
 العربية مصر مجهورية
 النقض حمكمة
 الفني املكتب
 اجلنائية اجملموعة

 

 

 املستحدث
 

  

اجلنائية الدوائر من الصادرة املبادئ من  

2102 سبتمرب آخر لغاية 2102 أكتوبر أول من  

 

 
 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مجهوريةمصرالعربية
 حمكمة النقض

 املكتب الفني
 

 مقدمة

نتاج جهد  . . . . . .  صَدَر اإلصدار املاثلبسم اهلل احلق . . . . . . 
. ملا حوته أحكام الدوائر اجلنائية من ددر نفيسة ..  صادق ودأب واجب

  فقد رؤي استخالص تلك املبادئ استكمااًل لرسالة املكتب الفني حملكمة النقض . 
 ، املوفقواهلل 

من   ل  ألو هرة يف ا ا ربالق  3102 ديسم
 يرئيس املكتب الفننائب 

 هشام عبد اهلادى/   يالقاض

 نائب رئيس حمكمة النقض



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 الفهرس العام 

 الصفحة  املوضوع الصفحة  املوضوع
 59 إفالس 11 هيئة عامة

 11 النظر إعادة التماس 11 نقابات

 13 اإلحالة أمر  ( أ) 

 15 جنائي أمر 12 آثار

  ( ب)   إجراءات

 21 بنوك 12 إجراءات التحقيق

 21 بيئة 12 إجراءات المحاكمة

  ( ت)   اختصاص

 22 عمومية وظيفة يف تداخل 31 االختصاص النوعي

 22 تربح 31 االختصاص الوالئي

 111 عملة ترويج 33 اختالس

  تزوير 35 مسروقة اشياء إخفاء

 111 أوراق رسمية 31 حد إزالة

 112 أمريية أموال على استيالء تسهيل  العقاب موانع و اإلباحة أسباب

 111 تقليد  موانع العقاب

 113 تلبس 32 طاعة الرئيس

 131 ضريبي تهرب 31 استيقاف

 131 أموال توظيف 33 اشرتاك

  ( ح)  51 اعتبارية أشخاص

  حكم 51 التنفيذ يف إشكال

 135 بيانات الديباجة 53 خطأ إصابة

 135 تسبيبه . تسبيب غير معيب 55 عمدي إضرار

 131 وقف تنفيذ الحكم 52 إعدام



  

  هرس العامالف 6

 الصفحة  املوضوع الصفحة  املوضوع
  ( ط)   ( خ) 

 113 طفل 131 أمانة خيانة

  ( ظ)   ( د) 

 112 مشددة ظروف 132 دستور

  ( ع)   دعوي جنائية

 111 عفو 132 انقضاؤها بمضي المدة

  عقوبة 153 تحريكها

 111 العقوبة التكميلية 155 قيود تحريكها

 113 تطبيقها 159 مدنية دعوي

  ( غ)   دفاع

 119 غرامة 111 اإلخالل بحق الدفاع . ما ال يوفره

 111 أموال غسل 111 اإلخالل بحق الدفاع . ما يوفره

 131 غش  دفوع

  ( ق)  112 الدفع ببطالن إذن التفتيش

 135 قذف 119 الدفع ببطالن االعتراف

  ( ك)  121 الدفع ببطالن القبض والتفتيش

 139 مشروع غري كسب 122 بعدم االختصاصالدفع 

  ( م)  122 الدفع بعدم الدستورية

 151 حماماة  ) ر (

  اجلنايات حمكمة 193 رد

 151 اختصاصها  ( ص) 

 199 صلح



 7 الفهرس العام 

 الصفحة  املوضوع الصفحة املوضوع

  ( ه)   املوضوع حمكمة

 129 عرض هتك 153 سلطتها في تعديل وصف التهمة

    ( ن) 

   152 نشر

   152 نصب

    نقض

   159 التقرير بالطعن وإيدع ااألسباب

   159 . ميعاده التقرير بالطعن وإيداع األسباب

   113 الطعن للمرة الثانية

   115 المصلحة في الطعن

   112 خطأ في تطبيق القانونال.  حاالت الطعن

   123 ما ال يجوز الطعن فيه من األحكام

   123 ما يجوز الطعن فيه من األحكام
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رئدي  محممدة الدنق   يبرئاسة السيد القاضي / محمدد ممادام ماد ل
 عض ية السادة القضاة / أحمد على عبد الرحمن ، حامدد عبدد ام محمدد ، 

 حسام عبد الرحيم ، أن ر محمد جبري ، أحمد جمال الددين عبدد اللطيد  ، محمد
 ، يربج  ، محمدد عدادل ال د يأحمد عبد الباري سدليمان ، بيديح حسدن الق دبج

بدراهيم محمدد ابدراهيم الينيددي ند اب        حسين ع ا  حسين الجيدما ي  اب
 رئي  المحممة .

 ددددددددددددددددد

 افسيره " . نيا " . قان ن "( هاك عر  . جريمة " أرما1) 
المرأة عرضه من أية مالمسة مخلة  حماية المناعة األدبية التي يصون بها الرجل أو

 بالحياء . قصد الشارع في باب العقاب على جريمة هتك العرض . شرط ذلك ؟
ركننن القننوة فنني جريمننة هتننك العننرض . تحققننه ع بكافننة صننور انعنندا  الرضنناء لنند  

ع بكننننل وسننننيلة قسننننرية تقنننن  علننننى الشننننخ  بقصنننند تعطيننننل قننننوة  المجننننني عليننننه . تمامننننه
بوسنا ل  إعدامها عنده سواء كنان بوسنا ل مادينة تقن  مباشنرة علنى الجسن  أو المقاومة أو

إدخننال المننته  فنني روعننه قدرتننه علننى  التحيننل أو غيننر ماديننة . كمةاجننجة المجننني عليننه أو
 المادية وغير المادية .  عالجه . انعدا  الرضا الصحيح . القاس  المشترك بين القوة

مبادئ محكمة النقض التي استقرت على أن القوة في جريمة هتك العرض تتس  لكل        
صورها . ما دامت قد وصلت إلى إعدا  إرادة المجني عليه . تقرها الهي ة وترفض األغلبية 

 لقانون العدول عنها . علة ذلك ؟ المقررة في ا

 

 هيئة عامة
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" . قان ن " اطبيقه "        ر الطعن  الحمم فيه  داره " . محممة النق  " نظا ( حمم "2)
 " افسيره " .

فصل الهي ة بتشكيلها في موضوع الطعن بعد فصلها في مسجلة العدول . غير الز  . أساس 
 ذلك وأثره ؟

 ددددددددددددددددد
عقنناب أن الشننارع قصنند فنني بنناب ال -فنني قضنناء محكمننة النننقض  -مننن المقننرر  - 1

المننرأة عرضننه  علنى جريمننة هتنك العننرض حمايننة المناعنة األدبيننة التني يصننون بهننا الرجنل أو
من أية مالمسة مخلة بالحياء أيًا ما كانت وسيلة الجاني في ذلك ، ما دامت هذه المالمسة 
قد استطالت إلى جزء من جس  المجني عليه ُيعد عورة ، وأننه ال يلنز  لتنوافر ركنن القنوة فني 

مقنرر منن أن  ، لمنا هنو التهديندك العرض أن يقتصر األمر على القوة المادينة أو جريمة هت
ركننن القننوة يتحقننة بكافننة صننور انعنندا  الرضنناء لنند  المجننني عليننه ، إذ إنننه يننت  بكننل وسننيلة 

إعنندامها عنننده  ، فكمننا يصننح  قسننرية تقنن  علننى األشننخا  بقصنند تعطيننل قننوة المقاومننة أو
ة بالوسنا ل الماديننة التني تقنن  مباشننرة علنى الجسنن  ، ف نننه أيضنًا أن يكننون تعطينل قننوة المقاومنن

اقتصننرت  يصننح أن يكننون بوسننا ل القننوة غيننر الماديننة ، ومننن ثنن  ف نننه يجننوز أن يتحقننة ولننو
قنند  لننه مشننروبًا أفقننده  كننان بالتحيننل كمننا لننو وسننيلة المننته  علننى مةاجننجة المجننني عليننه ، أو

شةا ه من مرض عضال باالسنتعانة  بالجن أو عالجهأدخل في روعه قدرته على  أو يالوع
ذ كان انعدا  الرضا هو القاس  المشترك بين الوسا ل المشار إليها فيما سنل  ،  بالسحر ، وا 

تقنند  ، وكننان فنن ن ممننا يننندر  فيهننا عاهننة العقننل التنني تعنند  الرضنناء الصننحيح . لمننا كننان مننا 
، ويحقنننة  قننند أقننني  علنننى أسنننباب صنننحيحة –علنننى السنننياة المتقننند   –قضننناء محكمنننة الننننقض 

العدالة ، والصالح العا  ، ويتةة وصحيح القانون ، وتقره الهي ة ، وترفض باألغلبية المقررة 
 في القانون العدول عن هذه األحكا  والمبادئ التي قررتها . 

لما كانت المادة الرابعة من قانون السلطة القضا ية قد نصت على أن " تشكل  - 1
 تين بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضيًا بر اسة ر يس الجمعية العامة لمحكمة النقض هي

 أحد نوابه إحداهما للمواد الجنا ية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد  المحكمة أو
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ذا رأت إحد  دوااألحوال  أحكا    قررته ي ر المحكمة العدول عن مبدأ قانونالشخصية وغيرها ، وا 
دعو  إلى الهي ة المختصة للةصل فيها ، وتصدر الهي ة أحكامها بالعدول بجغلبية سابقة أحالت ال

ذا رأت إح قررته أحكا  سابقة  يد  الدوا ر العدول عن مبدأ قانونسبعة أعضاء على األقل ، وا 
صادرة من دوا ر أخر  ، أحالت الدعو  إلى الهي تين مجتمعتين للةصل فيها ، وتصدر األحكا  

بجغلبية أربعة عشر عضوًا على األقل " . والمستةاد مما ورد في هذه المادة سواء ما  في هذه الحالة
أنه كلما رأت إحداها العدول  بتشكيل الهي تين مجتمعتين هو تعلة منها بتشكيل الهي ة الواحدة أو

ة عن مبدأ قررته أحكا  سابقة أصدرت حكمها بالعدول بجغلبية سبعة أعضاء بالنسبة للهي ة ، وأربع
عشر عضوًا بالنسبة للهي تين مجتمعتين ، ول  تلز  أيًا من التشكيلين بعد الةصل في مسجلة العدول 

وهو ما تشير إليه عبارة " وتصدر األحكا  في هذه الحالة بجغلبية  بالةصل في موضوع الطعن ،
له األغلبية الذي يلز   أربعة عشر عضوًا على األقل " التي وردت بعجز المادة ، إذ إن العدول هو

المشار إليها  فيها ، دون الحك  في الطعن نةسه الذي يكةي فيه بعد ذلك األغلبية العادية المقررة 
إلصدار األحكا  . لما كان ذلك ، ف ن الهي ة بعد الةصل في المسجلة المعروضة عليها تعيد  

 بقًا ألحكا  القانون .إلى الدا رة التي أحالته للةصل فيه ط -مرفوع للمرة األولى  وهو -الطعن 

 ددددددددددددددددد

 ال قائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بجنه أواًل ع هتك عرض المجني عليهما / ...... و..... 
بجن قا  بخل  مالبسهما عنهما واإلمساك بنهديهما ومناطة حساسة من جسدهما وكان ذلك 

بجن أوهمهما بقدرته على شةاء بغير رضاء صحيح منهما وبطرية التدليس الواق  عليهما و 
المجني عليها األولى من الحالة المرضية التي تعانى منها عن طرية أعمال الدجل وقا  

ع في االستيالء على المبلغ المبين بالتحقيقات . ثانيًا ع شر  باألفعال سالةة البيان على النحو
 وكان ذلك باستعمال طرةالمبين قدرًا وقيمة بالتحقيقات والمملوك للمجني عليهما  يالنقد
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احتيالية واتخاذ صةة غير صحيحة من شجنها إيهامهما بقدرته على شةاء المجني عليها األولى 
من الحالة المرضية التي تعانى منها عن طرية أعمال الدجل وقد خاب أثر جريمته لسبب ال 

 افتضاح أمره .  دخل إلرادته فيه وهو
 ة جنايات ... لمحاكمته طبقًا للقيد والوص  الواردين بجمر اإلحالة . وأحالته إلى محكم 

 331/1،  112/1،  32،  35/1والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عماًل بالمواد 
لسنة  11مكررًا من قانون الطةل الصادر بالقانون رق   111،  1من قانون العقوبات والمادتين 

من قانون العقوبات  31م  إعمال المادة  1112لسنة  111المعدل بالقانون رق   1991
 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات .

 لخ . إذا الحك  بطرية النقض ...... فطعن المحكو  عليه في ه
المواد  ينا ية .... إحالة الطعن إلى هي توبجلسة ..... قررت محكمة النقض الدا رة الج 

ة النقض ليقضى فيه بالتطبية للمادة الرابعة من قانون بمحكم –مجتمعتين  –الجنا ية والمدنية 
السلطة القضا ية للعدول عن المبادئ المتضمنة أن ركن القوة في جريمة هتك العرض في 

عقوبات يتس  لكل صورها ما دامت قد وصلت إلى إعدا  إرادة المجني  112مةهو  المادة 
 لتهديد التزامًا بصريح ن  القانون . عليه ، وقصر معنى القوة على صورتي القوة المادية وا

قررت الهي تان إحالة الطعن إلى الهي ة العامة للمواد الجنا ية لنظره  .....وبجلسة 
 بجلسة اليو  . 

وبتلك الجلسة وبجلسة اليو  سمعت المرافعة أما  الهي ة العامة للمواد الجنا ية على ما   
 هو مبين بمحضر الجلسة .

 ددددددددددددددددد

 لييئةا

حيث إنه يبين من األوراة أن النيابة العامة قدمت الطاعن لمحكمة جنايات ..... 
 ي عليهما ..... ، ...... بجن قا  بخل ة بوص  أنه أواًل ع هتك عرض المجنللمحاكم
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مالبسهما عنهما واإلمساك بنهديهما ومناطة حساسة من جسدهما ، بغير رضاء صحيح منهما 
ية التدليس الواق  عليهما ، بجن أوهمهما بقدرته على شةاء المجني عليها األولى من وبطر 

الحالة المرضية التي تعانى منها باالستعانة بجعمال الدجل ثانيًا ع شرع في االستيالء على 
من  112عقابه بالمادة  -في خصو  التهمة األولى  -..... وطلبت النيابة  يالمبلغ النقد
مكررًا من قانون الطةل رق   111،  1ات . والمحكمة عماًل بمواد االتها  والمادتين قانون العقوب

  من قانون العقوبات 31والمادة  1112لسنة  111المعدل بالقانون رق   1991لسنة  11
بمعاقبته بالسجن المشدد مدة ست سنوات ، فطعن المحكو  عليه في هذا الحك  بطرية النقض 

ذ رأت الدا رة ال جنا ية التي نظرت الطعن العدول عن المبدأ القانوني الذي قررته أحكا  . وا 
سابقة في شجن مناط تحقة ركن القوة في جريمة هتك العرض في مةهو  الةقرة األولى من 

المواد الجنا ية والمدنية  يمن قانون العقوبات ، ومن ث  فقد أحالت الطعن إلى هي ت 112المادة 
ذ عرض الطعن على الهي تين مجتمعتين قررتا إحالة الطعن بمحكمة النقض للةصل فيه  ، وا 

 إلى الهي ة العامة للمواد الجنا ية المختصة .

أن معنى  –الذي حمل طلب العدول الماثل  –وحيث إنه يبين من مدونات قرار الدا رة       
 -تهديد على حالتي القوة أو ال التي دين بها الطاعن قاصر 112/1مةهو  المادة القوة في 
ومن ث  ف ن سبيل الجاني أيًا ما كان في التجثير على إرادة  المجني عليه بغيرهما ال  –ليس إال 

سبيل الطاعن في  –التحيل  يتحقة به معنى القوة في مةهو  الن  ، كما في حالتي الخداع أو
رته على أية صورة أخر  إذ إن الن  صريح على هذا القصر ، وتدل عبا أو –الجناية الماثلة 

هذا المعنى ، وال يجوز وفقًا لقواعد التةسير في المواد الجنا ية االنحرا  عن صريح هذه العبارة  
ذ ذهبت المبادئ   –، ما دا  أن هذه القواعد توجب التحرز في تةسيرها دون تجويل ، وا 

قد  بالمخالةة لهذا النظر إلى أن القوة تتس  لكل صورها ما دامت –المطلوب العدول عنها 
التزامًا  –من وجهة نظر الدا رة المحيلة  –وصلت إلى إعدا  إرادة المجني عليه ، فقد وجب 

بصريح الن  قصر معنى القوة على صورتي القوة المادية والتهديد ، والعدول عن المبادئ 
 تتعداها إلى ما دونهما .التي 
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شارع قصد في باب العقاب أن ال -في قضاء محكمة النقض  -وحيث إن المقرر 
المرأة عرضه من  على جريمة هتك العرض حماية المناعة األدبية التي يصون بها الرجل أو

أية مالمسة مخلة بالحياء أيًا ما كانت وسيلة الجاني في ذلك ، ما دامت هذه المالمسة قد 
القوة في  استطالت إلى جزء من جس  المجني عليه ُيعد عورة ، وأنه ال يلز  لتوافر ركن

مقرر من أن  جريمة هتك العرض أن يقتصر األمر على القوة المادية أو التهديد ، لما هو
ركن القوة يتحقة بكافة صور انعدا  الرضاء لد  المجني عليه ، إذ إنه يت  بكل وسيلة 

إعدامها عنده  ، فكما يصح أيضًا  قسرية تق  على األشخا  بقصد تعطيل قوة المقاومة أو
تعطيل قوة المقاومة بالوسا ل المادية التي تق  مباشرة على الجس  ، ف نه يصح أن  أن يكون

اقتصرت وسيلة المته   يكون بوسا ل القوة غير المادية ، ومن ث  ف نه يجوز أن يتحقة ولو
أدخل في  أو يقد  له مشروبًا أفقده الوع كما لوكان بالتحيل  على مةاججة المجني عليه ، أو

ذ كان  لى عالجه بالجن أوروعه قدرته ع شةا ه من مرض عضال  باالستعانة بالسحر ، وا 
القاس  المشترك بين الوسا ل المشار إليها فيما سل  ، ف ن مما يندر  فيها  انعدا  الرضا هو

 –عاهة العقل التي تعد  الرضاء الصحيح . لما كان ما تقد  ، وكان قضاء محكمة النقض 
ي  على أسباب صحيحة ، ويحقة العدالة ، والصالح العا  ، قد أق –على السياة المتقد  

ويتةة وصحيح القانون ، وتقره الهي ة ، وترفض باألغلبية المقررة في القانون العدول عن هذه 
األحكا  ، والمبادئ التي قررتها . لما كان ذلك ، وكانت المادة الرابعة من قانون السلطة 

معية العامة لمحكمة النقض هي تين بالمحكمة كل القضا ية قد نصت على أن " تشكل الج
أحد نوابه إحداهما للمواد الجنا ية  منها من أحد عشر قاضيًا بر اسة ر يس المحكمة أو

ذا رأت إحد  دوا  ر والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد األحوال الشخصية وغيرها ، وا 
أحالت الدعو  إلى الهي ة المختصة  قررته أحكا  سابقة يالعدول عن مبدأ قانونالمحكمة 

ذا رأت  للةصل فيها ، وتصدر الهي ة أحكامها بالعدول بجغلبية سبعة أعضاء على األقل ، وا 
قررته أحكا  سابقة صادرة من دوا ر أخر  ، أحالت  يإحد  الدوا ر العدول عن مبدأ قانون

 ذه الحالة بجغلبية أربعة الدعو  إلى الهي تين مجتمعتين للةصل فيها ، وتصدر األحكا  في ه

 



 31 هيئة عامة 
على األقل " . والمستةاد مما ورد في هذه المادة سواء ما تعلة منها بتشكيل الهي ة عشر عضوًا 

أنه كلما رأت إحداها العدول عن مبدأ قررته أحكا   بتشكيل الهي تين مجتمعتين هو الواحدة أو
ضاء بالنسبة للهي ة ، وأربعة عشر عضوًا سابقة أصدرت حكمها بالعدول بجغلبية سبعة أع

بالنسبة للهي تين مجتمعتين ، ول  تلز  أيًا من التشكيلين بعد الةصل في مسجلة العدول بالةصل 
في موضوع  الطعن ،وهو ما تشير إليه عبارة " وتصدر األحكا  في هذه الحالة بجغلبية أربعة 

الذي يلز  له األغلبية  إذ إن العدول هوعشر عضوًا على األقل " التي وردت بعجز المادة ، 
المشار إليها فيها ، دون الحك  في الطعن نةسه الذي يكةي فيه بعد ذلك األغلبية العادية 
المقررة إلصدار األحكا  . لما كان ذلك ، ف ن الهي ة بعد الةصل في المسجلة المعروضة عليها 

ة التي أحالته للةصل فيه طبقًا ألحكا  إلى الدا ر  -مرفوع للمرة األولى  وهو -تعيد  الطعن 
 القانون .

 

 ددددددددددددددددد
 

 

 
 
 
 

 ( 22/2/2812جلسة  " هيئة عامة "  ق 08لسنة  7766) الطعن رقم 
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 إجراءات التقاضي . من النظا  العا  . 

اختصا  مجلس النقابة العامة للمحامين بنظر الطعن في تشكيل الجمعيات العمومية 
بات الةرعية . أثر ذلك ع الطعن بطرية النقض على القرار الصادر من مجلس أو مجالس النقا

 النقابة العامة في هذا الشجن . غير جا ز . أساس وعلة ذلك ؟

 

مكررًا من  151من المقرر أن إجراءات التقاضي من النظا  العا  وكانت المادة 
قد نصت في فقرتها  1923لسنة  112المعدل بالقانون رق   1923لسنة  12القانون رق  

األولى على أن " يخت  مجلس النقابة العامة بالنظر في الطعن في تشكيل الجمعيات 
العمومية أو مجالس النقابات الةرعية بطلب يقد  إليه خالل أسبوعين من تاريخ إبالغه 
ن بالتشكيل أو بالقرارات من عشرة أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الةرعية على األقل الذي

حضروا اجتماعها ويكون قراره نها يًا ". لما كان ذلك ، وكان الطاعن ل  يسلك هذا الطرية ف ن 
طعنه يكون غير جا ز أما  هذه المحكمة ، ألنه مادا  أن قانون المحاماة قد أورد نصًا خاصًا 
د يحك  هذه الحالة الماثلة ، وأفرد االختصا  بشجنها لمجلس النقابة العامة للمحامين وحد

اإلجراءات التي يرف  بها الطعن ، ف نه ال يجوز االلتجاء إلى سواه ، مما يتعين معه الحك  
 . بعد  قبول الطعن

 
 

 

الجم  بين مهنة المحاماة والقيا  بمها  ذات صةة عرضية ال تستغرة أكثر من ستة 
سقاطه عضوية الطاعن د   ون بيانأشهر . جا ز . مخالةة القرار المطعون فيه هذا النظر وا 

 

 نقابات
 

 ( 2/18/2812ق جلسة  02لسنة  2880) الطعن رقم 

 الموجـز -1

 القاعدة

 الموجـز -2



 

  

  نقابات 11

عادة قيد الطاعن بجدول المحامين  ةماهية الوظية التي شغلها ومدتها . أثره ع إلغاء القرار وا 
 ؟  المشتغلين . أساس وعلة ذلك

ن كانت  13من المقرر أن المادة  ل  تجز  -في فقرتها األولى  -من قانون المحاماة وا 
ا ، ومنها الوظا   العامة والخاصة إال أنها استثنت من الجم  بين المحاماة واألعمال التي حددته

القيا  بمها  ذات صةة عرضية ال تستغرة أكثر من  -ضمن ما استثنته  -ذلك في فقرتها الثانية 
وظيةة يحظر الجم  بينها وبين المحاماة . لما كان ذلك ،  -بصريح الن   -ستة أشهر فال تعد 

لوظيةة التي شغلها الطاعن ويبين ماهيتها ومدتها ليتسنى لهذه وكان القرار المطعون فيه ل  يحدد ا
المحكمة البت فيما يثيره الطاعن من أنها مجرد عالقة مؤقتة فال تعد وظيةة وال يحظر الجم  بينها 
وبين المحاماة ، وكانت األوراة قد خلت مما يمس توافر شروط استمرار قيد اس  الطاعن بجدول 

عادة قيد اس  المحامين المشتغلين ، ف  ن القرار ب سقاط عضويته يكون غير سديد جديرًا باإللغاء وا 
 الطاعن بجدول المحامين المشتغلين بالمحاماة . 

 

 

 
اختصا  الدوا ر الجنا ية لمحكمة النقض . مقصور على الطعون في األحكا  

 ؟ النها ية الصادرة من محكمة آخر درجة في مواد الجنايات والجنح . أساس ذلك 
.  الطعن بالنقض على القرار الصادر ب عالن نتيجة انتخابات النقابات الةرعية للمحامين

 غير جا ز . أساس وعلة ذلك ؟
 مثال .

 

من المقرر أن األصل في اختصا  الدوا ر الجنا ية لمحكمة النقض على التحديد 
جراء 1959لسنة  52من القانون رق   31الوارد في المادة   ات الطعن أما بشجن حاالت وا 

 محكمة النقض ، أنه مقصور على األحكا  النها ية الصادرة من محكمة آخر درجة في مواد

 

 ( 16/18/2812ق جلسة  67لسنة  6117) الطعن رقم      

 القاعدة

 الموجـز -3

 القاعدة



 

 11 نقابات 

الجنايات والجنح . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من استقراء نصو  قانون المحاماة الصادر  
ارات التي يجوز وتعديالته أنه قد حدد على سبيل الحصر القر  1923لسنة  12بالقانون رق  

وليس من بينها  -باختصا  استثنا ي  -الطعن فيها أما  الدوا ر الجنا ية بمحكمة النقض 
القرارات الصادرة ب عالن نتيجة انتخابات النقابات الةرعية للمحامين ، كما أورد نصًا خاصًا 

امين ، وحدد يحك  هذه الحالة الماثلة ، وأفرد االختصا  بشجنها لمجلس النقابة العامة للمح
 -محكمة النقض  -اإلجراءات التي يرف  بها الطعن ، ف ن طعن الطاعن أما  هذه المحكمة 

في قرار فوز ..... بمقعد محكمة ..... الجز ية بالنقابة الةرعية للمحامين ب ...... يكون غير 
 جا ز ويتعين القضاء بعد  جواز الطعن . 

  
 

 
ل اس  الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين انتهاء القرار المطعون فيه إلى نق

لسبة صدور حك  بمعاقبته في جناية تسهيل االستيالء على المال العا  بصةة نها ية وباتة 
 دون رد اعتباره إليه . صحيح . أساس ذلك ؟

 
بشجن إصدار قانون المحاماة  1923لسنة  12من القانون رق   3من المقرر أن المادة 

توافر عدة شروط في من يقيد اسمه بالجدول العا  للمحامين منها ع أال يكون قد  قد استلزمت
سبة صدور حك  عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشر  واألمانة أو األخالة ما ل  يكن قد رد 
اعتباره إليه ، وهى شروط استمراره أيضًا للعمل في مهنة المحاماة . لما كان ذلك ، وكان 

نه حك  عليه في جناية تسهيل االستيالء على المال العا  بصةة نها ية وباتة، الطاعن قد سل  بج
نقل اسمه إلى ول  يدع رد اعتباره إليه ، ف ن القرار المطعون فيه إذ خل  بسبب ذلك إلى 

جدول المحامين غير المشتغلين يكون قد صاد  صحيح الواق  والقانون ، ويكون ما ينعاه 
 غير محله .الطاعن في هذا الشجن في 

 

 ددددددددددددددددد
 ( 16/6/2812جلسة  -ق  67لسنة  7026) الطعن رقم 

 ( 12/1/2812جلسة  - ق 02لسنة  1617) الطعن رقم 

 الموجـز -4

 القاعدة
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 ) أ (

 –اخاال   –اخا اص  –اجراءات  –آثار 
أسباب  –امالة حد  – ياء مسر قة اخفاء أ

ا اراك  –اسايقا   -اإلباحة  م انع العقاب 
 –ا مال في الانفيذ  –أ خاص اعابارية  -

 –اعدام  -اضرار عمدي  –ا ابة خطأ 
أمر اإلحالة  –الاما  اعادة النظر  –افال  

 أمر جنائي -
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 بشجن حماية اآلثار ؟ 1923لسنة  112ما يعتبر أثرًا في مةهو  المادة األولى من القانون رق  
ستخلصنته االمة منا نعي الطاعن بعد  تدليل الحك  على أثرية اآلثار المضبوطة . منازعة في س

 محكمة الموضوع من وقا   الدعو  المعروضة عليها أما  محكمة النقض . غير جا زة .
 مثال .

 
لما كان الحك  المطعون فيه قد أورد أنه " ثبت من تقرير المجلس األعلى لآلثار أن         

اعدة مربعة من القطعتين المضبوطتين إحداهما جزء من عامود ذ  قاعدة مستديرة تستند إلى ق
الحجر الرملي وينتمى إلى العصر البيزنطي األثري ، ويخض  لقانون حماية اآلثار ، واألخر  عبارة 
عن حلية من الحجر الرملي توض  على مدخل القصور على شكل سلسلة تسمى سلسلة الخيرات 

ن ذلك ، وكانت وهى ترج  إلى العصر البيزنطي وهى أثرية وتخض  لقانون حماية اآلثار " . لما كا
المادة األولى من الباب األول من قانون حماية اآلثار ل  ترس  شكاًل معينًا أو طريقًا محددًا إلثبات 
أثرية األثر ، إنما حددت المعايير التي تتب  في هذا الشجن وذلك في قولها ع " يعتبر أثرًا كل عقار أو 

العلو  واآلداب واألديان من عصر ما قبل منقول أنتجته الحضارات المختلةة أو أحدثته الةنون و 
التاريخ وخالل العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل ما ة عا  ، متى كانت له قيمة أو أهمية 
أثرية أو تاريخية ، باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلةة التي قامت على أرض مصر ، أو 

سالالت البشرية والكا نات المعاصرة لها " ، ومن ث  ف ن كانت لها صلة تاريخية بها ، وكذلك رفات ال
منعى الطاعن في شجن عد  تدليل الحك  على أثرية اآلثار المضبوطة ال يعدو منازعة في سالمة ما 
استخلصته محكمة الموضوع من وقا   الدعو  المعروضة عليها على بساط البحث ، وهو ما ال 

 يجوز إثارته أما  محكمة النقض .

 
 ددددددددددددددددد

 الموجـز

 آثار
 

 ( 7/2/2812ة جلس -ق  66لسنة  28770) الطعن      

 القاعدة



 

12   

 

 

 

          

دف  الطاعن ببطالن إجراءات التحقية االبتدا ي إلجرا ه من معاون نيابة من غير 
انتداب خا  . غير مجد . مادا  قد ثبت أن ثالثة من وكالء النيابة قد تولوا تحقية الواقعة 

 إجراءات . 333فى حضور محا  عنه دون اعتراض منه . المادة 

 

من المقرر أنه ال جدو  للطاعن مما يثيره في خصو  بطالن اإلجراءات الخاصة 
بالتحقية االبتدا ي ، ألن الذي أجراه معاون نيابة من غير انتداب خا  مادا  أن الثابت من 
المةردات التي ضمت تحقيقًا لوجه الطعن أن ثالثة من وكالء النيابة تولوا تحقية الواقعة ، كما 

ضر عن الطاعن في ذلك التحقية من مبد ه وحصل اإلجراء بحضوره بدون أن محاميًا ح
اعتراض منه ، األمر الذي يترتب عليه سقوط حقه في الدف  بهذا البطالن على مقتضى ما 

 من قانون اإلجراءات الجنا ية . 333نصت عليه المادة 

 

 ددددددددددددددددد

 

 

لمته  األص  األبك  . موضوعي . تعلقه تقدير الحاجة لالستعانة بخبير لتةه  دفاع ا
بمصلحة خاصة به . نعيه على المحكمة قعودها عن اتخاذ هذا اإلجراء . غير مقبول . مادا  
 قد أمسك عن طلبه ول  تر هي محاًل له . حضور محا  معه . كا  لكةالة الدفاع عنه . عد 

 

 اجراءات
 

 ثانياً : إجراءات المحاكمة 

 
 الموجـز – 1

 التحقيق أوالً : إجراءات 

 

 

 

 

 

 الموجـز

 القاعدة

 ( 16/2/2812جلسة  - ق 01لسنة  6606) الطعن رقم 

 الموجـز



 

 19 اجراءات 

 ءات المحاكمة . االستعانة بخبير في هذا الشجن . ال يبطل إجرا

 
لما كان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الخامس أو المداف  عنه ل  
يطلب من المحكمة االستعانة بوسيط من أهل الخبرة لتةه  دفاع الطاعن األص  األبك  ، وكان 
مثل هذا الطلب يتعلة بمصلحة خاصة به ول  ينبه إليها ، ف نه ال يقبل منه النعي على 

محكمة أنها سارت في إجراءات محاكمته دون أن تستعين بمثل هذا الوسيط ما دا  أنها ل  تر ال
من ناحيتها محاًل لذلك ، وهو أمر موضوعي يرج  إليها وحدها في تقدير الحاجة إليه بال 
معقب عليها في ذلك ، ذلك إلى أن حضور محا  يتولى الدفاع عن الطاعن فيه ما يكةى لكةالة 

ه ، فهو الذ  يتتب  إجراءات المحاكمة ويقد  ما يشاء من أوجه الدفاع التي ل  تمنعه الدفاع عن
المحكمة من إبدا ها ، ومن ث  ف ن عد  استعانة المحكمة بوسيط من أهل الخبرة لتةه  دفاع 

 الطاعن األص  األبك  ليس من شجنه أن يبطل إجراءات المحاكمة .

  
 

 
االدعاء المباشر . أثره ع له توكيل غيره للحضور  إقامة الدعو  على المته  بطرية

عنه لتقدي  دفاعه في أية مرحلة كانت عليها الدعو  . حد ذلك ع  للمحكمة أن تجمر بحضوره 
 شخصيًا . أساس ذلك ؟ 

حضور محا  عن الطاعن رغ  صدور قرار المحكمة االست نافية بحضوره شخصيًا في 
 االدعاء المباشر . عدي  األثر .

 

من قانون اإلجراءات الجنا ية المعدلة بالقانون  13ما كانت الةقرة الرابعة من المادة ل
من هذا القانون  132قد نصت على أنه ع ) واستثناء من حك  المادة  1992لسنة  123رق  

 يجوز للمته  عند رف  الدعو  عليه بطرية االدعاء المباشر أن ينيب عنه في أية مرحلة

 

 القاعدة

 الموجـز – 2

 

 ( 6/6/2812ق جلسة  02لسنة  12212) الطعن رقم 

 القاعدة



 

  

  اجراءات 28

ت عليها الدعو  وكياًل لتقدي  دفاعه ، وذلك م  عد  اإلخالل بما للمحكمة من حة في أن كان
تجمر بحضوره شخصيًا ( ، وكانت الدعو  الماثلة قد ُأقيمت بطرية االدعاء المباشر ، وكان 
الطاعن ل  يحضر أما  المحكمة االست نافية رغ  أنها أصدرت أمرًا بحضوره شخصيًا ، ف ن 

  نه في هذه الحالة يكون عدي  األثر وال يعتد به .حضور محا  ع

 

 ددددددددددددددددد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( 6/6/2812ق جلسة  6لسنة  0726قم ) الطعن ر 
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ب نهاء تطبية  1111لسنة  59صدور قرار المجلس األعلى للقوات المسلحة رق  
األحكا  المترتبة على إعالن حالة الطوارئ . أثره ع اختصا  محكمة الجنايات العادية بجريمة 

 سالح ناري وذخيرة . إحراز

 

لما كانت جريمة إحراز سالح ناري وذخيرة التي دين بها الطاعن في عداد الجرا   التي 
تخت  بها محكمة الجنايات العادية بعد إنهاء تطبية األحكا  المترتبة على إعالن حالة 

مجلس الطوارئ في جمي  أنحاء جمهورية مصر العربية  فيما عدا جرا   البلطجة  بقرار ال
من يناير  13، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ  1111لسنة  59األعلى للقوات المسلحة رق  

، ومن ث  ف ن الحك  المطعون فيه يكون قد صدر من محكمة مختصة بالةصل  1111سنة 
 في الدعو  .

