمهوال المهتهم  21/10/1992

)؟!(  الخبيههروبيههان مصههادرها و ههد أودع  و ههت تملكهههاوأسههرته وتقههدير  يمتههها 

خمسههة ص ولههم ينتبههه الحكههم يلههى أن المنتههدبين  26/7/1993!( بجلسههة )؟ تقريههره

)؟!( ص ولم ينتبه الحكهم يلهى ان ههذه اللجنهة  خبراء ال خبيرا واحدا كما توهم و ال

ال أودعهت . .ههة تقهاير يههخمة احههدها هندسهى وال.ههانى هراعهى وال.الهه  حسههابى 

بههذه التقهارير وألهم  ولهو احهاط الحكهم؟!! ..  تقريرا واحدخا كمها تهوهم الحكهم و هال

بها وتفطن يليها وطال  ودرم أورا ها ومستنداتها ومستندات الهدعوى لمها تهورط 

ا تاما مسهتندا بالهدعوى ال يمكهن انكهاره ص وال  هذا التورط العجيب ولما أنكر انكارخ

عذر فى عدم التنبهه يليهه ألنهه حيهوى ال يفهوت ص وألن دفهاع المهتهم وتقريهر لجنهة 

 د  رع به سم  المحكمة واشار يليه التقريهر الحسهابى المهذكور الخبراء الحسابى 

عدة مرات فى ويو  وج ء بملهمه البند/ .ال.ا مهن التقريهر الهذى تيهمن عمهل 

وااليهرادات المحققهة فهى  1971حتى  1968من  المتهم وهوجته بليبيا فى المدة

جههر عقههد شههراء المح 42ص فبعههد أن اسههتعرض التقريههر المههذكور ا  هههذه الفتههرة

بخهههتم والمصهههادق عليهههه  12/9/1969المهههذكور مناصهههفة مههه  ........... فهههى 

الحاليههة ص واسههتعرض عقههد بيهه    بههل القيههية 11/7/1991الحكومههة الليبيههة فههى 

 بهل القيهية الحاليهة ص اسهتعرض  9/6/1971المتهم حصته الهى ........... فهى 

سهلم أصهله كتهاب بنه  امريكهان اكسهبريم لنهدن الم 43التقرير بدءا من اخهر ا

الى لجنة الخبراء الخماسية المنتدبة مهن المحكمهة طبقها لل.ابهت بمحايهر أعمالهها 

والمو   من رئيم اللجنهة علهى الصهورة اليهوئية باالسهت م  6/6/1993جلسة 

والنظر وبأنه  د تهم يرفهاق األصهل بمحايهر األعمهال رفه  حافظهة المسهتندات ـ 

أورد التقريههر الحسههابى المههذكور ص و 6/6/1993تو يهه  رئههيم اللجنههة ـ التههاري  

بيانهها لهههذا الكتههاب الهههام جههدا الصههادر مههن بنهه  أمريكههان اكسههبريم  43/44ا 

المصههادق عليههها مههن السههفارة االنجليهيههة بالقههاهرة ص ومههن  لنههدن ويحمههل اختامههه
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 28/11/1975وهارة الخارجية المصرية ص أنه  د ورد به تهاري  فهتت الحسهاب 

طهههرف البنههه  العربهههى ... أو السهههيدة ........... ص ص عنهههوان الحسهههاب : ........

دوالر أمريكهى ص  14302.34المحدود ببيهروت لبنهان ص وأن رصهيد الفهتت كهان 

ص وتحويههل تل رافههى مههن هههامبورج وشههكل الوديعههة )مصههدر أو مسههحوب عليههه( 

مائتهان وعشهرة  210 000خمسمائة وتسعين الف مار  المهانى ص   590 000

  علههى الحسههاب ال.ابههت ص وكتههاب البنهه  مو.هه  مههن االف دوالر امريكههى ويهه

ومهههن وهارة الخارجيهههة المصهههرية  17/3/1992السهههفارة االنجليهيهههة بالقهههاهرة 

مههن المكتههب العههالمى للتههأليف والترجمههة فههؤاد  ومرفهه  بههه ترجمههة 21/3/1992

نعمهص وهو مكتب معتمد حسب ال.ابت بالشهادة المرفقة بتقريهر الخبهراء والمشهار 

مسهتندات  43/45لتقرير المذكور ص .هم بعهد أن أورد التقريهر ا با 78يليها ا

كمستشار فنى كيميهائى لمعهرض  12/11/1971تعا د وعمل الطاعن األول فى 

سههجاد الشههرق األوسههط بلبنههان لدراسههة مشههروع ينشههاء مصههن  سههجاد وطنههى فههى 

اط عهه علهى مسهتندين ههامين جهدا ينفيههان أى  44/45لبنهان ص ا.بهت التقريهر ا

المقدمههة مههن الطههاعن األول  6ر ههم /  مقههدمين فههى و ههت مبكههر بالحافظههةيشههتباه 

بعد أيام من القهبض عليهه ص أولهمها عبهارة عهن صهورة  9/1/1992بالتحقي  فى 

يلههى مههدير  15/2/1971خطيههة لخطههاب صههادر مههن الههدكتور ........... مههؤر  

 3000ليههره +  5000دوالر +  1345 البنه  العربههى طالبها منههه ايهافة مبههال 

 يلههههههى حسههههههاب الههههههدكتور ........... . ل المرفهههههه  شههههههيكاتها مهههههه  الخطههههههاب د

دوالر من حسهابه الجهارى يلهى  8000بالبن  المذكور وتحويل مبل  ) الطاعن ( 

مربوطههة لمههدة سههتة أشهههر مهه   1971حسههاب اإلدخههار اعتبههارا مههن أول مههارم 

عههن يمكانيههة فههتت حسههاب جههارى  ومستفسههرا حسههاب أعلههى فائههدة يسههمت بههه البنهه 

تر  بينه وبين هوجتهه أو يمكانيهة اشهتراكها فهى حسهابه الحهالى )مرفه  تحهت مش

كمهها اسههتعرض التقريههر الحسههابى ( ص 9/1/1992ـ  6بحافظههة المههتهم /  6ر ههم/
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آنفهة  6بذات الحافظة ر هم/ 7مستندا هاما آخر مقدما تحت ر م/ 45المذكور ا 

ت بلبنهان ر هم الذكر ص عبارة عن خطاب صادر من البن  العربى المحهدود ببيهرو

مرسههل للمههتهم علههى عنوانههه مصههن  األسههمنت ـ  13/7/1971مههؤر   83758

باإلشههارة يلههى كتههابكم المههؤر  » الخمههم ـ طههرابلم بليبيهها ص وورد بههه االتههى : 

لحساب مربهوط لسهنة كاملهة سعر الفائدة الخاا باستفساركم عن  20/6/1971

ههههذه العملهههة غيهههر  ص نفيهههد أن أسهههعار فوائههد بمبلهه  عشهههرين ألهههف دوالر أمريكههى

مستقرة وبتقلب مستمر لذل  ال يمكن االرتباط بها اال بتاري  االتفهاق علهى الهربط 

وحسب أسعارها عالميا بتاري  االتفهاق وا صهى نسهبها نعطيهها خه ل سهنة كاملهة 

 000وفى حالة الموافقة نرجهو سهرعة الهرد لنقهوم بتحويهل مبله  % سنويا 6هى 

 88770لحسههابكم اإلدخههار ر ههم  31905 دوالر مهن حسههابكم الجههارى ر ههم 20

شرط عهدم ت ييهر أسهعار ههذه الفائهدة ص وأيهاف  لربطه بالشروط المذكورة أع ه

أنه يتيهت مهن ههذين المسهتندين السهابقين أن األمهوال التهى تقرير اللجنة المذكور 

كانت مودعة بالبن  العربى المحدود ببيهروت لبنهان فهى أوائهل السهبعينات تخها 

  حسهههاب ايهههرادات الهههدكتور ........... 45ص .هههم أيهههاف التقريهههر ا ........... 

مرتبههه ومكافأتههه .ههم حصههيلة بيهه  حصههته بههالمحجر بناحيههة الخمههم  ) الطههاعن ( 

دينهار ليبههى وأن مجمهوع المرتبههات وحصهيلة البيهه  يسهاوى بالههدوالر  180 000

جنيههه  272 399 8دوالر أمريكههى تعههادل بالمصههرى  633 488 1األمريكههى 

السههتعراض خطههاب بنهه  أمريكههان اكسههبريم  49وعههاد التقريههر ا  مصههرى ص

وما ورد فيه من أنهه  هد تهم تحويهل المبهال   28/11/1975سالف الذكر المؤر  

 التاليههة مههن البنهه  العربههى ببيههروت يلههى بنهه  أمريكههان اكسههبريم باسههم ........... 

دوالر  210 000دوالر أمريكهى +  14 302 34وههى وهوجتهه  ( الطاعن) 

مار  المانى تساوى بعد تحويل الماركهات يلهى دوالرات  590 000مريكى + أ

دوالر أمريكى وأص هذا المبل  ي.بت صحة المبله  المهودع فهى  622 950 94= 
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وأن هذا المبل  األخير تهم تحويلهه مهن بيهروت  1971البن  العربى ببيروت سنة 

حتهى  1975ايهة يلى لندن كوديعة فى بنه  أمريكهان اكسهبريم فهى الفتهرة مهن نه

بهدأت التحههوي ت مهن لنههدن يلههى  14/8/1984ص وأنههه اعتبهارا مههن 1983نهايهة 

 : بفوائد وفقا ل تى ( الطاعن ) مصر لحساب الدكتور ........... 

 

 دوالر 42360.66=  % فائدة  6.8×  دوالر  622950.94 : 76سنة 

 دوالر 46571.81=  % فائـدة  7×  دوالر  665311.60 : 77سنة 

 دوالر 56950.67=  % فائـدة  8×  دوالر  711883.41 : 78سنة 

 دوالر 76883.40=  % فائدة  10×  دوالر  7688340.08 : 79سنة 

 دوالر 101486.1=  % فائدة  12×  دوالر  845717.49 : 80سنة 

 دوالر 132608.5=  % فائدة  14×  دوالر  947203.59 : 81سنة 

% 10.8×  والر د 1079812.10 : 82سنة 

 فائدة 

 دوالر 116619.7= 

% 11.8×  دوالر  1196431.8 : 83سنة 

 فائدة 

 دوالر   141178= 

 ( 1/1/1984) رصيد   دوالر  1337610.8 : 84سنة 

 

 

التحههوي ت التههى تمههت بالعملههة »  67ووفقهها لل.ابههت بههالتقرير الما.ههل ا              

تمهت التحهوي ت يتيهت أنهه « ى مصهر األجنبية مهن بنه  أمريكهان اكسهبريم يله

 : ) الطاعن ( اختية يلى مصر خصما من حساب الدكتور ...........

 14/8/1984 حق دوالر  50 000

 23/8/1984 حق دوالر  137 000

 13/9/1984 حق دوالر   143 000

 10/10/1984 حق دوالر  170 000
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 21/1/1985 حق جنيه استرلينى  17 000

 31/1/1985 حق ر دوال 200 000

 21/3/1985 حق دوالر  100 000

 

 أى أن الدوالرات المحولة يلى مصر من لندن من حساب الهدكتور .........             

 14/8/1984وفقا الشعارات بن  أمريكان اكسبريم فى المهدة مهن ) الطاعن ( 

 .مانمائة ألف دوالر  800 000هى  21/3/1985حتى 

 سبعة عشر ألف جنيه استرلينى  17 000             

 (49/50) انتهى ما نقلناه من تقرير اللجنة الحسابى ا       

 

موجهههود ومطههرو  علهههى الههذى أنكهههره الحكههم  « المسهههتند »وحاصههل ذلهه  أن         

.ابت ومطرو  على المحكمهة ص وأنهه لهيم صهحيحا «  التحويل »وأن ص المحكمة

  لههم يقههدم أى مسههتند )؟!( يؤيههد مهها جههاء مهها هعمههه وأورده الحكههم مههن أن  المههتهم

ببنود ذل  العقد )عقد بي  حصته فى المحجر( وأنه ليم صحيحا ويخالف ال.ابهت 

بهههاألوراق ماهعمهههه وأورده الحكهههم مهههن ينكهههار غريهههب عجيهههب لط هههرار الكتهههابى 

الصههادر عههن بنهه  امريكههان اكسههبريم بالتحويههل الصههادر يليههه مههن البنهه  العربههى 

 . 1971نة المحدود ببيروت فى س

 

تههورط الحكهههم فههى يههههدار واطههرا  مههها ورد بتقريههر لجنهههة خبههراء وهارة العهههدل  ـ3

أن يحصههله ودون أن يحههط بههه ودون أن يههورد ميههمونه ومههؤداهص الحسههابى دون 

 ورط الحكم فى فساد االستدالل ومخالفة ال.ابت باألوراق. وذل   صور

 

ابى أنهه أورد وصهفخا للمحجهر نسب الحكم يلى تقرير لجنهة الخبهراء المنتدبهة الحسه ـ 4

و هد سهاند المحكمهة فهى ارتيابهها » ص وذله  يقهول الحكهم : « مهعهوم »وبيعه أنه 
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)؟!( فهى ذلهه  العقههد مها أورده الخبيههر الحسههابى فهى تقريههره أنههه نظهرا لعههدم تقههديم 

!!! ص  لمهعههومالمههتهم أيههة مسههتندات تفيههد تحويههل مسههتحقاته فههى أربهها  المحجههر ا

كههم ناسههبا ييههاه يلههى تقريههر الخبيههر الحسههابى يخههالف ال.ابههت وذلهه  الههذى أورده الح

بهههاألوراق وخطهههأ فهههى اإلسهههناد ألن التقريهههر المهههذكور لهههم يصهههف المحجهههر بأنهههه 

مهعوم؟! ولهم يصهف عقهد بيه  المحجهر بأنهه مهعهوم ؟! بهل ا هر ههذا العقهد وأ هر 

 . « وجوده واطمأن يلى وا عة البي  وتحويل حاصله على نحو ما سلف بيانه

 

احتجههاج الحكههم بعههدم احتسههاب تقريههر لجنههة الخبههراء الحسههابى أربهها  تشهه يل و ـ 5

هههو المحجههر يههمن االيههراد إلنكههار حصههيلة بيهه  المحجههر )الههذى أ ره التقريههر( 

ص ذلهه  أن  احتجههاج فههى غيههر محلههه وال سههند لههه وينطههوى علههى  يههام مهه  الفههارق

يرادات  هد تشدد التقرير الحسابى المذكور بعدم احتساب أربا  التش يل يمن اإل

يجد مبرره فى أن األربا   د تحد  و د ال تحد  ناهي  بتحديهد  يمتهها الفعليهة ص 

وفى أن األربا  الشهرية  د تسهتهل  وتنفه  ص فيه  عهن أنهه ص لطهـول الو هت لهم 

تقدم مسـتندات بتحهـويل  يمتهها ص ووايهت جهـدا أن ذله  ال ينسهحب وال يمكهن أن 

لمحجههر ألنههها وا هه  حاصههل .ابههت و.ابههت ينسهحب علههى حصههيلة بيهه  المههتهم فههى ا

 ييداع وتحوي ت  يمته بمستندات مقدمة أكيدة على نحو ما سلف من البيان.

 

هههذا ويذ عههاب الحكههم مهها سههلف بيانههه مههن أخطههاء طويههت علههى  صههور ومخالفههة 

لل.ابت باألوراق وخطأ فهى اإلسهناد وفسهاد اسهتدالل ص فهإن الحكهم هاد عليهها أنهه تهورط 

دون أن يكلههف خههاطره ببحهه  وتمحههيا وتحقيهه  مهها اء العجيبههة فههى كههل هههذه األخطهه

تورط فى ينكاره أو تورط فى نفى وجهوده أو اشهتبه وارتهاب فيهه مهن مسهتندات تمسه  

بها الطاعن األول وأيهده وا ه  المسهتندات وتقريهر لجنهة الخبهراء الحسهابى الهذى اتخهذه 

واعهرض به  سهبب الحكهم ولهم يهتفطن يلهى ميهمون  الطاعنون دفاعا لهم ولم يحط بهه

باإلخ ل بح  الدفاع فيه  عهن القصهور ومخالفهة  وال مبرر عنه ص وهذا يعيب الحكم
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 ال.ابت باألوراق والخطأ فى اإلسناد وفساد االستدالل.

 

ـ و د و   ذل  فهى أمهر حيهوى ههام ومهؤ.ر جهدا فهى مويهوع االتههام التصهاله 

وههى المحهه  يهرادات المهتهمالتهى تطهورت منهها ي «بالخميرة »وكما أ ر الحكم نفسه ـ 

فى مشهروعية .روتهه مهن عدمهه ص ولمها كهان ذله  ص وكانهت األدلهة فهى المهواد الجنائيهة 

متساندة يكمل بعيها بعيخا بحي  اليمكن التعهرف علهى مبله  اخ.هر الهذى كهان للهدليل 

الفاسد فى عقيدة المحكمة ص فإن مها عهاب الحكهم يهيهل  يهاءه مهن األسهام ويسهتوجب 

 نقيه .

 

َجهَالثالثَ:َفيماَيتعلقَبالإيــراداتَأيضــاَالو

ــأوراقَوفســادَ ــدفاعَومخالفــةَالثابــتَبال ــالَبحــقَال القصــورَوالإخل

الاستدلالَباستبعادَالحكـمَالإيراداتَالثابتةَالمحققةَمنَالمضاربةَ

َبالخــارجَ.
َ

فقههد رفههض الحكههم المطعههون فيههه ذلهه  الشهه  الهائههل مههن االتهههام و يمتههه بالعملههة 

.ر من ستين مليهون جنيهه ههذا الشه  البهاره فهى  هرار اإلحالهة بالهدوالرات المصرية أك

األمريكية وبالجنيهات االسترلينية وبالماركهات األلمانيهة وبالينهات اليابانيهة وبالفرنكهات 

السويسرية وبالرياالت السهعودية وبالفرنكهات الفرنسهية ورفهض بهذل  واسهتبعد مها فهى 

المتهم باشت اله فهى الميهاربة بالخهارج مه  جناها  هذا الش  الهائل من االيرادات التى

شههههركتى .......... و.......... والبنههههو  والمؤسسههههات الماليههههة بعههههد تنحيتههههه بههههالقرار 

كل ذل  رفيه الحكهم بالعبهارة المقتيهبة وانقطاعه عن أى عمل للدولة ..  28/2/88

 :من الحكم المطعون فيه ونصها 12العجيبة الواردة فى نهاية الصحيفة 

 

رابعخا ـ ال تطمئن المحكمة لدفاع المتهم فى شأن عمله خهارج الهب د بعهد سهنة » 

« ويساورها الشه  فهى صهحة دخلهه وفهى المسهتندات المقدمهة فهى ههذا الشهـأن  1988
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فههى حههين أن معظههم المسههتندات ميههبوطة ب يههر ترتيههب بمنهههل المههتهم بمعرفههة الر ابههة 

ص المشهروع كمها جهاء فهى أدلهة ال.بهوت اإلدارية ومقدمهة منهها ومهن يدارة الكسهب غيهر 

وتل  الستون مليونا وهيهادة مهن الجنيههات المصهرية المترجمهة عهن تله  الم يهين مهن 

العمهه ت األجنبيههة الحههرة هههى الجانههب األعظههم واألخطههر فههى  ههرار اإلتهههام الموجههه 

» للطههاعن األول فههى جنايههة الكسههب غيههر المشههروع مويههوع الطعههن ص و ههد ورد فههى 

كسههب غيههر  1991لسههنة  11شهههود اإل.بههات وأدلههة ال.بههوت فههى الجنايههة   ائمههة أسههماء

» مهها نصههـه:  12وا 11ا« كلههى شههمال القاهههـرة  1992لسههـنة  790مشههروع 

 : كشف تقرير السيد ........... الخبير البنكى اختى

 

يعمههل فههى نشههاط الميههاربة فههى الههذهب والعمهه ت األجنبيههة ( أن المههتهم )الطههاعن( 1)

وأن لهههه حسهههابات ببنههه  فريرليهههون ( 2ماليهههة متخصصهههة بلنهههدن ) مؤسسهههات بمعرفهههة

وأنههه بههدأ نشههاطه فههى ( 3ص وبنهه  / أمريكههان اكسههبريم بلنههدن ) بجنييههف ـ سويسههرا

بتحويهل سهبعة عشهر مليهون دوالر أمريكهى مهن بنه   1990مياربة فى أواخهر عهام 

بلنهدن اكسبريم بلندن ويلى مؤسسة شيرسهون  فرير أولين بجنييف ص يلى بن  أمريكان

 وأنه حق  خسائر من نشاطه فى مجال المياربة فى حهدود عشهرة م يهين دوالر( 4)

دوالر  141 042وأحجهار كريمهة بمبله   ذههب 1983وأنه اشهترى خه ل عهام ( 5)

اسههترلينى  67 000سههجلت مشههتروات المههتهم مبلهه   1989أمريكههى فههى خهه ل عههام 

فههاخرة بلنههدن  يمتههها  شههق  وكشهفت األوراق الميههبوطة لههدى المههتهم أن لههه .هه  ( 6)

( ولهم يتبهين أن المهتهم يعمهل فهى مجهال االسهت.مارات 7جنيه مصهرى ) 3 892 700

وحقهه  المههتهم خسههائر فههى الميههاربة علههى ( 8) سههوى نشههاطه فههى الميههاربةالدوليههة 

جنيهه  9581دوالر أمريكهى  10 392 537ر 35 هدرها  1990خ ل عهام الذهب 

مههن كشههوف الحسهههابات مههن الخههارج بمبهههال   وتوجههد مجموعهههة واردة( 9اسههترلينى )

 . « يخمة بأر ام حسابات بدون أسماء للعم ء
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 من  ائمة أدلة ال.بوت وشهود اإل.بات تحهت عنهوان  21ص  20وجاء فى صفحة 

دوالر  800 000( 1« ) حسههههابات فههههى بنههههو  ومؤسسههههات خههههارج الجمهوريههههة »

 1988تههرة مههن سههبتمبر معههام ت المههتهم )الطههاعن( خهه ل الف عوائههد نتيجههةأمريكههى 

مؤسسة مالية تسمى كابكوم مقرها لندن حسبما جاء بتقريهر  1989وحتى فبراير سنة 

دوالر  1 050 000( 2. ) 116مسههههتند ر ههههم  14/1/1992الخبيههههر البنكههههى فههههى 

ـ  89)حسهبما جهاء بهذات التقريهر ر هم  نتيجة التداعى م  شركة كابكوم بلندنأمريكى 

ومتحصه ت مار  المانى عوائد  120 365ر10( 3( )94ـ  93ـ  92ـ  91ـ  90

 058ر 85( 4)حسهبما جهاء بهذل  التقريهر( )نتيجة التداعى م  مؤسسة كابكوم بلندن 

 ومتحصهه ت نتيجههة التههداعى مهه  مؤسسههة بلنههدنجنيههه اسههترلينى  يمههة عوائههد  188

دوالر أمريكى رصهيد المهتهم  5 183 669ر 84( 5( )حسبما جاء فى ذل  التقرير)

فى حسابه م  بنه  أمريكهان اكسهبريم لنهدن )حسهبما جهاء  24/7/1991فى  الطاعن

 ( .189بذل  التقرير المستند ر م 
 

ـَثمَتحتَعنوانَمجموعةَمنَكشوفَالحسـاباتَغيـرَمعلـومَمـنَأى2َ

َبنكَلكنَباسمَالمتهمَالطاعنَواسمَزوجتهَ:َ
َ

 باسهههم المهههتهم )الطهههاعن( 107174جنيهههه اسهههترلينى الحسهههاب ر هههم  91 544( 1)

 693( 2تقريهر الخبيهر المهذكور( ) 31)مستند ر م/ 11/10/1991وهوجته بتاري  

باسهههم المهههتهم )الطهههاعن( وهوجتهههه بتهههاري   107166دوالر أمريكهههى حسهههاب  315

دوالر أمريكهههههههى حسههههههههاب  732 000( 3( )30)المسهههههههتند ر هههههههم/ 14/1/1992

)المسههههتند  11/1/1991باسههههم المههههتهم )الطههههاعن( وهوجتههههه بتههههاري   30023001

باسههم المههتهم  76083321مههار  ألمههانى الحسههاب ر ههم  126 312( 4( )29م/ر هه

 (.92)الطاعن( وهوجه )مستند ر م/
 

منَقائمةَأدلـةَالثبـوتَوردَتحـتَعنـوانَ:َمجموعـة22ََوفىَصَ

مــنَكشــوفَالحســاباتَبأرقــامَحســابَفقــطَدونَأســماءَعملــاءَوغيــرَ
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 : معلومَواردهَمنَأىَبنك

 
تقريههر الخبيههر البنكههى  3159800سههاب ر ههم دوالر أمريكههى الح 6 244 527( 1)

 ( .26)مستند ر م/

بتهههههههههاري   31598001دوالر أمريكهههههههههى الحسهههههههههاب ر هههههههههم  1 560 207( 2)

 ( .26تقرير الخبير البنكى )مستند ر م/ 11/10/1991

بتهههههههههاري   107239يهههههههههن يابهههههههههانى الحسهههههههههاب ر هههههههههم  1 148 083 363( 3)

 (.15تقرير الخبير البنكى )مستند ر م/ 11/10/1991

 11/10/1991بتههههاري  107212مههههار  ألمههههانى الحسههههاب ر ههههم  187 217( 4)

 (.24تقرير الخبير البنكى )مستند ر م/

 14/1/1992بتههههاري   104485دوالر أمريكههههى الحسههههاب ر ههههم  625 997( 5)

 (.23)مستند ر م/

 11/10/1991بتهههاري   104639جنيهههه اسهههترلينى الحسهههاب ر هههم  44 883( 6)

 (.23)مستند ر م/

 

التهى أصهدرت الحكهم المطعههون  لم بهين االتههام والهدفاع أمهام المحكمهةفمهن المسه

فيههه تأسيسهها علههى مهها  دمههه االتهههام و دمههه خبههراء وهارة العههدل الههذين اسههتعانت بهههم 

شهفويخا محكمة الجنايات بهيئتهها السهابقة وعلهى دفهاع المهتهم أمهام المحكمهة فهى جلسهتها 

للمحكمههة مههن الههدفاع ص  ابيههة المقدمههةوكتابههة وحههوافظ مسههتنداته الههذاخرة ومذكراتههه الكت

ومهن البحه  الههد ي  الشهامل الهذى  امههت بهه لجنهة الخبههراء الخماسهية المنتدبهة وسههجلته 

بالبنههد الحههادى عشههر مههن ومنههها حكههم المحكمههة العليهها االنجليهيههة مؤيههدخا بالمسههتندات ص 

 التقريهههر الحسهههابى عهههن عمهههل المهههتهم بالبورصهههة مههه  شهههركة .......... و.......... ص

مهن أسهباب ههذا الطعهن ونحيهل  24حتهى  19والساب  عرض موجهه بالصفحات من 

 1988نقول أنه يبين من ذل  كلهه أن الطهاعن فهى السهنوات مهن يليها ت فيخا للتكرار ص 
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كهان يعمهل  1982وبعد يبعهاده عهن رئاسهته لشهركة .......... فهى فبرايهر  1992يلى 

صهة فهى عمليهات متعهددة كبيهرة مهن فى نشاط الميهاربة فهى العمه ت فهى الخهارج خا

وذلهه   11/10/1991و 24/7/1991ص وفههى  1989حتههى فبرايههر  1988سههبتمبر 

فهههى م يهههين الهههدوالرت األمريكيهههة والجنيههههات االسهههترلينية وغيرهههها مهههن الفرنكهههات 

السويسرية والينات اليابانية ص وفى هذه المدة نفسها تخرجت كريمتاه فهى لنهدن ص وكهان 

ا كريمهها الئقخهها فكانههت  ههد تركهههت نظرتههه علههى ذلهه  المصههدر لههه ولهمهها هنهها  مقههر

الخارجى الهائل الذى بات يدر عليه مهن الم يهين التهى لهم يكهن يحلهم بهها مربوطها فهى 

فوجهههه بعهههض فوائهههد ذلههه  المصهههدر  1988رئاسهههة الشهههركة ..........  بهههل فبرايهههر 

 90و 89و 88الخارجى الهائل ما مكنه من شهراء مها اشهتراه فهى مصهر فهى سهنوات 

 . ص وكان بعيد كل البعد عن وهارة اإلسكان ودسائسها وشركاتها 1991و

 

و.بوت ذل  المصدر المالى الخارجى الهائل جدا فى تقرير لجنة الخبيهر البنكهى 

وفى تقريرلجنة خبراء وهارة العدل الذين لجأت يلهيهم محكمهة الجنايهات تشهكيل سهاب  

م الهيئهة التهى أصهدرت الحكهم المطعهون مختلف ص وفى بيانات دفاع الطهاعن األول أمها

فيه الشفوى والكتابى والمستندات العديدة المقدمة يمن حوافظه ـ ههذا ال.بهوت القهاط  

المههان  ـ لوجههود جنايههة كسههب غيههر مشههروع مههن يجتههراء الطههاعن األول علههى أمههوال 

الشههركة .......... التههى كانههت  بههل أن يرتقههى الطههاعن األول يلههى رئاسههتها غار ههة فههى 

لههديون فربحههت تحههت رئاسههته .ههم ربحههت .ههم هدادت أرباحهها ص .ههم عههادت ف ر ههت عنههد ا

 .!!! مليون جنيه من الديون 150تنحيه عن رئاستها فى 

 

نقول أن ال.بوت القاط  المان  من وجود جناية ذل  الكسب غيهر المشهروع ص لهم 

بهة فهى أسهبابه يجد الحكم المطعون فيه وسيلة للتخلا المتعمد منه يال تل  العبارة الكئي

ص و د است ر ت أسبابه نيفا وعشرين صحيفة ص ونعود فنهذكر مادتهها فهى نهايهة صهفحة 

رابعخهها ـ ال تطمههئن المحكمههة لههدفاع المههتهم فههى شههأن عملههه خههارج  ». مههن الحكههم  12
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ص ويساورها الشه  فهى صهحة دخلهه ص وفهى المسهتندات المقدمهة  1988الب د بعد سنة 

عبهارة الصهماء البكمهاء تصهور الحكهم المطعهون فيهه تمكنهه وبههذه ال« . فى هذا الشهأن 

 !!! من يدانة الطاعن وأسرته

 

نعههود فنههذكر بمهها أحههت  بههه الههدفاع كتابههة ومشههافهة أمههام محكمههة الجنايههات فههى 

مههن  14/1/1992جلسههات المرافعههة مههن خلههط الخبيههر البنكههى .......... فههى تقريههر 

يلههى  1988سههنوات مههن وجههود حسههابات يههخمة للطههاعن ببنههو  خههارج مصههر فههى 

ملكيههة الطههاعن األول ص وهههذا ال ييههير الطههاعن بههل يبههرئ  نسههبها جميعهها يلههى 1992

ساحته من الكسب غير المشروع .م هو خلط ساذج بهين مها للطهاعن األول يهمن ههذه 

الحسابات من نصيب شخصى خاا به فيها ص وبهين األمهوال المويهوعة تحهت يدارة 

لشهركة .......... فهى بورصهة لنهدن وبهين عمليهات الطاعن كمدير لعمليهات الميهاربة 

المسههت.مرين لتلهه  الشههركة ص يذ لههم تكههن تلهه  المعههام ت فههى بورصههة لنههدن أو غيرههها 

بحساب الطاعن األول الذى لم يكن شريكا فى رأم المال ص بل كان فقهط ذا حصهة فهى 

قهت نفهاذا % من األربا  التهى تحق50األربا  التى تتحق  نتيجة عمله وذل  بما يعادل 

للعقد المبرم بينه وبين شركة .......... وتعام ته نيابة عنه م  شهركة .......... لتنفيهذ 

عمليات المياربة حي  أن التعامل فى البورصة فى النهاية هو لصهالت مجموعهة مهن 

 .مست.مرين أو المياربين
 

ة ميهبوطة بمعرفهة الر ابهة اإلداريهونعود فنذكر أن معظم مسهتندات الميهاربة 

فى منهل المهتهم ب يهر ترتيهب سهاب  ص ومقدمهة منهها مهن يدارة الكسهب غيهر المشهروع 

 أنههه  12وأن مههن يههمن المسههتندات التههى يقههوم الحكههم بالعبههارة البكمههاء العجيبههة ا 

مهن  1990لسهنة  275ال يطمئن يليها ص ويساوره الش  فيها حكم صادر فهى الهدعوى 

 ........ التههى خولههت الههدكتور ..........محكمههة العدالههة العليهها بلنههدن صههالت شههركة ..

ي امة ومباشرة جمي  الدعاوى القيهائية نيابهة عهن الشهركة فرفه  تله   (الطاعن األول)
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بهإلهام شهركة  7/2/1991الدعوى يد شركة .......... حي   يت المحكمة بجلسة 

دوالر أمريكههى .ابههت بمسههتندات  1 050 000.......... المههدعى عليههها بههدف  مبلهه  

وههو حصهيلة المسهتح  لهه  ( الطهاعن ) مية تحويله يلهى حسهاب الهدكتور ..........رس

 .بههالحكم المههذكور علههى شههركة .......... عههن األربهها  التههى حققههها الههدكتور .........