 

 ددددددددددددددددد

 

 
د  اختصا  النيابة الدف  بعد  اختصا  محكمة الجنايات وال ًيا بنظر الدعو  وبع

العامة بتحقية الواقعة . عد  جواز إثارته ألول مرة أما  محكمة النقض ولو تعلة بالنظا  العا . 
 علة ذلك ؟

 اخا اص
 
 

 ( 6/2/2812جلسة  - ق 02لسنة  6706) الطعن رقم 

 االختصاص النوعي أوالً : 

 
 الموجـز

 القاعدة

 االختصاص الوالئي ثانياً : 

 

 الموجـز – 1



 

  

  اخا اص  11

ن كان المجني عليه  اختصا  القضاء العادي بجريمة إحداث العاهة المستديمة وا 
 جنديًا بالقوات المسلحة . أساس ذلك ؟

 

 ل  كما ، الدعو  بنظر وال ًيا اختصاصها بعد  الموضوع محكمة أما  يدف   ل الطاعن كان لما
 مما خلت قد فيه المطعون الحك  مدونات وكانت ، الواقعة بتحقية العامة النيابة اختصا  بعد  يدف 

 له يجوز ال ف نه ، الدعو  بنظر وال ًيا الجنايات محكمة اختصا  عد  من الطاعن يدعيه ما يظاهر
 تحقية إلى يحتا  لكونه العا  بالنظا  تعلة ولو النقض محكمة أما  مرة ألول الدف  هذا يثير أن

 1911 لسنة 15 رق  القانون من 3 المادة كانت لما أنه إلى هذا،  وظيةتها عن يخر  موضوعي
 منه الخامسة المادة نصت ث  ، ألحكامه الخاضعين األشخا  بينت العسكرية باألحكا  الخا 
 إحد  يرتكب من كل على القانون هذا أحكا  تسر "  أن على 1912 لسنة 5 رق  القانونب المعدلة
 أو السةن أو المصان  أو المؤسسات أو الثكنات أو المعسكرات فى تق  التى الجرا  " أ" اآلتية الجرا  

" ب. " وجدت أينما المسلحة القوات لصالح العسكريون يشغلها التى المحالت أو األماكن أو الطا رات
 نصت كما" ،  المسلحة القوات وأسرار ووثا ة وذخا ر وأسلحة ومهمات معدات على تق  التى الجرا  
 كافة  1ع  يجتى ما على أيضاً  القانون هذا أحكا  تسر  أن على المذكور القانون من السابعة المادة
 من مساه  أو شريك فيها يكن ل  إذا ألحكامه الخاضعين األشخا  ضد أو من ترتكب التى الجرا  
 تهمة وهى الطاعن إلى المسندة التهمة وكانت ، ذلك كان لما.  القانون هذا ألحكا  الخاضعين غير

 ث  ومن،  القانون من الخامسة المادة فى عليها المنصو  الجرا   من ليست ، مستديمة عاهة إحداث
ن بمحاكمته االختصا  ف ن ،  العادي للقضاء ينعقد إنما  سلحةالم بالقوات جندياً  عليه المجنى كان وا 

 .                           محله غير فى لذلك عليه النعي ويكون

 

 
بشجن األحكا  العسكرية على الجرا   التي  1911لسنة  15سريان أحكا  القانون رق  

 .تق  في األماكن التي يشغلها العسكريون . شرطه ع حصول اإلشغال لصالح القوات المسلحة 

 القاعدة

 ( 2/11/2812ق جلسة  66لسنة  28772) الطعن رقم 
 

 الموجـز – 2



 

 11 اخا اص 

وقوع الجرا   في مكان سكني غير مشغول لصالح القوات المسلحة . أثره ع عد  سريان ذلك 
 القانون عليها . أساس ذلك ؟  

 

الخا  باألحكا  العسكرية  1911لسنة  15لما كان ن  المادة الخامسة من القانون          
ى أنه ع " تسر  أحكا  هذا القانون قد جر  نصها عل 1912لسنة  5والمعدلة بالقانون رق  

على كل من يرتكب إحد  الجرا   اآلتية ع )أ( الجرا   التي تق  في المعسكرات أو الثكنات أو 
المؤسسات أو المصان  أو السةن أو الطا رات أو األماكن أو المحالت التي يشغلها العسكريون 

يقتضى لسريان أحكا  القانون " ، وهو ما  1111لصالح القوات المسلحة أينما وجدت )ب( 
سال  الذكر على الجرا   التي تق  في األماكن التي يشغلها العسكريون أن يكون ذلك اإلشغال 
لصالح القوات المسلحة ، وكان الثابت مما أورده الحك  المطعون فيه بمدوناته أن الجرا   التي 

تدع أن شغل هذه األماكن  دينت الطاعنتين بها قد وقعت في مكان سكنى ، وكانت أيهما ل 
لصالح القوات المسلحة وهو مناط سريان القانون آن  الذكر ، ف ن النعي على الحك  في هذا 

 الصدد يكون غير مقبول .
 

 

 ددددددددددددددددد

 ( 26/2/2812جلسة  -ق  2لسنة  20066) الطعن      

 القاعدة



 

11   

 

 

سداد المطعون ضده  المبالغ محل االتها  أو جزء منها . ال يتعارض م  نةي الحك  
 . علة ذلك ؟تهمة االختالس عنه  

 

من المقرر أن نةى تهمة االختالس عن المطعون ضده  ال يتعارض أو يتناقض م  
سداده  المبالغ محل االتها  أو جزء منها ، إذ يصح أن يكون درءًا منه  لالتها  وخشية من 
اإلجراءات قبله  ، كما أن السداد ال يصلح بمجرده قرينة على اإلقرار بالجريمة ، ف ن رمى 

   المطعون فيه من هذا الوجه ال يكون قويمًا .الحك

 

 

 ددددددددددددددددد

 

 

 

 

 

 

 

 ( 22/1/2812جلسة  -ق  67لسنة  62168) الطعن رقم      

 القاعدة

 الموجـز

 اخاال 
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تضمين الحك  الثمن الحقيقي لألشياء المسروقة . غير الز  . كةاية تقدير أنها بيعت 
 بثمن بخس يقل عن قيمتها الحقيقية . 

 
لألسالك المسروقة ،  لما كان ما ينعاه الطاعن على الحك  عد  بيان القيمة الحقيقة

نما  مردودًا بجنه ليس لزامًا على المحكمة أن تضمن حكمها الثمن الحقيقي لألشياء المسروقة وا 
يكةى أن تكون قد قدرت ، استناًدا إلى قرا ن مقبولة أنها بيعت للطاعن بثمن بخس يقل عن 

 له محل .قيمتها الحقيقية ، ومن ث  ف ن ما يثيره الطاعن في هذا الخصو  ال يكون 

 

 ددددددددددددددددد 

 

 

 

 

 

 

 اخفاء أ ياء مسر قة
 

 الموجـز

 القاعدة

 ( 2/2/2812جلسة  -ق  67لسنة  66127) الطعن رقم 
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 إجراءات . 311حك  اإلدانة . بياناته ؟ المادة 

 عقوبات . ماهيته ؟ 352الحد المعاقب على نقله أو إزالته على موجب حك  المادة 

إقامة الحك  قضاءه باإلدانة في جريمة إزالة حد دون إيراد مؤد  التقريرين الةنيين 
ذين تساند إليهما وتحديد شخ  شاهد الواقعة ومضمون شهادته واستظهار ما إذا كان الحد الل

 قد وض  رضاًء أ  قضاًء . قصور . أثر ذلك ؟

 مثال لتسبيب معيب لحك  صادر باإلدانة في جريمة إزالة حد .

 

ى لما كان الحك  االبتدا ي المجخوذ بجسبابه والمعدل بالحك  المطعون فيه قد اقتصر ف
بيانه لواقعة الدعو  والتدليل على ثبوتها في حة الطاعنين على القول ع " ولما كان ما تقد  
حسبما اهتدت إليه المحكمة من محضر االستدالالت أمًرا تطم ن إليه المحكمة لمطابقته 

عه للحقيقة والواق  مما يتعين معه ثبوت االتها  في حة المته  ثبوًتا كافًيا إلدانته مما يتعين م
إ   " ، ث  أضا  إليه الحك  المطعون فيه بعد أن  313/1عقابه بمادة االتها  عماًل بالمادة 

أفصح عن أخذه بجسبابه وتبريًرا لتعديل العقوبة قوله " حيث إن الثابت من تقرير الخبير المودع 
   3ول مل  الدعو  ، وتقرير اإلدارة الزراعية أثبت وجود كسر فى الحد من الجهة الشرقية بط

، وأن أحد شهود المدعى بالحة المدني شاهد المتهمين يقومون بكسر هذا الحد ، األمر الذ  
من قانون  311تكون معه التهمة ثابتة قبل المتهمين ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 

اإلجراءات الجنا ية قد أوجبت أن يشتمل كل حك  باإلدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة 
بيانًا تتحقة به أركان الجريمة والظرو  التي وقعت فيها واألدلة التي استخلصت منها المحكمة 
 اإلدانة ، حتى يتضح وجه استداللها بها وسالمة مجخذها تمكينًا 

 

 امالة حد

 الموجـز

 القاعدة



 

 11 امالة حد 

ال  لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبية القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحك  وا 
من  352، وكان من المقرر أن الحد المعاقب على نقله أو إزالته طبقًا للمادة  كان قاصراً 

قانون العقوبات هو الحد الثابت برضاء الطرفين أو بحك  القضاء أو المتعار  عليه من قدي  
الزمان على أنه هو الةاصل بين ملكين متجاورين ، وكان الحك  المطعون فيه قد أقا  قضاءه 

تقرير اإلدارة الزراعية من وجود كسر بالحد وأن أحد شهود المدعى المدني على مجرد األخذ ب
شاهد المتهمين يقومون بكسر هذا الحد دون أن يورد مؤد  أي من هذين التقريرين بطريقة 
وافية ، أو يبين شخ  ذلك الشاهد أو مضمون شهادته ووجه استدالله بهذه األدلة على ثبوت 

إذا كان الحد محل الجريمة قد ت  وضعه تنةيًذا لحك  قضا ي أو  الجريمة ، كما ل  يستظهر ما
 أن الطرفين قد ارتضياه ، ف نه يكون معيبًا بالقصور مما يوجب نقضه واإلعادة . 

  
 

 ددددددددددددددددد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 26/2/2812جلسة  -ق  2لسنة  6788) الطعن رقم 
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اب من قانون العقوبات . ال تمتد إلى ارتك 31طاعة الر يس وفًقا لمةهو  ن  المادة 
الجرا   . ليس على المرؤوس أن يطي  األمر الصادر إليه من ر يسه بارتكاب فعل يعل  أن 

 القانون يعاقب عليه . مناط ذلك ؟

مثال لتسبيب معيب للرد على دفاع الطاعنين بتوافر سبب من أسباب اإلباحة فى حقه  
ضرار عمدي بالمال العا  .  فى جريمة تربح وا 

 

 سبب مقتضى إعمال وجوب شجن فى الطاعنون به تمسك لما عرض إذ الحك  كان لما       
 بعض أورد أن بعد  اطرحه فقد ، العقوبات قانون من 13 بالمادة عليه المنصو  اإلباحة
 مس والً  ليس العامة المخابرات جهاز ر يس أنع  حاصلها ألسباب  القانونية والتقديرات المبادئ

 خط على ليس وأنه ، بها يعملون التى بالجهات عملال سير متابعة عن أو ، الطاعنين عن
 أن يعدو ال األول للطاعن عنه صدر ما وأن ، طاعته عليه  تجب حتى معه  واحد إدار 
 من مباشر تدخل وجود بجقواله نةى المذكور الطاعن أن عن فضالً  ، نصيحة أو رأياً  يكون
 أن األول للطاعن كان ما أنه كما ، وتصديره الغاز بي  على التعاقد شجن فى الجمهورية ر يس
 استهد  إنما وأنه ، فيه بالنظر اختصاصه لعد  الوزراء مجلس على التعاقد هذا أمر يعرض

 على الغش أدخل أنه كما ، الطاعنين وباقى تصرفه على كاذبة شرعية يضةى أن ذلك من
  اقتصر المجلس وأن ، عنه والمعلومات المستندات بعض وحجب الوزراء مجلس

 

 الموجـز

 القاعدة

 م انع العقاب

 
 طاعة الرئي 

 

 أسباب اإلباحة  م انع العقاب 
 



 

 19 أسباب اإلباحة  م انع العقاب 

 وخل  ، تعديله يملك أن دون للبترول العامة المصرية الهي ة أعدته ما على الموافقة على دوره
 1 البطالن ظاهر موضوعًيا دفاًعا يكون أن يعدو ال الطاعنين من الدفاع ذلك أن إلى الحك 
ن أنه المقرر من وكان ، ذلك كان لما  قانون من 13 المادة بمقتضى سالر ي طاعة كانت وا 

 األمر يطي  أن المرؤوس على ليس وأنه ، الجرا   ارتكاب إلى حالة بج  تمتد ال العقوبات
 ما وعلى  ذلك مناط أن إال ، عليه يعاقب القانون أن يعل  فعل بارتكاب ر يسه من له الصادر

 وأن ذاته فى مشروع يرغ المرؤوس قارفه الذ  الةعل يكون أن  المحكمة هذه قضاء عليه جر 
ذ ، واضحة فيه اإلجرا  نية تكون  جلسات محاضر مطالعة من البين وكان ، ذلك كان وا 

 من باشروه ما بجن استمسك قد الطاعنين دفاع أن ، مدوناته فى الحك  أثبته مما وكذا المحاكمة
 ، مشروعيةال وعد  االنحرا  مظنة عن بعيداً  كان الغاز بي  على التعاقد شجن فى إجراءات

 المطعون الحك  وكان ، اإلجراءات تلك شجن فى به قاموا ما سالمة من التثبت تحروا قد وأنه 
 منةعة أو ربح تحقية إلى الطاعنين إرادة اتجاه إثبات عن قعد قد  بيانه المار النحو وعلى  فيه

 جريمة فى المحقة الضرر ركن قيا  على كذلك يدلل ل  كما ، حة بغير الساب  عليه للمحكو 
 األفعال كافة مشروعية عد  على التدليل فى الحك  قصور منه تجد  ما وهو العمدي اإلضرار
 ما وكان ، بحقه  اإلجرا  نية وضوح على التدليل فى قصوره وكذا ، ارتكابها للطاعنين المسند
 من 13 المادة ن  إلى المستند اإلباحة سبب بتوافر لدفاعه  اطراحه مقا  فى الحك  أورده
 العمل سير عن مس والً  أو ، له  ر يساً  ليس العامة المخابرات ر يس أن من ، العقوبات قانون

 ، الدفاع هذا الطراح يصلح ال ، معه واحد إدار  خط على ليسوا وأنه  ، منه  أل  بالنسبة
 واقعة شجن فى دوره باشر قد المخابرات ر يس يكون أن ينةى ال الحك  ساقه الذ  هذا ألن
 وهو ، التعاقد ذلك إتما  فى العليا الدولة إلرادة ممثالً  بوصةه الغاز وتصدير بي  على تعاقدال
 منه  اعتقاداً  إجراءاته فى للسير الطاعنين انصياع إلى ذلك يؤد  أن تصور معه يصح ما

 العقوبات قانون من 13 المادة مقتضى إعمال شروط بحقه  يوفر أن يمكن بما ، ذلك بوجوب
 من الشجن هذا فى الطاعنين لدفاع دفًعا ذلك بعد الحك  إليه استرسل ما أن عن الً فض هذا ،
 ال له  نصًحا أو رأًيا كونه عن يخر  ال للطاعنين العامة المخابرات ر يس عن صدر ما أن

 وأثره النصح ذلك كنه يستظهر أو ، ذلك على الدليل الحك  يقي  أن دون له باالنصياع يلتزمون
 التعاقد بجمر مخت  غير الوزراء مجلس أن من كذلك أورده ما وكان ، اعنينالط نةوس على
  وأن وتصديره الغاز بي  على

 



 

  

  أسباب اإلباحة  م انع العقاب 14

 يملك أن دون للبترول العامة المصرية الهي ة رأ  إليه انتهى ما على الموافقة على اقتصر دوره
 الحك  قضاء اعتنة حسبما ، الطاعنين على اسيةالر  سلطته بانتةاء للقول يؤد  ال تعديله

 اعتنقه فيما سنده يبين ل  الحك  أن عن فضالً  ، ذلك يغاير ما إلى يشير إنه بل ، فيه المطعون
 ما رغ  للبترول العامة المصرية الهي ة رأ  إليه انتهى ما تعديل يملك ال الوزراء مجلس أن من
 إصدار قبل الرأ  إلبداء لمستشاريه األمر أحال ءالوزرا مجلس ر يس أن من بمدوناته أثبته

 قا  إذا رفضه أو الرأ  ذلك بتعديل قيامه ب مكان للقول يرشح بما شجنه فى قراره المجلس
 االستدالل فى بالةساد الحك  يص  إنما ذلك كل ف ن ، مستشاروه يراه لما وفقاً  لذلك مقتضى
  1 لنقضه الموجب

  
 

 ددددددددددددددددد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 26/2/2812ق جلسة  02لسنة  6762) الطعن رقم 
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الصالحيات الممنوحة لرجل الشرطة ألداء دوره اإلداري في من  الجريمة قبل وقوعها. 
ال  ليست حًقا مطلًقا من كل قيد . تقيده في ذلك بضوابط الشرعية المقررة للعمل اإلداري . وا 

 وص  عمله بعد  المشروعية واالنحرا  بالسلطة . أساس وعلة ذلك ؟

 جرا ه ؟االستيقا  . شرط إ

استيقا  ضابط الواقعة للطاعن لمجرد سيره بالمحكمة حاماًل علبة بالستيكية دون أن 
يبدو منه ما يثير االشتباه أو ينبئ عن ارتكابه لجريمة . إجراء باطل وما ُبني عليه من قبض 

 وتةتيش . مخالةة الحك  المطعون فيه هذا النظر . خطج في تطبية القانون . علة وأثر ذلك ؟

 ثال . م

 

        

لما كان الحك  المطعون فيه حصَّل واقعة الدعو  بقوله ع " إنه بتاريخ ..... وحال قيا  
الرا د ...... ر يس مباحث إدارة الترحيالت بمالحظة الحالة األمنية بمحكمة جنايات ...... 

لالستعال  عن  شاهد المته  ...... قادمًا في اتجاهه وبيده علبة طعا  بالستيك ، وباستيقافه
وجهته أجاب بجن ما يحمله من طعا  لشقيقه المته  في إحد  القضايا وبتةتيش تلك العلبة عثر 
بداخلها على لةافة ورقية بةضها تبين أنها تحو  نبات البانجو المخدر ، وبمواجهته للمته  أقر 

وطات سبعة أنه قا  بوضعه في العلبة البالستيك ليقدمه لشقيقه ألنه مدمن ووزنت المضب
جرامات ثبت أنها لنبات الحشيش المخدر " ، ث  ساة الحك  دليل اإلدانة المستمد من أقوال 
الضابط على ذات المعنى الذ  اعتنقه لصورة الواقعة على السياة المتقد  ، وتناول الحك  بالرد 

رًا قانونيًا  ما دف  به الطاعن من بطالن االستيقا  وما تاله من قبض وتةتيش بعد أن أورد تقري
 واطرحه في قوله ع " .... لما كان ذلك وكان الثابت أن الضابط أثناء تواجده 

 اسايقا 
 

 الموجـز

 قاعدةال



 

  

  قا اساي 11

بمحكمة جنايات ...... شاهد المته  يحمل علبة بالستيكية تحو  طعاًما ومن ث  جاز للضابط 
العلبة استيقا  المته  لمعرفة شخصيته وما تحو  تلك العلبة ، ويكون من حقه تةتيش تلك 

عماًل من أعمال وهذا النوع من التةتيش ال يعد تةتيشًا بالمعنى الذ  قصده الشارع باعتباره 
الحصول على دليل من األدلة وال تملكه إال سلطة التحقية ، وب ذن سابة  التحقية يهد  إلى

نما هو إجراء إداري تحةظي ال ينبغي أن يختلط بالتةتيش القضا ي ف ذا ما أسة ر هذا منها ، وا 
التةتيش عن دليل يكش  عن جريمة يعاقب عليها القانون ، ف نه يصح االستشهاد بهذا الدليل 
باعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ، لما كان ذلك وكان الثابت من األوراة أن الضابط 
ا عثر بداخل العلبة على لةافة تحو  نبات البانجو المخدر ، ومن ث  ف ن المته  يكون متلبسً 

ب حراز المخدر وكان القا   بالتةتيش هو ر يس وحدة مباحث الترحيالت ، ف ن التةتيش الحاصل 
منه يتةة والحة المخول له ويكون قد وق  صحيحًا ويترتب عليه نتا جه ومن ث  يكون الدف  
 على غير سند من الواق  والقانون جديرًا بالرفض " . لما كان ذلك ، وكان هذا الذ  قرره الحك 

فضاًل عن دوره  -في طرحه للدف  غير صحيح في القانون ، ذلك بجنه ول ن كان لرجل الشرطة 
المعاون للقضاء بوصةه من الضبطية القضا ية والذ  يباشره بعد وقوع الجريمة وفقًا لما نظمه 
قانون اإلجراءات الجنا ية  دورًا آخر هو دوره اإلداري والمتمثل في من  الجرا   قبل وقوعها 
حةظًا لألمن في البالد ، أي االحتياط لمن  وقوع الجرا   ، مما دعا المشرع إلى منح رجل 
الشرطة بعض الصالحيات في قوانين متةرقة كطلب إبراز بطاقات تحقية الشخصية أو 
تراخي  المركبات المختلةة لالطالع عليها أو الدخول إلى المحال العا  وما شاكل ذلك ، بيد 

ت ليست حقًا مطلقًا من كل قيد يباشره رجل الشرطة دون ضابط ، بل هو أن هذه الصالحيا
مقيد في ذلك بضوابط الشرعية المقررة للعمل اإلداري ، فالبد له أن يستهد  مصلحة عامة ، 
وأن يكون له سند في القانون وأن يلتز  بالحدود الالزمة لتحقية غاية المشرع من منحه هذه 

ال وص  عمله بعد  الصالحية ، وأن يلتز  في م باشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية ، وا 
المشروعية واالنحرا  بالسلطة ، ومن ث  فال يصح في القانون أن يقو  رجل الشرطة في سبيل 
أداء دوره اإلداري  أن يستوق  أي شخ  دون أن يض  هذا الشخ  نةسه موض  الشبهات 

فه له  عشوا يًا  إهداًرا لقرينة البراءة المةترضة في بسلوك يصدر عنه اختيارًا ، ألن في استيقا
 31الكافة ، وينطوي على تعرض لحرية األفراد في التنقل المقرر في الةقرة األولى من المادة 

 من الدستور ، 



 

 11 قا اساي 

وكان االستيقا  إجراء ال يمكن اتخاذه دون توافر شرطه ، وهو أن يض  الشخ  نةسه 
في موض  الشبهات والريب بما يستلز  تدخل المستوق  للكش  عن حقيقة  طواعية واختياراً 

أمره ، أما والطاعن ل  يق  منه ما يثير شبهة رجل الشرطة ، وليس في مجرد سيره بالمحكمة 
حاماًل  علبة بالستيكية  ما يبيح لضابط الواقعة استيقافه مادا  ل  يبد منه ما يثير االشتباه أو 

جريمة ، ف ن االستيقا  على هذه الصورة إجراء تحكمى ال سند له من ينبئ عن ارتكابه ل
ظرو  الدعو  وال أساس قا   عليه من القانون ، ويعد اعتداًء على الحة في الحرية الشخصية 
، وينطوي على إساءة استعمال السلطة في التحري واستبداد بها تعسةًا وقهرًا ، فهو باطل وما 

الحك  إذ  لضابط بالقبض عليه وتةتيشه ، ف نعد  جواز قيا  ا بنى عليه ، مما كان الزمه
خال  هذا النظر وجر  في قضا ه على صحة هذا اإلجراء وعول في قضا ه ب دانة الطاعن 
على الدليل المستمد من تةتيشه الباطل ، ف نه يكون قد أخطج في تطبية القانون خطج حجبه 

، بما يوجب نقضه واإلعادة ، دون حاجة إلى عن تقدير ما قد يوجد بالدعو  من أدلة أخر 
 بحث باقي أوجه الطعن . 

              

 

 ددددددددددددددددد
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الشريك فى الجريمة يستمد صةته من فعل االشتراك ذاته وقصده منه ومن الجريمة التي 

 علة ذلك ؟وقعت . اعتباره شريًكا فى الجريمة ال شريًكا م  فاعلها . أساس و 
االشتراك . تحققه ع ب تيان الةاعل األصلي فعاًل معاقًبا عليه . معاقبة الشريك عن عمل 

 الةاعل األصلي الغير معاقب عليه . غير جا ز.
تعذر محاكمة الةاعل األصلي عن فعله ألي سبب كان . ال يحول دون معاقبة الشريك 

 . علة ذلك ؟
مجهواًل . صحيح . مخالةة الحك  المطعون  محاكمة الشريك ولو كان الةاعل األصلي

فيه هذا النظر وقضاؤه ببراءة المطعون ضده  لعد  ضبط الةاعلين األصليين . خطج في 
 تطبية القانون . 
 مثال .

 

من المقرر أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الشريك فى الجريمة إنما يستمد 
ارتكبه ، ومن قصده منه ، ومن الجريمة التى صةته  بحسب األصل  من فعل االشتراك الذ  

وقعت بناء على اشتراكه ، فهو على األصح شريٌك فى الجريمة ال شريك م  فاعلها ، إذ 
 31المدار فى ذلك  كما هو ظاهر من نصو  قانون العقوبات الخاصة باالشتراك فى المواد 

ن للجريمة ال بجشخا  من على عالقة المته  بذات الةعل الجنا ى المكو   33،  31،  31، 
ن كان صحيحًا أن االشتراك ال يتحقة إال فى واقعة معاقب عليها  ساهموا معه فيها ، وأنه وا 
من الةاعل األصلى ، وأن الشريك ال يجوز عقابه إذا كان ما وق  من الةاعل األصلى غير 

كمة الةاعل معاقب عليه ، إال أن ذلك ال يستلز  أن تكون محاكمة الشريك معلقة على محا
األصلى والقضاء عليه بالعقوبة ، إذ إن ذلك يؤد  إلى عد  معاقبة الشريك إذا تعذرت محاكمة 
 الةاعل األصلى لكونه مجهواًل ،أو متوفى ، أو غير معاقب النعدا  القصد 

 

 ا اراك 
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 دةالقاع



 

 11 ا اراك 

ح الجنا ى عنده ، أو ألحوال أخر  خاصة به ، ولذلك استقر قضاء هذه المحكمة على أنه يص
محاكمة الشريك حتى ولو كان الةاعل األصلى للجريمة مجهواًل . لما كان ذلك ، وكان مما برر 
به الحك  المطعون فيه قضاءه ببراءة المطعون ضده  من الثانى حتى الخامس من االشتراك 
فى جرا   القتل والشروع فيه المقترن بجرا   القتل والشروع فيه ، عد  ضبط الةاعلين األصليين 

رتكبى جرا   القتل العمد والشروع فيه أثناء ما وق  من أحداث بميدان التحرير ، وكان هذا م
الذ  ذهب إليه الحك  وبرر به قضاءه بالبراءة يخال  القانون وما استقر عليه قضاء هذه 
المحكمة من أنه ليس بشرط أن يكون فاعل الجريمة معلومًا حتى يمكن محاكمة الشريك ، بل 

يك ويعاقب حتى ولو كان الةاعل األصلى مجهواًل ، كما كان يتعين على المحكمة يحاك  الشر 
إجراء تحقية فى الدعو  الستجالء ما غمض عليها من عناصر المس ولية الجنا ية للمطعون 
ضده  سالةى الذكر بشجن جرا   القتل والشروع فيه المقترن بجرا   القتل والشروع فيه المسندة 

اند إلى عد  ضبط الةاعلين فى تبرير ما قضت به من براءة ، مما يعيب إليه  ، ال أن تتس
 الحك  بالخطج فى تطبية القانون فضاًل عن الةساد فى االستدالل .

 

 ددددددددددددددددد

 

 االشتراك باالتةاة يتكون من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الةعل المتةة عليه .
يس له أمارات خارجية . للقاضى الجنا ي النية أمر داخلي ال يق  تحت الحس ول

االستدالل عليه بطرية االستنتا  من القرا ن إذا ل  يق  لديه دليل مباشر عليه أو يستنتج 
حصوله من أي فعل الحة للجريمة . مادا  سا غًا . مخالةة الحك  المطعون فيه هذا 

الستنتا  في هذا النظر وقضاؤه ببراءة المطعون ضده دون إعمال قواعد االستقراء وا
غةاله بحث عناصر المساهمة التبعية فى حقه التي أوردتها النيابة العامة فى  الشجن وا 

 أمر اإلحالة . قصور .

 مثال .         
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لما كان الحك  المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده الثامن من جنايتى 
للحصول لغيره دون وجه حة على منةعة من  االشتراك باالتةاة والمساعدة م  موظ  عمومى

عمل من أعمال وظيةته ، واإلضرار بجموال ومصالح الجهة التى يعمل بها ، وبرر قضاءه 
بالبراءة على دعامتين أساسيتين األولى ع هى خلو األوراة من دليل أو شهادة شهود على وجود 

إسناد البي  والتصدير للغاز  االتةاة بين المطعون ضده الثامن ووزير البترول األسبة على
الطبيعى المصر  إلى شركة ........ المتوسط للغاز ، والثانية هى أن الشركة سالةة الذكر 
هى التى تقدمت بالطلب المشار إليه فى أمر اإلحالة إلى وزير البترول األسبة ، ول  يعرض 

قضاء هذه المحكمة   على المطعون ضده الثامن . لما كان ذلك ، وكان من المستقر عليه فى
محكمة النقض  أن االشتراك بطرية االتةاة إنما يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الةعل 
المتةة عليه ، وهذه النية أمر داخلى ال يق  تحت الحواس وال يظهر بعالمات خارجية ، وليس 

ة ، ذلك أن على المحكمة أن تدلل على حصول االشتراك بطرية االتةاة بجدلة مادية محسوس
القاضى الجنا ى  فيما عدا األحوال االستثنا ية التى قيده القانون فيها بنوع معين من األدلة  
حر فى أن يستمد عقيدته من أ  مصدر شاء ، وله إذا ل  يق  على االشتراك دليل مباشر من 

تقو  لديه ، اعترا  أو شهادة شهود أو غيره أن يستدل عليه بطرية االستنتا  من القرا ن التى 
الدعو  ما يبرره ، كما أن له أن يستنتج حصوله من مادا  هذا االستدالل سا غًا وله من ظرو  

، وكان المستةاد من جماع ما برر به الحك  المطعون  أ  فعل الحة للجريمة . لما كان ذلك
كون هناك فيه قضاءه ببراءة المطعون ضده الثامن  من االتها  سال  البيان  أنه استلز  أن ي

دليٌل مباشٌر من شهادة شهود أو غيره من األدلة دون أن تقو  المحكمة بواجبها القانونى فى 
إعمال قواعد االستقراء واالستنتا  المنطقى من أوراة الدعو   كما أن الحك  المطعون فيه ل  

ورية  يراع طبيعة العالقة التى كانت تربط المطعون ضده الثامن  بصةته كان ر يسًا للجمه
بوزير البترول األسبة والتى ال يتالء  معها استلزا  وجود أدلة مباشرة من شهادة شهود أو غيره 
، وكان يكةى المحكمة أن تستخل  وقوع االشتراك باالتةاة  فى خصو  هذه الدعو   من 
جماع ما حوته أوراقها من قرا ن سابقة على وقوع الجريمة ، أو حتى الحقة عليها بطرية 

تقراء واالستنتا  وكافة الممكنات العقلية ؛ ألن االشتراك يت  غالبًا دون مظاهر خارجية أو االس
 أدلة مادية مباشرة 

 القاعدة



 

 11 ا اراك 

أو محسوسة تدل عليه ، كما أن الحك  المطعون فيه أخذ مما ورد  خطج  فى أمر اإلحالة من 
عامة ثانية للبراءة دون أن طلب شركة ...... المتوسط  عرض  على المطعون ضده الثامن د

أن يمح  داللة أوراة الدعو  وما حوته من مستندات ، ودون أن يستجلى حقيقة تلك الواقعة 
ال أن يستند إليها فى قضا ه بالبراءة ، كما أن الحك  المطعون فيه ل  يتعرض لما أشارت إليه 

االشتراك أيضًا فى النيابة العامة فى أمر اإلحالة فيما نسبته إلى المطعون ضده الثامن 
الجنايتين سالةتى الذكر فضاًل عن االتةاة بالمساعدة ، فل  يعرض ذلك العنصر من عناصر 

وحصر مساهمة المطعون ضده الثامن فى ذلك الطلب همة التبعية والتةت عنها تمامًا المسا
 الخا  بشركة البحر األبيض المتوسط للغاز ، واكتةى فى هذا الشجن بنةى أن يكون ذلك
الطلب قد عرض على المطعون ضده الثامن ، ولما كان هذا الةه  الخاطئ قد حجب محكمة 
الموضوع عن أن تقول كلمتها فى شجن استخال  مشاركة الطاعن الثامن فى هاتين الجنايتين 
على ضوء المستقر من قواعد أقرتها هذه المحكمة ، وعلى ضوء الثابت من أقوال اللواء ...... 

يابة العامة  على ما بان من المةردات  ف ن ذلك ينبئ عن أنها أصدرت حكمها بتحقيقات الن
دون تمحي  ألدلة الدعو  واإلحاطة بعناصرها وعناصر االتها  فيها عن بصر وبصيرة ، مما 

 يعيب حكمها بالقصور والةساد فى االستدالل.

 

 ددددددددددددددددد
 

 لة الجنا ية . علة ذلك ؟العل  بوقوع الجريمة . ال يعد أساسًا للمساء

االشتراك . قيامه ع باتةاة المته  م  الجانى على ارتكاب الجريمة أو تحريضه أو 
مساعدته على ارتكابها وعلمه بجنه ماض إلى ما انتواه . عل  الطاعنين بتواجد الجناة مرتكبى 

  العقوبات .من قانون  31الجريمة . غير كا  إلثبات اشتراكهما معه  بالمساعدة . المادة 

قصد االشتراك . وجوب أن ينصب على جريمة أو جرا   معينة . عد  ثبوت االشتراك 
في جريمة معينة أو فعل معين . أثره ع عد  اعتبار الجريمة التى ارتكبها الةاعل نتيجة مباشرة 

 لالشتراك . أساس وعلة ذلك ؟

 الموجـز -3
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 . وجوب أن يكون لد  الشريك نية التدخل م  الةاعل

 االشتراك بالمساعدة . مناط تحققه ؟

من قانون العقوبات  31المساعدة كصورة من صور االشتراك وفقًا لمةهو  ن  المادة 
. ال تقو  على أفعال سلبية . قيامها رهن صدور نشاط إيجابي يبذله الشريك بالمساعدة لعون 

أفعال ايجابية دلياًل على  . اعتبار الحك  المطعون فيه من إحجا  الطاعنين عن إتيان الجاني
 اشتراكهما فى الجريمة . خطج في تطبية القانون  .

 مثال .