فى المياربة ال.ابتة فى الحكهم وبعديهد مهن المسهتندات الميهبوطة بمنهلهه  ( الطاعن )

للمههتهم واستعريههها تقريههر لجنههة الخبههراء  18ص  17والمسههتندات المقدمههة بالحههافظتين 

مههن هههذا الطعههن ص وكلههها  24حتههى ا  19الحسههابى علههى مهها سههلف بيانههه مههن ا 

مسههتندات يمكههن التحقهه  منههها والرجههوع فههى حالههة الشهه  يلههى الجهههات الصههادرة منهههاص 

لذل  فأنه ال يصهت فهى عقهل عا هل يطهرا  كهل ههذه المسهتندات الرسهمية ومهن يهمنها 

ورته الرسههمية صههادر عههن محكمههة العدالههة العليهها بلنههدن بمقولههة عههدم حكههم مو.قههة صهه

وهههو شهه  غريههب فريههد عجيههب اتخههذه الحكههم ذريعههة ؟!!!!!!  االطمئنههان والشهه  فيههها

 !!!!! إلهدار ييرادات .ابتة محققة تقرب من عشرة م يين جنيه مصرى

 

يهون مل 17ويبين من فحا تقرير لجنة خبراء وهارة العدل الخماسية أن مبله  

يلههى ينههاير  1990دوالر أمريكههى المحولههة مههن حسههابات سويسههرا مههن ديسههمبر سههنة 

كانت تحوي ت بتعليمات من الطاعن األول بصفته فقط المفهوض مهن الشهركة  1991

ومهن  بلهه تقريهر  (18و 17حافظة مستندات الطاعن األول بر مهى )صاحبة الحساب 

المويهوع بالتفصهيل مه  ( حيه  بحه  ههذا 72يلى ا 16خبراء وهارة العدل )ا 

سؤال الطهاعن عهن المتوسهط الشههرى الهذى كهان يتقايهاه فهى فتهرات عملههم بهإنجلترا 

 1991حتههى ابريههل  1988ألههف جنيههه اسههترلينى شهههريا مههن شهههر ينههاير  70وهههو 

و ههد ص )وجملهة مها تقيههاه الطهاعن األول فههى تله  المههدة و. .مائهة وسههتون ألهف دوالر 

جملهة ههذا المبله  بمليهونين وخمسهمائة  78العهدل احسب تقرير لجنة خبهراء وهارة 

 ( .ألف دوالر
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وبنهههاءخ علهههى البحههه  الجهههدى الشهههامل التهههى أجرتهههه لجنهههة خبهههراء وهارة العهههدل 

أن .ههههروة  156ص ا 127الخماسهههية المنتدبهههة مهههن المحكمههههة ص .بهههت بتقريرهههها ا

بالجنيههات  11/12/1991الطاعن األول المشهروعة ههو وأسهرته فهى تهاري  الهتحفظ 

 لمصرية تحوي  أو أصالة :ا

 

 ـــــــــــجــــ

 أرصدة عند البنو  المصرية واألجنبية  2 201 522

 يمههة العقههارات وفقهها للمههدون بتقريههر لجنههة خبههراء وهارة العههدل  3 163 871

 الهندسى المودع أ.ناء المحاكمة .

 

 يمة األطيهان الهراعيهة وفقها للمهدون بتقريهر لجنهة خبهراء وهارة  944 995

 عدل الهراعى أ.ناء المحاكمةال

 ـــــــــــــــــ

فقط سهتة مليهون و. .مائهة وعشهرة ألهف و.مانيهة و.مهانون جنيهها  6 310 388

وهههو يم.ههل األمههوال ال.ابتههة والمنقولههة والمسههند ملكيتههها للطههاعن 

 األول وأسرته بموجب تقرير لجنة خبراء وهارة العدل. 

 

نظههيم الر ابههة علههى عمليههات النقههد بت 1947لسههنة  80و ههد أل ههى القههانون ر ههم 

لسههنة  97بههبعض األحكههام التهريههب ص بالقههانون ر ههم  1957لسههنة  98والقههانون ر ههم 

الههذى  1994لسههنة  38بالقههانون ر ههم  1976لسههنة  97وال ههى القههانون ر ههم  1976

 1976لسهنة  97منه على يل اء القانون ر هم  14أل ى تل  القوانين يذ نا فى المادة 

ص ونها فهى مادتهه األولهى علهى  1994لسهنة  38لف أحكهام القهانون هو كل حكم تخا
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 .يط ق حرية األفراد الطبيعيين واالعتباريين فى مصر فى التعامل بالنقد األجنبى

 

أن يطه ق الحريهة الكاملهة فهى التعامهل بالنقهد ولم يلتفت الحكم المطعون فيه يلى 

فههذا  بههل صههدور الحكههم الههذى أصههبت نا 1994لسههنة  38األجنبههى فههى مصههر بالقههانون 

المطعون فيه ص  د استوجب يصدار النائب العام منشهوره يلهى أعيهاء النيابهة بتفهويض 

الهرأى للمحكمههة فههى  يهايا النقههد األجنبههى المتداولههة واإلفهراج عههن المحكههوم علههيهم أن 

 1971كانوا فى السهجن ص فهإذا كهان الطهاعن األول لهم يهذكر فهى ي هرارات الذمهة سهنة 

راته بالعملة الليبية فى لبنان ص .م وتحويله يياها بالهدوالر أو االسهترلينى وما بعدها مدخ

يلى جنيهف أو يلهى لنهدن بعهد تهدهور األحهوال اال تصهادية واألمنيهة فهى لبنهان مهن ذله  

الو ت الم اليوم فذل  أمهر طبيعهى شهاركه ويشهاركه فيهه كهل مصهرى وكهل مهن عهاع 

ة الحرة للحكومة المصرية ب.ل   يمتهها فهى فى مصر ـ ألن االلتهام ببي  العملة األجنبي

 .التعامل التجارى ـ خسارة فاحشة ال تطاق

 

أنهه مهمها اتسهعت السهلطة .م نعود فنقول أن من المقرر فى فقه القانون و يهائه 

التقديريههة للقايههى فههى ر ابههة تقريههر الخبيههر واسههتمداد ا تناعههه منههه فههإن لهههذه السههلطة 

لسلطة تحكما وانمها يتحهرى بهها مهدى جديهة التقريهر حدودها فالقايى ال يستعمل هذه ا

ومقدار ما يوحى به من .قة ويتبه  القايهى فهى ذله  أسهاليب االسهتدالل المنطقهى التهى 

يقرها العلم ويجهرى بهها العمهل القيهائى ص وال يجهوه للقايهى أن يأخهذ بتقريهر يال يذا 

ر  رأى عريهههه فهههى الجلسهههة وأتههها  للخصهههوم منا شهههة ص ويذا رأت المحكمهههة أن تطههه

الخبير فعليها أن تستند يلى اعتبارات فنية و د يقتيى ذل  ندب خبيهر آخهر ص ومهن .هم 

لم يكن سائ ا أن تهدر االعتبارات الفنية التى أ ام عليها تقريره استنادا يلهى  هول شهاهد 

)كتاب األستاذ الدكتور محمود نجيب حسنى ـ  ال اختصاا له بتقدير هذه االعتبارات

وأحكهام محكمهة  482و 481ـ ا 1988راءات الجنائيهة ـ طبعهة شر   هانون اإلجه



519 

 

 27النقض المشار يليهها فهى الصهحفتين المهذكورتين خاصهة حكهم محكمهة الهنقض فهى 

 183مجموعة أحكهام محكمهة الهنقض السهنة السادسهة عشهر ر هم  1965ديسمبر سنة 

ص  219السهنة ال.ال.ههة والعشههرين ر ههم  1972أكتههوبر سههنة  8ص وحكمهها فههى  957ا

 139السههههنة ال.ال.ههههة وال. .ههههين ر ههههم  1983مههههايو سههههنة  26ص وحكمههههها  987ا

 ( وهذه كلها صادرة فى  يايا كسب غير مشروع.691ا

 

القصورَوالإخلالَبحـقَالـدفاعَوفسـادَالاسـتدلالَوالخطـأَ:ََالوجهَالرابع

ــاَ َـَحيــثَل فــىَتأويــلَوتطبيــقَالقــانونَبــافتراحَالحكــم

الأولَوأررتهَحرامَموضعَللافتراحَـَأنَكلَثروةَالطاعنَ

ومنَكسبَغيرَمشروعَوقعودهَقعوداَغريباَعنَالتعرحَ

واحتسابَأىَإيراداتَلأىَمنَالطاعنَالأولَأوَالطاعنـاتَ

الأربعـةَمـعَأنَلكــلَمـنهمَشخصـيةَمعنويــةَوذمـةَماليــةَ

َ؟!!!َمستقلةَوايراداتَثابتةَمحققةَلاَمجالَلإنكارها
َ

فى حصهر وتقهويم ال.هـورة وفهى  افترض الحكم الذى أخطأ األخطاء سالفة البيان

اسههتبعاد عنصههرين هههامين مههن عناصههر ييههرادات الطههاعن األول ص افتههرض حيهه  ال 

مويهه  ل فتههراض أن كههل .ههروة الطههاعن األول وأسههرته حههرام فههى حههرام وأنههها كلههها 

مه  يلهامهه فهى  م.لههامتحصلة من كسب غير مشروع ص فقيى بت ريم الطهاعن األول 

أييا ص دون أن يخصم من ههذا المبله  الهذى  هدر  م.لهابرد مواجهة الطاعنات األربعة 

ايههرادات  فأهههدر وتجاهههل بههذل  كههلبههه ال.ههروة مليمهها واحههدا كههايراد .ابههت مشههروع ص 

الطههاعن األول مههن رواتههب ومكافهه ت وحههوافه وبههدالت سههفر خهه ل عمههره الههوظيفى 

مههن تقريهههر لجنههة الخبههراء الحسهههابى( وأهههدر وتجاهههل كهههل  88ـ  81الطويههل )ا 

مهن التقريهر  52ـ  41رادات الطاعن األول من عملهه .ه   سهنوات فهى ليبيها )ا يي

ودائه  الطهاعن األول  وأهدر وتجاههل مها درتههأسباب الطعن( ص  15الحسابى( ـ )ا 

مها دره علهى الطهاعن األول اسهتيراد  وأههدر وتجاههلبالبنو  من فوائهد .ابتهة محققهة ص 

بتههها تقريههر لجنههة الخبههراء الخماسههية السههيارات مههن بيههروت وبيعههها فههى القههاهرة وأ.
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مهن أسهباب ههذا الطعهن ص وأههدر وتجاههل  16وسهلف بيانهها ا 53/54الحسابى ا

ييههرادات الطههاعن األول مهههن مشههاركته كشههري  موصهههى للسههيد .......... ـ محههه ت 

 62ـ  60.......... فى تجارة األدوات الكهربائيهة وأ.بتهها تقريهر اللجنهة الحسهابى ا

عائهد األسههم التهى تناولهها  وأههدر وتجاههلمن أسهباب الطعهن ص  17 وسلف بيانها ا

 000 وأهدر وتجاههلأسباب الطعن( ص  17/18)ا  64ـ  63التقرير المذكور ا 

 9دوالر حصههيلة حكههم  يههائى .ابههت تحويلههها يلههى الطههاعن الههول بالمسههتند /  1 050

 17/بالحافظههة 7وأصههله المصههادق عليههه تحههت ر ههم/ 26/12/1991ـ  2حافظههة / 

ـ في خ عهن بها ى المسهتندات المؤيهدة تحهت  17حافظة/  6والحكم المذكور تحت ر م/

ص و ههد  18ص  17وكافههة مسههتندات الحههافظتين 2بالحافظههة/ 10ص  9ص  8ص  7ص  6ر ههم/

مههن  24ـ  19وسههلف بيانههها ا  80ـ  72أ.بتههها التقريههر الحسههابى آنههف الههذكر ا

طههاعن األول مههن تعا ههده وعملههه مهه  ايههرادات ال وأهههدر وتجاهههلأسههباب هههذا الطعههن ص 

 45ـ  43)ا  12/11/1971معهرض ومصهن  سههجاد الشهرق األوسهط بلبنههان منهذ 

التقريهر الحسههابى آنههف الههذكر( ص وأهههدر وتجاهههل كههل ريهه  األطيههان المملوكههة للطههاعن 

كل ري  وايجارات العقهارات المملوكهة أو التهى كانهت مملوكهة  وأهدر وتجاهلاألول ص 

كل ري  وييجارات العقهارات المملوكهة أو التهى كانهت  أهدر وتجاهلوللطاعن األول ص 

كههل ريهه  وييجههارات العقههارات المملوكههة أو  وأهههدر وتجاهههلمملوكههة للطههاعن األولص 

ييههرادات  وأهههدر وتجاهههلالتههى كانههت مملوكههة للطههاعن األول وباعههها وربههت منههها ص 

وأههدر لحسهابى( ص مهن التقريهر ا 92ـ  89الطاعن األول من مأمورياته بالخارج )ا

 ييههههههههههههههههههرادات الطاعنههههههههههههههههههة ال.انيههههههههههههههههههة  الحكههههههههههههههههههم وتجاهههههههههههههههههههل كههههههههههههههههههل

السيدة .......... وهى بال ة رشيدة لها شخصهية وذمهة مسهتقلة وتنتمهى ههى والمرحهوم 

( وعلهى يسهار و.هراء وايهت عهريض مهن 8هوجها ألسرة عريقة جدا جدا )حافظهة / 

بابنتهمهها ص و.ابهت ذلهه   المهتهم) الطهاعن ( سهنوات طويلهة  بههل بنهاء الههدكتور .......... 

وتشهههد بههه ممتلكاتههها اليههخمة  7بحههوافظ المسههتندات وتشهههد بههه مسههتندات الحافظههة / 
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بمائهة وعشهرين ألهف جنيهه إل امهة  تبرعهمها ص ويشههد بههبالميرا  من اخباء واألجهداد 

( ص وملكيتهما لعديهد مهن العقهارات 7حافظة/ 1مسجد ودار مناسبات بالمسلمية )مستند/

 1953/1967ص  1952ص  1944ص  1941لتههههى ترجهههه  يلههههى أعههههوام واألطيههههان ا

( ص وهههى ممتلكههات درت وتههدر ريعخهها علههى مههدار سههنوات طويلههة ال يصههت 7)حافظههة/ 

معدومة ال ييراد لها فى الو هت الهذى احتسهب معها عا ل أن يفترض فى صاحبتها أنها 

ابنتيهه ص كهذل  الحكم بعض ممتلكاتها يمن ال.روة التى نسبها للمتهم وأسرته هوجتهه و

أن هوجههة المههتهم )الطاعنههة ال.ال.ههة( بههال  رشههيد تحمههل مههؤه خ  أهههدر الحكههم وتجاهههل

خ وتنتمهى يلهى ههذين األبهوين الموسهرين وفيه خ عمها تتلقهاه منهمها فهإن لهها  دراسيا عاليا

ألك.ههر مههن عشههرين سههنة  كموظفههةومرتباتههها ومكاف تههها وحوافهههها  الخاصههةييراداتههها 

خ لههها مرتبههات وحههوافه ومكافهه ت .ابتههة بمسههتندات تناولههها  بههوهارة الصههحة تقايههت

أنهها عملهت ههى  وأهدر الحكم وتجاههلص  198ـ  93التقرير الحسابى آنف الذكر ا 

األخههرى فههى ليبيهها لمههدة .هه   سههنوات تقايههت فيههها مرتبههات ومكافهه ت عاليههة .ابتههة 

ريهه   اهههلوأهههدر وتجص 52ـ  41بمسههتندات تناولههها التقريههر الحسههابى آنههف الههذكر ا

فوائهد ودائه   وأههدر وتجاههلممتلكات الهوجة الطاعنهة ال.ال.هة مهن أطيهان وعقهارات ص 

وأهههدر الحكههم وحسهابات الهوجههة الطاعنههة ال.ال.ههة بههالبنو  علههى مههدار سههنوات طويلههةص 

) أن السيدتين .......... و.......... وان كانتا ابنتهى المهتهم الهدكتور ..........  وتجاهل

العلميهة مهن  المهؤه توحاصهلة علهى أعلهى  بهال  رشهيدأن كه  منهمها  ص يالالطاعن ( 

من عملها بالخارج ال.ابهت بمسهتندات مقدمهة لهم  الخاصة الخارج ولكل منهما ييرادتهما

ريهه  وييههرادات مهها تمتلكههه كههل منهمهها مههن  وأهههدر وتجاهههليعههرض لههها الحكههم بتاتهها ص 

والجههدة علههى نحههو مهها سههلف  أطيههان وعقههارات كانههت  ههد آلههت يليهمهها بههالتبرع مههن الجههد

كما تجاهل الحكهم أن ال.ابهت مهن تقريهر لجنهة خبهراء وهارة البيان فى أسباب الطعن ص 

العدل الخماسية المنتدبة أن ايرادات الدكتور .......... الطاعن األول تهيهد عهن .روتهه 

جههم ص  3 407 636هههو وأسههرته هوجتههه وابنتههه ووالههدة هوجتههه ووالدتههه بمهها مقههداره 
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لطاعن األول يلى المحكمهة بيانها مستخلصها مهن التقريهر الحسهابى المهذكور بههذه و دم ا

األر ام ص كما  دم مذكرة سلفت اإلشارة يليها بايرادات .ابتة محققة لهم يحتسهبها التقريهر 

الحسابى المذكور وكهان يتعهين احتسهابها ص أى أن الفهائض فهى ايهرادات الطهاعن األول 

مليههون جنيههه ص اال أن  4بمهها فههيهم والدتههه بحههوالى  يهيههد عههن .روتههه و.ههروة كههل هههؤالء

الحكم تجاهل وأهدر كل هذا و عد  عودا غريبا عهن حصهر ايهرادات كهل ههؤالء مكتفيها 

بأنه استبعد بندين هامين من بنود ايهرادات الطهاعن األول ودون ان يلتفهت يلهى أن ههذا 

الخمسهة لهم يحققهوا االستبعاد لبندين ال يعنهى وال يمكهن أن يعنهى أن ههؤالء األشهخاا 

على مدار سنوات طويلة أى ييهراد وال دخهل حه ل وان كهان كهل ممتلكهاتهم حهرام فهى 

حههرام وان كههل مهها تههدره ودرتههه مههن ريهه  وايجههار وفوائههد وأربهها  وعائههد اسههت.مار أو 

تجههارة هههو اخخههر حههرام فههى حههرام لدرجههة أن يحتسههب الحكههم كههل ال.ههروة التههى  ههدرها 

بهه  تبصههر فههى بهاب الكسههب غيههر المشههروع فيقيههى  حرامها فههى حههرام ويههدرجها كلهها

ب رامة م.لها دون أن يستنهل من هذا الحصر والتقويم خردلة واحدة ككسهب حه ل أو 

وذله   صهور وفسهاد هائهل جهدا فهى االسهتدالل ص وخطهأ فههى ايهراد .ابهت الشهبهة فيهه ص 

تأويههل وتطبيهه  القههانون ص فيهه  عمهها انطههوى عليههه مسههل  الحكههم مههن يخهه ل جسههيم 

حقوق الدفاع لجمي  الطاعنين الذين لم يعهرض لهدفاع أحهد مهنهم الشهفوى أو المكتهوب ب

 بالمذكرات والمستندات ال بااليراد وال بالرد.