  

لما كان الحك  المطعون فيه دان الطاعنين باالشتراك بالمساعدة فى جرا   القتل 
والشروع فيه المقترن بجرا   القتل والشروع فيه ، واالمتناع عن اتخاذ اإلجراءات التى تةرضها 

ما الوظيةية ، وقال بيانًا لقضا ه ع) ومن واق  ذلك المنطة السو  المعتبر فى عليهما صةته
حة ضمير المحكمة وثبات وجدانها تؤكد من واق  ما جر  من تحقيقات ، وما دار بجلسات 
المحاكمة ، وشهادة من استمعت إليه  المحكمة بما ال يدع مجااًل للشك أو الريبة أن كاًل من 

. والخامس ...... وقد عل  كل منهما باألحداث فجحج  أولهما عمدًا المتهمين األول ....
بصةته ر يسًا لجمهورية مصر عن إتيان أفعال إيجابية فى توقيتات مناسبة تقتضيها الحماية 
القانونية المتمثلة فى امتناعه عمدًا عن إصدار القرارات واألوامر والتعليمات والتوجيهات التى 

لمنوط به الحةاظ على مصالح الوطن ورعاية المواطنين وحماية تحتمها عليه وظيةته وا
أزواجه  والذود عن الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة المملوكة للدولة ولألفراد طبقًا 
للدستور والقانون ، رغ  علمه يقينًا بما وق  من أحداث وأفعال وتدخالت من جهات وعناصر 

ع عما يةرضه عليه الواجب القانونى للحماية القانونية إجرامية ، وكان ذلك اإلحجا  واالمتنا
للوطن والمواطنين ابتغاء استمرار سلطاته والسيطرة لنةسه على مقاليد الحك  للوطن ، األمر 
الذ  أد  إلى أن اندست عناصر إجرامية ل  تتوصل إليها التحقيقات فى موق  األحداث 

اهرين السلميين فجحدثت بالبعض منه  قامت ب طالة مقذوفات نارية وخرطوش تجاه المتظ
 اإلصابات التى  أودت بحياته  ، وبالشروع فى قتل البعض اآلخر 

 

 القاعدة
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منه  ب صابته  باإلصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتى ت  تداركها بالعال  ، وأن المته  
المناسبة عن اتخاذ التدابير الخامس  .....  امتن  عمدًا بصةته وزيرًا للداخلية فى التوقيتات 

االحترازية التى توجبها عليه وظيةته طبقًا للقوانين واللوا ح والقرارات لحماية الوطن من 
الداخل ، واألرواح والممتلكات العامة والخاصة طبقًا للدستور والقوانين م  علمه تمامًا بما 

ته واستمرار منصبه وق  من أحداث ، وكان ذلك اإلحجا  واالمتناع ابتغاء فرض سلطا
وحماية سلطات ومنصب األول ، فمن ذلك اإلحجا  واالمتناع قد وقر فى يقين المحكمة من 
خالل فحصها أوراة التداعى عن بصر وبصيرة أن المتهمين المذكورين قد اشتركا م  
مجهولين بطرية المساعدة فى ارتكاب جرا   القتل العمد والشروع فيه موضوع التحقيقات ، 

تضمنته تلك الجرا   من اقتران لجرا   قتل عمد أخر  وشروع فيه ، قاصدين من ذلك وما 
صابة المجنى عليه  الواردة أسماؤه  بالتحقيقات ، فجحدثوا به  اإلصابات  إزهاة روح وا 
الموصوفة بالتقارير الطبية والتى أودت بحياته  أو ب صاباته  على النحو المبين بالتحقيقات 

لحادثة بميدان التحرير بالقاهرة خالل المدة المشار إليها ، وتبين للمحكمة من ، تلك الجرا   ا
خالل مطالعتها المتعمقة الدقيقة لكشو  المجنى عليه  المرفقة أن من بين المتوفين على 
سبيل المثال من يدعى  ....  ...، وأن من بين المصابين من يدعى  ......  ، حال 

. لما كان ذلك ، وكان العل  بوقوع الجريمة ال  1111/ 12/1 تظاهره  بميدان التحرير يو 
من قانون العقوبات إال إذا توافر فى حة المته   31يعتبر قا مًا طبقًا لصريح ن  المادة 

ثبوت اتةاقه م  الجانى على ارتكابها ، أو تحريضه إياه على ارتكابها ، أو مساعدته له م  
  المطعون فيه إذ رتب مساءلة الطاعنين كشريكين علمه بجنه مقبل على ذلك ، ف ن الحك

بالمساعدة على مجرد علمهما بوجود العناصر األجنبية المسلحة ال يكةى لثبوت اشتراكهما 
بالمساعدة على ارتكاب تلك الجرا   ، كما أن المستةاد من مطالعة نصو  القانون العامة 

العقوبات أنها تتضمن أن قصد من قانون  33،  31،  31،  31فى االشتراك فى المواد 
االشتراك يجب أن ينصب على جريمة أو جرا   معينة ، ف ذا ل  يثبت االشتراك فى جريمة 
معينة أو فاعل معين فال تعتبر الجريمة التى ارتكبها الةاعل نتيجة مباشرة لالشتراك ؛ ألنه ل  

م  الةاعل ، فاالشتراك يق  عليها، كما أن القانون يوجب أن يكون لد  الشريك نية التدخل 
بالمساعدة ال يتحقة إال إذا ثبت أن الشريك قصد االشتراك فى الجريمة وهو عال  بها ، بجن 
 تكون لديه نية التدخل م  الةاعل تدخاًل مقصودًا يتجاوب صداه م  فعله ، وأن 
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حدة الجريمة . لما كان يساعد فى األعمال المجهزة أو المسهلة الرتكابها مساعدة تتحقة بها و 
ذلك ، وكان ما أورده الحك  المطعون فيه ، قد جاء قاصرًا فى بيانه فى التدليل على أن 
الطاعنين كانا يعلمان علمًا يقينيًا بما انتواه الةاعلون المجهولون من ارتكاب جرا   القتل 

اشتراكهما فى الجرا   التى  والشروع فيه ، كما أنه ل  يدلل تدلياًل سا غًا وكافيًا على توافر قصد
دانهما عنها ، ودون أن يثبت أنهما وقت وقوعها كانا عالمين بها قاصدين االشتراك فيها ببيان 
عناصر اشتراكهما ، ومظاهره ، بجفعال صدرت عنهما تدل على هذا االشتراك وتقط  به ، كما 

لطاعنين كشريكين وبين ل  يدلل الحك  المطعون فيه على توافر رابطة السببية بين سلوك ا
الجرا   التى وقعت من الةاعلين األصليين ، األمر الذ  يكون معه الحك  المطعون فيه معيبًا 

من قانون العقوبات ، أن  31بالقصور الذ  يبطله ، كما أن المستةاد من استقراء ن  المادة 
دة من الشريك المساعالمساعدة كصورة من صور االشتراك تةترض شي ًا ذا كيان ماد  من 

، ويقد  عن طريقه  إلى الةاعل األصلى ، أ  تتطلب نشاطًا إيجابيًا يبذله الشريك بالمساعدة
العون إلى الةاعل األصلى ، ف ن ذلك يةيد  بال جدال  أن االشتراك فى الجريمة بالمساعدة ال 

ذ كان ذلك ، وكان الحك   يتكون إال من أعمال إيجابية ، وال ينتج أبدًا عن أعمال سلبية ، وا 
المطعون فيه قد حدد نشاط الطاعنين فى أفعال سلبية ب حجامهما عن إتيان أفعال إيجابية ، 

 ف نه يكون معيبًا بالخطج فى تطبية القانون .

 
 

 ددددددددددددددددد
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 لمصلحة كانت ولو الشخصية أفعاله  عن وممثليه االعتباري الشخ  عمال مس ولية
 . وباسمه يمثله الذ  االعتباري  الشخ

 . مثال

 

 ذي غير على لرفعها الجنا ية الدعو  قبول لعد  الطاعن لدف  عرض قد الحك  كان لما
 ذي غير على لرفعها الجنا ية الدعو  قبول بعد  الدف  عن إنه وحيثع "  بقوله عليه ورد صةة
 أحد هو المته  أن....  المؤرخ ةاالتةا عقد مطالعة من الثابت أن ذلك ؛ سديد غير فهو صةة
 للخدمات....  لمكتب القانوني الممثل باعتباره بتنةيذه والتز  عليه بالتوقي  قا  والذ  أطرافه
 ويسجل العقد التزامات تنةيذ عن ومس ول صةة صاحب يكون ف نه ث  ومن ؛ والحراسة العامة
 ث  ومن ، عليها المجنى لجهةبا جسي  ضرر عليه ترتب ما إذ العقد هذا بتنةيذ إخالله عن

 وجاء ، قانون أو واق  يسانده ال صةة ذي غير على لرفعها الدعو  قبول بعد  الدف  يضحى
 الجريمة يرتكب من أن المقرر من وكان ،"  رفضه يتعين مما األوراة في عليه دليل ال مرسالً 

 لمصلحة رتكبها قد كان ولو شخصياً  فعله عن يسجل وممثله االعتباري الشخ  عمال من
 يكون تقد  ما نحو على الحك  أورده ما ف ن ث  ومن ، وباسمه يمثله الذ  االعتباري الشخ 

 هذا في الطاعن منعى ف ن ، الدف  هذا الطراح يكةى بما القانون في وصحيحاً  وسا غاً  كافياً 
 . سديد غير يكون الشجن

 
 

 ددددددددددددددددد

 أ خاص اعابارية
 الموجـز

 القاعدة

 ( 1/11/2812ق جلسة  66لسنة  12680) الطعن رقم 
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 النزاع في يةصل حتى مؤقتاً  الحك  تنةيذ وق  طلب على وروده.  لتنةيذا في اإلشكال         

 . إجراءات 515 المادة.  مةتوًحا مازال الطعن باب كان إذا نها ًيا

 إلغاءع  مةاده.  عليه المحكو  طعن على بناء تنةيذه فى المستشكل الحك  بنقض القضاء      
 في الصادر الحك  على عليه المحكو  طعن.  له محل ال التنةيذ وصيرورة التنةيذ  السند

 .  مجد غير. اإلشكال

 
 

 فى يةصل حتى مؤقتاً  وقةه بطلب حك  تنةيذ على إال يرد ال اإلشكال أن المقرر من         
 وذلك ، مةتوحاً  مازال الحك  ذلك فى الطعن باب كان إذا ، الموضوع محكمة من نها ياً  النزاع
 بالنقض الطعن وكان ، ذلك كان لما.  الجنا ية اإلجراءات نونقا من 515 المادة لن  طبقاً 
 بنقض سل  ما على فيه قضى قد  تنةيذه فى المستشكل الحك  فى  األول عليه المحكو  من

 ذلك على بناء للتنةيذ يعد ول  التنةيذ  السند ألغى فقد ث  ومن ، واإلعادة فيه المطعون الحك 
 عدي  األشكال فى الصادر الحك  على األول عليه المحكو  طعن معه يضحى مما ، محل

 . رفضه ويتعين الجدو 

 
 ددددددددددددددددد

 

 

 الموجز

 القاعدة

 ( 2812/  11/  26جلسة  ق 66لسنة  67070 ) الطعن رقم 
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 فيها الحك  بيان وجوب.  لها المميز الركن هو.  العمدية غير الجرا   في الخطج

 . عليه والدليل المرتكب الخطج عنصر

 وتوصيل وتركيب صيانة مالبجع الطاعنين قيا  مجرد من فيه المطعون الحك  اتخاذ
 اتخاذها عن قعدا التي الكافية الحيطة قدر استظهاره دون.  جانبهما في الخطج يوفر ما الغاز
 وأثر المحيطة والظرو  األعمال تلك أثناء سلوكهما وكيةية بذلها فاتهما التي العناية ومد 
 عمله وقت منهما كل ورد وتحديد انتةا هما أو السببية ورابطة الخطج ركني توافر على ذلك

 ؟ ذلك أثر. قصور.  الشخصي وخط ه

 . مثال
 

 

 على تدليله فى اقتصر قد فيه المطعون بالحك  ألسبابه المؤيد االبتدا ي الحك  كان لما
 الثابت وكان ، ذلك كان إذاع ) قوله على قبلهما االتها  وثبوت الطاعنين جانب فى الخطج قيا 
 الواردة عليه المجنى إصابة إلى أد  الذ  هو المتهمين جخط أن عليه المجنى أقوال من

 طبقاً  معاقبتهما يتعين ث  ومن ، كافياً  ثبوتاً  قبلهما ثابتة التهمة تكون ث  ومن ، الطبى بالتقرير
 الركن هو العمدية غير الجرا   فى الخطج وكان ، ذلك كان لما( . عقوبات 133/1 للمادة
 يورد وأن ، المرتكب الخطج عنصر يبين أن فيها الحك  لصحة بيج ف نه ، الجرا   لهذه المميز
 اتخذ قد فيه المطعون الحك  وكان ، األوراة فى ثابت صحيح أصل إلى مردوداً  عليه الدليل
 االتها  بوص  الثابت على – الغاز وتوصيل وتركيب صيانة بجعمال الطاعنين قيا  مجرد من
 ، اتخاذها عن قعدا التى الكافية الحيطة قدر ظهريست أن دون جانبهما فى الخطج يوفر ما –

 والظرو  ، والتركيب الصيانة عملية أثناء سلوكهما وكيةية ، بذلها فاتهما التى العناية ومد 
 ، انتةا ها أو السببية رابطة وتوافر الخطج ركن قيا  عد  أو قيا  على كله ذلك وأثر ، المحيطة

  استظهار أو عمله وقت منهما كل به قا  الذ  الدور بتحديد الحك  يعن ل  كما

 ا ابة خطأ

 الموجـز 

 القاعدة
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 معيباً  يكون تقد  ما كل بيان أغةل إذ الحك  ف ن ، منه وق  الذ  الشخصي الخطج
 . واإلعادة نقضه يستوجب مما بالقصور

 

 

 ددددددددددددددددد
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ا  . تحققه ع باتجاه إرادة القصد الجنا ي فى جريمة اإلضرار العمدي بالمال الع
الموظ  العا   إلى اإلضرار باألموال والمصالح المعهودة إليه . اإلهمال بمجرده . غير كا  

 لقيا  تلك الجريمة إذا وق  الضرر بسببه .

الخطج الجسي  والغش . كالهما يمثل وجهًا لإلجرا  يختل  عن اآلخر . الخلط بينهما 
 غير جا ز . علة ذلك ؟ في مجال المس ولية الجنا ية .

الخطج الجسي  والغش فى جريمتى اإلضرار العمدي واإلهمال الجسي  وفقًا لمةهو  ن  
 مكررًا من قانون العقوبات . قوامه ؟ 111المادة 

دفاع الطاعن بجن إبرامه للعقود محل الجريمة يخض  لسلطته التقديرية وأنه قصد به 
المحكمة إيرادًا له وردًا عليه . إغةال ذلك . يعيب  الصالح العا  . جوهري . وجوب أن تمحصه

 الحك  .

مثال لتسبيب معيب للتدليل على توافر قصد اإلضرار العمدي لد  الطاعن لحك  
 صادر باإلدانة في جريمة إضرار عمدي بالمال العا  .

 
  

وظ  من المقرر أن القصد الجنا ي فى جريمة اإلضرار بالمال العا  هو اتجاه إرادة الم
العا  الجاني إلى اإلضرار باألموال أو المصالح المعهودة إليه ، فال تق  الجريمة بسبب 
اإلهمال ، بل يجب أن يثبت بما ال يدع مجااًل للشك أنه أراد هذا الضرر وعمل من أجل 
إحداثه ، ويتعين عد  الخلط بين الخطج الجسي  وبين الغش ، إذ إن كاًل منهما يمثل وجهًا 

 يختل  عن اآلخر اختالفًا تامًا ويناقضه ، فالخطج هو جوهر اإلهمال والغش هو لإلجرا  

 

 اضرار عمدي 
 
 

 الموجـز

 القاعدة
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ن جاز اعتبارهما صنوين فى مجال المس ولية المدنية أو المهنية ، إال أن  محور العمد ، وا 
ررًا مك 111التةرقة بينهما واجبة في المس ولية الجنا ية ، يؤكد ذلك أن المشرع أدخل بالمادة 

عقوبات جريمة اإلضرار العمدي في التعديل ذاته الذ  استحدث به جريمة اإلهمال الجسي  ، 
فى الجريمة الثانية  ولى ، واكتةى بالخطج الجسي  ركنافاستلز  الغش ركنًا معنويًا فى الجريمة األ

جمله . لما كان ذلك ، وكان الحك  المطعون فيه قد اقتصر فى بيان واقعة الدعو  على ما م
أن الطاعن بصةته  ر يس اتحاد اإلذاعة والتلةزيون  تعاقد على شراء أعمال فنية بدون عرضها 
على اللجنة التى أوجب قرار ر يس مجلس األمناء موافقتها على التعاقد ، وأن لجنة فنية قدرت 

التحاد أن الثمن فى العقود مغالى فيه ويزيد عن الثمن الذ  قدرته لها ، ونتج عن ذلك خسارة ا
مكررًا من قانون العقوبات ،  111الةارة بينهما ، مما أضر بجمواله ، وأورد الحك  ن  المادة 

وبعد أن بيَّن وشرح أركان جريمة اإلضرار العمدي المجرمة به ، اقتصر في التدليل على قصد 
الجهة اإلضرار لد  الطاعن ، واطراح دفعه بتخلةه على قوله ع المته  قد أضر عمدًا بجموال 

التي يعمل بها لكونه موظةًا عامًا وأتى فعاًل أضر بجموال الجهة التي يعمل بها ، وهى اتحاد 
اإلذاعة والتلةزيون ، وكان هذا الذ  أورده الحك  واتخذ فيه من تعاقد الطاعن لشراء بعض 

لجنة األعمال الةنية بثمن مغالى فيه ، وبالمخالةة لقرار ر يس مجلس األمناء بوجوب موافقة 
حددها على تلك العقود ، ال يسوغ به التدليل على توافر قصد اإلضرار لد  الطاعن ، بمعنى 
انصرا  نيته إلى إلحاة الضرر باألموال العامة التي يتصل بها بحك  وظيةته ، هذا فضاًل 
عن أن الحك  ل  يتةطن لدفاع الطاعن  أما  محكمة الموضوع  بجن إبرامه العقود كان فى إطار 

لطته التقديرية ، وأنه ل  يكن ملزمًا بالحصول على موافقة لجنة من مرؤوسيه ، وأن قصده س
كان الصالح العا  ال اإلضرار به ، وأن اللجنة الةنية قد قدرت قيمة األعمال محل التعاقد لذاتها 
غافلة عن قيمة اإلعالنات المصاحبة لها ، وعن قيمة تشغيلها الالحة ، وهو دفاع يعد في 

دعو  المطروحة دفاعًا جوهريًا ، كان على محكمة الموضوع أن تمح  عناصره وتستظهر ال
 .مد  جديته ، وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت االلتةات عنه 

 

ددددددددددددددددد  

 

 ( 16/12/2812ق جلسة  01لسنة  0778) الطعن رقم 
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  ؟ مةادها.  الجنا ية اإلجراءات قانون من 321 المادة من الثانية الةقرة

 كال استقالل.  باإلعدا  الحك  شرطا.  المةتي رأي ذوأخ باإلجماع الحك  صدور
 ؟ ذلك علة.  اآلخر عن اإلجرا ين

 ؟ ذلك حد.  جا ز غير.  الن  عن الخرو 

 التزا .  اإلجماع على الن  فيه يشترط ال.  اإلعدا  قضايا في المةتي رأي استطالع
 . صحيح.  النظر هذا فيه المطعون الحك 

  

 الثانية فقرتها في نصت قد الجنا ية اإلجراءات قانون من 321 المادة أن المقرر من
 ، أعضا ها آراء ب جماع إال باإلعدا  حكمها تصدر أن الجنايات لمحكمة يجوز الع "  أنه على

 الن  من ويبين ،"  الجمهورية مةتي رأ  تجخذ أن الحك  هذا تصدر أن قبل عليها ويجب
 اإلجماع انعقاد استلز  إذ الشارع أن  بشجنه للقانون حيةاإليضا المذكرة أوردته ما وعلى  المتقد 

 القاعدة على خروجاً   لصحته الز  وشرط إلصداره منظ  ك جراء باإلعدا  الحك  إصدار عند
 في الجزاء لجسامة منه تقديراً  ذلك كان إنما – اآلراء بجغلبية صدورها من األحكا  في العامة
 في بها النطة ينحصر أن يكةل إجرا ي بضمان إحاطتها على وحرصاً  ، اإلعدا  عقوبة

 استوجب وقد ، للقانون مطابقة تكون أن  اليقين من يقرب ما إلى  فيها يرجح التي الحاالت
 الجمهورية مةتى رأ  أخذ هو آخر إجراء اإلجماع بشرط مقترناً  الحك  إصدار يسبة أن الشارع

 ال أنه المقرر من وكان،  ذلك كان مال.  اآلخر عن اإلجراءين من كل استقالل بذلك فقط  ،
 منه المراد بيان على الداللة في قاطعاً  المعنى جلى واضحاً  كان متى الن  على الخرو  يجوز

 اإلعدا  بعقوبة الحك  إصدار عند إال اإلجماع انعقاد يستلز  ل  آنةاً  عنه المنوه الن  وكان، 
 ، المةتي رأ  أخذ وهو الحك  على السابة اإلجراء في توافره يلز  فال

 

 عداما
 الموجـز 

 القاعدة



 

  

  اعدام 12

ذ  يجعله بما صحيحاً  تطبيقاً  القانون طبة قد يكون ف نه ، النظر هذا المعروض الحك  التز  وا 
 . البطالن عن بمنج 

  

 ددددددددددددددددد

 

 

 ( 6/6/2812ق جلسة  01لسنة  0760) الطعن رقم 
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 عقوبات . مةادها ؟ 335المادة 

بات . تشمل بعض عقو  335كلمة االختالس الواردة في الةقرة الرابعة من المادة 
 األفعال التي يرتكبها وكالء الدا نين ويترتب عليها ضياع أموال التةليسة .

عقوبات ل  تحدد األركان المميزة لجريمة اختالس أموال التةليسة.  335/3المادة 
 للمحاك  تقدير األفعال التدليسية التي يمكن أن تكونها.

اعن بما تتوافر به جريمة االختالس إيراد الحك  األعمال التدليسية التي نسبت للط
 عقوبات . ال قصور . 335/3المنصو  عليها في المادة 

 
من قانون العقوبات قد نصت على أنه " يعاقب األشخا   335من المقرر أن المادة 

اآلتى بيانه  فيما عدا أحوال االشتراك المبينة قانوًنا بالحبس وبغرامة ال تزيد على خمسما ة 
و ب حد  هاتين العقوبتين فقط أواًل .. ، ثانًيا .... ، ثالثًا .... ، رابًعاع وكالء جنيه مصر  أ

الدا نين الذين يختلسون شيً ا أثناء تجدية وظيةته  . ويحك  القاضى أيًضا ومن تلقاء نةسه فيما 
يجب رده إلى الغرماء وفى التعويضات التى تطلب باسمه  إذا اقتضى الحال ذلك ولو فى حالة 

حك  بالبراءة " ، وكان البيِّن من هذا الن  أن كلمة االختالس الواردة فى الةقرة الرابعة تتس  ال
لتشمل بعض األفعال التى يرتكبها وكالء الدا نين ويترتب عليها ضياع أموال التةليسة ، ول  

يها ، بل سالةة البيان فى فقرتها الرابعة األركان التى تميز جريمة االختالس ف 335تحدد المادة 
تركت للمحاك  تقدير األفعال التدليسية التى يمكن أن تكونها . لما كان ذلك ، وكان ما أورده 
الحك  فى مدوناته وما ثبت من المةردات المضمومة  من أعمال تدليسية ُنسبت إلى الطاعن  

 تتوافر به جريمة االختالس المنصو  عليها فى الةقرة الرابعة 

 افال 
 الموجـز 

 القاعدة



 

  

  افال  14

من قانون العقوبات كما هي معرفة به في القانون ، ومن ث  ف ن ما يثيره  335 من المادة
 الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .

 
 

 ددددددددددددددددد

 ( 12/11/2812ق جلسة  02لسنة  1622) الطعن رقم 
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من قانون اإلجراءات  331المقصود بالحالة التي عنتها الةقرة الخامسة من المادة 
ا  النها ية ع أن تدل الوقا   التي ظهرت أو الجنا ية في شجن طلب إعادة النظر في األحك

 األوراة التي قدمت بعد الحك  بذاتها على براءة المحكو  عليه أو سقوط الدليل على إدانته . 

 مثال على توافر الحالة الخامسة من حاالت طلب إعادة النظر.

 
 

الب  بطرية االدعاء لما كان البيِّن من األوراة أن الدعاو  الجنا ية رفعت على الط         
المباشر  بوص  أنه أصدر  للمدعى بالحقوة المدنية فيها  شيكات ال يقابلها رصد قا   وقابل 
للسحب ، وقضت محكمة جنح ..... في كل منها بمعاقبة الطالب بالحبس ثالث سنوات م  

لزامه بجداء التعويض المدني المؤقت المطالب به ، وصارت هذه األحكا  نها  ية وباتة الشغل وا 
بالطعن عليها بالطرة المقررة والقضاء فيها بالرفض ، ولد  تنةيذ تلك العقوبات على الطالب 
تقد  ببالغ ضمنه أن المدعو ..... زور عليه الشيكات موضوع الجنح المحكو  عليه فيها ، 
ذ باشرت النيابة العامة  وكذا تزوير بطاقته الشخصية والتوكيل الصادر بناء عليها ، وا 
التحقيقات في هذه الواقعة  بعد قيدها برق  ..... جنايات .... ورق  ..... كلى ....  وانتهت 
إلى صحة البالغ وأحالت المته  ..... إلى محكمة ..... بته  االشتراك بطرة التحريض 
واالتةاة المساعدة م  مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي التوكيل الرسمي العا  

.. توثية ..... وصحيةتي الجنحتين المباشرتين ..... ، ..... جنح ..... واستعمال رق  ....
تلك المحررات ، وبتاريخ ..... قضت محكمة جنايات ..... في الجناية المار ذكرها غيابيًا 
بمعاقبة المته  ..... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ومصادرة المحررات المزورة 

ذ ت  القبض عليه وأعيدت اإلجراءات وقضت ذات المضبوطة وألزمته بالمص اري  الجنا ية ، وا 
 المحكمة حضوريًا في ..... بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 

 الاما  اعادة النظر
 الموجـز 

 القاعدة



 

  

  الاما  اعادة النظر 11

ثالث سنوات ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وب حالة الدعو  المدنية إلى المحكمة 
بعد  قبول الطعن عليه بطرية النقض . لما كان ذلك المدنية المختصة، وصار هذا الحك  باتًا 

من قانون اإلجراءات قد نصت على جواز طلب إعادة النظر في األحكا   331، وكانت المادة 
النها ية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في خمس حاالت تناولت األخيرة منها حالة 

قدمت أوراة ل  تكن معلومة وقت المحاكمة ،  ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحك  وقا   ، أو
وكان من شجن هذه الوقا   أو األوراة ثبوت براءة المحكو  عليه ، وكان قضاء هذه المحكمة  
محكمة النقض  قد استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل تلك الوقا   أو األوراة بذاتها 

دليل على إدانته أو تحمله النتيجة الجنا ية . على براءة المحكو  عليه ، أو يلز  عنها سقوط ال
لما كان ما تقد  ، وكان ما ظهر من الوقا   واألوراة من أنه بعد صدور األحكا  المطلوب 
إعادة النظر فيها  الصادرة ب دانة طالب إعادة النظر ...... ، وصيرورة هذه األحكا  باتة ، 

ى ...... وذلك الرتكابه جناية تزوير في صدر في تاريخ الحة حك  آخر باإلدانة ضد من يدع
محررات رسمية هي التوكيل الرسمي العا  رق  ..... توثية ..... وصحيةتي الجنحتين 
المباشرتين رقمي ..... ، ..... جنح ..... واستعمال تلك المحررات ، وقد صار هذا الحك  باتًا 

ثابة وقا   وأوراة كانت مجهولة أيضًا بعد  قبول الطعن عليه بطرية النقض ، وهو ما يعد بم
إبان المحاكمة في الدعاو  المطلوب إعادة النظر في األحكا  الصادرة فيها ، إذ ل  تحدث ول  
تظهر إال بعد الحك  نها يًا في هذه الدعو  ، ولما كانت هذه الوقا   واألوراة تحس  بذاتها 

ب إعادة النظر يكون قد تكاملت األمر وتقط  بترتيب أثرها في ثبوت براءة الطالب ، ف ن طل
عناصره وتوافرت مقوماته ، مما يتعين معه قبوله والقضاء ب لغاء األحكا  الصادرة في الجنح 
أرقا  ..... ، ..... ، ..... ، ..... ..... جنح .....والمقيدة بجرقا  ..... ، ..... ، ..... ، 

 يها ...... جنح مستجن  ..... وبراءة الطالب المحكو  عليه ف

    

  

 ددددددددددددددددد

 

 ( 18/2/2812ق جلسة  02لسنة  11717) الطعن رقم 
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معاقبة المته  عن واقعة غير التي وردت بجمر اإلحالة أو طلب التكلي  بالحضور . 
 غير جا ز . أساس ذلك ؟

تغيير المحكمة للتهمة ب سناد أفعال للمته  غير التى رفعت بها الدعو  عليه . غير 
لنظر وقضاؤه بمعاقبة الطاعنين عن واقعة ضرب جا ز . مخالةة الحك  المطعون فيه هذا ا

من قانون  11أفضى إلى موت والتي ل  تسند إليه  دون اتباع اإلجراءات الواردة في المادة 
خالل بحة الدفاع ترد  إلى مخالةة للنظا   اإلجراءات الجنا ية . خطج في تطبية القانون وا 

ن قانون العقوبات والقضاء بعقوبة واحدة م 31العا  . ال يغير من ذلك إعماله لمقتضى المادة 
تدخل في الحدود المقررة لجريمة القبض دون وجه حة المصحوب بتعذيبات بدنية . علة ذلك 

 ؟

 

 النيابة من المقد  اإلحالة أمر أن المضمومة المةردات على االطالع من البيِّن كان لما
 موظةين بصةتهما إليهما سندتوأ ، الطاعنين ضد الجنا ية الدعو  إقامة تضمن قد العامة

 عليه المجنى على قبضا......  بقس  شرطة رقيب والثانى ، شرطة أمينع  أولهما عموميين
 واستعمال ، واللوا ح القوانين فيها تصرح التي األحوال غير وفي حة وجه بدون......... 

 بتقرير  الموصوفة صاباتاإل به فجحدثا وظيةتهما سلطان على اعتماداً  بدنياً  بتعذيبه معه القسوة
 الجنايات محكمة وقضت األساس هذا على الطاعنين محاكمة جرت وقد ، الشرعى الطب

 التهمتين أن إلى ديباجته فى أشار أنه عليه االطالع من يبين والذ  ، فيه المطعون بحكمها
 ، قسوةال واستعمال بدنية بتعذيبات المصحوب حة وجه دون القبض فقط هما إليهما الموجهتين

 عليه المجنى إصابات إحداث جريمة وعن الجريمتين هاتين عن إدانتهما إلى الحك  انتهى ث 
 وكان ، ذلك كان لما.  العقوبات قانون من 31 المادة حقهما فى وأعمل موته إلى أفضت التي
 ع أنه الجنا ية اإلجراءات قانون من 312 المادة لن  طبقاً  المقرر من

 

 أمر اإلحالة
 
 

 الموجـز

 ةالقاعد



 

  

  أمر اإلحالة 11

 ، بالحضور التكلي  طلب أو اإلحالة بجمر وردت التي غير بواقعة المته  معاقبة تجوز ال
 بها رفعت التي غير أفعاالً  المته  إلى تسند بجن التهمة فى تغير أن للمحكمة يجوز ال وكان

 إلى أفضت التي عليه المجني إصابة إحداث تهمة أن باألوراة الثابت وكان ، عليه الدعو 
 الحك  ف ن ث  ومن - شجنها فى جدالً  يثيرا والتى - ارتكابها الطاعنين إلى ندتس ل  موته

 الدفاع فى الطاعنين بحة وأخل القانون تطبية في أخطج قد يكون عنها دانهما إذ فيه المطعون
 ، العقوبات قانون من 31 المادة ن  أعمل قد الحك  يكون أن ذلك من يغير وال ، يبطله مما

 دون القبض لجريمة المقررة العقوبة نطاة فى يدخل مما واحدة عقوبة نينالطاع على وأوق 
 من 31 المادة تطبية عليه يترتب الذي االرتباط أن ذلك ، بدنية بتعذيبات المصحوب حة وجه
 تكون وأن ، المرتبطة الجرا   بكل المحكمة اتصال حالة فى يكون إنما العقوبات قانون

 عن فضالً  هذا ، الراهنة الدعو  صورة في يتحقة ل  ما وهو ، واحد وقت في أمامها مطروحة
  اإلحالة بجمر ترد ل  التي للموت المةضى الضرب لواقعة تصدت حينما الجنايات محكمة أن
 المادة في الشارع رسمها التي اإلجراءات تتب  أن دون بنةسها فيها وحكمت  البيان سل  كما
 العا  للنظا  مخالةة على ينطو  خطج أخطجت دق تكون الجنا ية اإلجراءات قانون من 11

 . نقضه يستوجب بما معيباً  يكون ف نه ، الجنا ية المحاكمات أصول من بجصل لتعلقه

 
 

 ددددددددددددددددد
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الحكمة من تطبية نظا  األوامر الجنا ية في الجرا   التي عينها الشارع . تبسيط 

  وسرعة البت فيها . إعالن الخصو  عد  قبول األمر خالل إجراءات الةصل في تلك الجرا 
ال عد نها يًا واجب التنةيذ .  المدة المعينة لذلك . يرتب سقوط األمر واعتباره كجن ل  يكن . وا 

 أساس ذلك ؟

االعتراض على األمر الجنا ي . ال يعد من قبيل المعارضة في األحكا  الغيابية . هو 
ول إنهاء الدعو  بتلك اإلجراءات . يرتب بمجرده سقوط األمر إعالن من المعترض بعد  قب

بقوة القانون واعتباره كجن ل  يكن . تعلة نها ية األمر بحضور المعترض الجلسة المحددة لنظر 
اعتراضه . تخلةه عنها يعيد لألمر قوته باعتباره نها يًا واجب التنةيذ اعتبارًا بعد  جواز 

 أساس ذلك ؟المعارضة فيه أو است نافه . 

 

لما كان الشارع قد هد  من تطبية نظا   األوامر الجنا ية في الجرا   التي عينها إلى         
ن كان قد رخ  في المادة  تبسيط إجراءات الةصل في تلك الجرا   وسرعة البت فيها ، وهو وا 

  قبوله  لألمر من قانون اإلجراءات الجنا ية للنيابة العامة ولباقي الخصو  أن يعلنوا عد 312
الجنا ي الصادر من القاضي ..... بتقرير في قل  كتاب المحكمة في ظر  ثالثة أيا  من 
تاريخ صدوره بالنسبة إلى النيابة العامة ، ومن تاريخ إعالنه بالنسبة إلى باقي الخصو  ، ورتب 

األمر على ذلك التقرير سقوط األمر واعتباره كجن ل  يكن ، ف ذا ل  يحصل اعتراض على 
على أنه إذا حضر  312بالصورة المتقدمة أصبح نها يًا واجب التنةيذ ، إال أنه ن  في المادة 

الخص  الذ  ل  يقبل األمر الجنا ي في الجلسة المحددة تنظر الدعو  مواجهته طبقًا 
ذا ل  يحضر تعود لألمر قوته ويصبح نها يًا واجب التنةيذ ، فدل بذلك  لإلجراءات العادية ، وا 
على أن االعتراض على األمر الجنا ي ال يعد من قبيل المعارضة في األحكا  الغيابية ، بل 

 هو ال يعدو أن يكون إعالنًا من المعترض بعد  قبوله إنهاء الدعو  

 أمر جنائي
 الموجـز ـ1 

 القاعدة
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غير نون واعتباره كجن ل  يكن بتلك اإلجراءات يترتب على مجرد التقرير به سقوط األمر بقوة القا
، ف ن  ا ية هذا األمر القانوني ترتبط بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر اعتراضهأن نه

تخل  عنها عد اعتراضه غير جد  ، واستعاد األمر قوته وأصبح نها يًا واجب التنةيذ ، مما 
 . مؤداه عد  جواز المعارضة فيه أو است نافه رجوعًا إلى األصل في شجنه

 

 

 ددددددددددددددددد
 

االعتراض على األمر الجنا ي الصادر من القاضي الجز ي خالل عشرة أيا   وجوب
من تاريخ إعالن المعترض به أما  قل  كتاب محكمة الجنح المستجنةة . مخالةة ذلك . أثره ع 

 صيرورته نها يًا واجب التنةيذ . أساس ذلك ؟

ي الصادر منها قضاء المحكمة الجز ية بعد  جواز االعتراض أمامها على األمر الجنا 
. صحيح . معاودة االعتراض على األمر بعد الميعاد المقرر أما  محكمة الجنح المستجنةة 
وقضاؤها بقبوله وسقوط األمر واعتباره كجن ل  يكن والقضاء مجددًا في موضوع الدعو  . خطج 

. أثره ع  في تطبية القانون . قضاء الحك  المطعون فيه بذات العقوبة المقررة باألمر الجنا ي
 عد  قبول الطعن عليه . علة ذلك ؟

 
 

لما كان المشرع قد ُعنى بتحديد المدة التي يتعين على المعترض على األمر الجنا ي 
أن يراعيها وهي عشرة أيا  من تاريخ إعالنه باألمر ، وكذا الجهة التي يعترض أمامها وهى قل  

صادر من القاضي الجز ي ، أخذًا بما أورده كتاب محكمة الجنح المستجنةة فيما يتعلة باألمر ال
، ف ذا  1112لسنة  153من قانون اإلجراءات الجنا ية المستبدلة بالقانون رق   312في المادة 

 ل  يحصل االعتراض في الميعاد أو أما  الجهة الواجب االعتراض أمامها 

 

 ( 17/2/2812ق جلسة  2لسنة  22778) الطعن رقم 

 الموجـز ــ2

 القاعدة



 

 11 أمر جنائي 

العتراض في الحالة األولى ، أو التقرير به يصبح األمر نها يًا واجب التنةيذ ، لتجاوز ميعاد ا
في غير قل  كتاب المحكمة المختصة في الحالة الثانية . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد قرر 
باعتراضه على األمر الجنا ي الصادر ضده أما  المحكمة الجز ية التي يتبعها القاضي ُمصدر 

عد  جواز االعتراض أمامها ، ف ن من شجن األمر ، مما حد  بالمحكمة المذكورة إلى القضاء ب
ذلك صيرورة األمر الجنا ي نها ًيا واجب التنةيذ ، مما ال يصح معه معاودة االعتراض عليه أو 
المعارضة فيه أو است نافه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد عاود االعتراض  بعد الميعاد 

جنةة التي قضت بحكمها المطعون فيه )) المقرر  على األمر الجنا ي أما  محكمة الجنح المست
بقبول االعتراض وسقوط األمر واعتباره كجن ل  يكن وقضت مجددًا في الدعو  بذات العقوبة 
المقرر بها باألمر الجنا ي ((  وهو قضاء خاطئ إذ كان يتعين عليها و قد تجاوز المعترض 

يرورة األمر نها ًيا واجب التنةيذ الميعاد المقرر من تاريخ إعالنه باألمر الجنا ي أن تقضي بص
، بيد أنه لما كان الحك  المطعون فيه قد قضى بذات العقوبة التي أنزلها األمر الجنا ي ف ن 
الطعن يكون قا مًا على مصلحة نظرية بحتة ال يؤبه بها بما يتعين معه التقرير بعد  قبول 

 الطعن ومصادرة الكةالة . 