 

مس  أركان جناية الكسهب غيهر ومن كل ما تقدم يبين أن الحكم المطعون فيه  د 

هها ومويهوعخا ص وعابههه القصههور واإلخه ل بحهه  الهدفاع والخطههأ  فههى المشهروع أشخاصخ

 .ومخالفة ال.ابت باألوراق وفساد االستدالل والخطأ فى تأويل وتطبي  القانون اإلسناد

ا
ً
ـــأوراقَ:ََعاــــر ـــتَبال ـــةَالثاب ـــدفاعَومخالف ـــالَبحـــقَال َالقصـــورَوالإخل

َ:َوفســادَالاسـتدلال

َ

وليعف وتهافت ما ذهب يليه الحكهم فإنهه لجهأ يلهى القيهايا اإلداريهة التهى كهان 
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ا مسايرة للر ابة دون  هراءة ودون احاطهة فأخطهأ حتهى فهى بيهـان االتهام  د استشهد به

يلههى األمههر  22/3/1992أر امههها ص حتههى ايههطرت المحكمههة بهيئههة سههابقة بجلسههة 

بيمها ص وظل االتهام يطالب بتصحيت أر امها أ.ناء نظر الهدعوى ص فطلهب التصهحيت 

صهحيت محاير الجلسهات( ص وعهاودت النيابهة طلهب الت 7)ا  28/4/1992بجلسة 

محاير الجلسهات( ص فهأنتقى الحكهم  60)ا  28/4/1994بجلسة المرافعة الختامية 

وانقطهاع الهدكتور  28/2/1988من هذه القيايا التى حر  معظمها بعد  هرار النهدب 

و تهها عهن أى عمهل ص انتفهى الحكهم مهن ههذه القيهايا  يهيتين ص ) الطاعن ( .......... 

ص ولم يتفطن الحكهم فيمها انتقهاه يلهى مها ورد بشهأنهما  وتجاهل .ال.ة محكوم فيها بالبراءة

وال  26/5/1994ص  26/4/1994بمههذكرتى دفههاع الطههاعن األول المقههدمتين بجلسههة 

المؤيدة التى طويت على المذكرة ال.انية وعلى عشهرين مسهتندا فهى  24يلى الحافظة / 

نتقهى مها انتقهاه ص واال بهااليراد وال بهالردور ة لم يعرض الحكم ألى من ذل  كله  171

دون احاطة بوا   القييتين اللتين انتقاهما ونظرتا أ.نهاء أسهفار وغيهاب الطهاعن األول 

)؟!(  بهاللوم)؟!( وفى ال.انيهة  بالتنبيه بخارج مصر بعد  رار عهله و يى فى احداهما

ق  هد  36/23ص وكانهت المحكمهة فهى القيهية  مطعون عليهه باالسهتئنافوالحكم فيهما 

ألهف جنيهه لشهركة ارهنهر  180وا عة اعتماد صرف  ما عداالتهامات أسقطت جمي  ا

عمل حقيقى مسهتح  وأنهه مهدفوع ل لمهان ولم يتفطن الحكم يلى أن هذا المبل  هو لقاء 

من الجانب اليابانى الذى تحمل بقيمة تكهاليف ههذه الرسهومات فهى شهكل أجهور خبهراء 

دون أن تهدف  شهيئخا ودون أن تتحمهل  اموا بهذه العملية واستفادت الشركة القومية بذل  

ا واحدخا من ههذا المبله ص أمها القيهية  بعهد  26/1/1990ق فإنهها محركهة  40/32مليمخ

 ههرار عهههل الطههاعن األول ومههذكور  ههرين اسههمه بقههرار االتهههام رئههيم مجلههم يدارة 

الشركة القومية سابقا ص وأكتفى الحكم بهذكر مها ورد باالتههام فيههادون ييهراد مها  يهت 

وذله  مسهل  غريهب جهدا ص  24بالحافظهة /  6تحهت ر هم/ المحكمة بحكمهها المرفه به 

 شههوه ص بههل أن الحكههم المطعههون فيههه )؟!!( مههن الحكههم ألن العبههرة بههالحكم ال باالتهههام
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! ص وتجاههل مها  معنهاهاالتهام وأورده على غير وا عة بحذف أجهاء مهن عبارتهه ت يهر 

مهن أن االسهتخدام كهان فهى (  23ـ  21ا يى به الحكم التأديبى وأورده بأسهبابه ) 

مشههروعات أخههرى ولههذات الشههركة القوميههة واردة ومعتمههدة فههى خطههة ذات الشههركة 

القومية وأنه لم يترتب على نقل تخصهيا االسهت.مارات أى أيهرار بالشهركة القوميهة 

ص أمهها مهها صههرف للمهنههدم .......... فههإن  وال توجههد أى شههبهة تتصههل بالذمههة الماليههة

التهههى تجالههها الحكهههم المطعههون فيهههه وكانههت الجههههة  24تندات الحافظههة / ال.ابههت بمسههه

وجهوده اإلدارية  د حجبتها عن المحكمة التأديبية مسهت لة غيهاب الطهاعن األول بسهبب 

ص .ابههت بهههذه المسههتندات ان مهها صههرف للههدكتور مهنههدم .......... كههان فقههط بالخههارج

اللجنههة المشههكلة بعههد احالههة  يههرجهههءا مههن مسههتحقاته ال.ابتههة المحققههة و.ابههت ذلهه  بتقر

ق والتههههى شههههكلت بقههههرار مههههن رئههههيم مجلههههم يدارة الهيئههههة فههههى  40/32القيههههية 

والتى انتهى  رارها يلى أن حسهاب  24حافظة/  7والمرفقة تحت ر م/ 19/4/1990

 242اليهال بعهدما دفه  يليهه دائنها للشهركة القوميهة ل سهمنت بمبله  الدكتور .......... 

أن ما كان  د صرف لهه ههو أ هل مهن  24حافظة/ 8بت بالمستند/ص و.اجنيه  12 306

مستحقاته لدى الشركة وهيفت هذه الحقيقة علهى المحكمهة التأديبيهة فهى غيهاب الطهاعن 

األول بالخارج بأداء جههء فقهط مهن مسهتحقاته عهن مشهروع أسهمنت بنهى سهويف دون 

مطعهون فيهه المسهتند : ولو طال  الحكم ال با ى مستحقاته لدى الشركة القومية ل سمنت

 6/11/1990ألدر  أنه محير تسوية وحسهاب نههائى محهرر  24بالحافظة/ 8ر م/

دارة التهالى بين الشركة القومية ل سمنت وتم.لها لجنة مشهكلة بقهرار رئهيم مجلهم اإل

وسههههداد وبههههين الههههدكتور مهنههههدم .......... لتسههههوية ) الطاعههههة ( للههههدكتور .......... 

الشركة القومية ل سمنت التى صرفت له هيهادة عمها كهان  هد  مستحقات .......... لدى

 24 434ق صرفت لهه مبله   40/32التأديبية  صرف وأ يم عليه االتهام فى الدعوى

مرفه  تحهت  6/11/1990جم بكشف معتمد من وهير اإلسكان نفسه دفعتها يليهه فهى 

ذكرتى الهدفاع التهى تجاهلهها الحكهم المطعهون فيهه م.لمها تجاههل مه 24بالحافظة/ 8ر م/
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بشههأن القيههايا اإلداريههة وكههل دفههاع الطههاعن األول وأورد بشههأن القيههايا اإلداريههة هههذا 

المخالف لحقيقة ال.ابت باألوراق ص األمر الذى يعيهب الحكهم بالقصهور واإلخه ل  البيان

 بح  الدفاع ومخالفة ال.ابت باألوراق وفساد االسـتدالل.
 

َ:َفاعَوفســادَالاسـتدلالالقصورَوالإخلالَبحقَالد:ََحادىَعشر
َ

لم يتفطن الحكم يلى وا   وال يلى دفاع الطاعن األول الذى  هرع سهم  المحكمهة 

بيانها لوا هه  ههذه الههدعوى ص وهههو دفهاع جههدى يشههد لههه الوا هه  ص فحهواه أن تحريهه  هههذه 

الههدعوى بعههد  رابههة أربهه  سههنوات مههن تلهه  الطههاعن األول أى عمههل بههوهارة اإلسههكان 

المصههرية ي.يههر ههها وعناصههرها وشههركاتها بههل وكههل أجههههة الحكومههة والتعميههر وأجههت

ع مههة اسههتفهام كبيههرة يجههب اإلجابههة عنههها عههن هههذا التحههر  ال ريههب ـ بههل المداهمههة 

الفريدة ـ أ.ر أرب  سنوات لم يكن الطهاعن األول يشه ل فيهها منصهبخا أو يتبهوأ أى عمهل 

ينمهها أميههاها فههى عمههل مههن أى نههوع للدولههة أو أى وهارة أو جهههاه مههن أجههتههها ص و

خههاا لههه فههى أسههواق البورصههة العالميههة بعيههدا عههن مصههر وعههن الدولههة وعههن أعمههال 

الدولة ومناصب الدولة ؟!!! فما الذى ذكر هيئة الر ابهة اإلداريهة بهه حتهى تهاجمهه ههذا 

الهجوم العنيف بعد أرب  سنوات ال صله له فيها البتة بهأى عمهل حكهومى مهن أى نهوع 

 ؟!!! كان

 

الطههاعن األول سههم  المحكمههة باإلجابههة الصههحيحة علههى هههذا السههؤال  لقههد  ههرع

بههدفاع جههدى حقيقههى يشهههد لههه وا هه  الههدعوى ومسههتنداتها ص وجيهههه أن هههذه المداهمههة 

تت  ى م  وتفسر  رار تنحيته ب ير موجهب وال مبهرر وال سهبب مهن منصهب كهرئيم 

فهة ال وجهود لهها ص لمجلم يدارة الشركة القومية ل سمنت تحت سهتار انتهداب يلهى وظي

 1988وذلههه  بقهههرار المهنهههدم ........... وهيهههر اإلسهههكان والتعميهههر ر هههم .... لسهههنة 

بندبه يلى وظيفهة مستشهار بهيئهة القطهاع العهام لمهواد البنهاء  28/2/1988الصادر فى 

بينما ال توجد وظيفهة مستشهار بتله  الهيئهة ص وههو  هرار غريهب جهدا لهم يهنجت الهوهير 
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يره أو تبريره برغم ميى ستة سنوات يقايهيه فيهها الطهاعن األول ........... فى تفس

ويخاصمه خصومة سهاخنة شهديدة ص ذله  أن ميهانيهات الشهركة القوميهة ل سهمنت  بهل 

و ههرع بههها سههم   20وأ.نههاء وبعههد واليههة الطههاعن األول ص والتههى  ههدمها بحافظتههه ر ههم/

 الههدكتور ...........  المحكمههة ص تقههول أن الشههركة القوميههة ل سههمنت كانههت تخسههر  بههل

) الطههاعن (  عشههرات الم يههين ص وتحولههت فتههرة واليههة الههدكتور ......... ) الطههاعن ( 

يلهى ) الطهاعن (  يلى أربا  هائلة بعشرات الم يين .م ارتدت بعد الهدكتور ........... 

مليههون جنيههه  143يلههى أك.ههر مههن  1992خسههائر هائلههة وصههلت فههى ميهانيههة عههام 

 !!مصرى

 

التهى  هرع بهها دفهاع الطهاعن األول سهم  المحكمهة كتابهة  20لحافظة ر هم/ففى ا

 بالمذكرات وبالحافظة وشفاهة بالمرافعة : 
 

 : أولاًَ:َقبلَولايةَالدكتورَ...........َخسائرَهائلةَبالملايين

 

بلهـ  العجهه  (...........الهدكتور  بهل  1982/1983ففى ميهانية الشركة القوميهة  -1

 (.20حافظة/  1)مستند/ جم 14 741 931

 19 553 994...........( بله  العجههه  الهدكتور )  بههل 83/1984وفهى ميهانيهة  -2

 (.20حافظة/  2جم )مستند/

 : ثانياَ:َمعَولايةَالدكتورَ...........َـَأرباحَتتزايدَبعشراتَالملايين

ة رئاسههه) الطهههاعن (  التهههى تهههولى الهههدكتور ...........  84/1985وفهههى ميهانيهههة  -3

ـ تحهول العجههه يلهى أربها  ـ فبله  فهائض األربهها   1985الشهركة فيهها فهى عهام 

جهههم  3 924 647القابهههل للتوهيههه  علهههى المسهههاهمين والعهههاملين والعمهههال مبلههه  

 (.20حافظة/  3)مستند/

ـ فى والية الدكتور ........... ـ ارتف  فهائض الهربت يلهى  85/1986وفى ميهانية  -4

 (.20فظة/ حا 4جم )مستند/ 5 583 353
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ـ فى والية الدكتور ........... ـ ارتف  فهائض الهربت يلهى  86/1987وفى ميهانية  -5

 (.20حافظة/  5جم )مستند/ 7 682 337

 

عطاَعـادتَالشـركةَتخ ـرََ)َالطاعنَ(َ ثالثاًَ:َبعدَتنحيةَالدكتورَ...........

 . عشراتَالملايين

..... ) الطهاعن ( عهن منصهبه فهى ـ التى فيها نحهى الهدكتور  1988ـ وفى ميهانية  6

ـ حققههههههههت الشههههههههركة خسههههههههائر وبلهههههههه  العجههههههههه المرحههههههههل  28/2/1988

 ( . 20جافظة / 6جم ) مستند /  20761771.189

 060 294)بعهههد الهههدكتور ...........( بل هههـت الخسـائهههـر  1989وفهههى ميهانيهههة  -7

 ( 20حافظة/ 7جم )مستند/ 20 761 771جم وبل  العجه المراحل  12 718

 761 771ـ بعهد الهدكتور ........... ـ بله  العجهه المراحهل  1990فى ميهانية و -8

 (.20حافظة/  8جم )مستند/ 20

ـ بعههد الههدكتور ........... ـ حققههت الشههركة خسههائر فادحههة  1991وفههى ميهانيههة   -9

 (.20حافظة/  9جم )مستند/ 51 198 076 552العجه المراحل  وبل 

تحقيقات صحفية عن انهيهار  1992مية فى عام ونشرت الصحف المصرية القو -10

الشركة القومية ل سهمنت ووصهل الخسهائر يلهى أر هام فلكيهة مه  تنها ا مها كهان 

يصرف للعاملين ـ وذل  نتيجة السياسات الخاطئة لهرئيم ومجلهم يدارة الشهركة 

 (.20حافظة/  10)بعد الدكتور ...........( )مستند/

تور ........... ـ بل ت خسائر الشركة ر مها فلكيخها ـ بعد الدك 1991وفى ميهانية  -11

حافظههة/  11جههم )مسههتند/ 143 526 178 165حيهه  وصههلت الخسههائر يلههى 

20.) 

وهذه األر ام التى  هرع بهها دفهاع الطهاعن األول سهم  المحكمهة ليسهت عبهارات 

ينشهائية وانمهها ههى وا هه  حههاد  تشههد عليههه ميهانيههات الشهركة القوميههة ...........  بههل 
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و.ابههت مههن  20والمقدمههة بالحافظههة ر ههم ) الطههاعن ( أ.نههاء وبعههد الههدكتور ........... و

مليهون جنيهه  19هذه الميهانيات أن ر م الخسائر  بل الهدكتور ...........  هد هاد علهى 

جهههم ص بينمههها تهههم تجهههاوه الخسهههائر فهههى عههههد الهههدكتور  19 553 994وبلههه  تحديهههدخا 

هههها حتههههى بلههه  فههههائض الههههربت فههههى ميهانيههههة ........... وبهههدأت الشههههركة تحقهههه  أربا حخ

 جم . 7 682 337مبل   86/1987

 

ا بتنحيتهه فهى  مه  ندبهه  28/2/1988فلماذا يذن يصدر الوهير ...........  هرارخ

يلهى وظيفهة ال وجهود لهها ص ودون مها اخهتا بههذا القهرار الهذى ينعقهد االختصهاا بههه 

ا لرئيم مجلم الوهراء ؟!! وهو  رار لم يستطي  الوهير . .......... أن يقدم له تفسهيرخ

أو تبريههرا حتههى اليههوم رغههم احتههدام الخصههومة علههى مههدار سههت سههنوات بههين الههوهير 

احتهداما بلهه  حهد توجيهه اتهامههات هائلهة يلهى الههوهير  ) الطهاعن (  والهدكتور ...........

.هم نشهر علهى صهفحات الصهحف ص  1990فى خطاب سلم يلى مدير مكتبه فى ابريهل 

فهى ) الطهاعن ( السهيد الهوهير عهن الشهكوى يهد الهدكتور ...........  وم  ذل  تنهاهل

الب ق المقيد لدى نيابة أمن الدولة بر م ........... حصر أمن دولة عليا واكتفهى السهيد 

  الهوهير بمخاصههمة الصههحفيين ورفهه  الههدعوى الجنائيههة علههيهم دون الههدكتور ...........

القهذف والتهى تمسه  فهى ي.بات صهحة و هائ   الذى يمل  و ائ  ومستندات ) الطاعن ( 

تحقي  نيابة أمن الدولة بتحقيقها وي.بات صهحتها سهواء بأ والهه فهى التحقيه  أم بالطلهب 

المكتههوب الههذى تقههدم بههه يلههى نيابههة امههن الدولههة و ههدم صههورته بجلسههة المرافعههة الههى 

 .المحكمة المطعون فى حكمها

 

 بتنحيهة  28/2/1988....... فهى ولم يتفطن الحكم يلى م هى  رار الوهير ....

 يلههى أربهها  بل ههت عههامجههم  19 553 994التههى بل ههت  رجههل حههول خسههارة الشههركة

وال يلههههى م هههههى ومعنههههى عههههدم سههههكوت الههههدكتور جههههم ص  7 682 337=  1987
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رآه مشهوبا بهالظلم والتعسهف فهى واستسه مه لههذا القهرار الهذى ) الطاعن ( ........... 

لرجهل علهة لسهكت والذ بالصهمت يي.هارا للسه مة ص ولكهن ص فلو كان بااستعمال السلطة 

........... عمهال كلهى جنهوب  الرجل لم يسكت ورف  يهد الهوهير ........... الهدعوى

القههاهرة ص وفيههها أديههت مهمههة الخبههرة مههرتين نتيجههة اعتههراض الههوهير والشههركة علههى 

قريرين تقريهههر الخبهههرة األول ص و هههد  هههرع دفهههاع الطهههاعن األول سهههم  المحكمهههة بهههالت

 21ص و.انيهمهها بالحافظههة/ 9/1/1992فههى  12المههذكورين ص وأولهمهها مقههدم بالحافظههة/

الهوهير وان اختصهاا ص و طه  التقريهران بهأن القهرار لهيم مهن  21/10/1992فهى 

أو مبهههررات ص وأن  أسهههباب وان القهههرار ال توجهههد لهههه السهههلطةالههوهير أسهههاء اسهههتعمال 

عنهد صهدور  وجهودلهم يكهن لهها  ) الطاعن (  ..الوظيفة المنتدب يليها الدكتور .........

مههن صههدور القههرار  بعههد عههام ونصههف 30/9/1989فههى  واسههتحدا.ها الههوهيرالقههرار 

فى الوصف العام والراتب والمهايا الماديهة وأن الهدكتور ...........  وأنها تختلف وأ ل

ل السهلطة عم  بعد هذا الندب المشهوب باسهاءة اسهتعما لم يستلم ولم يباشر) الطاعن ( 

 (21وحافظة/ 12ومن غير مختا وب  أسباب أو مبررات !!!!  )حافظة/

 

لهم يهتفطن الحكهم يلهى وهذا القرار الذى لم يستط  الوهير نفسهه أن يهداف  عنهه ص 

بعهد أربه  سهنوات مهن  (  الطهاعن)  م هاه وال يلى م هى مداهمهة الهدكتور ...........

ص مه  أن دفهاع ارة التعميهل بالدولهة كلهها انقطاعه عن أى عمل من أى نوع بهأجههة وه

مههه  الطههاعن األول ألهههت شهههفاهة وكتابهههة فهههى بيههان م ههههى والتئهههام ههههاتين الهههوا عتين ص 

باتهامههات هائلههة يلههى الههوهير ) الطههاعن ( ........... الخطههاب الههذى بعهه  بههه الههدكتور 

 12وأرفقهه الطهاعن األول تحهت ر هم/ 1990وتسلمه مهدير مكتهب الهوهير فهى ابريهل 

والهذى دار بشهأنه تحقيه  نيابهة أمهن الدولهة العليها ر هم ........... حصهر  20الحافظة/ب

بصهحة و هائ  القهذف ) الطهاعن ( أمن دولة عليها والهذى فيهه تمسه  الهدكتور ...........

ص  فى ح  الوهير وتمس  بحقه فهى ي.باتهها ودل النيابهة علهى وسهائل ومسهتندات ي.باتهها
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يلههى نيابههة أمههن الدولههة و ههدم  4/6/1992 دمههه فههى  سههواء بأ والههه أم بالطلههب الههذى

اسهتكماالخ لمها أبهداه فهى » صورته بجلسة المرافعة يلى المحكمهة ص والهذى ورد فيهه أنهه 

التحقي  من صدق الو ائ  موي  االتهام بالقذف ص ولما أشار يليه مهن أدلهة ومسهتندات 

بيانهها ل دلههة التههى ممهها يعتبههر موجههودة لههدى الجهههات المختصههة التههى حههددها بأ والههه ص 

ا ألنههه « أ.ج   123صههحة هههذه الو ههائ  طبقهها للمههادة /  يتمسهه  بههها علههى لههذل  ص ونظههرخ

محبوم احتياطيخا وغير ممكن وهو فى محبسه جم  أى مستندات ص فإنه يرجهو التكهرم 

بيهم صهورة رسههمية مهن كامهل ملفههات ومسهتندات العمليهات والو ههائ  محهل االتهههام » 

 لهة يرجههو تحقيقههها علهى صههدق وصههحة مويهوع هههذا االتهههامويتمسهه  بههها كأدبالقهذف 

 « .أ.ج  123عقوبات ص  203/2عم خ بالمادتين 

 

وال ريههب جههدخا الههذى  ههرع بههه دفههاع الطههاعن األول سههم  المحكمههة ومهه  ذلهه  لههم 

 يتفطن يليهه أو تقسهطه حقهه أن الهوهير المقهذوف فهى حقهه بخطهاب الهدكتور ........... 

( وعلهههى صهههفحات 20بالحافظهههة/ 12)تحهههت ر هههم/ 1990فهههى ابريهههل ) الطهههاعن ( 

 عههن الشههكوى يههد الههدكتور ........... فههى الههب ق آنههف الههذكر الههر يمالصههحف تنههاهل 

........... جلسههة أمههن دولههة عليهها ص بأنههه  ههام برفهه  الههدعوى الجنائيههة بطريهه  اإلدعههاء 

  الههذى يملههالههدكتور ........... ) فقههط دون خصههمه األصههلىالمباشههر يههد الصههحفيين 

 (؟!!!القدرة على ي.بات صحة هذه الو ائ 

 

وال ريب أييخا أن الحكم لهم يهتفطن يلهى مها جهاء بهأ وال الهوهير ........... أمهام 

المحكمهة التهى كانههت ههى التهى رأت اسههتدعاءه بخصهوا ههذا الخطههاب الهذى تيههمن 

ـهه فههى شههأن مشههروع أسههمنت ........ وتههداخل 1اتهامههات خطيههرة جههدا للسههيد الههوهير : 

مهايهها هائلههة حققههها الههدكتور ........... لمصههر ص فلمهها رفههض الههدكتور  ير لتفويههتالههوه

( بعهد أيهام؟!!! 28/2/1988االستجابة له صدر  هرار النهدب )) الطاعن ( ........... 
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فههى شههأن ـهه 2.  مليههون دوالر ييههافية 90وتسهبب تصههرف الههوهير فههى تحميههل مصهر 

الذى تأخر تنفيذه بواسهطة المقهاولون  ل سمنتمشروع التوس  ال.ال  بالشركة القومية 

) الطهههاعن ( شههههرا و هههام الهههدكتور ...........  26العههرب ص وشهههركة ........... لمهههدة 

% مهن  يمهة التعا هد 7 بمصادرة خطاب اليهمان طبقها للعقهد ص وطالهب بتو يه  غرامهة

مههه  تمويهههل  1982بهههنفم أسهههعار وأسهههند تركيبهههات الخهههط الرابههه  لشهههركة ........... 

بههات بالتمويههل الههذاتى ونجههت فههى تنفيههذ المشههروع وتركيبههه ص وتههم اشههعال فههرن التركي

الشهركة ؟!!! .ههم  ولكههن فهى نفههم األسهبوع صهدر  ههرار النهدب خههارجالتوسه  الرابه  ص 

بال اء  رار مصهادرة خطهاب اليهمان ويعهادة األمهوال يلهى حد  ما هو أدهى وأمر ص 

مليهون جنيهه  12حهوالى  ودفه هها ........... ص وتسليمها المعدات المحجهوه عليشركة 

 26مههن الشههركة القوميههة مكافههأة لشههركة ........... اإليطاليههة التههى عطلههت المشههروع 

شهرا كان يمكن أن تنت  الشركة خ لها مليون ونصهف طهن أسهمنت  يمتهها تهيهد عهن 

مليهون جنيههه ص فيه خ عههن أعبههاء الهديون وفوائههد األ سههاط وهيهادة التكههاليف التههى  100

فهى شهأن التصهني  المحلهى لمعهدات األسهمنت وتفويهت ـه 3لى المشروع !!! تراكمت ع

 هـد حققهه مه  الجانهب اليابهانى مهن مهايها  ) الطهاعن (  الهدكتور ........... كل ما كهان

ـه فهى 4وفوائد للشركة ولمصر بعد  رار الندب الذى كان تكئة الخماد كل ما حققه !!! 

نجت الهدكتور ........... بمفاويهته للحكومهة  شأن برنام  المعونة الفنى األلمانى الذى

القوميهة  منحهه للشهركةمليهون مهار  ألمهانى يلهى  15 هدره/ تحويل  هرضاأللمانية فى 

........... فتعاونت معه فى ذل  كل السلطات المصهرية بمها فهى ذله  لجنهة السياسهات 

وهارة فيمهها عههدا ورئههيم الههوهراء وأمههين عههام مجلههم الههوهراء وهيههر التعههاون الدولههة 

(  بههل وصههول 28/2/1988اإلسههكان ووهيههر اإلسههكان الههذى أصههدر  ههرار التنحيههة )

ـهه فههى شههأن توريههد  طهه  غيههار تحتاجههها 5 ههرار لجنههة السياسههات باعتمههاد المنحههة بأيههام 

ـه فههى 6الشهركة القوميهة ........... التهى تو فههت بعهض معهداتها ـ وبالجنيههه المصهرى. 

يف باسههت.مار الههف مليههون دوالر شههأن مشههروع خطههى أسههمنت  طههاع خههاا ببنههى سههو
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المحول للشركة القومية ........... من وهارة اإلسكان ص .م صدور  رار الهوهير فجهأة 

بالنهدب خهارج الشهركة و يامههه فهى اليهوم التهالى مباشههرة لقهرار النهدب بإرسهال منههدوب 

لح  الشركة على سحب موافقتها على المشروع الذى يحق  للدولة اسهت.مارات تصهل 

ليههون دوالر فيهه  عههن  يمههة االنتههاج السههنوى مههن األسههمنت الههذى يحههل محههل يلههى ب

أسمنت حلوان  ـ فى شأن مشروعات7االستيراد وي لب باب التحكم فى األسمنت ؟!!! 

علههى  بههاألمر المباشههر واحههد الههى ترسههيةأسههمنت  خههطتعههديل  وكيههف تحولههت منا صههة

المنيهها األبههيض  تفههى شههأن مشههروع أسههمنـهه 8.  لخطههين أسههمنتالشههركة الدانماركيههة 

ـه 9عن العرض المسهتوفى النهاجت .  مليون دوالر 20وكيف تمت ترسيته بسعر يهيد 

وكيهف ظهل القطهاع ؟!! فى شأن ارتفاع أسعار األسمنت بالسوق السوداء ولحسهاب مهن

 120بمها يصهل يلهى  السهوداءجنيه ويباع فهى السهوق  40يبي  األسمنت بحوالى  العام

فههى شههأن األسههمنت المسههتورد وصههوام  ـهه 10!!!(.  جنيههه )الحههظ مهها يجههرى اخن ؟

األسههمنت وأسههماء التجههار وأصههحاب التصههاريت ص ولمههاذا لههم تحصههل الحكومههة علههى 

دوالر للطههن وكههم مليههون طههن  15حصههتها مههن التجههار المسههتوردين بسههعر يصههل يلههى 

مليهون جنيهه ص  800ياعت على الدولة وكهم بله  .منهها ... الهذى  هدره الهوهير بمبله  

وأخذ على الهوهير أنهه حهول للنيابهة تجهارا )دكتور ........( بألفى مليون دوالر و دره 

 )؟!(  وهميهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههين

 42فهى شهأن خسهائر الشهركة القوميهة التهى بل هت ـ 11« !!! بعـد ما انفض المولد » 

عهن يدارتهها ) الطهاعن ( ........... مليون جنيهه فهى عهامين مهن تهاري  ابعهاد الهدكتور 

  ........... وأن ابعهههاد الهههدكتور !!!مليهههون جنيهههه  150ل هههت وخسهههائر الهيئهههة التهههى ب

 !!! بقرار الندب انما كان لصالت مجموعة من المنتفعين ) الطاعن ( 

 

نقول أن ال ريهب أن الحكهم لهم يهتفطن يلهى مها جهاء بهأ وال الهوهير ........ أمهام 

المحكمهة التهى كانههت ههى التهى رأت اسههتدعاءه بخصهوا ههذا الخطههاب الهذى تيههمن 
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ص فمه  محهاوالت السهيد الهوهير ل فه ت مهن ههذا  هذه االتهامات الخطيرة جهدا للهوهير

فانه  د سهقط منهه مها يؤكهد ان الخطهاب سهلم فعه  يلهى الخطاب وم هى سكوته عليه ص 

 72ففهى ا مكتبه واطل  عليه الوهير وسكت رغم ذله  عهن اتخهاذ أى يجهراء بشهأنه.