                              
 

 ددددددددددددددددد

 

 

 

 

 

 

 ( 7/6/2812جلسة  -ق  6لسنة  6677) الطعن رقم 
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 في اإلسكندرية ببنك والودا   التوفير مراقب م  االشتراك بجرا   الطاعن الحك  إدانة
 خطج.  وباتالعق قانون بمواد ومعاقبته والنصب واستعمالها البنك لهذا منسوبة محررات تزوير

 ؟ ذلك وأثر وأساس علة.  القانون تطبية في

 
 بتاريخ للبنك العمومية الجمعية من المعتمد اإلسكندرية لبنك األساسي النظا  كان لما

 قد ، 12/5/1111 في"  أ"  تاب  111 العدد المصرية بالوقا   والمنشور ، 11/3/1111
 مصرية مساهمة شركة اإلسكندرية كبن"  أن على األول الباب من األولى المادة في ن 

 القوانين ألحكا  فيه والعاملين البنك يخض  ال األحوال جمي  وفى...  للدولة بالكامل مملوكة
 وكان ، ذلك كان لما" .  العا  األعمال وقطاع العا  القطاع شركات في بها المعمول واللوا ح
 ببنك والودا   التوفير راقبم م  االشتراك بجرا   الطاعن دان قد فيه المطعون الحك 

 مالية مبالغ لصر  المعدة المحررات تزوير في - النية حسن -.....  فرع اإلسكندرية
 113 ، 113 ، 31 ، 31/1 ، 31/3 بالمواد وعاقبه ، والنصب بتزويرها علمه م  واستعمالها

 لبنك ةمنسوب المحررات أن من بمدوناته ثابت هو ما م  ، العقوبات قانون من 331/1 ،
 الموظةين من به العاملين يعتبر وال الحكومة جهات أو مصالح من ليس وهو اإلسكندرية
 قد الخطج هذا كان ولما ، نقضه ويوجب يعيبه بما القانون في أخطج قد يكون ف نه ، العموميين

 مما الدعو  واقعة لها ترشح التي الجريمة أركان توافر مد  بحث عن الموضوع محكمة حجب
 مقروناً  النقض يكون أن يتعين ف نه ، البيان سالةة عقوبات مكرراً  113 المادة ن  تحت يندر 

 .  الطعن أوجه باقي بحث إلى حاجة وبغير باإلعادة

 

 ددددددددددددددددد

 بن ك
 الم جدم

 القاعدة

 ( 6/2/2812جلسة  -ق  67لسنة  28866) الطعن رقم 
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 علة.  بالبراءة للقضاء.  للمته  التهمة إسناد صحة في الموضوع محكمة تشكك كةاية 
  ؟ ذلك وشرط

. الثبوت أدلة من دليل كل على بالرد بالبراءة القضاء حالة في المحكمة تزا ال عد  
 ؟ ذلك شرط.  اطراحهاع  مةاده.  عنها التحدث إغةالها

 . النقض محكمة أما  جا ز غير.  الدعو  أدلة تقدير في الموضوعي الجدل 

 . ةخطر  مواد تداول في شروع جريمة في بالبراءة صادر لحك  سا غ لتسبيب مثال 
 

 

 كما الدعو  واقعة بيَّن أن بعد أنه فيه المطعون الحك  على االطالع من البيِّن كان لما 
 وحيث"  نصه ما بالبراءة لقضا ه تبريراً  أورد ساقتها التي باألدلة وأحاط االتها  سلطة صورتها

 التي دلةاأل أن المحاكمة جلسة في بشجنها دار وما الدعو  أوراة استقراء من تر  المحكمة إن
 في ثابتة غير التهمة وأن ، المتهمين إلدانة الكةاية حد بلوغ عن قاصرة العامة النيابة ساقتها
 إليه  المسندة التهمة بالتحقيقات المتهمون أنكرع  أوالً ع  يلى ما ذلك وآية يقينياً  ثبوتاً  حقه 
 الشروع جريمة أن إلى ةبداء تشير المحكمة أنع  ثانياً  المحاكمة جلسة حتى إنكارها على وظلوا
 - جنحة أو جناية ارتكاب قصدع  وثانيها.  التنةيذ في البدءع  أولها ، ثالثة أركاناً  تتطلب

 وب نزال ، فيها الجاني إلرادة دخل ال لسبب اإلجرامية النتيجة تحقية عد  هو األخير والعنصر
 المواد تداول في الشروع عو بد المتهمين النيابة قدمت فقد المطروحة الواقعة على األركان هذه

 إن إذ ، إليه ذهبت فيما العامة النيابة تساير ال المحكمة أن إال ، االتها  بمواد والمؤثمة الخطرة
 ل  إذ ، الواقعة هذه في متحقة غير الشروع أو التداول أما المواد حيازة مجرد هي الواقعة حقيقة
 ف ن ث  ومن ، العمالء على توزيعها بقصد المصن  من بالةعل السامة المواد هذه خرو  يثبت
  حة في بعد تتوافر ل  التداول في الشروع جريمة أركان

 بيئة
 الم جدم

 القاعدة



 

 11 بيئة 

 الترخي  منح قبل الشديد القصور إلى أشارت قد العامة النيابة أنع  ثالثاً .  المتهمين
 الحالة هذه في تشريعي فراغ بوجود باألوراة المرفقة التكميلية مذكرتها في فقررت ، للمتهمين
 عن قاصرة باإلسكندرية المبيدات عن...  بقس  المس ولون أجراها التي المعاينة وأن ، قاصرة
 أسس على تقو  أن يجب كان إنه إذ ، منها للغرض محققه وغير بمحتوياته المكان وص 
 األمر وهو ، عدمه من المبيد إلنتا  وتجهيزاتها المنشجة صالحية إلى وصوالً  يتحقة علمية

 والريب الشكوك من كثيةة بظالل يلقى ما وهو الترخي  منح قبل منه التحقة يتعين لذ ا
 تقد  ما كان متى إنه وحيث ، بمصنعه  المضبوطة المواد خطورة بحقيقة المتهمين عل  على
 تتشكك أن يكةى ف نه ، بعناصرها وألمت وبصيرة بصر عن بالدعو  المحكمة أحاطت وقد
نما والتخمين الظن على اإلدانة أحكا  تبنى ال إذ  بالبراءة ىتقض كي التهمة ثبوت في  وا 

 بالمادة عمالً  إليهما أسند مما المتهمين تبر ة معه يتعين الذ  األمر ، واليقين الجز  على
 من 31 بالمادة عمالً  المضبوطات مصادرة م  ، الجنا ية اإلجراءات قانون من 313/1
 محكمة تتشكك أن الجنا ية المحاكمة في يكةى انوك ، ذلك كان لما". العقوبات قانون

 إلى ذلك في األمر مرج  إذ بالبراءة تقضى لكى المته  إلى التهمة إسناد صحة في الموضوع
 الدعو  محصت أنها يةيد ما على يشتمل حكمها مادا  الدليل تقدير في إليه تطم ن ما

 بينها ووازنت ، وبصيرة بصر نع عليها االتها  قا  التي الثبوت وبجدلة بظروفها وأحاطت
 وكانت االتها  عناصر صحة فى الريبة دخلها أو المته  دفاع فرجحت النةي أدلة وبين

 ألن ، االتها  أدلة من دليل كل على ترد بجن – بالبراءة تقضى وهى  - ملزمة غير المحكمة
 الحك  إلى همن تطم ن ما فيه تر ول  اطرحته أنها ضمناً  يةيد ما عنه التحدث إغةال في

 على النعي يصح ال وكان ، وبصيرة بصر عن بالدعو  أحاطت قد كانت متى باإلدانة
 يرج  األمر مالك دا  ما لديها ترجح احتمال على بناء المته  ببراءة قضت أنها المحكمة

 البيِّن وكان ، لحمله كافية أسباب على قضاءه أقا  طالما إليه يطم ن وما قاضيها وجدان إلى
 عن ين  مما فيها الثبوت ألدلة وعرض الدعو  واقعة بيَّن أن بعد أنه فيه المطعون لحك ا من

 توافر عد  إلى سا غ منطة في خل  فيما االتها  وبجدلة بظروفها واإلحاطة لها تمحيصه
 ومن ، األوراة في جريمة وجود عد  إلى وانتهى خطرة مواد تداول في الشروع جريمة أركان

 أدلة من  العامة النيابة  الطاعنة ساقته لما تصديه عد  فيه المطعون ك الح يعيب فال ث 
  وخلصت الواقعة أصل في قطعت قد المحكمة مادامت االتها  ثبوت إلى تشير وقرا ن

 



 

  

  بيئة 11

 تثيره ما ف ن ث  ومن ، األوراة في جريمة وجود عد  إلى أوردتها التي السا غة لألسباب
 يجوز ال مما الدعو  أدلة تقدير في موضوعي جدل إلى ينحل طعنها أسباب في الطاعنة
 أو االستدالل في الةساد بقالة الحك  لتعييب محل فال ث  ومن ، النقض محكمة أما  إثارته
 . القانون تطبية في الخطج

  
 ددددددددددددددددد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2/1/2812جلسة  -ق  67لسنة  16060) الطعن رقم 
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اربح  –اداخل في  ظيفة عم مية 
اسييل  –ام ير  –ار يح عملة  -

  -اسايالء على أم ال أميرية 
 –ايرب ضريبي  –الب   –اقليد 

 ا ظي  أم ال 
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[[[[[[ 

عقوبات . تعاقب على إجراء عمل من مقتضيات وظيةة عمومية أو من  155المادة 
 تداخل فيها من غير أن تكون له صةة رسمية من الحكومة .

انتحال الوظيةة دون القيا  بعمل من أعمالها . ال يعتبر تداخاًل فيها إال إذا اقترن بعمل يعد 
مظاهر الخارجية التي من شجنها تدعي  االعتقاد في صةة افت اتًا عليها . تحقة ذلك ع باالحتيال وال

الجاني وكونه صاحب الوظيةة المنتحلة . بيان المحكمة مد  انخداع المجنى عليه بالطرة االحتيالية 
. غير الز  . مادا  أن الجريمة قد وقةت عند حد الشروع وأن هذه الطرة من شجنها أن تخدع 

 ؟ ى عليه . أساس ذلكالشخ  المعتاد في مثل ظرو  المجن
 

 

من قانون العقوبات ال تعاقب فقط على إجراء عمل من  155من المقرر أن المادة 
مقتضيات وظيةة عمومية بل تعاقب أيضًا من تداخل في الوظيةة من غير أن تكون له صةة 
رسمية من الحكومة ، وكان من المقرر أن انتحال الوظيةة دون القيا  بعمل من أعمالها ال 

تبر تداخاًل فيها إال إذا اقترن بعمل يعد افت اتًا عليها ، وهو يتحقة باالحتيال والمظاهر يع
الخارجية التي يكون من شجنها تدعي  االعتقاد في صةة الجاني وكونه صاحب الوظيةة التي 
انتحلها ولو ل  يق  بعمل من أعمالها ، وكان الثابت من الحك  أن الطاعن ل  يكت  بمجرد 

الوظيةة بل استولى على نقود المجنى عليه بتلك الوسيلة ، ولما كانت هذه األفعال انتحال 
من  155والمظاهر مما تتحقة بها جريمة التداخل في الوظيةة المنصو  عليها في المادة 

قانون العقوبات ، هذا فضاًل عن أن المحكمة ليست ملزمة ببيان مد  تجثير الطرة االحتيالية 
بالذات وانخداعه بها مادا  أن الجريمة قد وقةت عند حد الشروع ، وما على المجنى عليه 

دامت الطرة االحتيالية التي استعملها الجاني من شجنها أن تخدع الشخ  المعتاد في مثل 
 ظرو  المجنى عليه ، ومادا  أن الجريمة قد خاب أثرها لسبب ال دخل إلرادة الجاني فيه .

 

  ددددددددددددددددد

 ميةفي  ظيفة عم   تداخل
 الم جدم

 القاعدة

 ( 17/2/2812ق جلسة  62لسنة  7668) الطعن رقم 
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 جريمتا اإلضرار العمدي والحصول للغير بدون حة على ربح أو منةعة من الوظيةة .
 عمدية . القصد الجنا ي فيهما . مناط تحققه ؟

مثال لتسبيب معيب للتدليل على توافر القصد الجنا ي في جريمتي إضرار عمدي 
 بالمال العا  والحصول للغير بدون حة على ربح أو منةعة من الوظيةة .

 
 

 خالل أنه في تتحصل إنهاع "  بقوله الدعو  واقعة بيَّن فيه المطعون الحك  كان لما
 بصةته.......  األول المته  قا  -1ع أوالً  2/5/1112 حتى 31/11/1112 من الةترة
 العمرانية المجتمعات هي ة ور يس العمرانية والتنمية والمرافة اإلسكان وزير عاماً  موظةاً 
 وافة بجن ؛ وظيةته أعمال من عمل من ربح على حة وجه بدون لغيره صولبالح ، الجديدة
 المته  يمثلها التي السياحية لالستثمارات.....  شركة وض  تقنين على الوظيةية بصةته
 التقنين وقت الحقيقى ثمنها عن تقل بقيمة ، فدان 12،91 بمساحة أرض قطعة على الثاني
 بمدينة العمرانية المجتمعات هي ة م  عليها التعاقد كةللشر  سبة أخر  قط  بجوار تق  والتي
 عليها الشركة تعدي وقت سارياً  كان الذي بالثمن المساحة هذه تسعير على وافة إذ ، .....
 يتعين كان الذي بالثمن تسعيرها من بدالً  ، للمتر جنيهاً  313 بمقدار 11/9/1111 بتاريخ
 إلى أد  مما ، للمتر جنيهاً  1135 يعادل ابم 31/11/1112 بتاريخ التقنين وقت تقديره

 مليون 11،123،991 مقداره ربح على حة بغير الثانى المته  يمثلها التى الشركة حصول
 في التاريخ بذات وافة أنه كما ، القيمتين بين الةارة قيمة يمثل ما وهو ، جنيه
 انتةاع مقابل سداد دون المساحة تلك على الشركة هذه يد وض  تقنين على 31/11/1112

 حة بغير الشركة هذه حصول إلى أد  مما ، واستغاللها عليها تعديها فترة خالل بها الشركة
 الشركة تدفعه الذ  االنتةاع مقابل قيمة وهو ، جنيه مليون 2،552،333 مقداره ربح على
 ، الوض  هذا تقنين تاريخ حتى 11/9/1111 من الةترة خالل التعدي محل المساحة عن
  هذه من المقد  الطلب على 2/5/1112 بتاريخ منةرداً  وافة وبجن
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 كهرباء خطوط تحويل تكلةة يقارب بما الجديدة العمرانية المجتمعات هي ة بتحمل الشركة
 تعهد رغ  مبرر دون األرض هذه مساحة بعض على أرضي إلى هوا ي من العالى الضغط
 يمقداره ربح على حة بغير الشركة حصول إلى أد  مما ، كاملة التكالي  هذه بتحمل الشركة

 عمله جهة تحمل على األول المته  وافة الذ  المبلغ قيمة هو ، جنيه مليون 1،923،333
 بصةته 1.  جنيه مليون 21،133،119 مقدارها مجمل مالية بمبالغ الشركة ظةر مما تكلةته
 ب صدار"  الجديدة العمرانية اتالمجتمع هي ة"  عمله جهة بجموال عمداً  أضر الذكر سالةة

 بمبلغ الجهة لتلك جسي ٌ  ماديٌ  ضررٌ  عليه ترتب مما ، السابة االتها  محل الموافقات
 المجتمعات هي ة على ضاعت التى المالية المبالغ قيمة هو ، جنيه مليون 21،113،119

 . الثانى المته  يمثلها التى الشركة من تحصيلها دون الجديدة العمرانية

 القانونى والممثل للةنادة.....  شركة إدارة مجلس   ر يس.....  الثانى المته  قا ع  نياً ثا
 االتةاة بطريقي األول المته  م  باالشتراك السياحية لالستثمارات.....  شركة وصاحب
 ارتكابها على معه اتةة بجن ، السابقتين التهمتين موضوع الجريمتين ارتكاب فى والمساعدة
 على إقامته المزم  المشروع مخطط بتعديل المتعلقة والطلبات المستندات له قد  بجن وساعده
 ضمن تكن ل  بالزيادة أرض مساحة على التعد  به وضح وقد ، لشركته المخصصة األرض

 التي العالى الجهد كهرباء خطوط نقل تكلةة الهي ة تحمل بطلب والشركة الهي ة بين التعاقدات
 السال  موافقته األول المته  فجصدر ، تلك من جزء على المذكورة الشركة إلى نقلها أد 

 هاتان فوقعت ، المقررة للقواعد بالمخالةة الطلبات هذه على األولى التهمة في إليها اإلشارة
 على الواقعة ثبوت على الحك  واستدل ،"  المساعدة وتلك االتةاة ذلك على بناء الجريمتان
 فلتين مالكي..... و.....  أقوال من استمدها بجدلة الطاعنين ةح في بيانها المتقد  الصورة
 بهي ة واإلسكان البناء أعمال على الةني التةتيش بجهاز مهندس..... و.....  بمدينة

 اإلسكان بوزارة الجديدة العمرانية المجتمعات بهي ة عا  مدير....... و الجديدة المجتمعات
 حسابي خبير.....  و العامة واألموال المشروع غير الكسب بخبراء هندسي عضو..... و

 االختالس جرا   مكافحة ب دارة.....  والرا د العامة واألموال المشروع غير الكسب ب دارة
 بتحقيقات األول المته  به أقر وما اإلدارية الرقابة هي ة عضو..... و العا  بالمال واإلضرار

 ، 9/2/1992 المؤرخة السياحية لالستثمارات.. ... شركة مكاتبة تضمنته وما العامة النيابة
  المجتمعات على العا  المشر  من الصادرة المكاتبة تضمنته وما
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 المخصصة األرض مساحة مخطط المتضمنة والمستندات ...... بمنطقة الجديدة العمرانية
 15/2/1112 لمؤرخا البناء أعمال على الةنى التةتيش جهاز تقرير تضمنه وما للشركة أصالً 

 ، 19/3/1111 المؤرخ الجديدة العمرانية المجتمعات هي ة إدارة مجلس قرار تضمنه وما ،
 العدل وزارة خبراء من والمشكلة العامة النيابة قبل من المنتدبة اللجنة تقرير تضمنه ما وكذا
 للغير ولالحص جريمة وكانت ، ذلك كان لما.  العامة واألموال المشروع غير الكسب إدارة
 القصد لتوافر يشترط عمدية جريمة الوظيةة أعمال من عمل من منةعة أو ربح على حة بدون

 واتجاه ، حة بدون ذلك وأن منةعة أو ربح تحقية فعله شجن من أن الموظ  عل  فيها الجنا ي
لى الةعل هذا إتيان إلى إرادته  اإلضرار جريمة أن كما ، المنةعة أو الربح على الحصول وا 

 إلحاة إلى الموظ  إرادة وهو الجنا ي القصد توافر لقيامها يشترط عمدية جريمة أيضاً  لعمديا
 األفراد بجموال أو ، وظيةته بحك  بها يتصل أو بها يعمل التي الجهة ومصالح بجموال الضرر

 مجاالً  يدع ال بما يثبت أن فيجب ، بذلك علمه م  الجهة تلك إلى بها المعهود ومصالحه 
 فيه المطعون الحك  كان ولما ، إحداثه أجل من وعمل الضرر هذا أراد العا  الموظ  نأ للشك

 عمل من حة بدون ربح على للغير الحصول جريمتي في الجنا ي القصد باستظهار يعن ل 
 ، بها يعمل التى الجهة ومصالح بجموال العمدي واإلضرار ، األول الطاعن وظيةة أعمال من

 واتجاه ، للغير المنةعة أو الربح على الحصول إلى األول الطاعن إرادة هاتجا بيان من مدوناته
 على الدليل يق  ول  ، بها يعمل التى الجهة ومصالح بجموال الضرر إلحاة إلى اإلرادة هذه
 بعبارات ذلك في اكتةى بل ، الدعو  أوراة واق  من الطاعن حة في الجنا ي القصد هذا توافر
 ، األحكا  مدار هو الذ  المعروض الواق  شجن في الحك  مقصود يقةحق منها يبين ال مجملة

 يكون فيه المطعون الحك  ف ن ، تسبيبها إيجاب من الشارع قصده الذي الغرض بها يتحقة وال
 . واإلعادة نقضه يوجب بما بالقصور معيباً 

 

 ددددددددددددددددد

 
 

 ( 10/12/2812جلسة  -ق  01لسنة  6171) الطعن رقم 
 



 

 23 اربح 

 

 من قانون العقوبات . مناط تحققها ؟ 115جريمة التربح وفقًا لمةهو  ن  المادة 

االشتراك في الجريمة . تمامه ع دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . يكةى 
 لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظرو  الدعو  ومالبساتها .

 إثبات االشتراك استناًدا إلى القرا ن . مناطه ؟

 واليقين وال تؤسس على الظن واالحتمال . األحكا  الجنا ية . وجوب أن تبنى على الجز 

 عد  استظهار الحك  عناصر االشتراك في الجريمة واألدلة على قيامه . يعيبه .

جريمة الحصول للغير بدون حة على ربح أو منةعة من عمل من أعمال الوظيةة . 
ة ربح أو عمدية . قيامها رهن توافر القصد الجنا ي فيها بعل  الموظ  أن من شجن فعله تحقي

منةعة بدون حة واتجاه إرادته إلى إتيانه للحصول عليه . مخالةة الحك  المطعون فيه هذا 
 النظر وقضاؤه ب دانة الطاعن دون استظهار ذلك القصد . قصور .

 إجراءات . 311حك  اإلدانة . بياناته ؟ المادة 

 مثال لتسبيب معيب لحك  صادر باإلدانة في جريمة تربح .

 

.......  الثالث المته  إنع "  قوله فى الدعو  واقعة بيَّن فيه المطعون الحك  كان لما
 والمساه  ، للصلب....  ومصان  التسليح حديد لصناعة....  شركة إدارة مجلس ر يس بصةته
 لصناعة....  لشركة الر يسي المؤسس وأيضاً  ، %91 بنسبة للدرفلة...  لشركة المالك الر يسي
ذ ، الصلب  من المزيد على للحصول والصلب الحديد إنتا  مجال فى نشاطه توسي  أراد وا 
 ذلك فى بها المعمول واألنظمة القوانين لكافة ومخالةة مشروعة غير بطرة حة بغير األرباح
 السياسية القيادة من وقربه ، السابة الحاك  بالحزب المتميز وضعه ذلك فى مستغالً  ، المجال

 ر يس بصةته.....  نيالثا المته  م  اشترك فقد السابة النظا  رموز وكافة القرار وصانعى
  ، والصناعة التجارة لوزارة التابعة الصناعية للتنمية العامة الهي ة
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 االستهالك الكثيةة الصناعية المشاري  إقامة على النها ية الموافقة بمنح المختصة الجهة وهى
 جناية ارتكاب فى والمساعدة االتةاة بطرية  مصر بمحافظات الصناعية بالمناطة  للطاقة

 من قدر أكبر منحه على معه اتةة بجن ، األخير عمل من حة بغير ربح على الحصول
 ، والصلب الحديد لمشرروعات الدولة من المخصصة  الكهرباء ولتوليد للتصني  غاز  الطاقة
 التجارة وزير.......  ولاأل المته  على عرضها مذكرة الثانى المته  حرر ذلك سبيل وفى

 بحلول التسليح حديد إنتا  فى فجوة حدوث ضمنها 3/1/1112 بتاريخ السابة والصناعة
 تلك ولسد ، سنوياً  طن مليون 1،3 إلى تصل واالستهالك اإلنتا  كمية بين 1111 عا 

 بطاقة الحديد مدرفالت وباقى التسليح حديد منه يصن  الذ  البليت إنتا  زيادة اقترح الةجوة
 إنتا  فى يستخد  الذ  اإلسةنجى الحديد إنتا  وزيادة سنوياً  طن مليون 1 قدرها إنتاجية
 شركتان تقدمت وأنه ، سنوياً  طن مليون 3 إنتاجية بزيادة الخردة الستخدا  كبديل البليت
 مشروعات إلقامة شركات وسب  سنوياً  طن مليون 1،1 بطاقة البليت إنتا  مشروع إلقامة
 قانون من 31 للمادة تطبيقاً  واقترح ، سنوياً  طن مليون 19،1 بطاقة اإلسةنجى لحديدا إنتا 

 المالى المظروفين بنظا  المتقدمة الشركات بين علنية مزايدة إجراء والمزايدات المناقصات
 للمشروعين سنوياً  طن مليون 3 قدرها بطاقة اإلسةنجى الحديد إلنتا  لمشروعين وذلك والةنى

 األول المته  ووافة ، للمشروعين سنوياً  طن مليون 3 قدرها بطاقة البليت نتا إل ومشروعين
 مستندات طرح عن 1/2/1112 بتاريخ.....  بجريدة أعلن لذلك وتنةيذاً  ، المذكرة تلك على

 الشروط كراسة قيمة وحدد والبليت اإلسةنجى للحديد مصان  إلقامة للشروط وكراسة التجهيل
 عن الطلبات زيادة حالة فى أنهع  أهمها نقاط عدة الكراسة تلك توتضمن ، جنيه أل  11

 مسموح وغير ، المؤهلين  جمي  بين علنى مزاد إجراء سيت  الدولة من المعروضة المشروعات
 سالةة للمناطة بعد فيما تحويلها أو الخاصة أو العامة الحرة بالمناطة المشروعات هذه ب قامة
 إقرار بتقدي  الشركة وتلتز  ، واحد لمستثمر ترخي  من أكثر الشركة منح يجوز وال ، الذكر
 اإلنتا  بدء بعد إال المؤسسين هيكل تغيير بعد   الشركة مؤسسى  األصليين المستثمرين من
  األصليين المستثمرين من إقرار بتقدي  المشروعات إلقامة شركات عشر تقدمت وقد ،

 شركات عشر تقدمت وقد ، اإلنتا  بدء بعد الإ المؤسسين هيكل تغيير بعد   الشركة مؤسسى
 ،.....  بمدينة التسليح حديد لصناعة......  شركة بينها من الذكر سالةة المشروعات إلقامة
  الشركات تلك من المقدمة والمستندات الطلبات فح  وبعد
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 يرأسها التى البت لجنة على عرضت الصناعية للتنمية العامة بالهي ة المختصة اللجان بمعرفة
 وبتاريخ المؤهلة الشركات قبول على الموافقة إلى انتهت التى 5/11/1112 فى الثانى المته 
 ليس التى الجديدة الخمس الشركات بين مزايدة إجراء على اللجنة ذات وافقت 11/11/1112
 احدةو  رخصة على..... ( و..... و..... و) .....  شركات وهى بمصر قا مة مشروعات لها

 غاز 3  طن 111 تعادل الوحدة)  طاقة وحدات عشر يعادل بما سنوياً  طن مليون 3 بطاقة
.... ( و للصلب...... و للصلب..... و التسليح لحديد) .....  القا مة الشركات ومنح طبيعى
 فحصل ، ذلك على بالموافقة قراراً  األول المته  فجصدر مجاناً  طاقة وحدة 13،5 تعادل بطاقة
 مصان  إلنشاء مجانية تراخي  بمنح وظيةته أعمال من عمل من ومنةعة ربح على هلغير 

....  وشركة ، جنيه مليون 111 قيمتها التسليح لحديد....  شركة من لكل والصلب للحديد
 وجه بدون وذلك ، جنيه مليون 32 قيمتها.....  وشركة ، جنيه مليون 312 قيمتها للصلب

 يكون أن تضمن الذ  13/11/1112 فى 293 رق  عنه الصادر الوزار  للقرار وخالفاً  حة
 االشتراطات تجتاز التى الشركات بين علنية مزايدة خالل من المذكورة التراخي  منح

 بمناف  المجانية الرخ  منحت التى الشركات تلك أصحاب ظةر مما ، للمزايدة المطروحة
 إضراره إلى أد  الذ  األمر ، بيعها وأ تشغيلها من التكسب وأرباح مقابل دون عليها الحصول

 تمت التى الشركات وهى  والصناعة التجارة وزارة  عمله لجهة بها المعهود الغير بمصالح عمداً 
..... و.....  شركات وهى والصلب الحديد إلنتا  ترخي  على للحصول بينها العلنية المزايدة
 على أرستها التى 29 رق  الجولة فى وانتهت 5/1/1112 بتاريخ أجريت والتى.... و للصلب
 حديد سنوياً  طن مليون 1،1 إلنتا  مصن  إلقامة جنيه مليون 331 بمبلغ.....  شركة

 وزارة  عمله جهة ومصالح بجموال عمداً  وأضر بيلت حديد سنوياً  طن مليون 1،3 ، إسةنجى
 مليون عشر وأربعة وأربعما ة مليار 1،313111111 مبلغ تحصيل بعد   والصناعة التجارة
 للتنمية العامة للهي ة ر يساً  الثانى المته  وبصةة ، البيان سالةة األرب  الرخ  قيمة جنيه

 عن الصادر 1112 لسنة 293 رق  الوزار  بالقرار المشكلة البت للجنة ور يساً  الصناعية
 فى المؤرخ البت لجنة باجتماع خامساً  بالبند الوارد التةوي  وبموجب األول المته 
 لجنة قرارات ضوء على اإلجراءات استكمال فى البيان سالةة بصةته بتةويضه 13/1/1112
 بجن ، منةعة على الثالث للمته  حة وجه بغير حصل للمزايدة المناسب الموعد وتحديد ، البت

  رخصتين له أصدر
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 الحديننننند  إلنتنننننا.......  المسنننننطح الصنننننلب لصنننننناعة....  وشنننننركة.....  للدرفلنننننة.....  لشنننننركة
 بكراسنننة المبيننننة بالمسنننتندات الشنننركتان هاتنننان تتقننند  أن دون وبالطنننات البلينننت وخنننا  اإلسنننةنجى

 إنتننا  تننراخي  علننى للمزاينندة المطروحننة للشننروط وفقنناً  الضننمان وبخطنناب ، الةنيننة االشننتراطات
 منن محاضنرها جمين  وخلنو ، البت لجنة من موافقة أ  صدور وبدون والبليت اإلسةنجى الحديد

 بكراسننة المبينننة الشننروط كافننة وأغةننل ، البيننان سننالةتى للشننركتين تننرخي  أ  منننح علننى لموافقننةا
 بمنننناف  الثالنننث المنننته  ظةنننر النننذ  األمنننر الشنننركتين بنننين بهنننا للمزايننندة المطروحنننة االشنننتراطات

 بيعهما أو تشغيلهما جراء من التكسب وأرباح حة بغير البيان سالةتى الرخصتين على الحصول
 تلنننك فنننى الثالنننث المنننته  شننناركه وقننند ، المنننذكورين المصننننعين ألسنننه  المالينننة القيمنننة وتعظننني  ،

 أكبننر علنى للحصنول ترخيصناً  منحنه علنى معنه اتةنة بنجن ؛ والمسناعدة االتةناة بطريقنى الجريمنة
 باس  طلباً  قد  بجن وساعده ، والصلب الحديد لمشروعات الدولة من المخصصة الطاقة من قدر

 للطاقننة مجننانى تننرخي  علننى حصننلت والتننى.....  بمدينننة التسننليح دينندح لصننناعة....  شننركة
 الكهربناء وتوليند للتصنني  غناز 3  مليار 1،11 الكهرباء وتوليد للتصني  الالز  والغاز اإلنتاجية
 مننن %31 بنسننبة بليننت سنننوياً  طننن مليننون 1،2 إسننةنجى حدينند سنننوياً  طننن مليننون 3.3 إلنتننا 

 الطاقنننة علنننى للموافقنننة البنننت لجننننة إلنننى شنننةهى بطلنننب د تقننن ثننن  ، مجانننناً  منحنننت التنننى النننرخ 
 إلنتننا ....  شننركات مننن شننركة لكننل اإلنتاجيننة الطاقننة حجنن  تحدينند دون الننذكر سننالةة اإلنتاجيننة
 والمعنويننة القانونيننة الشخصننية ناحيننة مننن األخننر  عننن منهمننا كننل تسننتقل والتننى والصننلب الحدينند
 إصنندار علننى بالموافقننة قننررت والتننى ، 13/3/1112 بتنناريخ البننت لجنننة علننى وعرضننت والماليننة

 الثنانى المنته  أن إال ، النذكر سنالةة بالطاقنة التسنليح حديد لصناعة.....  شركة باس  الترخي 
 المسطح للصلب....  لشركة والثانى.....  للدرفلة....  لشركة األول مستقلين ترخيصين أصدر
....  شنركة عنن مسنتقلة ومالية عنويةوم قانونية شخصية ذات مستقلة شركة منهما وكل ،..... 

" .  المسناعدة وتلنك االتةاة ذلك على بناء الجريمة فتمت ،.....  بمدينة التسليح حديد لصناعة
 فى عليها المنصو  التربح بجريمة الطاعنين دان قد فيه المطعون الحك  وكان ، ذلك كان لما

 عنا  موظ  كل"  أن على نصها جر  والتى ، فيها واالشتراك العقوبات قانون من 115 المادة
 أو ربنح علنى حنة بندون لغينره يحصل أن حاول أو حصل أو لنةسه يحصل أن حاول أو حصل
 عامنناً  موظةنناً  الجننانى يكننون أن مةنناده ممننا المشنندد بالسننجن يعاقننب ، وظيةتننه أعمننال مننن منةعننة

  قننننننننننننننننننننننننننننننانون مننننننننننننننننننننننننننننننن مكننننننننننننننننننننننننننننننرراً  119 المننننننننننننننننننننننننننننننادة فننننننننننننننننننننننننننننننى الننننننننننننننننننننننننننننننوارد بننننننننننننننننننننننننننننننالمعنى
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 بعيب ومشوباً  الحيدة من مجرداً  بها المخت  وظيةته أعمال من عمالً  يؤد  وأن العقوبات
ساءة االنحرا   العا  المال على الحر  مقتضيات فى يةرط أن أو ، وظيةته سلطة استعمال وا 

 نزاهة يمس مما عمله جهة يد تحت والموضوع لألفراد المملوك المال أو العامة المنةعة أو
 هو  أجله من السلطة له أعطيت ما غير  آخر غرضاً  مبتغياً  ألفعالا هذه يجتى وأن ، الوظيةة
 أو حة بغير أو بحة وظيةته أعمال من منةعة أو ربح على لنةسه حصوله محاولة أو حصوله

 بجانب لديه يتوافر وأن حة بغير منةعة أو ربح على لغيره الحصول يحاول أو يحصل أن
 بغير لغيره أو لنةسه منةعة أو ربح تحقية إلى رادتهإ اتجاه هى خاصة نية العا  الجنا ى القصد
 يمكن محسوسة مظاهر دون غالباً  يت  الجريمة فى االشتراك أن المقرر من وكان ، حة

 الدعو  ظرو  من بحصوله اعتقدت قد المحكمة تكون أن لثبوته ويكةى ، عليه بها االستدالل
 مناط أن المقرر من أنه إال ، الحال نقرا  من ذلك فى عقيدتها تستقى أن ولها ، ومالبساتها

 على منصبة القرا ن هذه تكون أن القرا ن إلى استناداً  االستنتا  بطرية االشتراك إثبات جواز
 استخال  يكون وأن ، ذاتها فى المساعدة أو التحريض أو الجريمة ارتكاب على االتةاة واقعة
 اعتمد التى األسباب كانت ف ذا ، نطةوالم العقل م  يتجافى ال منها المستمد للدليل الحك 
 الرقابة حة من لها بما النقض لمحكمة يكون فعند ذ إليه انتهى ما إلى تؤد  ال الحك  عليها
 والقانون المنطة م  يتةة بما االستخال  هذا وتصحح تتدخل أن القانون تطبية صحة على

 الذ  الواق  من واليقين الجز  ىعل تبنى أن يجب الجنا ية األحكا  أن أيضاً  المقرر من وكان ،
ذ ، المجردة واالعتبارات الةروض من واالحتمال الظن على تؤسس وال ، المعتبر الدليل يثبته  وا 
 ول  ، وطريقته بها الطاعنين دان التى الجريمة فى االشتراك عناصر يستظهر ل  الحك  كان
 ، وظروفها الدعو  واق  نم وذلك قيامها عن ويكش  يوضحها بياناً  ذلك على األدلة يبين
 باس  التجهيل كراسة تتطلبه لما وفقاً  التجهيل مستندات الثانى الطاعن تقدي  عد  مجرد وكان

 للتنمية العامة الهي ة من المطروحة المزايدة فى المسطح للصلب.... و للدرفلة....  شركتى
 للموافقة البت لجنة إلى هياً شة طلباً  وتقديمه ، والبليت اإلسةنجى الحديد إنتا  لرخ  الصناعية

 التسليح حديد لصناعة....  لشركة البت لجنة من اعتمادها السابة اإلنتاجية الطاقة على
 وال الجريمة تلك ارتكاب فى والمساعدة االتةاة واقعة على ينصب ال تجهيل مل  بشجنها والمقد 
 بدون للغير الحصول ريمةج أن إلى هذا ، فيها الثانى الطاعن اشتراك ثبوت فى بمجرده يكةى
  حة
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 الجنا ى القصد لتوافر يشترط عمدية جريمة الوظيةة أعمال من عمل من منةعة أو ربح على
 إلى إرادته واتجاه حة بدون ذلك وأن منةعة أو ربح تحقية فعله شجن من أن الموظ  عل  فيها
لى الةعل هذا إتيان  باستظهار يعن ل  الحك  كان ولما ، المنةعة أو الربح على الحصول وا 
 أو الربح على الحصول إلى األول الطاعن إرادة اتجاه بيان من مدوناته وخلت ، الجنا ى القصد
 المته  على األول الطاعن عرضها التى المذكرة من استدالله وكيةية الثانى للطاعن المنةعة
 الثانى الطاعن تربيح إلى هنيت انصرا  على 3/1/1112 بتاريخ  غيابياً  عليه المحكو   األول
 عليها، الوزير وموافقة المؤهلة الشركات بين علنية مزايدة إجراء فيها اقترح أنه رغ  ، حة بدون
 بما عليها مدلوالً  بها الطاعنين دان التى الجريمة أركان بيان فى قاصراً  الحك  يكون ث  ومن
 من باإلدانة الحك  فى الجنا ية اتاإلجراء قانون من 311 المادة توجبه لما حقهما فى يثبتها
 فى بالقصور يعيبه مما ، إليه نسبت ممن وقوعها على واألدلة للعقوبة المستوجبة الواقعة بيان

 . الخصو  هذا فى نقضه ويوجب االستدالل فى والةساد التسبيب

 

 ددددددددددددددددد

 

 من قانون العقوبات ومةاده ؟ 115مؤد  ن  المادة 

ة الطاعن عن جريمة التربح دون التدليل على أن ما اتخذه من إجراءات القضاء ب دان
ساءة استعمال السلطة  أو امتن  عن اتخاذها كان بعيدًا عن الحيدة ومشوبًا بعيب االنحرا  وا 
والوقو  على مد  مطابقة ما قا  به أو مخالةته للقانون ودون استظهار توافر الركن المعنوي 

ا   المسندة إليه  . قصور . ينسحب أثره لما قضى به الحك  لباقي فى حة الطاعنين عن الجر 
الطاعنين عن جريمة اإلضرار العمدي بالمال العا  . متى تساند فى قضا ه إلى ذات األدلة 

 التي أوردها في جريمة التربح . أساس وعلة ذلك ؟

 اعتناة الحك  لصورتين متعارضتين لواقعة الدعو  . تناقض يعيبه .
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ضرار عمدي بالمال العا   مثال لتسبيب معيب لحك  صادر باإلدانة في جريمتي تربح وا 
. 