ب فادعى أنهه لهم يصهل يليهه وانهه فهوج  محير الجلسة سألته المحكمة عن هذا الخطا

ولمهها حهـد  النشههر فهى النيابههة فهى التحقيهه  » بنشهره فههى الصهحف !! ولكههن أيهاف : 

بعهد السهؤال عليهها ( . يليهه........أى خطهاب الهدكتور ) وسألت فين الكه م ده وجهاءت

يهه( ص فلما سألته فين الكه م ده وجهاءت )أى خطهاب الهدكتور ......... يل«  بعدة أسابي 

ص م ـ ههل يمكنه  اإلجابهة 74بعد سؤال عليها بعدة أسهابي  ص فلمها سهألته المحكمهة ا

 على ما جاء بالمذكرة )خطاب الهدكتور .........( التهى اطلعته  عليهها المحكمهة اخن ؟

ال تهدخل مكتبههى اط  ها وههذه ال تههدخل مكتبهى وتمهر علههى معظهم هههذه الرسهائل  أجهاب

سيد الوهير بعد ذله  مها يطه  بهأن ههذا الخطهاب ـ أو سقط من ال؟!! ولكن  المستشارين

فقهد واجههه دفهاع المذكرة ـ  د سلمت فع  بمكتبه وأنه البد  هد اطله  عليهها فهى حينهه ص 

محيههر الجلسههة بأنههه ذكههر أمههام المحكمههة أنههه اطلهه  علههى هههذه  74الطههاعن األول ا

فهى حقهه والتهى  المذكرة ـ أو الخطاب ـ بتحقي  نيابة أمن الدولة فهى ب غهه عهن القهذف

ـ وبأنه ـ أى الهوهير  10/4/1990 رر الطاعن األول أنها سلمت لمكتب الوهير يوم 

؟ فحهاول سههيادته أن  ـه  ههال سهأل بههالوهارة فهأتوا يليههه بنسهخة ـ فهأين وجههد ههذه النسههخة

مههن الههذى بسههؤال محههدد : م ـ  75يههتملا مههن اإلجابههة ص فعههاود الههدفاع سههؤاله ا

يحتمهل واحهد ج ـ » فايطر لطجابهة بقولهه :  الخطاب ؟ـ أى  أحير ل  هذه المذكرة

 « !!! من . .ة مدير المكتب أو السكرتير أو مدير الع  ات

 

يلهى الهوهير  هد سهلمت  ) الطهاعن (  يذن فخطاب أو مهذكرة الهدكتور ...........

ولم يعد با يها للهوهير يال التعلهل بأنهها لهم تعهرض عليهه فهى حينهه ـ  بمكتب الوهير فع 

ل   ـول منه  هد يحتمهل الصهدق و هد يحتمهل سهواه ـ وآيهة اخيهات علهى سهواه وكهان وذ
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 «الصه يرة»أبـدى الطاعن األول للمحكمة ص يدعاء سيادته أن م.هل ههذه المويهوعات 

!! ال تعرض على سيادته وال تدخل مكتبه اط  خا وينما تعرض علهى المستشهارين ؟!! 

صههريحة للسههيد الههوهير وعههن ايههرار مهه  أن الخطههاب أو المههذكرة تتيههمن اتهامههات 

بالمال العام بعشرات الم يين ؟!! كذل  فهإن السهكوت عهن تحقيه  أمهر ههذه المهذكرة ـ 

أى الخطاب ـ بعد وصول العلم بها يلى السيد الوهير مو ف غير مقبول وغيهر معقهول 

محيههر الجلسهة عمهها يذا كههان  ههد سههأل مههن  75!!! لهذل  فقههد سههأله دفههاع الطههاعن ا 

ج ـ » ه المذكرة من ال. .ة الذين ذكرهم من أين احيهرها أجهاب سهيادته : احير يلي

. م  من الشخا الذى عريها علهى )؟!!( ولم تكن يجابة محددةبالتأكيد أكون سألته 

ـ هل امرت بتحقي  أو هل أمرت بهإجراء تحقيه  فهى شهأن ههذه المهذكرة ؟. ج ـ طبعها 

 « .مذكرة ونعم تم التحقي  فيما ورد من و ائ  فى هذه ال

 

ص فلهم يهأمر الهوهير بتحقيه  ولهم  غيهر صهحيحة وغيهر صهاد ةوألن هذه المقولة 

يجر تحقي  فى شأن هذه الو هائ  ص والوحيهد الهذى تمسه  بتحقيقهها ههو الطهاعن األولص 

 : 75فإن دفاع الطاعن األول عاده سؤال السيد الوهير ا 

 ؟ : وأين هذه التحقيقاتم 

 ويسأل المسئولين فى الوهارة. العام لمواد البناءيسأل رئيم هيئة القطاع ج : 

 

ص ألن التحقيه  المطلهوب  غير صهحيت وغيهر مقبهول وغيهر معقهولوذل  بدوره 

هو تحقي  فى شهأن اتهامهات خطيهرة منسهوبة للهوهير شخصهيخا ص فكيهف يعههد بتحقيقهها 

ن األول يلى هيئة القطاع العام لمواد البناء ـ وذل  لهم يحهد  ـ لهذل  عهاود دفهاع الطهاع

 سؤال الوهير لكشف بعد هذه اإلجابة عن الحقيقة : 75ا

 م : هل أصدرت أمر مكتوبخا بالتحقي  ؟

 ج : التفاصيل ال أذكرها )؟!( وممكن يكون األمر شفوى )؟!(.
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وهذه اإلجابة تكشف الحقيقهة وايهحة ص فمهاذا يتهذكره السهيد الهوهير يذا كهان ال  

ا متصهه خ بههه شخصههيخ  ا خطيههرخ ا كهههذا األمههر الههذى وصههل يلههى حههد اتهامههات يتههذكر أمههرخ

خطيههرة جههدخا فههى الذمههة والسههلو  فههى المههال العههام وفههى شههأن مشههروعات كبيههرة بلهه  

 اليرر العام فيها مئات الم يين ؟!!!
 

يلى الهوهير كانهت ) الطاعن ( لذل  ص وألن مذكرة )خطاب( الدكتور ........... 

سلف بيانه ص وتمس  الطهاعن األول بإ.بهات  محل تحقي  نيابة أمن الدولة العليا على ما

صحة و ائ  القذف التى وجهها الى الوهير فى تل  المذكرة )الخطاب( وما نشهر عنهها 

بالصهحف ص واألمهر الطبيعهى بهل والحتمهى أن يحصهر الهوهير علهى الهرد بإ.بهات عههدم 

 محير الجلسة : 75صحة القذف ص لذل  سأله دفاع الطاعن األول ا 

 نحة  ذف يد المتهم ........... ؟م : هل رفعت ج

 ج : أنا رفعت جنحة نشر على الجريدة ؟!!!.

م : هل هل  مت بالرد بأى صورة فى ب غ  يلى نيابة أمهن الدولهة ومها تهم فيهه ـ 

 فى التحقي  ـ من تمس  بصحة الو ائ  ؟

 ج : يتحق  هذا الك م وهذا سهل تحقيقه !!!!!!!

 ) فلماذا اذن لم يحق  ؟!!! (   

 

 م : ولكن ال.ابت أنه لم يتم تحقي  فى الوهارة ؟

 توجيه هذا السؤال . ملحوظة : المحكمة رفيت  

 

 و د تمس  دفاع الطهاعن األول بوا عهة ههذا الخطهاب أو المهذكرة مهن ...........

يلههى الههوهير وبوصههولها يلههى الههوهير واط عههه عليههها ص وبههأن سههكوت  ) الطههاعن (  

هامات الخطيرة سكوت خطير يلتئم م  وا عهة التنحيهة ب يهر الوهير عن تحقي  هذه االت

سبب وبدون اختصاا وبقرار معيهب بإسهاءة اسهتعمال السهلطة ويلهى وظيفهة الوجهود 
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لههها ص ويلتههئم مهه  مهها تهه  هههذا النههدب مههن تصههرفات تناولههها خطههاب أو مههذكرة دكتههور 

ى الما.لههة يههد يلههى الههوهير ص كمهها يلتههئم مهه  ي.ههارة هههذه الههدعو) الطههاعن ( ........... 

الطههاعن األول بعههد أربهه  سههنوات مههن انقطاعههه عههن أى عمههل مههن أى نههوع لههوهارة 

التعمير أو أجههتها أو الدولة كلها ص وعهاود دفهاع الطهاعن األول ي.بهات تمسهكه بوا عهة 

مهههن محيهههر الجلسهههة ص وفيهههها اسهههتعرض ههههذه  88/89ههههذا الخطهههاب وداللتهههها ا 

ها ا والهدفاع الحايهر » حيهر الجلسهة نصهه : مهن م 88الدالالت وا.بت طلبخا جاهمخ

بأنهه :  89ص و هال ا« فتحققها  بأنه يذا خال  المحكمة أى ش  فى هذه الوا عة تمس 

........... رئههيم حهههب مصههر و........... والمستشههار ........... ص  يشهههد علههى ذلهه 

والدفاع الحايهر  هرر بهأن الهوهير السهاب  لهم من محير الجلسة ص  89كما سجل ا

  تصهم الههدكتور ........... خصهمه الرئيسههى ألنهه يريههد أال يصهطدم بقههدره ...........يخ

ي.بههات صههحة و ههائ  القههذف ص والههدفاع الحايههر  ههرر بههأن المههتهم يتمسهه   ) الطههاعن ( 

 . بحقه فى ي.بات الو ائ  التى اتهم بها الوهير الساب 

 

سهت سهنوات كذل  لهم يهتفطن الحكهم يلهى دفهاع الطهاعن األول أنهه بهرغم ميهى 

حفلهت بههذه الخصهومة الشهديدة بهين الطهاعن  28/2/1988على  رار الندب الصهادر 

فإن الوهير عجه عهن تقهديم سهبب أو مبهرر لقهراره ههذا ص األول والوهير ........... ص 

أن المحكمههة أفسههحت لههه ليقههدم كههل  م.لمهها عجههه عههن أن يقههدم شههيئخا واحههدخا يههده بههرغم

 ؟!!!!«لم يطمئن يليه » ر حكاية أن سيادته ماعنده ان كان عنده شىء يده غي
 

 : من محير الجلسة 69ففى ا
 

 م : هل لدي  .مة معلومات عن االتهام مويوع الدعوى ؟

 ج : أنا عرفت به من الجرائد !!!!

 ........... : محير الجلسة يقول الوهير 71وفى ا 

ليههه تينى )؟!(  مهت بشههيل ........... فقههال لهى أنههت شههل بقلهه وعنهدما شههعرت » 
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 !!!!!وأنه لم تكن توجد موا ف مسبقة واجبته فقلت له لم يكن لى حاجة أ ولها ل 

 

... ويهوم مها أ له  البهد أن اختهار األشهخاا الهذى  اطمهئن وارتها من حقهى أن 

 « !!!) الطاعن ( ...........  ومن هذا المنطل  فقط عهلتاطمئن بحسن أدائهم ص 

 هم ألى مخالفات ؟م : هل نمى يلى علم  ارتكاب المت

 !!! بعض التعليقات بعد صدور القرارج : 

 « !ولم يكن بينى وبين المتهم أى شىء  ولم يأتى لى للمتهم أى تقارير» 

 

 

 : محير الجلسة 73وفى ا 

 م : وما تقييم  الشخصى للمتهم فترة توليه الشركة ........... ؟

 ى األسمنت طول فترة حياته والمتهم عمل ف من الناحية الفنية المتهم كفاءةج : 

ويذ لههم يجههد السههيد الههوهير سههببخا لقههرار النههدب المعيههب غيههر حكايههة ارتيهها  أو  

سؤاالخ توجيهيا ايحائيخها  74اطمئنان سيادته الشخصى ص فان المحكمة سألته ا 

ومهه  ذلهه  سههقط فههى اجابتههه مهها يهيههل غريههه وال ههرض مههن السههؤال االيحههائى 

 التوجيهى !!!

 : لجلسة ص سألته المحكمة سؤاالخ يوحى باإلجابةمحير ا 74ففى ا 

 ؟فى عدة مخالفاتيبقاء المتهم فى الخدمة بعد اتهامه  المناسبم : هل كان من 

( ابتهههدأ 28/2/1988الحهههظ أن القهههرار ) 1990بالتأكيهههد حيههه  مهههن سهههنة ج : ال 

و بهل ندبهه لهم يكهن لهه  طاع الشهركات وبهدأنا فهى حهوار مه  مجلهم الهوهراء ..... 

 . فاتمخال

 ؟!!! فلماذا أصدرهلقراره ص أسباب لدى السيد الوهير  ف  يوجداذن ص 
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لقهد كانههت ههذه النقطههة محوريهة فههى القيههية ص تلتهئم مهه  القهرار ال ريههب نفسههه ص 

يلههى الههوهير وو ههائ  هههذا الخطههاب وسياسههة الههوهير التههى  10/4/1990ومهه  خطههاب 

ا فى البرلمان وفى الصحف القوم ية  بل المعاريهة والتهى  هدم تفجرت  ياياها مؤخرخ

دفاع الطاعن األول بشأنها العديد من المستندات الى المحكمة .ابهت تقهديمها ومفرداتهها 

ها كمها سهلف البيهان أن الطهاعن األول تمسه   39/40ا  و.ابت بمحير الجلسة أييخ

بصدق كل هذا الو ائ  التى نسبها وينسبها للوهير ويعهو يليهها  هرار عهلهه .هم االنتقهام 

نه سواء بالقيايا اإلدارية التى حركت بعد تنحيتهه أم بمداهمتهه بالهدعوى الما.لهة بعهد م

 أرب  سنوات من انقطاعه عن أى عمل من أى نوع للدولة بكل أجههتها !!!

 

وكل ذل  من دفاع جوهرى لم يتفطن يليه الحكم م.لما لم يتفطن يلى مها  هرع بهه 

أيد تعبه  ل يهرار بهالمتهم ب يهر حه   دفاع الطاعن األول سم  المحكمة من أن هنا 

ص فلهم يهههتم التحقيه  بالوصههول يلههى  بفقههدان الحيههدةص وهيهأ لههذل  أن التحقيه  جههاء معيبها 

تيهخيما فلكيها وهميخها الحقيقة وينما انصرف يلى محاوالت غريبهة جهدا لتيهخيم .هروة 

الههى التيههخيم الههوهمى مههن التحقيهه  ص واالنتقههال بهههذا  ال يتفهه  مهه  الوا هه  والحقيقههة

صفحات الصحف خ فخا للتقاليد القيائية لذبت المتهم  بل أن يقف أمهام القيهاء وخله  

رأى عام يده يصعب أن لم يستحل أمامه الوصول يلهى الحقيقهة ويعطهاء المهتهم حقهه 

ص وذكر دفاع الطاعن من آيهات ذله   يهام ........... خبيهر يدارة الكسهب بإنجهاه مهمهة 

هه )؟!( بينمهها اسهت ر ت هههذه  يهوم واحههد فقهطا يهخمة فههى تتنهاول عناصههر عديهدة وأر امخ

المهمة من الخبراء الخمسة الكبار المنتدبين من المحكمة تسعة أشههر كاملهة اسهت ر ت 

بتقريههر ........... خبيههر  1واسهتلهمت بح.هها جههديا تنطهه  بهه تقاريرههها ص و ههد ورد ا 

ص  9/1/1992م يدارة الكسب وهو ال يمهت يلهى الخبهرة بصهلة ! أنهه كلهف بالمهمهة يهو

حيهه  توجههه يلههى يدارة الكسههب وتقابههل مهه  المستشههار  12/1/1992وأنههه بههدأها يههوم 

........... الهههذى كلفهههه بهههاالط ع علهههى مسهههتندات بهههالل تين اإلنجليهيهههة والعربيهههة عهههن 
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حيه   منها بهاالط ع حسابات داخل وخارج الب د واعداد تقارير ص وأيهاف سهيادته ص 

ص و هههدم سهههيادته تقريهههره ال ريهههب يهههوم  1992نهههاير ي 13ص  12يهههومى  عليهههها خههه ل

ص وذلهه  فههى الوا هه  عبهه  أ ههرب يلههى الههههل ص ألن م.ههل هههذه المهمههة ال  14/1/1992

تههؤدى فههى يههوم واحههد ص وال تههؤدى بالشههكل ال ريههب الههذى أداههها بههه السههيد خبيههر يدارة 

لخبيهر الكسب خ فا لكل األصهول والقواعهد واألعهراف الماليهة والمحاسهبية ص فقهد  هام ا

دون أن يراجعههه أحههد بتحريههر عشههرة كشههوف لنتههف أوراق متفر ههة ال رابههط المههذكور 

ا اليهرادات ص مه  أن  يهايا الكسهب  بينها ولم يتيهمن تقريهره حصهرا ل.هروة أو حصهرخ

ومه  «  وايهراد« » .هروة » علهى المقارنهة الواجبهة ال همهة بهين  غير المشروع تقوم

ها كمهها ذله  خه  تقريههر سهيادته خبيهر يدارة الك سههب مهن أى حصهر أو بيههان لل.هروة تمامخ

خ ل من أى حصر أو بيان لطيرادات ص يال أن ال ريب أن االتههام و ائمتهه تحهد.ا عهن 

مليون جنيه مصرى وانتقل بهها السهيد األسهتاذ المستشهار رئهيم  76 درها بنحو .روة 

جريهدة اليهوم و يدارة الكسب غير المشروع يلى صفحات مجلة المصور وجريدة أخبار

ـ وشهار   األهرام ليهف يلى الشعب المصرى والعالم ما أسماه سيادته جريمة العصر

سيادته فى ابتعاد كلى عن حدود واليتهه اإلداريهة أو القيهائية فهى ييفهاد وتسهعير حملهة 

مليهون جنيهه  76على اسام أنه جم  .هروة بل هت تشني  وتشهير بش  بالمتهم وأسرته 

لشههريف ببحهه  أسههام هههذه المقولههة الهائلههة بههأن للمههتهم ـهه دون أن يكلههف أحههد خههاطره ا

!!! األمهر الهذى الجهأ المهتهم / الطهاعن األول يلهى رفه   مليهون جنيهه76.روة مقهدارها 

م. . جنهههوب  10206/1992م. . جنهههوب القهههاهرة ص  10205/1992الهههدعويين 

القهههاهرة يهههد المهنهههدم/........... بصهههفته الشخصهههية ص ووهيهههر التعميهههر بصهههفته ص 

مستشههار/........... بصههفته الشخصههية ص و........... موظههف بنهه  القههاهرة )خبيههر وال

يدارة الكسهههب( ص ورئهههيم تحريهههر المصهههور بصهههفته الشخصهههية ص وآخهههرين بصهههفتهم 

متبههوعين عههن أعمههال تههابعيهم ص بطلههب الحكههم لههه بههالتعويض عمهها أصههابه مههن أيههرار 

دم صههورتهما بحافظههة بصههحيفتى هههاتين الههدعويين والمقههأدبيههة وماديههة علههى مهها ورد 



540 

 

 .21/10/1992ـ  23الطاعن األول ر م/

 

.م نعود فنذكر بخطهاب الطهاعن األول يلهى الهوهير ص ههذا الخطهاب الهذى يشهكل 

  ركنهها أساسههيخا مههن أركههان هههذه الحملههة الظالمههة التههى شههنت علههى الههدكتور ...........