 
 

 115 بالمادة عليها المنصو  بالجريمة الطاعنين دان قد فيه المطعون الحك  كان لما
 يحصل أن حاول أو حصل عا  موظ  كلع "  أن على نصها جر  والتى العقوبات قانون من

 وظيةته أعمال من منةعة أو ربح على حة بدون لغيره يحصل أن ولحا أو حصل أو لنةسه
 المادة فى الوارد بالمعنى عاماً  موظةاً  الجانى يكون أن مةاده مما ،"  المشدد بالسجن يعاقب
 من مجرداً  بها المخت  وظيةته أعمال من عمالً  يؤد  وأن ، العقوبات قانون من مكرراً  119
ساءة االنحرا  بعيب ومشوباً  الحيدة  مقتضيات فى يةرط أن أو ، وظيةته سلطة استعمال وا 

 جهة يد تحت والموضوع لألفراد المملوك المال أو العامة المنةعة أو العا  المال على الحر 
 له أعطيت ما غير  آخر غرضاً  مبتغياً  األفعال هذه يجتى وأن ، الوظيةة نزاهة يمس مما عمله

 وظيةته أعمال من منةعة أو ربح على لنةسه حصوله محاولة أو حصوله هو  أجله من السلطة
 وأن حة بغير منةعة أو ربح على لغيره الحصول يحاول أو يحصل أن أو حة بغير أو بحة
 منةعة أو ربح تحقية إلى إرادته اتجاه هى خاصة نية العا  الجنا ى القصد بجانب لديه يتوافر
 أنه فيه المطعون الحك  مطالعة من ابتالث وكان ، ذلك كان لما.  حة بغير لغيره أو لنةسه
 باإلدانة قضا ه فى استند فيها الثبوت ألدلة إيراده عند أو الدعو  لواقعة بيانه معرض فى سواء
 الطاعنون ومعه العمرانية المجتمعات هي ة ور يس اإلسكان وزير بصةته األول الطاعن أن إلى
.... ...  بمدينة أرض لقطعة ي التخص عقد فسخ عن تغاضوا قد الراب  حتى الثانى من

 بتوجيهات - الخامس الطاعن وأغةل ، بالعقد الواردة المالية بالتزاماته السادس المته  إلخالل
 بي  على الموافقة أجل من التخصي  عقد شروط - الثالثية اللجنة على عرضه فى األول من

 الطاعن ووافة ،  التخصي عقد محل األرض من مرب  متر مليون لمساحة السادس المته 
 التنمية رس  مقابل من يمثلها التى الشركة ب عةاء السادس المته  من المقد  الطلب على األول

 عد  أن اعتبار هو باإلدانة قضا ه فى الحك  إليه تساند ما وكان ، ذلك كان لما.  الشاملة
 الطلب على الموافقةو  األخير يمثلها التى الشركة م  المحرر المدنى العقد فسخ إجراءات اتخاذ
  توافر على دليالً  منه المقد 

 
 

 القاعدة



 

  

  اربح 22

 ل  أنه ذلك ، معيب الحك  من تقرير هو بها األول الطاعن دان التى للجريمة الماد  الركن
 بعيداً  كان اتخاذه عن اآلخرون ومعه امتن  أو إجراءات من الطاعن اتخذه ما أن على يدلل
ساءة االنحرا  بعيب ومشوباً  الحيدة عن  ما غير آخر غرض ابتغاء السلطة استعمال وا 

 طبقاً  وزارته فى األعلى الر يس باعتباره الوزير ف ن لذلك إضافة ، أجله من السلطة له أعطيت
 واألوامر القرارات سحب أو إلغاء أو وق  أو تعديل فى الحة له الدستور من 152 المادة لن 

 ، القانون مخالةة عد  شرط لوزارته التابعة ي اتاله من أو له المرؤوسين من أو منه الصادرة
 الحك  على يوجب كان مما ، الدستور له  كةلها التى األفراد طلبات بحث واجب عليه أن كما

 ل  الحك  ف ن ذلك وفوة ، للقانون مطابقته عد  أو الطاعن به قا  ما مطابقة لمد  التعرض
 الحك  ف ن وبالتالى ، الجرا   تلك عن نينالطاع حة فى المعنو  الركن توافر باستظهار يعن

 فى يثبتها بما مدلوالً  الطاعنون بها دين التى الجرا   أركان بيان فى قاصراً  يكون فيه المطعون
 بيان من باإلدانة حك  كل فى الجنا ية اإلجراءات قانون من 311 المادة توجبه لما طبقاً  حقه 
 فى بالقصور يعيبه مما ، إليه  نسبت ممن قوعهاو  على واألدلة للعقوبة المستوجبة الواقعة
 قد فيه المطعون الحك  أن عن فضالً  ، الخصو  هذا فى نقضه يوجب الذ  األمر ، التسبيب

 فى الحك  تساند وقد ، العا  بالمال العمد  اإلضرار بتهمة الراب  حتى األول من الطاعنين دان
 إلى انتهت قد المحكمة كانت ولما ، للغير ربحالت جريمة فى إليها تساند التى األدلة إلى ذلك

 مما ، العمد  اإلضرار لجريمة بالنسبة الحك  تدليل على يؤثر ما وهو البيان فى الحك  قصور
 مدوناته فى جر  قد فيه المطعون الحك  أن على عالوة ، أيضاً  له  بالنسبة الحك  نقض الزمه
 التى الشركة ب عةاء السادس المته  لبط على وافة الذ  هو وحده األول الطاعن أن على
 الثانى من الطاعنين ب لزا  وقضى منطوقه فى عاد ث  ، الشاملة التنمية مقابل سداد من يمثلها
 ف ن ، تقد  ما كان لما.  له مساوياً  مبلغاً  منه  كل وتغري  الشاملة التنمية مبلغ برد الراب  حتى

 على يدل جرا   من ارتكبه وما العا  الموظ  لنشاط المتعارضة الصورة هذه الحك  اعتناة
 الوقا   حك  فى يجعلها الذ  االستقرار استقرارها وعد  الواقعة عناصر عن فكرته اختالل
 كونت أساس أ  على تتعر  أن النقض محكمة على معه يستحيل الذ  األمر ، الثابتة
 لديها واضحة تكن ل  قعةالوا أن من تبين عما فضالً  ، الدعو  فى عقيدتها الموضوع محكمة
 فى متخاذالً  حكمها يكون ث  ومن ، الطاعنين مس ولية تقدير فى خطؤها معه يؤمن الذ  بالقدر
 فى متناقضاً  أسبابه
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 . نقضه يستوجب بما يعيبه تناقضاً  الواقعة بيان

 

 ددددددددددددددددد

 

 إجراءات . 311حك  اإلدانة . بياناته ؟ المادة 

 من قانون العقوبات . مناط تحققها ؟ 115التربح المنصو  عليها في المادة جريمة 

جريمة التربح من جرا   الخطر الذي يهدد نزاهة الوظيةة العامة . سواء ترتب عليه 
 ضرر أ  ال . علة ذلك ؟

جريمة التربح . قيامها بمحاولة الحصول على الربح أو المنةعة ولو ل  يتحقة حصوله 
. 

.    مؤث  على إطالقه . تظةير غيره بالربح مؤث  . متى حدث بدون حةتربح الموظ
 شريطة أن يكون من عمل من أعمال الوظيةة . مؤد  ذلك ؟

 عد  رس  القانون شكاًل خاصًا لصياغة الحك  .

بيان الحك  واقعة الدعو  بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان 
 يه في هذا الشجن . غير مقبول .الطاعن بها . النعي عل

 مثال لتسبيب سا غ لحك  صادر باإلدانة في جريمة تربح .

 

لما كان الحك  المطعون فيه بيَّن واقعة الدعو  فى قوله ع "... إنه فى غضون الةترة 
قا  المته  األول ..... وزير اإلسكان والمرافة ور يس هي ة  1115حتى عا   1111من عا  

عمرانية السابة بصةته موظةًا عامًا حصل لنةسه بدون حة على ربح ومنةعة من المجتمعات ال
 عمل من أعمال وظيةته بجن وافة على تخصي  قط  أراض سكنية بمناطة 
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متميزة بمدينة ..... بجسماء أفراد أسرته ، وذلك بتخصي  ثالث قط  سكنية باس  نجله 
مرب  " بمنطقة .... وقطعة أرض سكنية باس  متر  3232،111القاصر ..... بمساحة " 

متر مرب  " بمنطقة ..... ، وقطعة أرض باس  كريمته ....  191،39زوجته بمساحة " 
لها متر مرب  " بمنطقة ...... رغ  سبة تخصيصه قطعة أرض سكنية  1131،23بمساحة " 

، وعلى  سرة الواحدةبمنطقة ... بما يجاوز عدد قط  األراضى السكنية المسموح بتخصيصها لأل
خال  ما تقضى به قرارات اللجان العقارية الر يسية الصادرة فى هذا الشجن قاصدًا تربيح نةسه 
وأسرته بدون وجه حة بربح ومنةعة الحصول على هذه المساحات الزا دة والبالغ قيمته السوقية 

، وبصةته  مليون جنيه " على النحو المبين باألوراة " 13،191،311وقت التخصي  " 
السابقة حصل لغيره بدون حة على ربح ومنةعة من عمل من أعمال وظيةته بجن وافة على 
الطلبات المقدمة من المتهمين الثانى ...... ر يس مجلس إدارة شركة .... للبترول والثالث 
. ...... ر يس مجلس إدارة الشركة .... لالستثمارات السياحية والعقارية وآخر توفى هو ......

بتخصي  قط  أراض سكنية بمناطة متميزة بمدينة ...... ، وذلك بتخصي  ثالث قط  
متر مرب  " بامتداد غرب .... للمته  الثانى وأوالده القصر  3239،19أراض سكنية بمساحة " 

مليون جنيه " ، وعدد خمس قط   3،123،535، والبالغ قيمتها السوقية وقت التخصي  " 
متر مرب  " بمنطقة .... للمته  الثالث ، والبالغ قيمتها  3993،25أراض سكنية بمساحة " 

مليون جنيه " ، وعدد سب  قط  أراض  سكنية  2،929،211السوقية وقت التخصي  " 
متر مرب  " بامتداد غرب .... و..... و.... وجنوب األكاديمية ......  1259،2بمساحة " 

مليون جنيه " للمته  المتوفى وذويه  11،211،232والبالغ قيمتها السوقية وقت التخصي  " 
بما يجاوز عدد قط  األراضى السكنية المسموح بتخصيصها لألسرة الواحدة وعلى خال  ما 
تقضى به قرارات اللجان العقارية الر يسية الصادرة فى هذا الشجن قاصدًا تربيح كل منه  بدون 

البالغ إجمالى قيمتها السوقية   وجه حة بربح ومنةعة الحصول على هذه المساحة الزا دة
مليون جنيه " على النحو المبين باألوراة ، كما قا  المتهمان الثانى والثالث  13،115،923"

باالشتراك واآلخر المتوفى بطريقى االتةاة والمساعدة م  المته  األول فى ارتكاب الجريمة 
ا معه على ارتكابها وساعداه بجن محل التهمة السابقة بالبند الثانى بجن اتحدت إرادة كل منهم

تقد  كل منهما والمته  المتوفى إليه بطلبات تخصي  قط  األراضى محل االتها  السابة م  
 علمهما 
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بمخالةتها للقواعد المقررة بهي ة المجتمعات العمرانية الجديدة ، فوافة عليها المته  األول بما 
خصي  تلك المساحات الزا دة بغير حة فتمت مكنهما من الحصول على ربح ومنةعة ت

سنادها  الجريمة بناء على هذا االتةاة وتلك المساعدة " ، وساة الحك  على صحة الواقعة وا 
قرار  إلى الطاعن والمتهمين اآلخرين على هذه الصورة أدلة استقاها من أقوال شهود اإلثبات وا 

لمستندات المرفقة باألوراة وتقارير اللجنة المتهمين األول والثانى بالتحقيقات ، وما ثبت من ا
المنتدبة من النيابة العامة ، وهى أدلة سا غة من شجنها أن تؤد  إلى ما رتبه الحك  عليها . لما 

من قانون اإلجراءات الجنا ية قد أوجبت فى كل حك  باإلدانة  311كان ذلك ، وكانت المادة 
بة بيانًا تتحقة به أركان الجريمة التى دان الطاعن أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقو 

بها ، والظرو  التى وقعت فيها ، واألدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، 
من قانون العقوبات  115وكان من المقرر أن جريمة التربح المنصو  عليها فى المادة 

مكررًا من  119معنى الوارد فى المادة تتحقة متى استغل الموظ  العا  أو من فى حكمه  بال
ربح أو منةعة بحة أو بغير القانون ذاته  وظيةته بجن حصل أو حاول أن يحصل لنةسه على 

حة أو لغيره بدون حة وذلك من عمل من أعمال وظيةته ، فةى هذه الجريمة يتمثل استغالل 
فهناك تعارض ال شك الوظيةة العامة من خالل العمل على تحقية مصلحة خاصة من ورا ها 

فيه بين المصلحة الخاصة التى يستهدفها الموظ  العا  لنةسه أو لغيره وبين المصلحة العامة 
المكل  بالسهر عليها وتحقيقها فى نزاهة وتجرد غير مبتغ لنةسه أو لغيره ربحًا أو منةعة ، 

  إلى تعرض العامة ، ألنها تؤدفهذه جريمة من جرا   الخطر الذ  يهدد نزاهة الوظيةة 
، وال يحول دون توافر هذا الخطر  المصلحة العامة لخطر من تربح الموظ  العا  من ورا ها

أال يترتب عليه ضرر حقيقى أو أال يتمثل فى خطر حقيقى فعلى فهو خطر مجرد بحك  
التعارض بين المصلحتين العامة والخاصة ، كما ال يشترط لقيا  جريمة التربح الحصول فعاًل 

نما يكةى لقيامها مجرد محاولة ذلك ولو ل  يتحقة الربح أو المنةعة ، على ا لربح أو المنةعة وا 
أن التشري  الجنا ى المقارن يولى  1925لسنة  13وجاء بالمذكرة اإليضاحية للقانون رق  

من  115اهتمامًا خاصًا بجريمة التربح وعليه حصلت الصياغة الواردة فى المشروع للمادة 
بات لتتس  وتشمل حالة كل موظ  عا  أيًا كانت وجهة نشاطه يحصل أو يحاول قانون العقو 

وظيةته ، ومن ث  روعى أن يكون  لنةسه أو لغيره بدون وجه حة على ربح من عمل من أعمال
 تربح الموظ  مؤثمًا على 
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يجب  إطالقه ، وأن يكون تظةير غيره بالربح محل عقاب إن كان قد حدث بدون حة ، ولكن
لوقوع الجريمة أن يكون الحصول على الربح أو محاولة الحصول عليه من عمل من أعمال 
وظيةته سواء كان ذلك فى مرحلة تقرير العمل الذ  يستغله الموظ  ، أو فى مرحلة المداولة 
فى اتخاذه ، أو عند التصدية عليه أو تعديله على نحو معين أو تنةيذه أو إبطاله أو إلغا ه ، 

من المقرر  أيضًا  أن القانون ل  يرس  شكاًل خاصًا يصوغ فيه الحك  بيان الواقعة  وكان
المستوجبة للعقوبة والظرو  التى وقعت فيها ، وكان يبين مما سطره الحك   فيما تقد   أنه بيَّن 
واقعة الدعو  بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التربح لنةسه وللغير التى دان 

طاعن بها ، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سا غة من شجنها أن تؤد  إلى ما رتبه الحك  ال
عليها ، وجاء استعراض المحكمة ألدلة الدعو  على نحو يدل على أنها محصتها التمحي  
الكافى وألمت بها إلمامًا شاماًل يةيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقية البحث لتعر  

يكون معه منعى الطاعن بجن الحك  شابه اإلبها  والتعمي  واإلجمال والتجهيل  الحقيقة ، مما
 وعد  اإللما  بوقا   الدعو  ومستنداتها ال محل له .

 

 ددددددددددددددددد

 

 عالقة السببية في المواد الجنا ية . مادية . تقديرها . موضوعى . مادا  سا غًا .

أتاه الطاعن من أفعال وما عاد عليه وعلى المتهمين من استظهار الحك  عالقة السببية بين ما 
 ربح أو منةعة دون حة . كا  . النعي عليه في هذا الشجن . غير مقبول .

 

 ، الجانى اقترفه الذ  بالةعل تبدأ مادية الجنا ية المواد فى السببية عالقة أن المقرر من     
 أتاه ما إذا لةعله المجلوفة النتا ج من عهيتوق أن عليه يجب بما المعنوية الناحية من وترتبط
 إثباتاً  فيها فصل ومتى ، بتقديرها الموضوع قاضى ينةرد موضوعية مسجلة العالقة وهذه ، عمداً 
  تؤد  أسباب على ذلك فى قضاءه أقا  قد مادا  عليه النقض لمحكمة رقابة فال نةياً  أو
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ذ ، إليه انتهى ما إلى  أتاه ما بين السببية عالقة استظهر أنه الحك  مدونات من الواضح كان وا 
 من فجورد ، منةعة أو ربح من اآلخرين المتهمين وعلى عليه عاد ما ما وبين أفعال من الطاعن

قرار والمستندات الةح  لجنة وتقارير اإلثبات شهود أقوال واق   أتاها التى األفعال الطاعن وا 
 وما المتوفى والمته  والثالث الثانى عليهما وللمحكو  ألسرته أراض   قط  تخصي  من الطاعن

 الطاعن يثيره ما ف ن ث  ومن ، حة دون بالربح اآلخرين وتظةير عليه عاد ربح من عنها نتج
 . سديد غير يكون الشجن هذا فى

 

 ددددددددددددددددد

 

 .تقدير توافر اختصا  الموظ  بالعمل الذ  تربح منه . موضوعي . مادا  سا غًا 

كةاية أن يكون الموظ  في جريمة التربح مختصًا بجزء من العمل الذي تربح منه . 
 ولو كان يسيرًا .

 الجدل الموضوعي فى تقدير الدليل . غير جا ز أما  محكمة النقض .

مثال لتسبيب سا غ للتدليل على اختصا  المته  بالعمل الذي تربح منه لنةسه وللغير  
. 

 

 األمور من هو منه تربح الذ  بالعمل الموظ  اختصا  نصرع توافر أن المقرر من
 مستنداً  سا غاً  تقديرها مادا  معقب بغير الموضوع محكمة إلى تقديرها يترك التى الموضوعية

"  عاماً  موظةاً  يعمل أنه الطاعن حة فى أثبت قد الحك  وكان ، األوراة فى ثابت أصل إلى
 قط  بتوزي  القيا  لنةسه واستجثر"  العمرانية تمعاتالمج هي ة ور يس والمرافة اإلسكان وزير
 اختصاصه مدوناته فى واستظهر ، القانون خال  على......  متميزة مناطة فى أراض
  والثالث الثانى عليهما للمحكو  منه وحصل منه تربح الذ  بالعمل
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 بجزء مختصاً  الموظ  كوني أن التربح جريمة فى يشترط ال وكان ، ربح على المتوفى والمته 
  يسير ولو االختصا  من قدر وأ  منه

 يثيره ما ف ن ث  ومن ، للعمل بالنسبة اختصاصه يتخذها التى الصورة ويستوفى يكةى
 بها دانه التى والجريمة للواقعة الحك  اعتنقها التى والصورة بالعمل اختصاصه شجن فى الطاعن

 . النقض محكمة أما  إثارته يجوز ال مما موضوعياً  جدالً  يكون أن يعدو ال

 

 ددددددددددددددددد

 

 من قانون العقوبات . مناط تحققها ؟ 115جناية التربح وفقًا لمةهو  ن  المادة 

مكررًا ) أ ( من  111جريمة اإلضرار العمدي بالمال العا  المنصو  عليها فى المادة 
 قانون العقوبات . مناط تحققها ؟

ون فيه بالحديث عن األفعال المادية التي قارفها الطاعن دون اكتةاء الحك  المطع
لحاة الضرر بجهة  التدليل على أن األفعال التى أتاها كانت بقصد التربح للغير بدون حة وا 

 عمله بما يوفر القصد الجنا ى لتلكما الجريمتين فى حقه . يعيب الحك  .

 مثال . 

 

 العقوبات قانون من 115 المادة فى عليها المنصو  التربح جناية أن المقرر من
 يحصل أن حاول أو حصل بجن ، وظيةته حكمه فى من أو العا  الموظ  استغل متى تتحقة
 أعمال من عمل من وذلك حة دون لغيره أو حة بغير أو بحة منةعة أو ربح على لنةسه

ع  أولها ثالثة أركان توافر تتطلب القانون ذات من(  أ)  مكرراً  111 المادة أن كما ، وظيةته
.  القانون ذات من 119 المادة فى الوارد بالمعنى عاماً  موظةاً  يكون أن وهو ، الجانى صةة

  الجريمة على يترتب ل  ولو الموظ  إلى المعهودة والمصالح باألموال اإلضرارع  وثانيها
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 أن ويشترط ، إلضرارا إلى الجانى إرادة واتجاه الجنا ى القصد وأخيراً .  له شخصى نة  يأ
 وكان ، ذلك كان لما.  مستقبالً  أو حاضراً  أكان سواء ومؤكداً  حاالً  أ  محققاً  الضرر يكون
 ألدلة إيراده فى أو الدعو  لواقعة تحصيله معرض فى سواء  يبين ل  فيه المطعون الحك 
 إذا وما ، حة دون بربح الغير تظةير محاولة له طوعت الطاعن وظيةة أن كي   فيها الثبوت
 نها ياً  سعراً  تضمنت قد اآلخرين عليهما للمحكو  األرض تخصي  على المبد ية موافقته كانت
نما ، عدمه من لها  الهي ة م  التعاقد إلجراءات وسرداً  ، مجملة عامة بعبارات ذلك فى اكتةى وا 

 الجنا ى القصد لتوافر يكةى ال ما وهو ، ذلك بشجن الصادرة والقرارات السياحية للتنمية العامة
 قارفها التى المادية األفعال عن حديثاً  يكون أن يعدو ال إذ ، إليه المسندتين للجريمتين بالنسبة
 وجه دون الغير تربيح بنية مصحوبة كانت األفعال لتلك ارتكابه على يدلل أن دون الطاعن

لحاة حة  . عمله بجهة الضرر وا 

 

 ددددددددددددددددد

 

ال كان باطاًل وجوب أن يشتمل الحك   الصادر باإلدانة على األسباب التي بني عليها وا 
 إجراءات . 311. المادة 

 المراد بالتسبيب المعتبر ؟
إفراغ الحك  في عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة .ال يحقة 

 غرض الشارع من استيجاب تسبيب األحكا  .
 من قانون العقوبات . مناط تحققها ؟ 115جريمة التربح المنصو  عليها في المادة 

 113جريمة تسهيل االستيالء بغير حة على المال العا  المنصو  عليها فى المادة 
 من قانون العقوبات . مناط تحققها ؟

 111الضرر كركن الز  لقيا  جريمة اإلضرار العمدي المنصو  عليها فى المادة 
 ن محققًا . مؤد  ذلك ؟مكررًا من قانون العقوبات . شرطه ع أن يكو 
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 من قانون العقوبات . مناط تحققها ؟ 113جريمة الغدر المنصو  عليها في المادة 

مثال لتسبيب معيب لحك  صادر باإلدانة فى جرا   تربح وتسهيل استيالء على المال 
لد   العا  واإلضرار العمدي به والغدر وفي الرد على الدف  بعد  توافر القصد الجنا ي

 الطاعنين في تلك الجرا   .

 
لما كان الحك  المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعو  على قوله ع " ... إنه 

، قا  المتهمون بصةته  موظةين عموميين  1111وحتى عا   1112خالل الةترة من عا  
للمالية ، والثالث  األول ...... بصةته ر يسًا لمجلس الوزراء ، والثاني ...... بصةته وزيراً 

....... بصةته وزيرًا للداخلية ، حصلوا لغيره  بدون حة على منةعة من عمل من أعمال 
وظا ةه  ، بجن أعد المتهمان الثاني والثالث مذكرة للمته  األول إلسناد توريد لوحات معدنية 

أللمانية ، للمركبات المرخصة ب دارات المرور على مستو  الجمهورية إلى شركة )......( ا
مليون يورو ،  11والتي يمثلها المته  الراب  ...... باألمر المباشر بمبلغ مغالى فيه مقداره 

فوافقهما المته  األول على ذلك دون توافر حالة ضرورة أو تحديد شروط وقواعد لالتةاة 
دون المباشر م  هذه الشركة ، كما قا  المته  الثاني ب سناد أعمال جديدة لذات الشركة 

بشجن  1929لسنة  29الحصول على موافقة السلطة المختصة على خال  أحكا  القانون رق  
المناقصات والمزايدات وال حته التنةيذية ، قاصدين من ذلك تظةير الشركة التي يمثلها المته  

 121الراب  بمنةعة الحصول على هذه الصةقة بالمبلغ المغالى فيه سال  الذكر والذ  يعادل 
ن جنيه مصري، كما قا  المتهمون سالةوا الذكر األول والثاني والثالث بصةته  السابقة مليو 

بتسهيل االستيالء لغيره  بغير حة على أموال جهة عامة ، بجن استغلوا أعمال وظا ةه  ي سناد 
الصةقة المشار إليها سالةة الذكر للشركة التي يمثلها المته  الراب  على خال  القواعد المقررة 
بمبالغ مغالى فيها ، مما مكن ممثل هذه الشركة حيلة من انتزاع قيمة الةارة بين سعر اللوحات 

وقت اإلسناد الذ  يعادل المعدنية التي ت  توريدها وبين السعر السوقي للوحات المماثلة لها 
ابقة ، كما أنه  بصةته  الس مليون جنيه وذلك بنية تملكه 91،511،522،31مبلغًا ماليًا مقداره 

أضروا عمدًا باألموال الغير المعهود بها لجهة عمله  ضررًا جسيمًا ، بجن قاموا بتحميل 
 المواطنين طالبي الحصول على تراخي  تسيير المركبات لد  إدارات 
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المرور ثمن اللوحات المعدنية التي ت  توريدها بجثمان مغالى فيها رغ  تحميله  مبلغ التجمين 
المعدل ، مما ألحة ضررًا  1923لسنة  11ك على خال  أحكا  قانون المرور رق  عنها ، وذل

السابقة وهما لهما شجن ماليًا بجموال هؤالء المواطنين ، كما قا  المتهمان الثاني والثالث بصةتهما 
، بجن ت  بموجب المذكرة  في األمر بتحصيل أموال لها صةة الجباية بجخذ أموال ليست مستحقة

والتي أصدرها المته  الثاني وتولى المته  الثالث أمر تنةيذها وتحصيل  1/1/1112 المؤرخة
مبالغ من المواطنين المتعاملين م  إدارات المرور المختلةة على نحو أنها رسو  نةقات إلدارات 

مليون جنيه م  علمهما بذلك ،  111،513،135المرور ب جمالي مبالغ غير مستحقة مقدارها 
ه  الراب  باالشتراك بطريقي االتةاة والمساعدة م  المتهمين من األول إلى الثالث كما قا  المت

في ارتكاب الجريمتين األولى والثانية ، بجنه بصةته ممثاًل عن شركة .... األلمانية اتحدت 
إرادته معه  في ارتكابها وساعده  بجن تعاقد على توريد اللوحات المعدنية للمركبات بجسعار 

أسعار مثيالتها ، وحصل على تلك المبالغ مقابل التوريد مما عاد عليه بمنةعة تزيد على 
الصةقة واالستيالء على قيمة الةارة بين أثمان اللوحات المعدنية الموردة والقيمة السوقية لها 
وقت التعاقد فتمت الجريمتان بناء على هذا االتةاة وتلك المساعدة على النحو المبين باألوراة 

من قانون اإلجراءات الجنا ية أن  311كان ذلك ، وكان الشارع يوجب في المادة  " . لما
ال كان باطاًل ، والمراد بالتسبيب الذ   يشتمل الحك  باإلدانة على األسباب التي ُبنى عليها وا 
يحةل به القانون هو تحديد األسانيد والحجج التي انبنى عليها الحك  والمنتجة له سواء من 

أو القانون ، ولكى يحقة التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلى  حيث الواق 
مةصل بحيث يتيسر الوقو  على مبررات ما قضى به ، أما إفراغ الحك  في عبارات عامة 
معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فال يحقة الغرض الذ  قصده الشارع من إيجاب 

ن مراقبة صحة تطبية القانون على الواقعة كما تسبيب األحكا  ، وال يمكن محكمة النقض م
 115صار إثباتها في الحك  ، وكان من المقرر أن جريمة التربح المنصو  عليها في المادة 

من قانون العقوبات ال تتحقة إال إذا استغل الموظ  العا  أو من في حكمه  بالمعنى الوارد في 
صل أو حاول أن يحصل لنةسه أو لغيره بدون مكررًا من القانون ذاته  وظيةته وح 119المادة 

حة على ربح أو منةعة من عمل من أعمال وظيةته ، ويقتضى قيامها أن تتجه إرادته إلى 
الحصول على ربح أو منةعة لنةسه أو لغيره بدون حة من وراء أحد أعمال وظيةته م  علمه 
ذا كان الحصول على   بذلك، وا 
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ل عليه هو لنة  الغير بدون حة وجب أن تتجه إرادة الجاني إلى هذا الربح أو محاولة الحصو 
الباعث وهو نة  الغير بدون حة ، كما أن جريمة تسهيل االستيالء بغير حة على مال إلحد  

من هذا  113من قانون العقوبات المنصو  في المادة  119الجهات المبينة في المادة 
ن الجهات المشار إليها ، وأن يستغل موظ  عا  أو القانون تقتضي وجود المال في ملك أي م

االستيالء بغير حة على من في حكمه سلطات وظيةته كي يمد الغير باإلمكانيات التي تتيح له 
، ويتعين أن يكون الجاني  ذلك المال ، أو يزيل من طريقه العقبات التي كانت تحول دون ذلك

لمال المشار إليه وأن تتجه إرادته إلى تسهيل عالمًا أن من شجن فعله االعتداء على ملكية ا
استيالء الغير عليه وتضييعه على ربه ، ويشترط في الضرر كركن الز  لقيا  جريمة اإلضرار 

مكررًا من القانون سال  الذكر أن يكون محققًا أي  111العمد المنصو  عليها في المادة 
قة أركانها ، والضرر الحال هو الضرر حااًل ومؤكدًا ، ألن الجريمة ال تقو  على احتمال تح

الحقيقي سواء أكان حاضرًا أو مستقباًل ، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين ، كما أن 
من قانون العقوبات ال تتوافر إال بتعمد موظ   113جريمة الغدر المنصو  عليها في المادة 

أو العوا د أو الغرامات أو  عا  أو من في حكمه له شجن في تحصيل الضرا ب أو الرسو 
نحوها إما بطلب أو أخذ ما ليس مستحقًا أو ما يزيد على المستحة منها م  علمه بذلك ، ولما 
كان الحك  المطعون فيه  سواء في معرض تحصيله واقعة الدعو  أو في إيراده ألدلة الثبوت 

من الطاعنين بها، وخال  فيها  ل  يبين بوضوح الظرو  التي وقعت فيها الجرا   التي دان كالً 
من إيراد األدلة الدالة على أن كاًل منهما قد استغل وظيةته لحصول المحكو  عليه الراب  على 
منةعة بدون حة ، وأنهما قد أمداه باإلمكانيات التي أتاحت له االستيالء بغير حة على المال 

ذلك ، وأن هاتين الجريمتين قد  العا  ، وأنهما قد أزاال من طريقه العقبات التي كانت تحول دون
وقعتا ثمرة التةاقه معهما ومساعدته إياهما في ارتكابهما ، كما ل  يبين الحك  األفعال المادية 
التي قارفها الطاعنان والتي تتوافر بها مس وليتهما عن جريمة اإلضرار العمد بجموال الغير 

يقين ، وأن ما ساقه الحك  من أن دور المعهود بها إلى جهتي عملهما ضررًا ثابتًا على وجه ال
الطاعن الثاني قد اقتصر على مجرد تنةيذ ما تضمنته المذكرة التي أصدرها المته  الثاني بشجن 
تحصيل رسو  نةقات إلدارات المرور من المتعاملين معها ، ال يقي  بذاته الدليل على أن 

مًا ليست مستحقة وهو عال  بذلك . الطاعن المذكور أخذ من المتعاملين م  إدارات المرور رسو 
 لما كان ذلك ، وكان
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الثابت من االطالع على محاضر جلسات المحاكمة أن كاًل من الطاعنين تمسك بعد  توافر 
القصد الجنا ي لديه في كافة الجرا   المسندة إليه ، وقد عرض الحك  لهذا الدف  واقتصر في 

من أدلة الثبوت في الدعو  أن المتهمين قاموا بارتكاب الجرا    اطراحه على قوله ع " إن الثابت
ذ كان ما أورده الحك   دانته  " ، وا  على  –وبالتالي تطم ن بها المحكمة لثبوت االتها  قبله  وا 

ال يكةى في اطراح الدف  المذكور بعد أن قعد عن إيراد الوقا   والظرو   –النحو المار بيانه 
لقصد الجنا ي لد  الطاعنين في كافة الجرا   التي دان كاًل منهما بها ، التي تدل على توافر ا

ذلك أن ما أورده الحك  من أن الطاعن األول بصةته ر يسًا لمجلس الوزراء قد وافة على 
المذكرة التي أعدها كل من المحكو  عليه الثاني بصةته وزيرًا للمالية ، والطاعن الثاني بصةته 

متضمنة إسناد توريد لوحات معدنية للمركبات المرخصة ب دارات المرور على وزيرًا للداخلية وال
مستو  الجمهورية إلى الشركة التي يمثلها المحكو  عليه الراب  باألمر المباشر بمبلغ مغالى فيه 
، ال يةيد بذاته انصرا  إرادة الطاعنين إلى تحقية نة  للمحكو  عليه المذكور بدون حة ، أو 

 ه بغير حة على مال عا  ، أو إلحاة الضرر بجهتي عملهما ، كما أن ما ساقه تسهيل استيال
الحك  من أن الطاعن الثاني نةذ ما ورد بالمذكرة التي أصدرها المحكو  عليه الثاني من 
تحصيل رسو  نةقات إلدارة المرور ، ال يكةى للتدليل على توافر علمه بجن تلك الرسو  غير 

حك  المطعون فيه يكون مشوبًا بالقصور في التدليل على توافر كافة مستحقة ، ومن ث  ف ن ال
 الجرا   التي دان كاًل من الطاعنين بها.