 10/4/1990لقـد تيمن هذا الخطاب المسهلم لمهدير مكتهب الهوهير فهى  ) الطاعن ( 

وكانت نسهخته المو ه  عليهها مهن مكتهب الهوهير باالسهت م فهى مقدمهة المسهتندات التهى 

حرصهت الر ابههة اإلداريههة علههى أخههذها مهن منهههل الههدكتور ........... .ههم أنكارههها بعههد 

ذل  ص و د .بهت أمهام المحكمهة أن الخطهاب سهلم فعه خ لمكتهب السهيد الهوهير ص نقهول أن 

لم يفتت اعتماد واحد بهأى عملهة أجنبيهة للشهركة ما تيمن أنه هذا الخطاب  د تيمن في

عهههن ) الطهههاعن ( تهههاري  ابعهههاد الهههدكتور ...........  حتهههى 1985القوميهههة مهههن ينهههاير 

نظههرا للظههروف اال تصههادية السههيئة للبنههو  المصههرية فههى  28/2/1988الشههركة فههى 

  للشههركة القوميههة تلهه  الفتههرة ص وكانههت الشههركة األلمانيههة القائمههة بتركيههب الخههط ال.الهه

مليهون مهار  ألمهانى كاملهة  6ل سمنت من حقها الحصهول مهن الشهركة القوميهة علهى 

ويهاء العجهه القههائم فههى العمهه ت األجنبيههة اجتههد الطههاعن األول وحصههل مههن الشههركة 

وأن تمههل بالقيمههة البا يههة للشههركة القوميههة % مههن مسههتحقاتها 30األلمانيههة علههى خصههم 

( ص بالجنيهه المصهرى مليهون دوالر 1.3وصهلت يلهى ) تنقصها بقط  ال يار التى كانت

كوديعة لحساب الشركة األلمانية على أن يتم تبهديل الجنيهه فيمها بعهد بالمهار  يذا تيسهر 

وتههم توريههد  طهه  ال يههار ال همههة بالفعههل وانفههاذ انتههاج الشههركة القوميههة بأ ههل التكههاليف 

ت الشهركة القوميهة  يمتهها ووصلت  ط  ال يار على حسهاب الجانهب األلمهانى وخصهم

وصههدرت موافقههة وهارة اال تصههاد مههن حسههاباته يذ دفعههت الهه.من بالجنيههه المصههرى ص 

و رار مجلم يدارة الهيئة العامهة لمهواد البنهاء علهى مها تهم مهن تله  التصهرفات حفاظخها 

 . على انتاج الشركة القومية
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طهاع خهاا و د حول من وهارة اإلسكان يلى الشركة القومية مشروع أسمنت  

كهان يقهوم بهه بعهض المسهت.مرين تحهت مسهمى  باست.مار ألف مليون دوالربنى سويف 

% مهن رأم 10)الشركة المصرية اليابانيهة ل سهمنت( الهذين وافقهوا علهى تخصهيا 

مليون جنيه للشركة القومية بدون مقابهل نقهدى ووافه  علهى المشهروع  15المال بقيمة 

القطههاع العههام لمههواد البنههاء وطلبههت الشههركة  وهيههر األشهه ال وهيئههة االسههت.مار وهيئههة

القومية تشهكيل لجنهة لتحديهد حصهة مسهاهمة الشهركة ص العينيهة فهى األرض والخهدمات 

وفههى اليههوم التههالى وفجههأة صههدر  ههرار ابعههاد الههدكتور ........... عههن الشههركة القوميههة 

علهى أرسل وهير اإلسهكان لحه  الشهركة القوميهة ـ علهى أن تسهحب موافقتهها السهابقة 

المشروع ـ ولهدى المسهت.مرين للمشهروع الهائهل تفسهير كامهل ص للهتحمم الشهديد األول 

من وهارة اإلسكان .م سهحبها المفهاج  لههذا التأييهد ص فقهد فهوج  المسهت.مرون بشهروط 

أخههرى مقابهههل موافقههة وهارة اإلسهههكان النهائيهههة علههى ذلههه  المشههروع وكانهههت واجبهههة 

ـه كيههف 1تعقيبها علهى ذلهه    ) الطههاعن (  ...الهرفض ص وذكهر خطههاب الهدكتور ........

تحولهههت منا صهههة تعهههديل حلهههوان مهههن خهههط واحهههد يلهههى ترسهههية بهههاألمر علهههى الشهههركة 

ص وكيههف تههم ترسههية مشههروع أسههمنت المنيهها )؟!( الدانمركيههة لخطههين خههارج المنا صههة 

)؟!( مليههون دوالر عههن سههعر العههرض المسههتوفى النههاجت  20األبههيض بسههعر يهيههد 

 1988يلههى  73ر األسههمنت بالسههوق السههوداء خهه ل الفتههرة مههن وكيههف ارتفعههت أسههعا

جنيههه ويبههاع فههى السههوق  40وكيههف ظههل القطههاع العههام يبيهه  األسههمنت بحههوالى )؟!( 

جنيهه )؟!( ولمهاذا لهم تحصهل الحكومهة علهى حصهتها مهن  120السوداء بما يصل يلى 

سههكان دوالر للطههن )؟!( و ههد  ههدر وهيههر اإل 15التجههار المسههتوردين ل سههمنت بسههعر 

 ........... مليهههون دوالر و هههدره الهههدكتور 500األسهههب  الفا هههد مهههن مهههن ذلههه  بمبلههه  

 !!! فى حدي.ه م  السيد الوهير بألفى مليون دوالر) الطاعن (  

 

ومه  ههذا » وفى الصحيفة الخامسة من الخطاب المذكور جاءت ههذه العبهارات 
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الهيئههة العامههة لمههواد صههدرت موافقههة وهارة اال تصههاد وصههدر  ههرار مجلههم يدارة فقههد 

البنههاء بتأييههد ههههذه التصههرفات حافظههها علههى انتههاج الشهههركة وذلهه  بنهههاء علههى تحويهههل 

المويهوع مهنكم للمجلههم )مجلهم اإلدارة( ومهه  ههذا اسهتمر التحقيهه  بالنيابهة اإلداريههة 

 . « فقط ب رض التحقي 

 

كههان غهههو العههراق للكويههت الههذى انتهههى بههيمههة  1990هههذا ص وفههى أغسههطم 

 الخصخصههة صههدر  ههانون 19/6/1991ص وفههى  1991لتامههة فههى فبرايههر العههراق ا

وهيهر اإلسهكان األسهب  علهى عشهرات وههو  هد أطها  بهيمنهة  1991لسهنة  203ر م/

الهيئههات والشههركات ومنههها شههركات األسههمنت ومعههها مليههارات الجنيهههات التههى كانههت 

سهت ناء ـ بمناسهبة تحت امرته ـ فلم يب  لسيادته من ذل  كله يال مكتبه ـ الهذى فقهده باال

 . تجديد رياسة الجمهورية

 

للههوهير العبههارة  ( الطههاعن )........... مههن خطههاب الههدكتور  5ولنقههرأ فههى ا 

ولههو كههان هنهها  سههوء تصههرف لكههان مههن الممكههن تحويههل المفاويههات مههن » اختيههة 

الجانههب األلمههانى لصههالحى الشخصههى ولههيم لصههالت الشههركة القوميههة وهههذا يسههير يهها 

ر ص ولكههن موظههف الر ابههة اإلداريههة يشههير يلههى أن المويههوع خطههأ جسههيم سههيادة الههوهي

 « . وهو استخدام الجنيه المصرى بدال من العم ت األجنبية

 

ومهه  هههذا فقههد صههدرت موافقههة وهارة اال تصههاد كمهها صههدر  ههرار مجلههم يدارة 

كانهت  ألنهها( الطهاعن ) الهيئة العامة لمواد البناء بتأييهد تصهرفات الهدكتور ........... 

 ( .القومية)حفاظخا على ينتاج الشركة 
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 1991فهههل كههان القههبض علههى الطههاعن الههدكتور ........... فههى ديسههمبر سههنة 

واحالته يلى محكمة الجنايات مقبويا عليه لمعا بته علهى كسهب غيهر مشهروع مقهداره 

أك.ههر مههن .مههانين مليههون جنيههه وبههذل  اشههعال فيههيحة شههملته هههو وهوجتههه وكريمتيههه 

ه ووالههدة هوجتههه ـ امههت ت بههها جميهه  الصههحف اليوميههة واالسههبوعية عنههاوين ووالدتهه

وصورا وشروحا ـ هل كان ذل  كلهه فهى حسهاب سهيادة وهيهر اإلسهكان السهاب  الهمها 

لبقاء سهيادته فهى كرسهى الهوهارة ولههيمهة رئهيم الهوهراء ومهن معهه مهن الهوهراء يذ 

يههر المشهروع والحكههم المطعههون ذا  ؟! لقهد انسهها ت الر ابهة اإلداريههة ويدارة الكسهب غ

فيهه فهى تيهار تله  الفيهيحة المصهطنعة المفتعلهة وذله  بهالرغم مهن  هرار لجنهة خبههراء 

وهارة العدل المنتدبة تنفيذخا لحكم محكمة الجنايهات مهن هيئهة سهابقة مختلفهة عهن الهيئهة 

التهى أصهدرت الحكههم المطعهون فيههه ـ الههذى انتههى يلههى بهراءة سههاحة الطهاعن الههدكتور 

وهوجته وكريمتيهه ووالدتهه ـ رحمهها س ـ ووالهدة هوجتهه كمها (  الطاعن) ...... .....

 . أويحنا من  بل

 

 

يلههى وهيههر  ) الطههاعن (  نعههود فنقههول أن خطههاب الطههاعن الههدكتور ...........

المعتهرف مهن سهيادة الهوهير بتسهليمه يليهه مهن  10/4/1990اإلسكان الساب  المؤر  

السههاب  معرفههة فحههواه فههى حينههه ص وادعههى أن م.ههل هههذه مكتبههه ـ الههذى أنكههر الههوهير 

وأنسهى السهيد األشياء الص يرة )؟!!!( ال تدخل يليه وتعرض فقط علهى المستشهارين ص 

مهدنى  1992لسهنة  1026الوهير أن هذا الخطاب مسطور فى صحيفة الدعوى ر هم 

 ( المعلنههة يلههى سههيادته شخصههيا فههى مسههكنه مههن23كلههى جنههوب القههاهرة )الحافظههة / 

الطههاعن الههدكتور ........... بطلههب الحكههم علههى سههيادته بتعههويض مقههداره مليههون جنيههه 

و د أحت  الدفاع عن الطاعن الهدكتور ........... بتله  الصهحيفة فهى مرافعاتهه الكتابيهة 

والشفوية فى حوافظ المستندات أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعهون فيهه الهذى 
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فهى ههذا  ص وتجاههل األمهر كلهه م.لمها تجاههل مها اسهلفناه لهم يعبهأ أو يتفيهل ولهو بنظهره

السههبب مههن أسههباب الطعههن ولههم يههتفطن يليههه فحجههب نفسههه عههن وا هه  وحيقههة الههدعوى 

بتجاهله كل دفاع الطاعنين الشفوى والمكتوب ومسهتنداتهم ههذا التجاههل ال ريهب الهذى 

 !!!  اد يلى كل ما عاب الحكم من عيوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َنفيذفىَطلبَوقفَالت

َ
ولما كان تنفيذ الحم يصيب الطاعن األول والطاعنات األربعة بيرر جسيم جهدا يتعهذر       

تداركه ص بينما وايت من أسباب الطعهن أنهه راجهت القبهول ـ ممها يحه  لههم معهه طلهب و هف 

 تنفيذه مؤ تخا لحين الفصل فى مويوع الطعن .

َلمـــــاَتقدمَ

َ
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 :  يطلبَالطاعنون
 نفيذ الحكم المطعون فيه مؤ تخا لحين الفصل فى مويوع الطعن  . األمر بو ف ت - 1

 يم المفردات للهومها لتحقي  أوجه الطعن  . - 2

َ:ََوالحكم   
 أوالخ: بقبول الطعن شك خ .

خ : وفى المويوع بنقض الحكم المطعون فيه واإلحالة  .   .انيا

 

المحامىَ/َرجائىَ
َعطية
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  صدارات المؤلفصدارات المؤلفإإ
 

 

 .  1997ـ المركــز المصرى لألبحاث واإلعـالم ـ ط أوراق أوراق   ( 1)

 .  1997ـ المركز المصرى لألبحاث واإلعالم ـ  ط  من هدى النبوة وفى مدرسة الرسولمن هدى النبوة وفى مدرسة الرسول(   2)

 . 1998ـ المركز المصرى لألبحاث واإلعالم ـ ط  من هدى القرآن وذلك الكتاب ال ريب فيهمن هدى القرآن وذلك الكتاب ال ريب فيه(  3)

   2000المركـز المصرى لألبحاث واإلعالم ـ ط  ـ بشايربشاير(  4)

   2000ـ المركز المصرى لألبحاث واإلعالم ـ ط  باسمك اللهمباسمك اللهم(  5)

  2000ـ المركز المصرى لألبحاث واإلعالم ـ ط  بسم هللابسم هللا(  6)

  2001ـ المركز المصرى لألبحاث واإلعالم ـ ط  نواب القروضنواب القروض(  7)

 .2001واإلعالم ـ ط ـ المركز المصرى لألبحاث  ياربيارب(  8)

  2001ـ المركز المصرى لألبحاث واإلعالم ـ ط  قضية النقابيينقضية النقابيين(  9)

   2005،  2002ـ روز اليوسف ، هيئة الكتاب ـ   أبو ذر الغفارىأبو ذر الغفارى(  10)

  2002المركز المصرى لألبحاث واإلعالم ـ ط  ـ قضية الجمارك الكبرىقضية الجمارك الكبرى(  11)

  2002ـ ط ـ دار الهالل  مواقف ومشاهد إسالميةمواقف ومشاهد إسالمية(  12)

  2003ـ دار الشروق ـ ط أولى  ماذا أقول لكمماذا أقول لكم(  13)

   2003ـ  2، ط  1مركز األهرام للترجمة والنشر ـ ط ـ  عالمية اإلسالمعالمية اإلسالم(  14)

  2004ـ دار الشروق ـ ط  إبحار فى هموم الوطن والحياةإبحار فى هموم الوطن والحياة(  15)

   2004ـ دار الشروق ـ ط  اإلنسان العاقل وزاده الخيالاإلنسان العاقل وزاده الخيال( 16)

   2003ـ المجلد األول ـ روز اليوسف ـط  النبوية فى رحاب التنزيلالنبوية فى رحاب التنزيل  السيرةالسيرة(  17)
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   2003ـ المجلد الثانى ـ روز اليوسف ـ ط  السيرة النبوية فى رحاب التنزيلالسيرة النبوية فى رحاب التنزيل( 18)

   2004ـ المجلد الثالث ـ روز اليوسف ـ ط السيرة النبوية فى رحاب التنزيلالسيرة النبوية فى رحاب التنزيل(  19)

   2005مجلد الرابع ـ روز اليوسف ـ طـ ال السيرة النبوية فى رحاب التنزيلالسيرة النبوية فى رحاب التنزيل(  20)

    2006ـ المجلد الخامس ـ المكتب المصرى الحديث ـ ط  السيرة النبوية فى رحاب التنزيلالسيرة النبوية فى رحاب التنزيل(  21) 

    2005ـ كتاب الهالل ـ أكتوبر  اإلنسان والكون والحياةاإلنسان والكون والحياة(  22) 

   2006ـ دار الشروق ـ ط  تأمالت غائرةتأمالت غائرة(  23)

 2006ـ كتاب الهالل ـ سبتمبر  األديان والزمن والناساألديان والزمن والناس(  24)

     2006ـ المكتب المصرى الحديث ـ  شجون وطنيةشجون وطنية(  25)

   2007ـ كتاب الهالل ـ نوفمبر  الهجرة إلى الوطنالهجرة إلى الوطن(  26)

   2008ـ دار الشروق ـ سبتمبر  رسالة المحاماةرسالة المحاماة(  27)

 . 2008ـ المكتب المصرى الحديث ـ سبتمبر  فى الوحدة والجماعة الوطنيةفى الوحدة والجماعة الوطنية(  28)

   2008ـ كتاب الهالل  فى رياض الفكرفى رياض الفكر(  29)

    2008ـ المكتب المصرى الحديث  بين شجون الوطن وعطر األحباببين شجون الوطن وعطر األحباب( 30)

 2009ـ المجلد األول ـ المكتب المصرى الحديث    من حصاد المحاماةمن حصاد المحاماة( 31)

 2009  ـ المجلد الثانى ـ المكتب المصرى الحديث  من حصاد المحاماةمن حصاد المحاماة(  32)

 2009ـ المجلد الثالث ـ المكتب المصرى الحديث  حاماةحاماةمن حصاد الممن حصاد الم(  33)

 2009ـ المجلد الرابع ـ المكتب المصرى الحديث   من حصاد المحاماةمن حصاد المحاماة( 34)

 2009ـ المجلد الخامس ـ المكتب المصرى الحديث  من حصاد المحاماةمن حصاد المحاماة( 35)

 2009ـ المجلد السادس ـ المكتب المصرى الحديث  من حصاد المحاماةمن حصاد المحاماة(  36)

  2009ـ المجلد السابع ـ المكتب المصرى الحديث   من حصاد المحاماةمن حصاد المحاماة(  37)

 2009ـ المجلد الثامن ـ المكتب المصرى الحديث  من حصاد المحاماةمن حصاد المحاماة(  38)

 2009ـ المجلد التاسع ـ المكتـب المصرى الحديث  من حصاد المحاماةمن حصاد المحاماة  ( 39)

    2009حديثـ المجلد العاشر ـ المكتـب المصرى ال من حصاد المحاماةمن حصاد المحاماة(  40)

 2010المكتـب المصرى الحديث    ـالمجلد الحادى عشر ـ من حصاد المحاماةمن حصاد المحاماة( 41)

 2010المجلد الثانى عشر ـ المكتـب المصرى الحديث  ـ  من حصاد المحاماةمن حصاد المحاماة( 42)

 2010ـ المجلد الثالث عشر ـ المكتب المصرى الحديث    من حصاد المحاماةمن حصاد المحاماة( 43)

 2010لد الرابع عشر ـ المكتب المصرى الحديث   ـ المج من حصاد المحاماةمن حصاد المحاماة( 44)

 2012ـ المجلد الخامس عشر ـ المكتب المصرى الحديث  حصاد المحاماةحصاد المحاماة  ( من45(

 2013ـ المجلد السادس عشر ـ المكتب المصرى الحديث  من حصاد المحاماةمن حصاد المحاماة( 46)
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 2014ـ المجلـد السابـع عشـر ـ المكتب المصـرى الحديث ـ  من حصاد المحاماةمن حصاد المحاماة( 47)

    2014ـ المجلـد الثامـن عشـر ـ المكتب المصـرى الحديث ـ  من حصاد المحاماةمن حصاد المحاماة( 48)

 2016( من حصاد المحاماة  ـ المجلد التاسع عشر ـ المكتب المصرى الحديث ـ 49)

    2009! ـ كتاب الهالل أول يونيو  دولة األيامدولة األيام(  50)

عدن كتداب حيداة العقدل للفيلسدوج جددور  . ترجمدة وعدرض   قدد تكدون الدياندة تجسديدا للعقدلقدد تكدون الدياندة تجسديدا للعقدل( 51)

 2009سانتايانا  ـ كتاب الهالل ـ نوفمبر 

 2009ـ المكتب المصرى الحديث ـ  قراءة فى األمن المجتمعى فى اإلسالمقراءة فى األمن المجتمعى فى اإلسالم :: األمن واألماناألمن واألمان( 52)

   2008ـ الكتاب األول ـ  المكتب المصرى الحديث من تراب الطريق من تراب الطريق (  53)

 2009لثانى ـ المكتب المصرى الحديث ـ الكتاب ا من تراب الطريقمن تراب الطريق(  54)

 2010ـ الكتاب الثالث ـ المكتب المصرى الحديث  من تراب الطريقمن تراب الطريق(  55)

  2010ـ الكتاب الرابع ـ المكتب المصرى الحديث  من تراب الطريقمن تراب الطريق(  56)

 2012ـ المكتب المصرى الحديث من تراب الطريق ـ الكتاب الخامس (  57)

 2013ـ المكتب المصرى الحديث اب السادس من تراب الطريق ـ الكت( 58)

 2014ـ المكتب المصرى الحديث من تراب الطريق ـ الكتاب السابع ( 59)

  2010. مطبوعات الهالل ـ نوفمبر  فى دروب الفكر والحياةفى دروب الفكر والحياة( 60)

  2010ـ . المكتب المصرى الحديث  ((11من همس المناجاة وحديث الخاطر )من همس المناجاة وحديث الخاطر )( 61)

  2012المكتب المصرى الحديث  ((22الخاطر )الخاطر )  من همس المناجاة وحديثمن همس المناجاة وحديث( 62)

   2014المكتب المصرى الحديث  ((33من همس المناجاة وحديث الخاطر )من همس المناجاة وحديث الخاطر )( 63)

ـ ترجمدة عدن كتداب طبيعدة العدالم المدادى ـ للسدير آرجدر إدينجتدون ومقداالت  الواقع أو الحقيقةالواقع أو الحقيقة(64)

    2010أخرى للمترجم ـ كتاب الهالل ـ ديسمبر 

     2011ـ يناير   سلسلة دراسات اسالمية ـ المجلس األعلى للشئون اإلسالمية  من وحى الحج ـمن وحى الحج ـ(  65)

  2011.المكتب المصرى الحديث  فى صحبة محمد عبد هللا محمدفى صحبة محمد عبد هللا محمد(  66)

  2011كتاب الهالل ـ أغسطس  كتابات غربية .كتابات غربية .( 67)

 2012من فيوض اإلسالم  ـ دار المعارف ـ ( 68)

 20132013صرى الحديث صرى الحديث اإلسالم يا ناس ! ـ المكتب الماإلسالم يا ناس ! ـ المكتب الم( 69)

 2013ـ أبو عبيدة بن الجراح ـ دار المعارج  عبقرية إنكار الذاتعبقرية إنكار الذات( 70)

 .  2014منقحة ـ دار المعارج 2( السيرة النبوية فى رحاب التزيل ـ المجلد األول ـ ط71)

 .  2014منقحة ـ دار المعارج 2( السيرة النبوية فى رحاب التنزيل ـ المجلد الثانى ـ ط72)

 . 2014منقحة ـ دار المعارج  2رة النبوية فى رحاب التنزيل ـ المجلد الثالث ـ ط( السي73)

 . 2014منقحة ـ دار المعارج  2( السيرة النبوية فى رحاب التنزيل ـ المجلد الرابع ـ ط74)
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 .  2014منقحة ـ دار المعارج  2( السيرة النبوية فى رحاب التنزيل ـ المجلد الخامس ـ ط75)

 . 2014النبوية فى رحاب التنزيل ـ المجلد السادس ـ طبعة جديدة ـ دار المعارج ( السيرة 76)

  2015( فى رحاب النبوة ـ األنصار : أنشودة العطاء واإليثار ـ نهضة مصر 77)

  2014( اصطباحة األحباب : دعاء ومناجاة  ـ طبعة جديدة ـ دار الهالل 78)

 . 2014الهالل ( أمسية األحباب : دعاء ومناجاة  ـ دار 79)

ـ دار الهدالل   فخر العسكرية والدبلوماسدية المصدرية ـ( مستشار األمن القومى حافظ إسماعيل 80)

2015 . 

   2015(  جوار فرسان ـ كتاب الهالل ـ يونيو 81)

 2015(  القضاء واإلخوان ـ أصل الحكاية ـ دار الهالل 82)

  2015(  هموم مصرى ـ المكتب المصرى الحديث 83)

 2016(   فى مدينة العقاد ـ المجلد األول ـ دار الهالل 84)

 ( من تراب الطريق ـ المجلد الثامن ـ تحت الطبع85) 

 (  لماذا سقط حكم اإلخوان ـ تحت الطبع  86)

(  من حصاد المحاماة ـ المجلد العشرون  ـ تحت الطبع 87)
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َالفهرس
 

رقمَ القضيـــــةَََ م

َالصفحة

ً ع   80/ 5208ل   ىن   ـذن ل  ذخن ،  ـح  و  ح خنص س ذن ل   ـنتل عمف  1

ن رضى  ـكى    ممل سضامج 171/2009 ـ  كئ ت ناف  2009 /1297لماامي  ىن  

ف  لمتسبنب , وتضد لإلنمل  بكمف  عامح  لمفعضى , لمففمع لمش ع  , لممام ع  فر  
مول لم انر  ,  كم  لمام ث تضا ى , وتضد حا ن ف , وتضد ذحىمذ لم  م متا نق لممس

تضا ى ,   ا   ح  يف لماكر  مألفةرمل لممم ير  ال يرا    ـلممام ع  ف      لمام ث 

  من  عى  لن  لم تل ,   ض  لمضلنة  . 

5 

ً ع  لماامي   ىن   81/ 2341ل   ىن   ـذن ل   ىفلىى ب  ف لإلحامى ولمتةمل   2

ن ضى ف   ـانئ، كى   ممل لم 2985/2010 ـتاميمى نس  لمةاض ،  2010/ 9521

لمتا نق  ـن ضى لمتا يمى  ـلمش م ، وفحضل لإلستفالل  ـلمتسبنب وفسم  ف  لإلستفالل 

 ـههلمتررفخل غنرر  لمم بررضل فرر  فنررضلل لمشررماف  ـههبطرر   لم ررب  ولممسررتمف  اررف  ـههلمشرر ضى 
 لم  ضى ولمىطأ ف  لإلسام  و ىمم   لمثمبأ بم وىلً وفسم  لإلستفالل .  ـلمتامن  

54 

ً عر  لماامير  ىنر   81/  3196ل ر  ىنر   ـهذن ل  س ح  و  ح خنص  ـمف نتل ع 3

ن رضى لماكر  مةرفم بنرم   ـهكى   ممل لم رما ،  743/2002 ـلمم ج  2002 /9481

 ـهن رضى لماكر  مةرفم بنرم  سربب وفرم، لمماار  عىنرف  ـه ؤ ى ح  ي  لم    لمتشر يان  

 ـ  لف  ـمسئضمن  ع  لماتنا  لمتضم   بن  لممت من  ف  لم ـف . ج  310 ىمم   لممم ، 
ـه لمىطأ ف  ل سام  و ىمم ر  لمثمبرأ برم وىلً  ـوتض  لإلح مً بنا   فو سبق لإلح لى 

ح  يرف  ـهلماكر  فر  لمرفعضى  و  لإلممرمم بكمفر  عامحر ام  ـهن ضى  خر  فر  لمتسربنب 

 لماك  ل فةمل لممم ي  ال يك   مثبضى لن  لم تل . 

113 

 ـ نقههههض ـههههحئويرررر   ارررر ىلى ىسررررمن   ـههههمم بغنرررر  نررررق لسررررتن ء عىرررر  لممررررمل لمةرررر 4

 ـههههتاميررررمى عررررن   ررررمس  29463/2009عرررر  لمااميرررر  ىنرررر  ق  4908/81ر ههههم 

عررفم  سررتضىي   ـههن ررضى  ـههبطرر   لإلترر لءلى  ـههكىرر   رر ً لم ررما ،  3400/2009

لإل رت ل   ـهن رضى فر  لمتسربنب  ـهف . ج  206فنكمم لممرم ،  ـ 2012/  206لم ملض  

 ن لىلى لم   ي  .لمتئوي  ولإل ـوذثبمحف 

157 

ل رر  ىنرر   ـهح لخر  فرر  ل رل   تضررنمى لممتاررف  ـههح رمعص عرر  ف لء عمىرف لمررض ن    5

 ـ ترراش  ررممل لمانررئ، 2010/  26972ً عرر  لمااارر  لممسررتأل   ىنرر  21/ 17431

وتضد حابنف لممت   و فمعف ف  نمل  ـذخ ل باق لمففمع  ـتاش لمفن   12881/2010
لمتامن  ولمتضرمىد فر  فسربمد لماكر  ,  ى رن  لممسرئضمن  حغنن  لمماكم  مىمت م  , 

لماامونرر  , وتررضد ذممررمم لمماكمرر  بكمفرر  عامحرر  لمررفعضى , فرر  وتررضد لمرر   عىرر  

لممستافلى , ولإلنمل  بكمف  عامح  لمفعضى , ف  ع ن  لمسببن  ف  لم ةرل ولماتنار  , 

 لم سم  ف  لإلستفالل ولمتةسف ف  لإلستاتمج .

215 

 283 ذحررر ن سرررنمى، و ل ررر   ـهههذحررر ن  ا رررضالى  ـهههذنررر ل  سررر ح لرررمىى  ـههه ذ رررةمل لرررمى 6
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 1963 ـهتاميمى  شتضل لمسضً  10940/2011ً ع  لماامي  ىن   3963/82ىن  

وترضد  ـه ر لف  ـهحضرم   لممت مرن  فر  لممسرئضمن   ـهكىر  تارضد لمئنرم يق  2011/

ل ح ررمً ع نرر  لمسررببن  بررن   ـههضررضلبط لإلح ررمً  ـههلإلح ررمً لممسرربق فو سرربق لإلحرر لى 

لمىطأ ف  لإلسام  و ىمم ر   ـحافيف لضع لمس ح لممضبضل    ل  ضى لم ان   ـولماتنا  

  ول لإلنمم  ف  بنم  فنضلل  ماف عى  فنرضلل  رماف  ـلمثمبأ بم وىلً , حسملف ل  م  

 لمففع بةفم تفي  لمتا يمى تضا ى , ولتب لإلمممم بكمف  عامح  لمفعضى .  ـ خ  

تاميرمى  2012/ 1958ً عر  لماامير  ىنر   83/  2262ل ر  ىنر   ـه ح ذن ل  س 7

ـهه اإلخهه ل بحهه  الههدفاع ـ تعههديل وصههف كىرر   ررممل لمانررئ،  14/2012 ـههلمررفن  
التهمة دون تنبيه المهتهم ودفاعهه , وجهوب اإلسهتعانة بأههل الخبهرة فهى المسهائل 

رأى غيهره الفنية , واجب تحقي  األدلة , عدم جواه يستناد القايى فهى حكمهه له
, وجوب يلمام القايى بكافة عناصر الدعوى , الفساد فى اإلسهتدالل والتعسهف 

  ى اإلستنتاج . 

317 

 ً عررر  لمااميررر   11455/82ل ررر  ىنررر  ـههه ذنررر ل  فسرررىا  بنضرررمء  ـهههنترررل عمرررف  8

ـ عدم جواه اكتفهاء الحكهم بنتيجهة كى  لممانم  2011/ 1060 ـ 2011/ 19975ىن  

وجهوب اسهتجابة المحكمهة للطلهب اإلحتيهاطى ـ فهى وجهوب الصفة التشريحية ـ حالهة 
تسبيب المحكمة عدولها عن  رارها ـ المسئولية التيامنية فى القتل ـ األفعهال الماديهة 
وحدها ال تكفى للتدليل على نية القتل ـ شرط اإلحالة فى بيان شهادة شاهد على شهادة 

 آخرـ التنا ض والتيارب فى أسباب الحكم .

349 

ح ن  بممغ  ممن   و   ـ ىمم مى  ممن   ـ ل و مو ف متا نق كسب غن   ش وع لستغ 9

تاميرمى   ر   790/1992ع  لماامير  ىنر  ً  64/ 22737ل   ىن   ـوتف نق 

 ـهن ضى وحامن  وح مح  وفسرم  لإلسرتفالل  ـكى    ً لم ما ،  23/1992 ـلمافيف، 
 ك ، لماك  ع  عامح  لمفعضى ذخت ل ف ـن ضى وذخ ل باق لمففمع و ىمم   لم ملض  

393 

 ذحفلىلى لممؤمف 10
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