 

 ددددددددددددددددد
 

 من قانون العقوبات . مناط تحققها ؟ 115جريمة التربح وفقًا لمةهو  ن  المادة 
لذي تربح منه . كةاية أن يكون الموظ  في جريمة التربح مختصًا بجزء من العمل ا

ولو كان يسيرًا . استغالل الموظ  لنةوذه وسلطان وظيةته واالنحرا  بها عن اختصاصه . 
 غير كا  لقيا  تلك الجريمة .

تكلي  الطاعن لمرؤوسيه بجمر في شجن خا  ال صلة له ب عمال وظيةته أو وظا ةه   
 طاته عليه  ومقتضياتها . ال يوفر في حقه جريمة التربح . مادا  ل  يعمل سل
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ليحمله  على تنةيذ ما كلةه  به . مخالةة الحك  المطعون فيه هذا النظر . خطج في تطبية 
 القانون . أساس وعلة ذلك ؟

عد  قيا  جريمة غسل األموال في حة الطاعن . متى كانت نتيجة لجريمة التربح التي 
 ل  تثبت فى حقه .

 دانة في جريمة تربح  . مثال لتسبيب معيب لحك  صادر باإل
 

 

......  المته  إنع "  قوله في الدعو  واقعة حصل قد فيه المطعون الحك  كان لما
 للبناء التعاونية....  جمعية له خصصت قد  الدولة أمن مباحث مدير  عاماً  موظةاً  بصةته

  أل بمساحة ب/ 3/3 رق  األرض قطعة الشرطة بجكاديمية العاملين للضباط واإلسكان
 بذلك عقداً  له وحررت ، 11/1/1992 بتاريخ وذلك،  والزيادة العجز تحت متر وخمسما ة

 أل  11111 وهو ثمنها بدف  المته  وقا ..... ،  األول التجم  بمنطقة 12/1/1992 بتاريخ
 خمسين مبلغ وهو القطعة لهذه المرافة توصيل قيمة يدف  ل  أنه غير أقساط عدة على جنيه
 بتاريخ الوزارة أقيلت حتى للداخلية وزيراً  عين 1/1/1115 وبتاريخ ، الواحد المتر عن جنيه
 العمرانية المجتمعات لهي ة التابعة العقارية اللجنة أصدرت 3/2/1111 وبتاريخ ، 1/1/1111

 12/1/1111 في تنتهى أشهر ستة مهلة إليها المشار الجمعية بمنح...  رق  قرارها الجديدة
ال للجمعية المخصصة لألراضى المشروع تنةيذ واستكمال اخي التر  باقى الستخرا   ألغى وا 

ذ ، للمته  المخصصة األرض قطعة بينها ومن التخصي   ولعد  القرار بهذا األخير عل  وا 
 على الحصول في وظيةته باستغالل قا  له المخصصة األرض على مبنى إقامة في رغبته
 وبجال ، وقت أسرع في ببيعها لمرؤوسيه تكليةاً  أصدر بجن المذكورة األرض قطعة ببي  منةعة
،  المرافة توصيل قيمة المشتر  يتحمل وأن ، جنيه آال  ثالثة عن الواحد المتر سعر يقل
 البناء يت  ل  إن منه األرض هذه لسحب درءاً  وذلك للجمعية مساحتها في الزيادة قيمة ودف 
 مكتبه مدير.....  اللواء بتكلي  فقا  ، البيان آن  القرار حددها التى الزمنية الةترة خالل عليها
 للمتر جنيه آال  ثالثة وهو حدده الذ  وبالسعر له المخصصة األرض قطعة بي  بسرعة
  اللواء بتكلي / ..... اللواء فقا  ، الواحد

 
 

 القاعدة



 

 343 اربح 

 أمر ةيذبتن التعاونية....  جمعية ور يس الشرطة أكاديمية ر يس الداخلية وزير مساعد...... 
 ومدير الشرطة بجكاديمية الضابط......  المقد  بتكلي  األخير فقا  ، وقت أسرع في المته 
 صديقه على األمر بعرض المذكور المقد  فقا  ، المته  أمر بتنةيذ بالجمعية اإلدارية الش ون

.... .. إلى المته  رغبة بنقل بادر الذ  العقار  للتسوية....  شركة ومدير صاحب....... 
 المته  حدده الذ  وبالسعر األرض شراء على فوافة والتجارة للمقاوالت.....  شركة ر يس نا ب
 المقد  طرية عن.....  المقد  للمته  أوصلها عربوناً  جنيه أل  وخمسين ما تين مبلغ ودف 

 طعةق ثمن إخةاء في المته  ولرغبة ، الداخلية وزير بمكتب المنتدب الدولة أمن ضابط....... 
 حسابه في إيداعه مشتريها من طلب البيان آنةة التربح جريمة من والمتحصلة المذكورة األرض

 المقد  م  وتقابل األرض مشتر  برفقة.....  المقد  فتوجه ،....  فرع....  ببنك.......  رق 
 ماليين أربعة فقط جنيه 3513111 مبلغ ب يداع المشتر  قا  حيث...  فرع...  ببنك...... 

 المشتر  قا  ث  ، الذكر سال  المته  حساب في جنيه وما ة ألةاً  عشر وثالثة وخمسما ة
 ومبلغ متر كل عن جنيهاً  خمسين بواق  المرافة قيمة وذلك للجمعية جنيه 29912 مبلغ ب يداع

 األدلة إلى الحك  أشار أن وبعد ،"  المذكورة األرض قطعة عن التنازل رسو  جنيه 95111
 والمقد ......  واللواء......  و...... الشهود أقوال من والمستمدة قضا ه في إليها استند التى

قرار ،......  واللواء.......  والمقد ......  والمقد .....  خطار النيابة بتحقيقات الطاعن وا   وا 
 بينها ومن  الطاعن من المبداة الدفاع ألوجه عرض ، المركز  بالبنك األموال غسل وحدة
 التربح جريمة عن مس وليته ثبوت إلى انتهى ث  ، واطرحها  النعى بوجه إليه المشار اعالدف
 لمرؤوسيه تكليةاً  وأصدر للداخلية كوزير نةوذه استغل الطاعن أنع  حاصله القول من سند على
 تحت يعملون الذين الشرطة ضباط من وه  ، السادس حتى الثالث من اإلثبات شهود وه 

 لسحب عرضة تكون ال حتى له المخصصة األرض لمساحة مشتر عن بحثال بسرعة ر استه
 شةاهة أو كتابة ذلك كان سواء له  تكليةاً  ُيعد هؤالء من الطاعن يطلبه ما وأن له تخصيصها

 بمد  مرتبط مناصبه  فى بقا ه  مصير ألن تنةيذه إلى يسارعون أمراً  يعتبرونه ما وهو
ال به يكلةون وما ألوامره انصياعه   قبل من لالضطهاد تعرضوا أو المناصب هذه فقدوا وا 
 يمكن وال قا مة تظل عليه  ر اسية سلطات من له وما للداخلية كوزير صةته وأن،  الطاعن
 لرجال المخصصة الجمعية وعمل ر استه تحت الشرطى الضباط هؤالء عمل بين التةرقة
  فه  أصالً  الشرطة
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 واجب عنها يصدر ما عسكرية شبه سلطة وهى للطاعن اسيةالر  السلطة تحت وض  أ  في
 من للطاعن منةعة تحقية ذلك على ترتب وأنه ، األرض ببي  خا  شجن في كان ولو التنةيذ
 ، للسحب تعرضها وعد  المحدد الموعد قبل له المخصصة المساحة بي  هى وظيةته أعمال
 إليداع أيضاً  األموال غسل جريمة ثبوت ذلك على الحك  ورتب حقه في التربح جريمة وثبوت
 قانون من 115 المادة وكانت ، ذلك كان لما.  بالبنك حسابه في البي  من المتحصل الثمن

 أن حاول أو لنةسه الحصول  حاول أو حصل عا  موظ  كل"  أن على نصت إذ العقوبات
 السجنب يعاقب وظيةته أعمال من عمل من منةعة أو ربح على حة وجه دون لغيره يحصل
 للمادة وفقاً  عاماً  موظةاً  الجانى يكون أن جانب إلى الجريمة هذه لتوافر يجب ف نه"  المشدد
 بتعديل 1925 لسنة 13 رق  للقانون اإليضاحية بالمذكرة ورد ما على  ذاته القانون من 119
 من عليه الحصول محاولة أو الربح على الحصول يكون أن  العقوبات قانون أحكا  بعض
 مرحلة في أو ، الموظ  يستغله الذ  العمل تقرير مرحلة في سواء الوظيةة أعمال من عمل

 أو إبطاله أو تنةيذه أو ، معين نحو على تعديله أو عليه التصدية عند أو ، اتخاذه في المداولة
 ، اختصاصه حدود في داخالً  الموظ  منه تربح الذ  العمل يكون أن كذلك ويجب ، إلغا ه

 بجزء مختصاً  يكون أن يكةى بل منه تربح الذ  العمل بكل مكلةاً  الجانى يكون أن يشترط وال
 المنةعة وتحقية التربح يكون أن الجريمة لقيا  يستلز  المشرع ف ن ث  ومن ، يسيراً  كان ولو منه

 التربح تحقة ف ذا ، اختصاصه حدود وفى وظيةته أعمال من لعمل الموظ  مباشرة عن ناش اً 
 استغالل مجرد لقيامها يكةى فال ، الجريمة تقو  فال الوظيةى اختصاصه من ليس عمل من

ال ، أعمال من به يخت  عما بعيداً  بها االنحرا  أو وظيةته وسلطان لنةوذه الموظ   وا 
 نتيجة تكون أن ووجوب المنةعة تحقية بين ربط ولما صراحة ذلك على بالن  المشرع الكتةى

 دان قد فيه المطعون الحك  وكان ، ذلك كان لما.  تهوظية أعمال من بعمل الموظ  قيا 
 للمساحة مشتر عن بالبحث لمرؤوسيه تكليةاً  أصدر أنه على تجسيساً  التربح بجريمة الطاعن

 ال خا  شجن في بجمر تكلي  وهو ، عليه  سلطة من له بما بيعها وسرعة له المخصصة
 أشار ما ذلك من يغير وال ، ضياتهامقت من وليس مرؤوسيه وظيةة وال وظيةته بجعمال له صله
 ناصية بيده ألن الطاعن مرؤوسى قبل من التنةيذ واجب التكلي  هذا مثل أن من الحك  إليه

 انصياعه  وعد  ، ب رادته مرهون مناصبه  فى بقاءه  وأن عليه  سلطات من له بما أمره 
  ، قبله من االضطهاد أو لةقدها يعرضه  ألوامره
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 تحقية بين السببية رابطة توافر استوجب الذ  القانون حك  به يتحقة ال بمجرده أمر وهو
 له المخول االختصا  حدود فى وظيةته بمقتضى الطاعن يمارسه الذ  العمل وبين المنةعة

 يصح ال ف نه ، الشجن هذا في الحك  إليه أشار ما بصحة التسلي  فرض على ألنه ، شجنه  فى
 الشجن هذا في سلطاته باستخدا  لوح قد الطاعن كان إذا إال الجريمة أركان رتواف في به القول

 على ينطو  بما به كلةه  ما تنةيذ على مرؤوسيه لْيحِمل   وعيد أو وعد أو ترهيب أو بترغيب
 بسند عليه التدليل أو بيانه من الحك  خال ما وهو ، بها االنحرا  أو السلطة استعمال إساءة

 وظيةته بمقتضى للطاعن المخولة السلطات بين خلط قد يكون الحك   نف ث  ومن ، صحيح
 أن ووجوب وفحواه األمر إصدار سلطة بين خلط أنه آخر بمعنى أو ذاتها، الوظيةة وأعمال
 بذلك متوسعاً  ، له المخولة االختصاصات حدود وفى الوظيةة بجعمال متعلقاً  األمر هذا يكون
 فى التوس  عد  هى أصولية قاعدة بذلك ومخالةاً  لعقوباتا قانون من 115 المادة تةسير فى

 وقد ، الضية التةسير بقواعد تةسيرها فى االلتزا  ووجوب العقابية النصو  أو القوانين تةسير
 كما التربح جريمة أركان بيان فى والقصور القانون تطبية فى الخطج إلى المخالةة هذه أسلمته

 أقوال عن نقل قد الحك  يكون أن ذلك من ينال وال ، ضهنق يوجب بما القانون فى معرفة هى
 أسندت التى المناقصات اعتماد شجن فى اختصاصاً  للطاعن أن......  اللواء الساب  الشاهد

 إلى قضا ه فى يستند ل  الحك  مادا   للطاعن المخصصة األرض مشتر   األول الشاهد إلى
 هى التربح جريمة وكانت ، ذلك كان لما.  المنةعة لتحقية االختصا  لهذا الطاعن ممارسة
 الجريمة تقو  فال ، الطاعن إلى المنسوبة األموال غسل جريمة عليه قامت الذ  األساس
 . لها نتيجة باعتبارها األولى الجريمة بقيا  إال األخيرة

 
 ددددددددددددددددد
 
 مناط تحققها ؟من قانون العقوبات .  115جريمة التربح  المنصو  عليها في المادة 

مكررًا ) أ ( من  111جريمة اإلضرار العمدي بالمال العا  المنصو  عليها في المادة 
 قانون العقوبات . مناط تحققها ؟
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ال كان باطاًل . أساس ذلك ؟   وجوب اشتمال الحك  على األسباب التي بني عليها وا 

 المراد بالتسبيب المعتبر ؟ 

ت عامة معماة أو وضعه فى صورة مجهلة . ال يحقة الغرض إفراغ الحك  في عبارا
 الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب األحكا  .

 وجوب بناء األحكا  على الجز  واليقين وأال تؤسس على الظن واالحتمال .

 111الضرر كركن الز  لقيا  جريمة اإلضرار العمدي المنصو  عليها في المادة 
 ت . ماهيته ؟مكررًا من قانون العقوبا

ما يشترط لصحة الحك  الصادر باإلدانة في جريمتي التربح واإلضرار العمدي بالمال 
 العا  .

 إجراءات . 311حك  اإلدانة . بياناته ؟ المادة 

ضرار عمدي بالمال العا   مثال لتسبيب معيب لحك  صادر باإلدانة في جريمتي تربح وا 
. 

 

 بالمادتين عليهما المنصو  بالجريمتين لطاعنينا دان قد فيه المطعون الحك  كان لما
 كل"  أن على منهما األولى المادة ن  جر  وقد ، العقوبات قانون من" أ" مكرراً  111 ،115

 حة بدون لغيره يحصل أن حاول أو حصل أو لنةسه يحصل أن حاول أو حصل عا  موظ 
 يكون أن مةاده مما ،"  مؤقتةال الشاقة باألشغال يعاقب وظيةته أعمال من منةعة أو ربح على

 يؤد  وأن ، العقوبات قانون من مكرراً  119 المادة فى الوارد بالمعنى عاماً  موظةاً  الجانى
ساءة االنحرا  بعيب ومشوباً  الحيدة من مجرداً  بها المخت  وظيةته أعمال من عمالً   وا 

 العامة المنةعة أو العا  المال على الحر  مقتضيات فى يةرط أن أو وظيةته سلطة استعمال
 يجتى وأن ، الوظيةة نزاهة يمس مما عمله جهة يد تحت والموضوع لألفراد المملوك المال أو
  ، أجله من السلطة له أعطيت ما غير آخر غرضاً  مبتغياً  األفعال هذه

 

 القاعدة
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 حة بغير أو بحة وظيةته أعمال من منةعة أو ربح على لنةسه حصوله محاولة أو حصوله هو
 لديه يتوافر وأن ، حة بغير منةعة أو ربح على لغيره الحصول يحاول أو يحصل أن أو ،

 أو لنةسه منةعة أو ربح تحقية إلى إرادته اتجاه هى خاصة نية العا  الجنا ى القصد بجانب
 توافر يتطلب" أ"  مكرراً  111 المادة حك  إعمال أن المقرر من أنه كما ، حة بغير لغيره
 المادة فى الوارد بالمعنى عمومياً  موظةاً  يكون أن وهو الجانى صةة هو األول ع ثالثة أركان
 ، الموظ  إلى المعهودة والمصالح باألموال اإلضرار هو والثانى ، العقوبات قانون من 111

 كما ، المصلحة أو بالمال اإلضرار إلى الجانى إرادة اتجاه وهو.  الجنا ى القصد هو والثالث
 سالةة المادة فى عليها المنصو  العمد  اإلضرار جريمة لقيا  الز  كركن الضرر فى يشترط
 الحك  مطالعة من الثابت وكان ، ذلك كان لما 1 ومؤكداً  حاالً  أ  محققا يكون أن الذكر

 ألدلة إيراده عند أو الدعو  لواقعة بيانه معرض فى سواء  أورده ما مةاد أن فيه المطعون
 الساب  عليه المحكو  يمثلها التى الشركة أن إلى باإلدانة قضا ه ىف استند أنه  فيها الثبوت
 فى وأشارت ، 1/3/1111 بتاريخ للبترول وزيراً  بصةته األول الطاعن خاطبت قد كانت

لى ب نشا ها الترخي  إقرار إلى خطابها  من كل إلى الغاز بتصدير بتكليةها توجيهات صدور وا 
 الدوالر ونص  أمريكياً  دوالراً  قدره للغاز سعراً  خطابها ىف الشركة واقترحت ، وتركيا إسرا يل

 مالها رأس فى للبترول العامة الهي ة تساه  أن طلبت كما ، بريطانية حرارية وحدة مليون لكل
 وافة الذ  المذكورة الهي ة إدارة مجلس ر يس على الخطاب عرض وقد ، بالما ة عشرة بنسبة
 ، اإلدارة مجلس على للعرض مذكرة ب عداد والراب  والثالث ىالثان الطاعنين من كالً  وكل  عليه
 ، مصر فى الغاز من والمرجح المنمى االحتياطى حج  إلى فيها أشاروا مذكرة المذكورون فجعد
 الطلب على الموافقة إلى وخلصوا ، 1115 سنة حتى محلياً  البالد تحتاجه الذ  الغاز وحج 

 تحقة ضرورة يشكل المصر  الغاز تصدير أن من سند على الذكر سالةة الشركة من المعروض
ذ ، أوجهها عددوا قومية مصلحة  إدارة مجلس على - إليه خلصت بما - المذكرة عرضت وا 
 م  الذكر سالةة الشركة بخطاب جاء ما على وافة فقد 11/3/1111 بتاريخ باجتماعه الهي ة
 طلب م  المجلس قرار ولاأل الطاعن واعتمد ، برنت خا  بسعر الغاز تصدير سعر ربط

 من الحك  واستخل  ، الغاز توريد فترة وتحديد المناسب القرار التخاذ المجلس على العرض
 ال حة من الرابعة للمادة بالمخالةة للشركة بالبي  مباشراً  أمراً  أصدر قد األول الطاعن أن ذلك

  األعمال نشاط
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 لةتو  وفقاً  والمزايدات المناقصات قانون دون اإلعمال واجبة للبترول العامة للهي ة التجارية
 الطبيعى الغاز تصدير بعد  الال حة هذه وتقضى ، الشجن هذا فى الدولة مجلس عن صدرت
 عليها ويوافة البت لجنة بها توصى التى وباألسعار الضرورة حاالت فى إال المباشر باألمر
 كهرباء شركة ر يس إلى خطاباً  أرسل سالخام الطاعن أن الحك  واستطرد ، البترول وزير

 عليها التعاقد يت  التى الغاز بكميات الشركة ب مداد تعهداً  تضمن 13/5/1111 بتاريخ إسرا يل
 قيا  ذلك واتب  ، اإلسرا يليين المستوردين وبين الساب  عليه المحكو  يمثلها التى الشركة بين

 الخامس الطاعن إلى 12/9/1111 خبتاري ثان خطاب ب رسال الذكر سال  عليه المحكو 
 لشراء المعروض السعر مقدار شجن فى 1/3/1111 المؤرخ األول بخطابه جاء عما فيه يعدل
 والجازولين برنت العالمى الخا  بجسعار مرتبطة سعرية بمعادلة تصديره سعر ربط طالباً  الغاز

 دوالر 1 , 15 أقصى دوبح ، بريطانية حرارية وحدة مليون لكل سنت 25 أدنى بحد والسوالر
 الطاعن فقا  ، بالسوة العالمية األسعار م  يتناسب الذ  هو السعر ذلك أن بحسبان أمريكى
 األخير السعر اعتماد إلى فيها انتهى مذكرة ب عداد الثالث الطاعن نا به بتكلي  الخامس
 إلى ليصل قصىاأل الحد سعر تعديل م  الساب  عليه المحكو  يمثلها التى الشركة من المقترح

 ذلك بعد زيدت دوالراً  وثالثين أربعة من أكثر إلى برنت خا  سعر وصول حالة فى دوالر 1 , 5
 ، للكمية تحديد دون عاماً  عشر خمسة لمدة التوريد يت  أن وعلى ، دوالراً  وثالثين خمسة إلى
 خامسال الطاعن بر اسة 12/9/1111 بتاريخ الهي ة إدارة لمجلس انعقاد ذلك أعقب وقد

 عليها ووافة األخيرة المذكرة باستعراض وقا  وآخرين والراب  والثالث الثانى الطاعنين وعضوية
 عرض وطلب البداية فى رفض فقد العتماده األول الطاعن على المجلس قرار وبعرض ،

 ب والرا والثالث الثانى الطاعنون له قد  أن بعد التاريخ بذات واعتمده عاد أنه بيد ، أخر  بدا ل
 الثالث الطاعن بها تقد  قد كان التى المذكرة إليه خلصت ما ذات إلى انتهت أخر  مذكرة
 المذكورون وأثبت ، مكعب متر باليين بسبعة تصديره المزم  الغاز حج  وحددوا ، بمةرده

 ميزة يحقة أن شجنه من الغاز لتصدير منه  المقترح السعر أن  الحقيقة خال  على  بمذكرته 
 ورغ  المطروح السعر تدنى رغ  المجلس قرار األول الطاعن اعتمد وقد ، صرلم سعرية
 القرار عليها بناء وصدر الطاعنين ذات أعدها وأن سبة التى المذكرة م  القرار هذا تعارض

 الدراسة م  تعارضه وكذا الغاز تصدير سعر شجن فى 11/3/1111 فى الهي ة أصدرته الذ 
  فى قدمت التى
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 تصدير بسعر االرتةاع تستوجب والتى إنتاجه وتكلةة مصر فى الغاز ياحتياط تقدير جنش
 التى الدراسة وهى ، الراب  حتى الثانى من الطاعنين مذكرة إليه خلصت الذ  الحد عن الغاز

 ، اإلنتا  تكلةة قيمة احتساب به ت  الذ  األسلوب على منه اعتراضاً  األول الطاعن استبعدها
 الدوالر ونص  دوالراً  حوالى يبلغ التكلةة تلك متوسط أن من الدراسة تلك إليه تهتان ما رغ 

 سعر زيادة بقدر ويزيد برنت خا  لبرميل دوالر 12 سعر عند بريطانية حرارية وحدة للمليون
 قا  فقد خطته على الشرعية إضةاء فى األول الطاعن من ورغبة أنه الحك  وأضا  ، األخير
 فى قراره المجلس فجصدر ، ذلك يوجب ال القانون أن رغ  الوزراء مجلس على األمر بعرض

 التى الشركة إلى الغاز ببي  للبترول العامة المصرية الهي ة قيا  على بالموافقة 12/9/1111
 بمنطقة المستهلكة لألسواة بتصديره الشركة تلك تقو  أن بهد  الساب  عليه المحكو  يمثلها
 من مزيداً  الطاعنون يضةى ولكى السياة ذات وفى أنه الحك  واستطرد ، وأوربا المتوسط البحر

 مجلس على عرضت مذكرة بتحرير الطاعن قا  فقد ، إجراءات من به قاموا ما على الشرعية
 تضمنته ما فيها استعرض 11/11/1111 بتاريخ باجتماعه للبترول العامة الهي ة إدارة

 المناقشة وبعد ، 12/9/1111 ، 11/3 فى ستيهبجل المجلس على عرضتا اللتان المذكرتان
 المؤرخة بالمذكرة ورد ما على بالموافقة الجلسة ذات فى قراره اإلدارة مجلس أصدر
 ذات وفى المجلس قرار آنذاك للبترول وزيراً  بصةته األول الطاعن واعتمد 12/9/1111

 شركة إلى خطاب لب رسا 11/9/1113 تاريخ وفى السادس الطاعن ذلك بعد وقا  ، التاريخ
 ، 13/5/1111 والمؤرخ الشركة لتلك السابة الهي ة بخطاب ورد ما فيه يؤكد إسرا يل كهرباء

 ب نهاء 11/1/1113 فى تةويضاً  والسادس الخامس الطاعنين من لكل األول الطاعن أصدر ث 
 ركاتالش إلى الغاز لتصدير للغاز.....  شركة م  13/1/1115 فى ت  الذ  التعاقد إجراءات
 فى وذلك ، اسرا يل كهرباء شركة فيها بما وأوربا المتوسط األبيض البحر منطقة فى الواقعة
 والقرارات القوانين مراعاة وم  واالشتراطات األسعار المتضمن الوزراء مجلس قرار إطار

 أشهر خمسة بحوالى ذلك وبعد ث  ، المصر  الجانب حقوة يحةظ ما وضمان المنظمة واللوا ح
 البي  عقد  على التوقي  فى المذكورين الطاعنين بتةويض آخر قراراً  األول الطاعن أصدر

 إسرا يل م  التةاوضى موقةه وأن وزيادتها الغاز أسعار بتحرك اهتماماً  يولى أن دون والضمان
  من كل لد  أيضاً  توافر عل  وهو ، أعلى سعر على بالتةاوض له يسمح كان
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 لسعر الدورية بالمراجعة يسمح حكماً  التعاقد تضمين دون وكذلك ، والسادس الخامس الطاعنين
 سبعة بتوريد التزامه فى تمثلت المصر  بالجانب مجحةة أحكاماً  العقد تضمن كما ، الغاز
 الساب  عليه المحكو  يمثلها التى الشركة أن حال سنوياً  الطبيعى الغاز من مكعب متر باليين

 ضمن كما ، المصر  الجانب به التز  مما بالما ة ثالثين من كثرأ بشراء سو  تلتز  ال
 التى تلك من وطجة أشد المصر  الجانب على جزا ية شروطاً  العقد والسادس الخامس الطاعنان
 وجود بعد  المذكوران يعن ول  ، العقدية التزاماته فى منهما أ  إخةاة حالة فى الشركة تتحملها
 الشركة توقةت إذا االتةاة عن المتولدة المالية حقوقه صر الم للجانب يضمن ضمان خطاب

 جميعاً  الطاعنين نية أن تقد  ما جماع من الحك  واستخل  ، عليها مستحة هو ما سداد عن
 بالمال العمد  واإلضرار مستحقة غير بمناف  الساب  عليه المحكو  تربيح إلى انصرفت قد

 .  العا 

 أن الجنا ية اإلجراءات قانون من 311 المادة ىف يوجب الشارع كان لما إنه وحيث
ال عليها بنى التى األسباب على الحك  يشتمل  تحديد المعتبر بالتسبيب والمراد ، باطالً  كان وا 
 ، القانون حيث من أو الواق  حيث من سواء له هى والمنتجة عليها هو المبنى والحجج األسانيد
 على الوقو  يستطاع بحيث جلى مةصل نبيا فى يكون أن يجب منه الغرض يحقة ولكى

 مجهلة صورة فى وضعه أو ، معماة عامة عبارات فى الحك  إفراغ أما ، به قضى ما مسوغات
 النقض محكمة يمكن وال ، األحكا  تسبيب استيجاب من الشارع قصده الذ  الغرض يحقة فال
 أن المقرر من أنه كما ، بالحك  إثباتها صار كما الواقعة على القانون تطبية صحة مراقبة من

 على تؤسس وال المعتبر الدليل يثبته الذ  الواق  من واليقين الجز  على تبنى أن يجب األحكا 
  فيه المطعون الحك  وكان ، ذلك كان لما 1 المجردة واالعتبارات الةروض من واالحتمال الظن
 للعقوبة المستوجبة الدعو  عةلواق بيانه فى واإلبها  الغموض شابه قد  إيراده سل  ما نحو على

 ماهيتها ببيان ، منه  بكل المنوطة األعمال مها  يستظهر أن دون الطاعنين دان إذ ،
 على الساب  عليه المحكو  حصول فعل ذات بين ما الصلة تحديد على وقوفاً  وكنهها وطبيعتها

 والمنشورات اراتوالقر  اللوا ح واق  من الطاعنين إلى المسندة الوظيةة أعمال وبين الربح
  ب ثبات الجريمة تلك عن حقه  فى المعنو  الركن توافر باستظهار يعن ل  كما ، التنظيمية
 أو ربح تحقية إلى إرادته  اتجاه هى بحقه  خاصة نية توافر  العا  الجنا ى القصد بجانب
  إلى مردوداً  ذلك يكون وأن حة بغير الساب  عليه للمحكو  منةعة
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 بانتةاء الجوهر  لدفاعه  صحيح برد يعرض أن ودون ، الدعو  بجوراة ثابت صحيح أصل
 أمر عرض على حرصه  من ذلك على تدليالً  به تمسكوا وما بحقه  النية وتلك الركن ذلك

 الطاعنون اتخذه ما أن على الحك  يدلل ول  ، مجتمعاً  الوزراء مجلس على إبرامه قبل التعاقد
ساءة االنحرا  بعيب ومشوباً  الحيدة عن اً بعيد كان إجراءات من  ابتغاء السلطة استعمال وا 

 سياة فى الحك  أثبته ما أن إلى هذا  أجله من السلطة له  أعطيت ما غير  آخر غرض
 الضرر ركن تحقة منه يبين ال الطاعنون بها دين التى العمد  اإلضرار جريمة على التدليل
 منازعة من الرغ  على وذلك ، عمله  جهة بجموال يناليق وجه على والثابت المؤكد المحقة

 بجموال لحة أنه المقال الضرر لمقدار الخبراء تقدير أن من به تمسكوا وما توافره فى الطاعنين
 لتحديد سليماً  واقعياً  أساساً  تشكل ال ومقارنات افتراضات على مبنياً  كان الطاعنين عمل جهة

 توافر الطاعنين عن ث  من وينةى المحقة لضررا وص  عنه يرف  بما ، ومقداره الضرر
 الجوهر  الدفاع لهذا الحك  يعرض ول  ، بحقه  العا  بالمال العمد  اإلضرار جريمة أركان
 على الركن هذا توافر عن  الحك  ساقها كما  الثبوت أدلة تكش  ل  كما ، عليه ورداً  له إيراداً 
 العمد  اإلضرار جريمة لقيا  الز  كركن لضررا فى يشترط والذ  القانون يتطلبه الذ  النحو

 ومؤكداً  حاالً  أ  ، محققاً  يكون أن العقوبات قانون من مكرراً  111 المادة فى عليها المعاقب
 الحقيقى الضرر هو الحال والضرر ، أركانها أحد تحقة احتمال على تقو  ال الجريمة ألن
 ف ن وبالتالى ، اليقين وجه على الثابت هو المؤكد والضرر ، مستقبالً  أو حاضراً  كان سواء
 بها دين والتى العمد  اإلضرار جريمة أركان بيان فى كذلك قاصراً  يكون فيه المطعون الحك 

 اإلجراءات قانون من 311 المادة توجبه لما طبقاً  حقه  فى يثبتها بما عليها مدلوالً  المذكورون
 ممن وقوعها على واألدلة للعقوبة المستوجبة عةالواق بيان وجوب من باإلدانة حك  كل فى الجنا ية
 ، الدفاع بحة باإلخالل االستدالل فى والةساد التسبيب فى القصور فوة يعيبه مما ، إليه نسبت
 . نقضه يوجب الذ  األمر
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عليه .  له األصل في المحاكمات الجنا ية باقتناع القاضي بناء على األدلة المطروحة 
 تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . حد ذلك ؟

 .  القانون الجنا ي ل  يجعل إلثبات جرا   حيازة العملة المقلدة وترويجها طريقًا خاصاً 

حيازة الجاني بنةسه األوراة المقلدة التي يتعامل فيها . غير الز  لتوافر جريمة حيازة 
 دا  يعل  بها .         عملة مقلدة وترويجها . ما

   

 األدلة على بناء القاضى اقتناع هو الجنا ية المحاكمات فى األصل أن المقرر من
 القانون قيده إذا إال إليها، يرتاح قرينة أو دليل أ  من عقيدته يكون أن فله ، عليه المطروحة

 المقلدة العملة حيازة   جرا إلثبات يجعل ل  الجنا ى القانون كان ولما ، عليه ين  معين بدليل
 الجرا   هذه نسبة على استدل إذ فيه المطعون الحك  ف ن ث  ومن ، خاصاً  طريقاً  وترويجها
 استدالله ف ن ، والتزوير التزيي  أبحاث قس  وتقرير اإلثبات شهود أقوال من األول للطاعن
 حيازة جريمة لتوافر ز يل ال أنه إلى هذا ، عليه رتبه ما إلى يؤد  أن شجنه ومن سا غاً  يكون
 تكون أن يكةى بل فيها يتعامل التى األوراة بنةسه حا زاً  الجانى يكون أن وترويجها مقلدة عملة

 مقلدة أوراة ضبط عد  بشجن األول الطاعن يثيره ما ف ن ، بها يعل  هو مادا  لغيره الحيازة
 . محل له يكون ال بحوزته

 

 ددددددددددددددددد
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تقرير المتهمين بسالمة نية حال تحرير عقد الزوا  بخلوهما من الموان  الشرعية رغ  
 توافرها . جهل بالقانون والواق  معًا . ينتةى به القصد الجنا ي في جريمة التزوير . شرط ذلك ؟ 

 مثال .

 

ليها لما كان الحك  المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعو  وأدلة الثبوت التي استندت إ
سلطة االتها  خل  إلى القضاء ببراءة المطعون ضدهما من الجريمة المسندة إليهما في قولهع 
"وحيث إنه من المقرر قانونًا أنه متى كانت الواقعة الثابتة بالحك  هي أن المتهمين حين مباشرة 

وجود مان  من عقد النكاح وهو مشروع في ذاته قررا بسالمة نية أما  المجذون وهو يثبته لهما عد  
موانعه كانا في الواق  يجهالن وجوده ، وكانت المحكمة بناء على وقا   الدعو  وأدلتها المعروضة 
عليها قد اطمجنت إلى هذا الدفاع وعدتهما معذورين يجهالن وجود ذلك المان  .... وأن جهلهما في 

نما هو جهل بقاعدة مقررة في قانون  هذه الحالة ل  يكن لعد  عملهما بحك  أحكا  قانون العقوبات وا 
آخر هو قانون األحوال الشخصية ، وهو جهل مركب من جهل بهذه القاعدة القانونية وبالواق  في 
وقت واحد ، مما يجب قانونًا في المسا ل الجنا ية اعتباره جهاًل بالواق  ، وكان الحك  قد اعتبر 

صحة ما اعتقده من أنهما كانا يباشران الظرو  والمالبسات التي أحاطت بهذه دلياًل قاطعًا على 
عماًل مشروعًا لألسباب المقبولة التي يبرر لديها هذا االعتقاد مما ينتةي معه القصد الجنا ي 
الواجب توافره في جريمة التزوير ، وحيث إنه إعمااًل لما سل  وترتيبًا عليه ، ولما كان الثابت من 

ن حال تحرير عقد الزوا  محل الواقعة بخلوهما من الموان  األوراة أن المتهمين قد أقرا أما  المجذو 
الشرعية ، وقد أقر المته  بتحقيقات النيابة بجهله بوجود مان  وأصر على ذلك الدفاع أما  المحكمة 
 ، وكانت المحكمة تطم ن إلى ذلك الدفاع ، 
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مر الذي يتعين معه والحال كذلك هذا فضاًل عن عد  توافر ركن القصد الجنا ي في التزوير ، األ
. لما  من قانون اإلجراءات الجنا ية " 313القضاء ببراءة المتهمين مما نسب إليهما عماًل بن  المادة 

كان ذلك ، وكانت الواقعة الثابتة بالحك  المطعون فيه هي أن المتهمين حين مباشرة عقد النكاح  
  المجذون وهو يثبته لهما عد  وجود مان  من وهو عمل مشروع في ذاته  قررا بسالمة نية أما

موانعه كانا في الواق  يجهالن وجود هذا المان  ، وكانت المحكمة بناء على وقا   الدعو  وأدلتها 
المعروضة عليها قد اطمجنت إلى هذا الدفاع وعدتهما معذورين يجهالن وجود ذلك المان  وأن 

نما هو جهل بقاعدة جهلهما في هذا الحالة ل  يكن لعد  علمهما  بحك  من أحكا  قانون العقوبات وا 
مقررة في قانون آخر هو قانون األحوال الشخصية ، وهو جهل مركب من جهل بهذه القاعدة 
القانونية وبالواق  في وقت واحد ، مما يجب قانونًا في المسا ل الجنا ية اعتباره في جملته جهاًل 

ظرو  والمالبسات التي أحاطت بهذا العذر دليال قاطعًا على بالواق  ، ولما كان الحك  قد اعتبر ال
صحة ما اعتقده المطعون ضدهما من أنهما كانا يباشران عماًل مشروعًا وذلك لألسباب المعقولة 
التي تبرر لديهما هذا االعتقاد مما ينتةي معه القصد الجنا ي الواجب توافره في جريمة التزوير ، 

النيابة  ىببراءة المتهمين قد طبة القانون تطبيقًا سليمًا ، ويكون منع ومن ث  يكون الحك  إذ قضى
 العامة في هذا الصدد غير سديد .

  
 ددددددددددددددددد

 
للمحكمة الجنا ية تقدير جدية النزاع حول مسجلة من مسا ل األحوال الشخصية ومد  لزو  

 إجراءات .  113مختصة . المادة وق  الدعو  الجنا ية لحين استصدار حك  فيه من المحكمة ال
 مثال .

 

" إذا كان  من قانون اإلجراءات الجنا ية قد نصت على أنه ع 113لما كانت المادة 
الحك  في الدعو  الجنا ية يتوق  على الةصل في مسجلة من مسا ل األحوال الشخصية جاز 

 المدنية أو المجني عليه بالحقوة  يللمحكمة الجنا ية أن توق  الدعو  وتحدد للمته  أو المدع
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على حسب األحوال أجاًل لرف  المسجلة المذكورة إلى الجهة ذات االختصا  " ، فججاز المشرع 
بذلك للمحكمة الجنا ية سلطة تقدير جدية النزاع ، وما إذا كان يستوجب وق  السير في 

 يقتضى وق  الدعو  الدعو  الجنا ية أو أن األمر من الوضوح أو عد  الجدية بما ال
المطعون فيه أخًذا من أقوال  لمحكمة المختصة ، ولما كان الحك واستصدار حك  فيه من ا

قرار الطاعن الوارد بالتحقيقات قد دلل على أن الطاعن قا  بمراجعة المحكو   شهود اإلثبات وا 
ها المحكو  عليها عليها الثانية لعصمته م  علمه علمًا يقينيًا أنه طلقها ثالث طلقات أصبحت ب

الثانية با نة بينونة كبر  ال تحل له إال بعد زواجها بآخر وشهد على هذه المراجعة المحكو  
عليه الثالث وقد أخةوا على المجذون الذ  قا  بالمراجعة أن الطالة الذ  يقو  بمراجعته هو 

لمستند المقد  من الطالة الثالث ، وخل  الحك  في حدود سلطته التقديرية إلى ما مؤداه أن ا
الطاعن بشجن رف  دعو  تصحيح وص  الطالة أما  محكمة األحوال الشخصية قصد به 
إطالة أمد التقاضي ، وأن الطاعن لو كان حسن النية لرف  هذه الدعو  قبل مراجعة المحكو  

اعن عليها الثانية ، وهو تدليل سا غ يؤد  إلى ما رتبه عليه الحك  ، ومن ث  ف ن ما يثيره الط
 في هذا الشجن يكون على غير أساس .

 
 ددددددددددددددددد

 

 استخال  الصورة الصحيحة لواقعة الدعو  . موضوعي .
األصل في المحاكمات الجنا ية باقتناع القاضي بناء على األدلة المطروحة عليه . حقه 

 في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . حد ذلك ؟
 نا ي ل  يجعل إلثبات جرا   التزوير طريقًا خاصًا .القانون الج

 تساند األدلة في المواد الجنا ية . مؤداه ؟
      الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جا ز أما  محكمة النقض .

مثال لتسبيب سا غ للتدليل على عل  الطاعن بعد  خلو الزوجة من الموان  الشرعية في 
 جريمة االشتراك في تزوير وثيقة زوا  .حك  صادر باإلدانة في 
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لما كان الحك  المطعون فيه قد استظهر عل  الطاعن بجن الطالة الحاصل بتاريخ         
كان  هو المكمل لثالث في قوله ع " وحيث إنه عن القول بجن المته  ل  يرتكب جريمة  13/1/1992

ات الثالث هي طلقة واحدة ، ولكون الطالة ت  في جلسة واحدة التزوير باعتبار أن القانون اعتبر الطلق
فمردود عليه بجن الواقعة الثابتة أن الطالة الذ  ت  بين المته  األول والمتهمة الثانية كان في ثالثة 
مجالس متةرقة ، وكلُّ طلقة بوثيقة ، فالطالة األول ت  الساعة التاسعة صباحًا والطالة الثاني ت  في 

وال يصح في  13/1/1992لحادية عشرة ، والطالة الثالث في الساعة الثانية ظهرًا من يو  الساعة ا
ذلك أنه  تموا جميعًا في يو  واحد لكون المته  األول كان يقو  بتوثية كل طالة على حدة إلثباته 

لما كان ذلك  رسميًا في وثيقة ، فمن كون اعتبارهن بعد ذلك طلقة واحدة ف نه يكون مخالةًا لشرع اهلل ".
، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخل  من مجموع األدلة والعناصر المطروحة أمامها 
الصورة الصحيحة لواقعة الدعو  حسبما يؤد  إليه اقتناعها ، وكان األصل في المحاكمات الجنا ية 

من أي دليل أو قرينة يرتاح هو اقتناع القاضي بناء على األدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته 
إليها إال إذا قيده القانون بدليل معين ين  عليه ، ولما كان القانون الجنا ي ل  يجعل إلثبات جرا   
التزوير طريقًا خاصًا ، وكان ال يشترط أن تكون األدلة التي اعتمدت عليها المحكمة بحيث ينبئ كل 

، إذ األدلة في المواد الجنا ية متساندة يكمل  دليل منها ويقط  في كل جز ية من جز يات الدعو 
بعضها بعض ومنها متجمعة تتكون عقيدة المحكمة فال ينظر إلى دليل معين لمناقشته على حدة دون 
باقي األدلة بل يكةى أن تكون األدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحك  ومنتجة في 

ا انتهت إليه ، وكان جماع ما أورده الحك  من األدلة والقرا ن اكتمال اقتناع المحكمة واطم نانها إلى م
التي اطمجنت المحكمة إليها يسوغ ما رتب عليها ، ويصح استدالل الحك  به على ثبوت واقعة االشتراك 
في تزوير عقد الزوا  في حة الطاعن وعلمه بعد  خلو الزوجة من الموان  الشرعية ، ف ن ما يثيره من 

د مرات الطالة ال يكون له محل وال يعدو أن يكون جداًل موضوعيًا حول تقدير منازعة حول عد
 محكمة الموضوع لألدلة القا مة في الدعو  ، مما ال تجوز إثارته أما  محكمة النقض .

 

 ددددددددددددددددد
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ه  حة محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة للتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المت
ن أغةلت الوص  القانوني للواقعة أو أخطجت فيه . شرطه ؟  أو لعد  كةاية أدلة الثبوت وا 

تبر ة المته  من تهمة االشتراك في تزوير شهادة بيانات سيارة واستعمالها استنادًا إلى 
صحة بصمة الخات  الممهورة به دون التعرض لخلوها من البيان الخا  بحةظ الملكية للشركة 

 للسيارة وحظر بيعها دون الرجوع إليها . قصور . علة وأثر ذلك ؟البا عة 

 مثال .

 

لما كان الحك  المطعون فيه قد برر قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله ع ) ... إن 
شهادة البيانات الصادرة من وحدة المرور في .... بشجن السيارة والتي قيل بتزويرها ، ف ن 

عو  وما حوته من ماديات أن هذه الشهادة والتي خلت من عبارة الثابت مما سطر بجوراة الد
حةظ ملكية الشركة البا عة حتى تما  أقساط السيارة ، صدرت بتوقيعات موظةي وحدة المرور 
وذيلت بتوقي  ر يس الوحدة  الشاهد الثاني  ومهرته بخات  شعار الجمهورية والذي قط  الشاهد 

ير الوصول إليه ، وقد ادعى في معرض أقواله أن قالب بجنه عهدته الشخصية وال يمكن للغ
خات  شعار الجمهورية مزور ول  يؤخذ من بصمة الخات  الذي في عهدته .... إال أن هذا القول 
مدحوض .... ومما يدحضه تقرير أبحاث التزيي  والتزوير .... والذي جاء به أن البصمة 

ب خات  شعار الجمهورية الخا  بوحدة المرور الثابتة بشهادة البيانات .... قد أخذت من قال
ن كان لها أن تقضي بالبراءة  .... ( . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع وا 
ن أغةلت  متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المته  أو لعد  كةاية أدلة الثبوت  وا 

بجن تلتز  الحقا ة الثابتة في  الوص  القانوني للواقعة أو أخطجت فيه  غير أن ذلك مشروط
الدعو  وأن يشتمل حكمها على ما يةيد أنها محصت الدعو  وأحاطت بظروفها وبجدلة الثبوت 
التي قا  عليها االتها  عن بصر وبصيرة ، ووازنت بينها وبين أدلة النةي فرجحت دفاع المته  
 أو داخلتها الريبة في صحة عناصر 
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ذ  ن كانت شهادة اإلثبات ، وا  كان البيِّن من الحك  المطعون فيه أنه قد أورد في أسبابه أنه وا 
البيانات قد صدرت صحيحة تجسيسًا على أن بصمة الخات  الممهورة به قد أخذت من قالب 
خات  شعار الجمهورية الخا  بوحدة مرور .... ورتب على ذلك عد  وجود تزوير ، إال أنها 

بحةظ الملكية للشركة البا عة للسيارة وحظر بيعها دون الرجوع إليها قد خلت من البيان الخا  
غةاله يشكل جريمة التزوير المعنوي  بطرية  ، وهو بيان جوهري ُأعدت الشهادة إلثباته ، وا 
الترك  والذي ُرفعت به الدعو  ابتداًء من النيابة العامة  والتي ل  يعرض الحك  لها أو يقول 

انة أو بالبراءة وتجاهل أدلة االتها  التي ساقتها النيابة العامة  في هذا كلمته فيها سواء باإلد
الشجن  على ثبوت الواقعة في حة المطعون ضده ، مما ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها 
المطعون فيه بغير إحاطة بظرو  الدعو  وتمحي  ألدلتها ، مما يص  الحك  بعيب القصور 

 ويكون متعينًا نقضه .

 

 ددددددددددددددددد
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ال كان باطاًل  وجوب أن يشتمل الحك  الصادر باإلدانة على األسباب التي بني عليها وا 
 إجراءات . 311. المادة 

 المراد بالتسبيب المعتبر ؟ 
إفراغ الحك  في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة ال يحقة 

 بيب األحكا  .غرض الشارع من إيجاب تس
 وجوب بناء األحكا  على الجز  واليقين وأال تؤسس على الظن واالحتمال .

 إثبات االشتراك استنادًا إلى القرا ن . مناطه ؟
من  113جريمة تسهيل االستيالء بغير حة على المال العا  وفقًا لمةهو  ن  المادة 

 قانون العقوبات . مناط تحققها ؟
 من قانون العقوبات . مناط تحققها ؟ 115ليها في المادة جريمة التربح المنصو  ع

.  مكررًا من قانون العقوبات 111جناية اإلضرار العمدي المنصو  عليها في المادة 
 مناط تحققها ؟

ما يشترط لصحة الحك  الصادر باإلدانة في جرا   التربح وتسهيل االستيالء على المال 
 العا  واإلضرار به واالشتراك فيها .

مثال لتسبيب معيب لحك  صادر باإلدانة في جرا   تربح وتسهيل استيالء على المال 
 العا  واإلضرار به واالشتراك فيها .

 

 11/9/1111 بتاريخ أنهع "  مجمله بما الدعو  واقعة بيَّن فيه المطعون الحك  كان لما
  الزراعية النظ  تطويرل.....  شركة إدارة مجلس ر يس  الثانى الطاعن  الثانى المته  تقد 
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 األراضى واستصالح الزراعة وزير بصةته - األول الطاعن - األول للمته  طلبات بخمسة
 المته  وأشر ،.... ن ..ب... ... بناحية فدان 3511 مساحة وتججير شركته يد وض  لتقنين
 ، اإلجراءات اتخاذ فى البدء مؤداها بتجشيرات  الطلبات على الذكر سالةة بصةته األول

 ودون سلطاته حدود بذلك فجاوز للتملك تمهيداً  سنوات ثالث لمدة إيجار عقد وبتحرير
 لمشروعات العامة الهي ة من معاينة أ  وجود ودون ، الهي ة إدارة مجلس على العرض
 ت  9/11/1112 تاريخوب ، الطلبات محل األرض زراعة تةيد الزراعية والتنمية التعمير
 والتنمية التعمير لمشروعات العامة بالهي ة والتصر  للملكية المركزية اإلدارة من لجنة تشكيل
 لعد  الطلب رفض إلى معاينتها محضر فى وانتهت ، الطلبات محل األرض لمعاينة الزارعية
 وانتهت معاينةال إعادة ت  3/2/1112 وبتاريخ ، االستصالح أعمال فى الطالبة الشركة جدية
 صدور قبل الشركة يد وض  بالمساحة زراعات وجود عد  حاصلها ألسباب الطلب رفض إلى

 المقد  الخريطة على المحدد والموق  ، اليد وض  بتقنين الخا  1111 لسنة 132 القانون
 الطلبات ومساحة ، بالطبيعة عنها اإلرشاد ت  التى المساحة لموق  تماماً  مغاير الشركة من

 من مقد  مقترح ووجود ، أفدنة 11115 عنها اإلرشاد ت  التى المساحة بينما فدان 3511
 إخطار ت  2/11/1119 وبتاريخ ، المساحة ذات على ...... مدينة إلنشاء ...... محافظة
 بالبي  بالتصر  قا  ذلك من الرغ  وعلى ، البيان آنةة لألسباب طلباته برفض الثانى المته 

 على األول المته  لتجشيرات واستغالالً  استناداً  المنتةعين من للعديد إليها المشار األرض فى
 الهي ة من تنةذ ل  التجشيرات هذه أن ورغ  ، يده وض  تقنين بشجن منه المقدمة الطلبات
 وأن ، له إيجار عقد تحرير وعد  الطلبات جمي  ورفض للقانون طبقاً  الوالية صاحبة
 لما وفقاً  لها قانونى وض  أ  ترخي  أو تججيرها يت  ول  لةالدو  ملكية فى مازالت األرض

 ل  أنه كما ، العامة واألموال المشروع غير الكسب لخبراء المركزية اإلدارة بتقرير ورد
 واستند  متب  هو كما  األرض على التعديات ب زالة المختصة الجهة من قرار يصدر
 الطاعنين دفاع وحصل مؤداها أورد والتى اتاإلثب شهود أقوال إلى الطاعنين إدانة فى الحك 
 المحكمة إن وحيث"  ع قوله فى الطاعنين إدانة إلى وانتهى القضا ية المبادئ بعض وأورد

 قا   المتهمين إلى نسب ما أن منها وتبين ، بها وتجخذ البيان سالةة الثبوت أدلة إلى تطم ن
 إليه الثانى المته  من مقدمة طلبات على تجشيرات ب صدار األول المته  قيا  من حقهما فى

  حدود خار 
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 األرض على يده وض  تقنين إجراءات اتخاذ على الموافقة مضمونها فى تعتبر ، اختصاصه
 لمشتري أخر  وتصرفات بي  صةقات عقد من وتمكن الثانى المته  استغلها الجريمة محل

 اإلجراءات قانون من 311 المادة فى يوجب الشارع وكان ، ذلك كان الم" .  النية حسنى
ال عليها بني التى األسباب على باإلدانة الحك  يشتمل أن الجنا ية  والمراد باطاًل، كان وا 
 الحك  عليها انبني التى والحجج األسانيد تحديد هو القانون به يحةل الذ  المعتبر بالتسبيب
 أن يجب منه الغرض التسبيب يحقة ولكى ، القانون أو الواق  حيث من سواء له هى والمنتجة

 الحك  إفراغ أما ، به قضى ما مبررات على الوقو  يتيسر بحيث جلى مةصل بيان فى يكون
 قصده الذ  الغرض يحقة فال مجهلة مجملة صورة فى وضعه أو معماة عامة عبارات فى

 يثبته الذ  الواق  على واليقين الجز  على نىتب أن يجب التى األحكا  تسبيب إيجاب من الشارع
 من وكان ، المجردة واالعتبارات الةروض على واالحتمال بالظن تؤسس وال ، المعتبر الدليل
 هذه تكون أن القرا ن إلى استناداً  االستنتا  بطرية االشتراك إثبات جواز مناط أن المقرر
 للدليل الحك  استخال  يكون وأن المساعدة أو االتةاة أو التحريض واقعة على منصبة القرا ن
 جريمة أن  أيضاً   المقرر من وكان  والقانون المنطة م  يتجافى وال سا غاً  منها المستمد
 قانون من 119 المادة فى المبينة الجهات إلحد  مال على حة بغير االستيالء تسهيل

 يكون وأن ، عاماً  موظةاً  الجانى انك إذا إال القانون هذا من 113 للمادة طبقاً  تقو  ال العقوبات
 وظيةته سلطات الموظ  يستغل وأن ، إليها المشار الجهات إلحد  ملكاً  عليه المعتد  المال

 عن يزيل أو ، المال ذلك على حة بغير االستيالء له تبيح التى باإلمكانيات الغير يمد يك
 االعتداء فعله شجن من أن مته ال يعل  أن ويتعين ، ذلك دون تحول كانت التى العقبات طريقه
 من حرمانها بقصد الجهة مال على الغير استيالء تسهيل إلى إرادته تتجه وأن المال ملكية على

 فى عليها المنصو  التربح جريمة أن كما ، الجريمة عناصر ببقية علمه م  نها ياً  مالكها
 حددته الذ  بالمعنى العا  الموظ  استغل إذا إال تتحقة ال العقوبات قانون من 115 المادة
 أو ربح على لنةسه يحصل أن حاول أو وحصل ، وظيةته ذاته القانون من مكرراً  119 المادة
 كان سواء وظيةته أعمال من عمل من وذلك ، حة بدون لغيره أو حة بغير أو بحة منةعة
 أو معين نحو على تعديله أو عليه التصدية أو اتخاذه فى المداولة أو العمل تقرير أثناء ذلك

 لنةسه ربح على الحصول إلى الموظ  إرادة تتجه أن قيامها ويقتضى إلغا ه أو إبطاله أو تنةيذه
  علمه م  وظيةته أعمال أحد وراء من حة بدون لغيره أو
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 حة بدون الغير لنة  هو عليه الحصول محاولة أو الربح على الحصول كان إذا وأنه ، بذلك
 أن المقرر من وكان ، حة بدون الغير نة  وهو الباعث هذا إلى الجانى إرادة تتجه أن وجب
 تتحقة ال العقوبات قانون من مكرراً  111 المادة فى عليها المنصو  العمد  اإلضرار جناية
 حددته لذ ا بالمعنى عاماً  موظةاً  يكون أن وهى الجانى صةة" األول" ثالثة أركان بتوافر إال

 اإلضرار به يتحقة فعل الجانى عن يصدر أن" الثانى"و.  ذاته القانون من مكرراً  119 المادة
 أو الغير بجموال أو عمله بحك  بها يتصل أو بها يعمل التى الجهة مصالح أو بجموال

.  له شخصى نة  أ  الجريمة على يترتب ل  ولو الجهة تلك إلى بها المعهود مصالحه 
 المصالح أو باألموال الضرر إلحاة إلى الجانى إرادة اتجاه وهو الجنا ى القصد" الثالث"و

 وكان ، ذلك كان لما.  الجريمة عناصر ببقية علمه م  إحداثه أجل من والعمل بيانها السال 
 فى أو الدعو  واقعة إيراده معرض فى سواء  وتةصيل بوضوح يبين ل  فيه المطعون الحك 
 للطاعن التسهيل جرا   الرتكاب األول الطاعن قارفها التى األفعال  فيها الثبوت ألدلة سرده
 الزراعية والمشروعات للتعمير العامة الهي ة ألرض التملك وبنية حة بغير االستيالء الثانى

 تلك بجموال العمد  واإلضرار وظيةته أعمال من عمل من ربح على حة وجه بدون والحصول
 تن  لما خالفاً   حة بغير الثانى الطاعن استيالء تسهيل له وعتط وظيةته أن وكي  ، الهي ة

 على استيال ه خالل من كان بالربح تظةيره وأن الدولة أمالك أراضى على واللوا ح القوانين به
 الحك  أفصح والتى الثانى الطاعن طلبات على األول الطاعن تجشيرات وأن سيما األراضى تلك

 يضا  ، بها دين التى الجرا   ارتكاب بذاتها تةيد ال  مدوناته فى  مضمونها عن فيه المطعون
 عن حديثاً  تكون أن تعدو ال إذ لها الجنا ى القصد توافر على للتدليل تكةى ال أنها ذلك إلى

 المسندة الجرا   ارتكابه بنية مصحوبة كانت أنها على الحك  يدلل أن دون قارفها التى األفعال
 من كل قارفها التى واألفعال الوقا   ماهية يبين ل  فيه المطعون حك ال أن عن فضالً  هذا إليه

 تسهيل فى والمساعدة االتةاة بطرية  معاً  االشتراك جريمة الرتكابهما والمثبتة الطاعنين
 هذا عناصر الحك  يستظهر ول  ، والتربح به واإلضرار العا  المال على حة بغير االستيالء
 أن على الدليل يورد ل  كما ، عليه المتةة الةعل ارتكابهما على يتهمان واتحاد وطريقته االشتراك
 على االستيالء جريمة الرتكاب الثانى الطاعن بانتواء اليقين عل  يعل  كان األول الطاعن
  الزراعية والتنمية التعمير لمشروعات العامة الهي ة فى  المتمثلة الدولة أمالك أراضى

  الطاعن أن عن الحك  يكش  ل  إذ ، منه والتربح به واإلضرار
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 بتقنين منه المقدمة الطلبات على للتجشيرات الثانى الطاعن باستغالل عل  على كان األول
 برفض مسبة عل  على كان أنه أو ، آخرين ألشخا  األراضى تلك من جزء ببي  يده وض 
 ذلك فى اكتةى إنما ، اليد وض  ب زالة قرار إصدار منه طلبت هاأن أو ، الطلبات لتلك الجهة
 الذ  المعروض الواق  شجن فى الحك  مقصد منها يبين ال ومجهلة مجملة عامة بعبارات كله
 الوضوح من تسبيبها إيجاب من الشارع قصده الذ  الغرض به يتحقة وال ، األحكا  مدار هو

 . نقضه يوجب بما التسبيب فى بالقصور مشوباً  يكون الحك  ف ن ، واليقين والجز  والبيان
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 العملة أوراة على المشتمل الحرز فضت المحكمة أن على يدل مما األوراة خلو
 للطاعن الحك  نقض ويوجب المحاكمة إجراءات يعيب.  عليها واطلعت بتقليدها الُمدعى المالية
 ؟ ذلك علة.  غيابياً  عليهما لمحكو ا دون فقط

 

         

 الحرز أن بضمها المحكمة أمرت التي المةردات على االطالع من البيِّن كان لما
 العامة النيابة كجمر المحكمة خزينة أودع بتقليدها المدعى المالية العملة أوراة على المشتمل

 من الحرز استخرجت قد الدعو  نظر عند المحكمة أن على يدل مما األوراة خلت وقد ، بذلك
 فضت المحكمة أن من فيه المطعون والحك  المحاكمة جلسة محضر خال كما ، المخزن ذلك
 ، ذلك كان لما.  بتقليدها المقول المالية األوراة من عليه انطو  ما على واطلعت الحرز ذلك
 إجراءات يعيب نظرها عند الدعو  موضوع األوراة على االطالع المحكمة إغةال وكان

 عرضها ينبغي التي الجريمة أدلة من هي األوراة تلك ألن ، الحك  نقض ويوجب ، المحاكمة
 واإلعادة فيه المطعون الحك  نقض يتعين ف نه بالجلسة، الشةهية والمناقشة البحث بساط على

 .                    غيابياً  عليهما الحك  صدر اللذين اآلخرين عليهما المحكو  دون فقط للطاعن بالنسبة

 

 ددددددددددددددددد

 

 

 

 اقليد
 

 ( 28/12/2812ق جلسة  02لسنة  1877) الطعن رقم 
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 مقيدة كونها حيث من الطاعن قبل اتخذت التي اإلجراءات ماهية الحك  استظهار عد 
 إيراد دون عليه القبض لصحة وانتهاؤه بها أمرت التي والسلطة وتوقيتها عدمه من للحرية

 . قصور.  التقرير لهذا المسوغة واالعتبارات األسباب
 جهة من ب ذن أو التلبس حاالت إحد  في إال جا ز غير.  الشخصية الحرية على القيد

 . الدستور من 31 المادة.  مختصة قضا ية
.  التلبس حالة لقيا  كا  غير.  الغير من الجريمة نبج القضا ي الضبط مجمور تلقي

 .  حواسه ب حد  ب دراكها قيامها من تحققه وجوب
 . سا غاً  دا  ما.  موضوعي.  التلبس لةحا توافر تقدير
 للقنبض التالينة اإلجنراءات منن المسنتمد الندليل على باإلدانة قضا ه في الحك  تعويل

 إجراءات 31 للمادة طبقاً  تلبس حالة توافر على الدليل من الواقعة خلو رغ  ببطالنه المدفوع
.  ذلننك فنني يغننني ال.  الشننرطة بكمننين الطنناعن وضننبط للتحريننات اسننتناده.  يبطلننه قصننور. 

 ؟ ذلك وأثر وأساس علة
 النتةاء إجراءات من تاله وما القبض ببطالن الدف  على الرد في معيب لتسبيب مثال

 . التلبس حالة

 

 مواليد من..  المته  أن"  -ع قوله في الدعو  واقعة بيَّن فيه المطعون الحك لما كان 
 تجدية وشهادة/ ...  المواطن ميالد هادةش على الحصول من تمكن قد -.....  - ومسجل... 

 إال بينهما القرابة لصلة وذلك ،.....  الرقيمة س 15 نموذ  العسكرية الخدمة لواجب األخير
 الحك  سبة والذ .....  الثاني بالمته  معرفته خالل من وتمكن الصلة تلك استخدا  أساء أنه

  برق  شخصية بطاقة استخرا  من. ... شرطة لقس  التابعة.....  نقطة بلوكامين ويعمل عليه
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 بموجب...  المته  تمكن وقد.....  مواليد.....  باس  األول للمته ...  يمدن سجل صادرة... 
 السةر جواز استخرا  من آنةاً  إليها المشار العسكرية الخدمة تجدية وشهادة المزورة البطاقة هذه
 البالد مغادرة من المزور الجواز ذلك بواسطة وتمكن...  جوازات قس  من الصادر...  رق 

 جواز وبحوزته...  بمنطقة األكمنة أحد في...  سنة...  شهر في األول المته  ضبط ت  حيث
 رق  العسكرية الخدمة وشهادة.....  رق  الشخصية للبطاقة ضو يتين وصورتين المزور السةر

 من متهرب أنه أقر والضبط التحريات نهع أسةرت بما وبمواجهته س 15 نموذ .....  مسلسل
 الذكر السالةة الشخصية البطاقة استخرا  من...  بمساعدة تمكن وأنه ، العسكرية الخدمة أداء
 واعتر  ،...  بقريبه الخاصتين العسكرية الخدمة وتجدية الميالد شهادتي تسليمه خالل من

 التزيي  فح  شعبة تقرير من وثبت ، ا  الوق بهذه العامة النيابة بتحقيقات تةصيالً ...  المته 
 بتحرير قا  الذ  هو...  عليه الحك  سبة الذ  الثاني المته  أن الجنا ي بالمعمل والتزوير
 ،... "  باس  البيانات على بالتوقي  األول المته  قا  حين في جوازات 19 رق  النموذ  بيانات
 ببطالن للدف  وعرض ، باإلدانة قضا ه في إليها استند التي األدلة فيه المطعون الحك  وساة
 غير فهو المذكور الدف  عن إنه وحيث"  -ع بقوله عليه ورد إجراءات من تاله وما القبض
 كان ولما ، الدعو  أوراة من سند أو بيان بغير مرسالً  المحاكمة جلسة بمحضر ورد فقد سديد

 ماديات ومعه المته  ضبط قد األول تاإلثبا شاهد وكان ، الجريمة تالز  حالة بالجريمة التلبس
 العامة النيابة بتحقيقات بذلك تةصيالً  المته  وأقر لها بارتكابه له أقر قد المته  وكان ، الجريمة

 على  فيه المطعون الحك  وكان ، ذلك كان لما" .  المذكور الدف  رفض معه يتعين مما
 من وماهيتها وتوقيتها الطاعن قبل ذتاتخ التي اإلجراءات ماهية يستظهر ل   المتقد  السياة
 في حقها مد  يتبين حتى باتخاذها أمرت التي والسلطة ، عدمه من للحرية مقيدة كونها حيث
 واالعتبارات األسباب يورد أن دون صحيحاً  ت  الطاعن على القبض أن إلى خل  ث  ، بها األمر
 أمره ينحس  أن قبل المطلوب لىع مصادرة يمثل هذا في الحك  ف ن ، التقرير هذا تسوغ التي
 نصت قد الدستور من 31 المادة من األولى الةقرة ن  بجن ذلك ، التسبيب في قصوره فوة
 حالة عدا وفيما ، تمس ال مصونة وهى طبيعي حة الشخصية الحرية "      -ع أن على

 من منعه وأ ، قيد بجي حريته تقييد أو حبسه أو تةتيشه أو أحد على القبض يجوز ال التلبس
 من األمر هذا ويصدر ، المجتم  أمن وصيانة التحقية ضرورة تستلزمه بجمر إال التنقل

المخت  القاضي
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 الحرية على يرد قيد أي أن الن  هذا مؤد  وكان ،"  القانون ألحكا  وفقاً  وذلك العامة النيابة أو
 إال إجراؤه يجوز ال ، كذلك كونه حيث من لإلنسان المقدسة الطبيعية الحقوة من بوصةها الشخصية

 من وكان ، مختصة قضا ية جهة من ب ذن أو قانوناً  به معر  هو كما التلبس حاالت من حالة في
 الضبط مجمور يتحقة أن تستوجب التلبس حالة أن  النقض محكمة  المحكمة هذه قضاء في المقرر

 ذلك عن يغنيه وال ، حواسه من بحاسة اكهاب در  أو ، بنةسه بمشاهدتها الجريمة قيا  من القضا ي
 ل  هو مادا  ، نةسه على يقر متهماً  أو كان شاهًدا الغير من النقل أو الرواية طرية عن نبج تلقى

 أمر التلبس حالة لقيا  كةايتها تقدير وأن ، وقوعها عن بذاته ينبئ آثارها من أثر يشهد أو يشهدها
 واالعتبارات األسباب تكون بجن مشروط ذلك أن إال ب،معق دون الموضوع محكمة لتقدير موكول
 ما وكان ، إليها انتهت التي النتيجة إلى تؤد  ألن صالحة التقدير هذا المحكمة عليها بنت التي
 لواقعة بيانه في أو القبض ببطالن الدف  على رده معرض في سواء فيه المطعون الحك  أورده

 سبيل على المبينة التلبس حاالت من حالة في شوهدت ةالجريم أن على يدل ما فيه ليس الدعو 
 تحريات عنه أسةرت ما مجرد ذلك في يجزئ وال ، الجنا ية اإلجراءات قانون من 31 بالمادة الحصر
 الضابط مادا  تزويًرا ارتكب أنه على بذاته يدل ال ، الشرطة بكمين الطاعن ضبط أن كما ، الشرطة

 لعد  الطاعن على القبض يبرر ما يوجد وال ، حواسه من بحاسة ركهايد ول  بنةسه الجريمة يشاهد ل 
 تبيح التي التلبس حالة بها وتتوافر الجريمة وقوع عن بذاتها تنبئ التي الخارجية المظاهر توافر

 في عول قد فيه المطعون الحك  وكان ، ذلك كان لما.  والتةتيش القبض القضا ي الضبط لمجمور
 ضبط وهى ، ببطالنه المدفوع للقبض التالية اإلجراءات من المستمد لدليلا على باإلدانة قضا ه
...  رق  العسكرية الخدمة وشهادة...  رق  الشخصية للبطاقة ضو يتين وصورتين المزور السةر جواز
 ذلك عن يغنى وال ، يبطله بما الطاعن دفاع على الرد في البيان قاصر يكون ف نه ، س 15 نموذ 

 بعضاً  بعضها يكمل متساندة ضما   الجنا ية المواد في األدلة إذ ، أخر  أدلة من  الحك أورده ما
التعر  على مبلغ األثر  تعذر استبعد أو أحدها سقط إذا بحيث المحكمة عقيدة تتكون مجتمعة ومنها

الذ  كان للدليل الباطل في الرأي الذ  انتهت إليه المحكمة أو ما كانت تقضى به لو أنها تةطنت 
لى أن هذا الدليل غير قا   . لما كان ما تقد  ، ف نه يتعين نقض الحك  المطعون فيه واإلعادة ، إ

  دون بحث باقي أوجه الطعن .
 

 ددددددددددددددددد
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 معه شاهده الذي الجريمة وجس  المته  وتسلي  إحضار القضا ي الضبط مجموري لغير
 الحبس فيها الجا ز الجنح أو الجنايات في قضا ي ضبط مجمور أقرب إلى عليه يحتوي ما أو

 32 ، 32 المادتان.  تلبس حالة في الجنحة أو الجناية كانت متى.  الحبس أو االحتياطي
 . إجراءات

 الملوث المحقن ومعه واقتياده شديد إعياء حالة في الطاعن على الناس آحاد تحةظ
 . صحيح.  مادي عرضت.  القضا ي الضبط مجمور إلى بجواره الموجود

 . التلبس حالة لقيا  الجريمة وقوع عن تنبئ خارجية مظاهر وجود كةاية

 . سا غاً  مادا .  موضوعي.  التلبس حالة قيا  تقدير
            

 

 الضبط مجموري لغير أجازتا الجنا ية اإلجراءات قانون من 32 ، 32 المادتان كانت لما
 مجمور أقرب إلى المته  وتسلي  إحضار العامة السلطة لرجا من أو الناس آحاد من القضا ي
 على الحبس أو االحتياطي الحبس فيها يجوز التي الجنح أو الجنايات في القضا ي للضبط
 على السلطة هذه وتقتضى ، تلبس حالة في الجنحة أو الجناية كانت متى ، األحوال حسب
 أو معه شاهده الذي الجريمة وجس  لمته ا على التحةظ الناس آلحاد يكون أن  المتقد  السياة

 على تلك بالسلطة للقيا  والزماً  ضرورياً  اإلجراء ذلك بحسبان ، الجس  هذا على يحتوي ما
ذ ، القضا ي الضبط مجمور إلى يسلمه كيما وذلك ، القانون استنه الذي النحو  ، ذلك كان وا 
 واقتياده الطاعن على تحةظهما نم الناس آحاد من بوصةهما األوالن الشاهدان فعله ما وكان
 داخل المياه دورة أرضية على ُملقى شاهداه أن بعد  بجواره ُوِجد   الذي الملوث المحقن ومعه

  يعدو ال حدث بما إبالغهما ومن القضا ي الضبط مجمور إلى  شديد إعياء حالة وفى المركز
 حالة لقيا  يكةي نهأ المقرر من وكان ، مادي تعرض مجرد يكون أن  القانون صحيح في

 من الثابت وكان ، الجريمة وقوع عن بذاتها تنبئ خارجية مظاهر هناك تكون أن التلبس
 استناداً  التلبس حالة قيا  إلى انتهى أنه  المتقد  النحو على الحك  مدونات

 

 الموجـز -2

 القاعدة



 

 311 الب  

 حيحالص معينها لها أن الطاعن يماري ال سا غة عناصر من الخصو  هذا في أورده ما إلى
 بعد أو ، ارتكابها وقت بها وتحيط الجريمة تالبس التي الظرو  تقدير وكان ، األوراة من

 عليها معقب دون الموضوع لمحكمة موكوالً  أمراً  التلبس حالة لقيا  كةايتها وتقدير ارتكابها
 يالت النتيجة إلى تؤدي ألن صالحة التقدير هذا عليها بنت التي واالعتبارات األسباب مادامت
 .  مقبوالً  يكون ال الصدد هذا في الطاعن يثيره ما ف ن ث  ومن ، إليها انتهت

 
 

 ددددددددددددددددد

 

 التلبس أحوال في إال الحاضر المته  على القضا ي الضبط مجمور قبض جواز عد 
 .  إجراءات 33 المادة.  أشهر ثالثة على تزيد مدة بالحبس عليها المعاقب بالجنح

 قانون من 21 ، 11 بالمادتين المؤثمة مسكر أو مخدر تجثير تحت سيارة قيادة جريمة
   ؟ عقوبتها.  المعدل 1923 لسنة 11 رق  المرور

 بالمادة المؤثمة بيِّن سكر حالة في عا  محل في أو عا  مكان في الضبط جريمة
  ؟ عقوبتها.  الخمر شرب بحظر 1921 لسنة 13 رق  القانون من السابعة

 عليه القبض فيها يجوز التي الحاالت في للمته  القضا ي الضبط مجمور تةتيش جواز
 . إجراءات 31 المادة.  قانوناً 

 . إجراءات 31 المادة.  مرتكبها شخ  ال الجريمة تالز  صةة التلبس

 سلطة رقابة تحت.  بداءةً  الضبط لرجل.  توافرها عد  أو التلبس حالة توافر تقدير
شرا  التحقية  ؟ ذلك شرط.  وضوعالم محكمة وا 

 ويبدو الخمر را حة فمه من تةوح اتزان عد  حالة في للسيارة قيادته حال الطاعن وجود
 ذلك في يقدح ال.  صحيح.  ضبطه بعد عليه والقبض استيقافه.  بيِّن سكر حالة في أنه عليه
 ؟ ذلك وعلة أساس.  المرور قانون من 11 المادة ن 
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 لحصوله  والتةتيش القبض ببطالن الطاعن من المبد  للدف  عرض قد الحك  كان لما
 أن الحظ الضابط أن إلى استناداً  واطرحه  التلبس حالة توافر لعد  القانون أحكا  خال  على

 حالة في أنه الحظ استيقافها وحال ، متزنة غير بطريقة تسير الطاعن يقودها كان التي السيارة
 اإلجراءات قانون من 33 المادة وكانت ، ذلك كان لما.  الخمر  حةرا فمه من وتةوح بيِّن ُسكر

 بصةة بالجنح التلبس أحوال في المته  على القبض القضا ي الضبط لرجل أجازت قد الجنا ية
ذ ، أشهر ثالثة على تزيد مدة بالحبس عليها يعاقب القانون كان إذا عامة  قيادة جريمة كانت وا 
 ثالثة عن تقل ال مدة الحبس عقوبة القانون لها ربط قد كرمس أو مخدر تجثير تحت سيارة
 ، 11 المادتين بحك  أخذاً  إحداهما أو الغرامة عقوبة إلى باإلضافة سنة على تزيد وال أشهر
 عا  مكان في يضبط من جريمة وكانت ، المعدل 1923 لسنة 11 رق  المرور قانون من 21
 أسبوعين عن تقل ال مدة الحبس عقوبة القانون هال ربط قد بيِّن سكر حالة في عا  محل في أو
 وفقاً  جنيه ما ة تجاوز وال جنيهاً  عشرين عن تقل ال التي الغرامة أو أشهر ستة عن تزيد وال

 قانون كان ولما ، الخمر شرب بحظر 1921 لسنة 13 رق  القانون من السابعة المادة لن 
 يجوز التي األحوال في أنه على منه 31 المادة في عامة بصةة ن  قد الجنا ية اإلجراءات

 كان كلما بجنه اعتباراً  يةتشه أن القضا ي الضبط لمجمور يجوز ، المته  على القبض فيها
 كان أياً  صحيحاً  عليه المقبوض على إجراؤه ُخِول من يجريه الذي التةتيش كان صحيحاً  القبض
 أن المقرر من وكان ، الن  ابه ورد التي الصيغة لعمو  وذلك ، منه الغرض أو القبض سبب

 شخ  ال ذاتها الجريمة تالز  صةة الجنا ية اإلجراءات قانون من 31 المادة لن  وفقاً  التلبس
 التي البحتة الموضوعية األمور من هو توافرها عد  أو التلبس حالة توافر تقدير وأن ، مرتكبها
 تحت التحقية سلطة لرقابة خاضعاً  تقديره يكون أن على القضا ي الضبط لرجل بداءةً  توكل

 التي النتيجة دامت ما ، معقب بغير  عليها المعروضة الوقا   وفة  الموضوع محكمة إشرا 
 الحك  كان ولما ، حكمها في أثبتتها التي والوقا   المقدمات م  منطقياً  تتةة إليها انتهت

 تصر  بشجن نوظ ريب من الضبط رجل انتاب ما سلي  منطة في استخل  قد فيه المطعون
 را حة فمه من تةوح ذلك عقب وجده حيث اتزان عد  حالة في للسيارة قيادته حال الطاعن
  سكر حالة في أنه عليه ويبدو الخمر
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 كما ، الوض  هذا حقيقة عن والكش  للتحري السيارة استيقا  تبيح األمارات هذه مثل ف ن ، بيِّن
 ، بيِّن سكر بحالة عا  مكان في التواجد جريمتي ارتكب قدو  ، ضبطه بعد عليه القبض له يحة
 عليه نصت ما ذلك في يقدح وال ، تلبس حالة في مسكر أو مخدر تجثير تحت سيارة وقيادة
 بتطبيقه المختصة للجهة إجراءات محض أوردته ما إن إذ ، المرور قانون من 11 المادة
 أو معينة لمدة إلغا ها أو إدارياً  الرخصة كسحب بها الواردة التدابير من أي التخاذ توصالً 
 قا د للمته  الخيار يكون أن يعقل ال أنه عن فضالً  ، منها كل بشروط جاء ما على نها ياً 

 تكون بما المخدر تجثير تحت المركبة قيادته على الكافية الدال ل حقه في توافرت ما إذا المركبة
 القانون أن بقاعدة الصدد هذا في المحاجة تصح ال أنه إلى هذا ، تلبس حالة في الجريمة معه

طاراً  وقيداً  عليه استثناءً  وتعتبر العا  القانون يقيد الخا   قانون أن ذلك ، وتجويله تةسيره في وا 
 إنما  منه وجزًءا له روافداً  تعد والتي  المرور كقانون  الخاصة الجنا ية والقوانين العقوبات

 األسلوب باعتباره الجنا ية اإلجراءات قانون ينتمي وكذلك ، العا  القانون إلى جميعها تنتمي
 والثاني موضوعي جنا ي قانون األول بجن القول صح ث  ومن ، العقوبات قانون لتطبية الةني
 رداً  التلبس حالة توافر على تدليالً  الحك  أورده ما وكان ، ذلك كان لما.  إجرا ي جنا ي قانون
 هذا في الحك  على النعي ف ن،  القانون وصحيح ويتةة وسا غاً  كافياً  الطاعن به دف  ما على

 .  محله غير في يكون القانون تطبية في الخطج أو بالقصور الصدد
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وجوب تقدي  إقرار شهري عن الضريبة المستحقة من المسجلين بمصلحة الضرا ب 

 نتهاء شهر المحاسبة . أساس ذلك ؟خالل الثالثين يومًا التالية ال

جريمة التهرب من الضريبة على المبيعات التي مبناها بي  السلعة أو تقدي  الخدمة دون 
اإلقرار عنها لمصلحة الضرا ب . جريمة مستمرة . ال تبدأ مدة سقوطها إال من التاريخ الذي 

جريمة وقتية والقضاء بانقضاء  تنتهي فيه حالة االستمرار . انتهاء الحك  المطعون فيه إلى أنها
الدعو  الجنا ية فيها لمضى ثالث سنوات من وقت وقوعها حتى أول إجراء تحقية صدر في 

 الدعو  . خطج في تطبية القانون . أساس وأثر ذلك ؟

 
 

لما كانت النيابة العامة أسندت للمطعون ضده أنه في غضون شهر سبتمبر سنة 
ه مسجاًل خاضعًا ألحكا  الضريبة العامة على المبيعات ، بصةت 1111حتى مايو سنة  1993

، تهرب من أداء تلك الضريبة المقررة قانونًا ، والمبينة قدرًا باألوراة ، والمستحقة على مبيعاته 
من نشاطه في تصني  المنظةات ، وذلك بتقديمه النشاط دون اإلقرار عنه وسداد الضريبة 

 3،  31/1،  11،  3/1،  1/1ة ، وطلبت عقابه بالمواد المستحقة على النحو المبين باألورا
من قانون الضريبة العامة  1991لسنة  11من الةقرة الثانية من القانون رق   33/1،  33/1، 

فقضت محكمة أول درجة حضوريًا بمعاقبة المطعون  1 1991لسنة  91المعدل بالقانون رق  
لزا مه بالضريبة المستحقة بمبلغ ..... جنيه ، ضده بالحبس لمدة ثالثة أشهر م  الشغل ، وا 

عن كل أسبوع تجخير أو جزء منه من تاريخ االستحقاة وحتى  %1/1والضريبة اإلضافية بواق  
ذ استجن  المطعون ضده وهي ة قضايا الدولة ، فقضت محكمة ثاني درجة  تاريخ السداد ، وا 

هي ة قضايا الدولة لرفعه من غير أواًلع بعد  قبول است نا   –حضوريًا بحكمها المطعون فيه 
ثانيًاع وفى الموضوع بتعديل الحك  المستجن  واالكتةاء بتغري  المطعون ضده  1ذي صةة 

لزامه بجداء   خمسة آال  جنيه وا 

 

 ايرب ضريبي
 الموجـز 

 القاعدة
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الضريبة المستحقة لمصلحة الضرا ب على المبيعات وقدرها ...... جنيه ، والضريبة اإلضافية 
لما  1كل أسبوع تجخير أو جزء منه من تاريخ االستحقاة حتى تاريخ السداد  عن %1/1بواق  

 1991لسنة  11من قانون الضريبة العامة على المبيعات رق   11كان ذلك ، وكانت المادة 
، أوجبت على كل مسجل بمصلحة الضرا ب أن يقد   1991لسنة  91المعدل بالقانون رق  

حقة على النموذ  المعد لهذا الغرض خالل الثالثين يومًا التالية إقرارًا شهريًا عن الضريبة المست
النتهاء شهر المحاسبة ، وكان الن  المنطبة على واقعة الدعو  هو الةقرة الثانية من المادة 

من القانون سال  الذكر ، والتي تن  على أن يعد تهربًا من الضريبة ويعاقب عليه  33
بي  السلعة أو استيرادها أو  -1 11111دة السابقة ما يلى بالعقوبات المنصو  عليها في الما

تقدي  الخدمة دون اإلقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة ، وكانت جريمة التهرب من الضريبة 
على المبيعات التي مبناها بي  السلعة أو تقدي  الخدمة دون اإلقرار عنها لمصلحة الضرا ب 

حالة االستمرار التي تنش ها إرادة المته  أو تتدخل في  هي جريمة مستمرة تظل قا مة ما بقيت
تجددها وما بقى حة الخزانة في المطالبة بالضريبة المستحقة قا مًا ، وال تبدأ مدة سقوطها إال 
من التاريخ الذ  تنتهى فيه حالة االستمرار، ف ن الحك  المطعون فيه إذ انتهى في مدوناته إلى 

الجريمة التي اقترفها المطعون ضده خالل الةترة من شهر سبتمبر انقضاء الدعو  الجنا ية عن 
لمضى ثالث سنوات من وقت وقوعها حتى أول إجراء  1992حتى أغسطس سنة  1993سنة 

تحقية صدر في الدعو  على اعتبار أنها جريمة وقتية ، يكون مخط ًا في تطبية القانون بما 
الذ  يلز  المطعون ضده بجدا ه لمصلحة  يوجب نقضه نقضًا جز يًا وتصحيحه بجعل المبلغ

مبلغًا  1111حتى مايو سنة  1993الضرا ب على مبيعاته خالل الةترة من شهر سبتمبر سنة 
 .قدره ..... جنيه باإلضافة إلى ما قضى به من عقوبات أخر  
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 منه  تلقاها التي المبالغ فيه عونالمط الحك  صدور بعد عليه  للمجني الطاعن رد      
 واستثمارها لتوظيةها الجمهور من أموال تلقى جريمة على العقاب من إعةاؤهع  أثره.  لتوظيةها

 ؟ ذلك أساس.  ردها عن واالمتناع القانون أحكا  خال  على

 

 هالتوظية الجمهور من أموال تلقى بجريمة الطاعن دان فيه المطعون الحك  كان لما        
 ، 1/1 بالمواد عليها المعاقب ، ردها عن واالمتناع القانون أحكا  خال  على واستثمارها

 األموال تلقى مجال في العاملة الشركات بشجن 1922 لسنة 131 رق  القانون من 11 ، 11/1
 الدعو  وتنقضيع "  أنه على نصت قد القانون هذا من 11/1 المادة وكانت ، الستثمارها
 إعةاء وللمحكمة ، التحقية أثناء ألصحابها المستحقة المبالغ برد المته  بادر اإذ الجنا ية
 قد الطاعن وكان ، ذلك كان لما" .  الدعو  في نها ي حك  صدور قبل الرد حصل إذا الجاني

 وفة ، منه  تلقاها قد كان التي المبالغ  فيه المطعون الحك  صدور بعد  عليه  للمجني رد
  المحكمة هذه أما   31/9/1111 بجلسة بمحضر عليه  المجني عن وكيل إقرار من الثابت
 تةيد العقاري الشهر من موثقة بشهادة والمؤيد ، واإلقرار الصلح له يبيح خا  توكيل بموجب
 تقضي المحكمة هذه ف ن ث  ومن ، دعواه  عن وتنازله  الطاعن م  عليه  المجني تصالح
 . الطاعن لطلبات وال الطعن أسباب لنظر بعد من لمح وال ، العقاب من الطاعن ب عةاء

 

 ددددددددددددددددد
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 ( 22/18/2812ق جلسة  66لسنة  66210) الطعن رقم 

 الموجـز

 القاعدة
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الطاعن على الحك  عد  بيانه االس  الثالثى ألعضاء الهي ة التى أصدرته . غير  ينع
والهي ة التى أصدرته واس  عضو مجد . طالما أن الحك  قد أورد في ديباجته اس  المحكمة 

النيابة وأمين السر وال ينازع الطاعن في صدوره من الهي ة التى سمعت المرافعة ومن قضاة له  
 والية الةصل في الدعو  .

 

لما كان الحك  المطعون فيه قد أورد في ديباجته أنه صدر من محكمة جنايات ..... 
عضو النيابة وأمين السر بما ال محل للنعى عليه واشتمل على بيان الهي ة التى أصدرته واس  

بشى في هذا الخصو  خالفًا لما يزعمه الطاعن بجسباب طعنه ، هذا فضاًل عن أنه ال جدو  
للنعى على الحك  عد  بيانه االس  الثالثى ألعضاء الهي ة التى أصدرته طالما أن الطاعن ال 

رافعة ، ومن قضاة له  والية الةصل في يمار  في أن الحك  صدر من الهي ة التى سمعت الم
 الدعو  .

  

 ددددددددددددددددد
 

 

خطج الحك  في ذكر مادة العقاب. ال يبطله . مادا  قد وص  الةعل وبيَّن الواقعة 
المستوجبة للعقوبة بيانًا كافيًا وقضى بعقوبة ال تخر  عن حدود المادة الواجبة التطبية. لمحكمة 

طاعن بصدور حك  بعد  دستورية مادة العقاب الواردة خطًج. غير النقض تصحيحه. نعى ال
 ؟ . علة ذلك مجد

 . مثال

 حمم
 الديباجة بياناتأوال:  

 

 القاعدة

 ( 7/6/2812جلسة  - ق 02لسنة  626) الطعن رقم 

 موجـزال

 اسبيبه . اسبيب غير معيبثانيا: 
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لما كانت الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة أخذًا من أسباب الحك  االبتدا ي 
المؤيد ألسبابه والمكمل والمعدل بالحك  المطعون فيه ، أن الطاعن تهرب من أداء الضريبة 

امه ببي  سلعة دون أن يقد  إقرارًا ضريبيًا بشجنها ويسدد الضريبة المستحقة على ذلك النشاط  بقي
من قانون الضريبة العامة على  33والبند ثانيًا من المادة  33/1األمر المعاقب عليه بالمادة 

 ، وليس 1991لسنة  91المعدل بالقانون رق   1991لسنة  11المبيعات الصادر بالقانون رق  
من القانون سال  الذكر ، كما ورد خطج بالحك  المطعون فيه ،  33البند سادسًا من المادة 

وكان من المقرر أن الحك  ما دا  قد وص  الةعل وبيَّن الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا كافيًا ، 
ب ال وقضى بعقوبة ال تخر  عن حدود المادة الواجبة التطبية ، ف ن خطجه في ذكر مادة العقا

يبطله ، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطج الذي وق  فيه الحك  وذلك باستبدال البند ثانيًا 
من ذات  33المعدل بالبند سادسًا من المادة  1991لسنة  11من القانون رق   33من المادة 

جراءات الطعن أما  محكمة النقض رق   31القانون ، عماًل بن  المادة  من قانون حاالت وا 
، ومن ث  ال يجد  الطاعن ما أثاره  في مذكرته المقدمة خالل فترة حجز  1959لسنة  52

ة بجلسة  12لسنة  111الدعو  للحك   من صدور حك  المحكمة الدستورية في الدعو  رق  
،  1991لسنة  11من القانون رق   33بعد  دستورية البند سادسًا من المادة  2/3/1113

من القانون ذاته على واقعة الدعو  ، فضاًل عن عد  تقدي   33المادة النطباة البند ثانيًا من 
الطاعنة للمحاكمة عن جريمة تقدي  بيانات خاط ة عن المبيعات وظهرت فيها زيادة تجاوز 

 عما ورد باإلقرار التي ُقضى بعد  دستوريتها . 11%

 

 ددددددددددددددددد

 

 

ل  يكن . متى انقضت مدة اإليقا  ول   اعتبار الحك  المشمول ب يقا  التنةيذ كجن
 يصدر خاللها حك  ب لغا ه . أساس وأثر ذلك ؟

 القاعدة

 ( 0/6/2812ق جلسة  2لسنة  21767) الطعن رقم 

 الموجـز

  ق  انفيذ الحممثالثا: 



 

 311 حمم 

 مثال .

 
 

 م  بالحبس الطاعن بمعاقبة 3/1/1111 بتاريخ صدر فيه المطعون الحك  كان لما       
 تاريخ من تبدأ سنوات ثالث لمدة العقوبة تنةيذ ب يقا  المحكمة وأمرت واحدة سنة لمدة الشغل
لزا  المدنية الدعو  قبول وبعد ،  صدوره  المادة وكانت،  ذلك كان لما.  المصاري  رافعتها وا 

 خاللها في يصدر ول  اإليقا  مدة انقضت إذاع "  أنه على تن  العقوبات قانون من 59
 ن ال وبهذا. " ،  يكن ل  كجن الحك  ويعتبر بها المحكو  العقوبة تنةيذ يمكن فال ب لغا ه حك 
 متى ، يكن ل  كجن واعتبره التنةيذ ب يقا  المشمول للحك  أثر كل أعد  قد يكون المشرع ف ن

ذ،  ب لغا ه حك  خاللها يصدر ول  اإليقا  مدة انقضت  شمل قد فيه المطعون الحك  كان وا 
 ول  3/1/1119 في انقضت سنوات ثالث لمدة باإليقا  الطاعن على بها قضى التي العقوبة
 الحك  ف ن – المرفة العامة النيابة كتاب من ثبت ما على – ب لغا ه حك  خاللها في يصدر

 غير بات أن بعد عليه الطعن لذلك تبعاً  ويسقط،  يكن ل  كجن اعتبر قد يكون فيه المطعون
 . موضوع ذي

 

 

 ددددددددددددددددد
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 ( 6/2/2812ق جلسة  67لسنة  61227) الطعن رقم 
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.  فيها لالتجار بينه  شركة بضاعة لشراء آخر من المال من مبلغاً  شخ  استال 
 عد .  أمين يد تعتبر عليه يده.  عليه المتةة الغرض في المبلغ الستعمال عنه وكيالً  اعتباره
ضافته لصاحبه المبلغ رد دون البضاعة شرا ه  المادة عليه تنطبة.  أمانة خيانة.  لملكه وا 
 . عقوبات 331

 . مثال

 

 بالمجنى تربطه التي العالقة بجن الطاعن لدفاع عرض قد فيه المطعون الحك  كان لما
 السيارات قط  تجارة في لتوظيةها الدعو  موضوع المبالغ تسل  وأنه ، مدنية عالقة عليه 

 محل قديةالن المبالغ استل  أنه من العامة النيابة بتحقيقات المته  أقر"..  بقوله واطرحه
 له  بتسليمها يق  ل  أنه إال ، لحسابه  لتشغيلها وذلك ، عليه  المجنى من األمانة إيصاالت

 تسل  من المته  قبل ثابتة التبديد جريمة أركان أن نجد وبذلك ، النقدية المبالغ لتلك طلبه  عند
 العقد وهذا ، الوكالة عقد وهو األمانة عقود من عقد بموجب األمانة إيصاالت موضوع المال
 ، لنةسه واختلسها العقوبات قانون من 331 المادة في الحصر سبيل على المذكورة العقود من

 المسل  المال توصيل عد  من ثابت فذلك الضرر بشجن أما اكتمل قد المادي الركن يكون وبهذا
 يقينياً  ثبوتاً   المته قبل ثابتة التهمة تكون تقد  ما جماع ومن ، طلبه حين مالكه إلى المته  إلى
 دفاع أثاره ما وأن ، العقوبات قانون من 331 المادة لن  وفقاً  لمعاقبته يكةى بما المحكمة لد 

 ما وأن ، عليه والمجنى المته  بين مدنية عالقة أية وجود يثبت فل  العالقة مدنية من المته 
 يكةى الحك  أورده الذ  ذاوه ،"  المحكمة عنه تلتةت الدفاع دروب من درباً  يعد المته  به دف 
 اتةة إذا أنه المقرر من أنه ذلك ، اطراحه به ويسوغ الشجن هذا في الطاعن دفاع على الرد في

  وتسل  فيها لالتجار بينهما شركة بضاعة شراء على آخر م  شخ 

 أمانة خيانة
 الموجـز ــ1

 القاعدة
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 طلبه عند صاحبه ىإل المبلغ يرد ول  البضاعة هذه يشتر ول  الغرض لهذا المال من مبلغاً  منه
 الغرض في الستعماله عنه وكيالً  بصةته كان إنما شريكه من المبلغ تسلمه ألن ، مبدداً  ُعد

 الصةة بهذه إليه المسل  المبلغ في تصر  ف ذا ، أمين يد تعتبر فيده عليه كالهما اتةة الذ 
 . عقوبات 331 المادة عليه تنطبة لألمانة خا ن مبدد فهو ملكه إلى وأضافه

 

 ددددددددددددددددد
 

 

التسلي  في جريمة خيانة األمانة . يستوي حصوله من المجني عليه أو من شخ  
 آخر قا  بالتسلي  لحسابه .

 

 

من المقرر أنه ال يشترط في التسلي  باعتباره عنصرًا في جريمة خيانة األمانة أن يكون 
نما يستو  أن يكون حاصالً  منه أو من شخ  آخر قا   حاصاًل من ذات المجنى عليه ، وا 

بالتسلي  لحسابه ، ف نه ال جدو  مما يثيره من أن المال ل  يسل  إليه من شخ  المجنى عليه 
 ، ألن ذلك بةرض صحته غير مؤثر في قيا  الجريمة .

 

 ددددددددددددددددد

 

 جهاز الزوجية من القيميات . مؤد  ذلك ؟            

والت على سبيل الوديعة وامتناعه عن تسليمها دون حة في تسل  الطاعن المنق           
. ال يغير من ذلك  احتباسها . يوفر فى حقه سوء القصد وتتوافر به أركان جريمة خيانة األمانة

 رده قيمة المصاغ الذهبي . علة ذلك ؟

 ( 21/2/2812ق جلسة  2لسنة   26826) الطعن رقم 
 

 الموجز ــ2

 القاعدة

 ( 28/6/2812ق جلسة  6لسنة  2767) الطعن رقم 
 

 الموجـز ــ3
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التى يقو  بعضها مقا   من المقرر أن جهاز الزوجية من القيميات وليس من المثليات        

بعض ، وكان الحك  المطعون فيه قد استخل  أن الطاعن تسل  المنقوالت الموضحة بالقا مة 
على سبيل الوديعة وظل ممتنعًا عن تسليمها إلى المدعية بالحقوة المدنية إلى ما بعد صدور 

وافر سوء القصد الحك  االبتدا ى بمعاقبته ودون أن ينهض له حة في احتباسها ، مما يكةى لت
في حقه ، وتتوافر به أركان جريمة خيانة األمانة على ما هى معرفة به قانونًا ، وال يؤثر على 

 قيامها رده قيمة المصاغ الذهبى ألنه ملز  أصاًل برده بعينه .

 

 

 ددددددددددددددددد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القاعدة

 ( 22/6/2812ق جلسة  2لسنة  27167) الطعن رقم 
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اء ببطالن تكوين مجلس الشعب . ال يرتب انهيارًا دستوريًا أو إسقاط ما أقره القض

المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذه من إجراءات سابقة حتى تاريخ نشر الحك  بعد  دستورية 
قانون تشكيله في الجريدة الرسمية . بقاؤها صحيحة ونافذة . ما ل  تلغ أو تعدل أو يقضى بعد  

 دستوريتها .

 

من المقرر أن القضاء ببطالن تكوين مجلس الشعب إلجراء انتخاب أعضا ه بناء على 
ن  تشريعي ثبت عد  دستوريته ال يؤد  إلى وقوع انهيار دستوري ، وال يستنتج إسقاط ما أقره 
المجلس من قوانين وقرارات ، وما اتخذه من إجراءات خالل الةترة السابقة وحتى تاريخ نشر 

تورية قانون تشكيله في الجريدة الرسمية ، بل تظل تلك القوانين والقرارات الحك  بعد  دس
واإلجراءات قا مة على أصلها من الصحة ، ومن ث  تبقى صحيحة ونافذة ، وذلك ما ل  يتقرر 
إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستوريًا أو يقضى بعد  دستورية نصوصها التشريعية 

 ورية العليا .بحك  من المحكمة الدست

 
 

 ددددددددددددددددد

 

 

 

 ( 11/2/2812ق جلسة  08لسنة  6706) الطعن رقم 
 

 دسا ر

 
 

 الم جم

 

 القاعدة
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العبرة في تكيي  الواقعة بجنها جناية أو جنحة أو مخالةة . بالوص  الذ  تنتهى إليه 
المحكمة التي نظرت الدعو  . دون التقيد بالوص  الذ  رفعت به تلك الدعو  أو ما يراه 

   وفقًا لنوع الجريمة الذ  تقرره المحكمة .االتها . وذلك في صدد قواعد التقاد  التي تسر 

انقضاء مدة تزيد على ثالث السنوات من تاريخ رفض طلب وق  تنةيذ الحك  المطعون 
فيه الصادر في جنحة وحتى تاريخ نظر الطعن المقررة النقضاء الدعو  الجنا ية في مواد 

المطعون فيه والحك  بانقضاء الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاط  لهذه المدة . أثره ع نقض الحك  
الدعو  الجنا ية بمضي المدة . ال تجثير لذلك على الدعو  المدنية المرفوعة عنها . والتي ل  

 ؟ يطعن على الحك  الصادر فيها . علة ذلك

 مثال .

  

اقترفا لما كانت الدعو  الجنا ية قد أحيلت إلى محكمة الجنايات بوص  أن الطاعنْيِن 
[ بغير  ي قتل المجنى عليهما وجنحة إحراز سالحين أبيضين ] مطواة  سكينجناية الشروع ف

ترخي  إال أن محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه انتهت إلى أن الواقعة جنحة ضرب 
حراز سالحين أبيضين بغير ترخي  ، ودانت الطاعنين على هذا األساس طبقًا للمادة  بسيط وا 

لسنة  393مكررًا من القانون رق   15،  1/1مادتين من قانون العقوبات ، وال 131/13
( الملحة بالقانون األول م  تطبية المادة 1( من الجدول رق  )11المعدل والبند رق  ) 1953

من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في تكيي  الواقعة بجنها جناية أو  31/1
المحكمة التي نظرت الدعو  دون التقيد جنحة أو مخالةة هي بالوص  الذ  تنتهى إليه 

 بالوص  الذ  رفعت به تلك الدعو  أو ما يراه االتها  وذلك في صدد قواعد 

 

 دع ى جنائية 

 
 د الم جدم1

 لقاعدةا

 المدة بمضى انقضاؤهاأوال: 



 

 319 دع ي جنائية 

التقاد  التي تسر  وفقًا لنوع الجريمة الذ  تقرره المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الحك  المطعون فيه قد 
من أغسطس  3طاعنان بالطعن فيه بطرية االنقض في وقرر ال 1115من يونيه سنة  2صدر في 

وقد  كل منهما أسبابًا لطعنه في السادس من الشهر ذاته ، وقد نظر طلب وق  تنةيذ   1115سنة 
وفيها قضى برفض الطلب ،  1111من مايو سنة  2الحك  المطعون فيه أما  محكمة النقض بجلسة 

، ول  يتخذ في الدعو  أي إجراء من تاريخ  1111من أكتوبر سنة  12ث  تحدد لنظر الطعن جلسة 
رفض طلب وق  التنةيذ حتى تاريخ نظر الطعن بالجلسة األخيرة  وفة الثابت بمذكرة إدارة اإلجراءات 
الجنا ية بمحكمة النقض المرفقة بمل  الطعن  ف نه يكون قد انقضت مدة تزيد على ثالث السنوات 

مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاط  لهذه المدة ، ومن ث  تكون المقررة النقضاء الدعو  الجنا ية فى 
الدعو  الجنا ية قد انقضت بمضي المدة ، ويتعين لذلك نقض الحك  المطعون فيه فيما قضى به فيها 
والحك  بانقضاء الدعو  الجنا ية بمضي المدة . لما كان ذلك ، ول ن كان الواق  أنه ال تجثير في ذلك 

مدنية المرفوعة عنها فهي ال تنقضي إال بمضي المدة المقررة في القانون المدني ، إال على الدعو  ال
أنه لما كان الطاعنان ل  يطعنا على ما قضى به الحك  من تعويض في الدعو  المدنية والتزامًا بما هو 

            ثابت بتقريري الطعن ، ف ن المحكمة ال تعرض ألثر ما قضت به على الدعو  المدنية .      

 
 ددددددددددددددددد
 

مرور مدة تزيد على عشر السنوات المقررة النقضاء الدعو  الجنا ية في مواد الجنايات 
من تاريخ الطعن بالنقض على الحك  وحتى نظره دون اتخاذ أي إجراء قاط  لهذه المدة . أثره 

 ع انقضاء الدعو  الجنا ية بمضي المدة . 
 مثال .

 
 ب دانة الطاعن 1111من إبريل سنة  31ك  المطعون فيه صدر في لما كان الح

 بجناية إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود الخاصة المسماة ، فقرر بالطعن

 
 

 ( 16/18/2812ق جلسة  66لسنة  77278) الطعن رقم 

 د الم جم2

 القاعدة
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من يونيو  19، وقد  أسباًبا لطعنه بتاريخ  1111من مايو سنة  12فيه بطرية النقض بتاريخ 
الدعو  ل  يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ الطعن إلى أن نظرت بجلسة  ، بيد أن 1111سنة 
على ما يبين من كتاب إدارة النقض الجنا ي المرفة بمل  الطعن ، ف نه يكون  11/11/1111

قد انقضى مدة تزيد على عشر السنوات المقررة النقضاء الدعو  الجنا ية في مواد الجنايات 
المدة ، ومن ث  تكون الدعو  الجنا ية قد انقضت بمضي المدة دون اتخاذ أي إجراء قاط  لهذه 

 وهو ما يتعين القضاء به .

 

 ددددددددددددددددد

 

 تعيين تاريخ وقوع الجرا   . موضوعي . حد ذلك ؟

تعيين المحكمة تاريخ وقوع جريمتي استعمال النةوذ وتقدي  عطية وقبولها بطرية 
دات المطروحة أمامها باعتبارها بداية لمبدأ سريان الرأ  القانوني والبحث النظر  للمستن

المدة القانونية النقضاء الدعو  الجنا ية دون إجراء تحقية للوقو  على تاريخ تما  الجريمة 
 . يعيب الحك  .

 مثال .

 
 

وتقدي  ومنها جريمة استعمال النةوذ ،  -من المقرر أن تعيين تاريخ وقوع الجرا   عمومًا 
، وال رقابة  هو من األمور الموضوعية الداخلة فى اختصا  قاضى الموضوع -عطية وقبولها 

عليه فى ذلك لمحكمة النقض ، غير أن ذلك مشروط بجن يبني القاضى عقيدته فى هذا التعيين 
على الواق  الةعلى الذ  يثبت لديه بالبينة أو يستنتجه من قرا ن الدعو  وظروفها ال أن يبنيها 

ية أو نظرية بحتة ليس بينها وبين الواق  فعاًل أ َّ اتصال ، ف ن فعل غير على اعتبارات قانون
 مراع هذا الشرط فقد خر  بذلك من دا رة األمور الموضوعية إلى 

 

 ( 17/12/2812ق جلسة  66ة لسن 62207) الطعن رقم 

 

 القاعدة

 الموجز -3
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ميدان المباحث القانونية وعرض عمله من خطج أو صواب لرقابة هذه المحكمة  محكمة النقض  
لما كان ذلك ، وكان الواق  فى هذه الدعو  أن محكمة الموضوع ل  تعين تاريخ وقوع جريمة 
 استعمال النةوذ وتقدي  عطية وقبولها تعيينًا مستنًدا إلى دليل راج  إلى الواق  فعاًل ، بل عينته
تحكميًّا بطرية الرأ  القانونى والبحث النظر  متخذه من تسجيل عقود الةيالت الخمس بداية 
لمبدأ سريان المدة القانونية لسقوط الدعو  العمومية فى هذه الجرا   ، وال شك فى أن ذلك 
اعتبار نظر  ال اتصال بينه وبين حدوث الجريمة بالةعل ، وال بينه وبين التاريخ الحقيقى 

ثها ، وهذا الذ  انتهت إليه محكمة الموضوع وهو استنتا  بطرية الرأ  والتحك  على لحدو 
تحديد تاريخ وقوع الجريمة ومبدأ السقوط فيها ، وهو استنتا  منتزع ال من أمر واقعيِّ يدل على 
تحديد واقعيِّ لتاريخ وقوع الجريمة ومبدأ السقوط فيها بل من تقدير نظرّي وقانونّي ال اتصال 

نه وبين ما يكون قا مًا فى الواق  الخارجّي ، كما كان يتعين على محكمة الموضوع إجراء بي
تحقية فى الدعو  لكى تستجلى داللة استمرار إقامة إنشاءات وتوسعات وملحقات فى الةيلتين 
الخاصتين بالمطعون ضدهما الثامن والحاد  عشر للوقو  على ما إذا كانت الشركة المملوكة 

ده التاس  هى التى قامت بتنةيذ تلك اإلنشاءات والتوسعات والملحقات والتى للمطعون ض
، ومد  عالقة تلك األعمال بالنشاط اإلجرامى األساسى فى جرا    1111استمرت حتى عا  

استعمال النةوذ وتقدي  عطية وقبولها والتى قضى فيها بانقضاء الدعو  الجنا ية بمضى المدة ، 
تشكل استمرارًا للحالة الجنا ية والنشاط اإلجرامى بتدخل إرادة المطعون  وهل كانت تلك األعمال

ضده  من الثامن حتى الحاد  عشر فى الةعل المعاقب عليه تدخاًل متتابعًا متجددًا ، ألن مبدأ 
سقوط الدعو  العمومية يبدأ من تاريخ تما  الجريمة وليس من تاريخ ارتكاب السلوك اإلجرامى 

يمة وقتية ، أ  مستمرة ، أ  كانت تلك اإلنشاءات والتوسعات والملحقات سواء أكانت الجر 
الجديدة تشكل وحدة فى الغرض اإلجرامى لد  مرتكبيها  المطعون ضده  من الثامن حتى 
الحاد  عشر  وهو ما يجعل من األفعال المتعددة والمتجددة والمستمرة مشروعًا إجراميًا واحدًا 

ريخ وقوع الجريمة ، وتاريخ تما  النشاط اإلجرامى فيها ، وتحديد وأثر ذلك كله على تحديد تا
مبدأ السقوط فى الدعو  الجنا ية تحديًدا يتصل بالواق  اتصااًل فعلًيا مما يسمح بتطبية القانون 
ن كانت  على وجهه الصحيح بشجن قواعد انقضاء الدعو  الجنا ية ومبدأ السقوط فيها أما وا 

اريخ وقوع الجرا   سالةة البيان تحديدًا يستند إلى الواق  ول  تحدد محكمة الموضوع ل  تحدد ت
 تاريخ 
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نهاية النشاط اإلجرامى فى جرا   استعمال النةوذ ، وتقدي  عطية وقبولها ، ول  تجر تحقيقًا 
للوصول إلى ذلك ، ف ن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبية القانون على 

 واقعة كما صار إثباتها فى الحك  .ال

 

 ددددددددددددددددد

 
 

يداع األسباب في  مضيُّ أكثر من ثالث سنوات من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وا 
مواد الجنح حتى تاريخ نظر الطعن . دون اتخاذ أي إجراء قاط  لها . أثره ع انقضاء الدعو  

 . أساس وعلة ذلك ؟ مصادرة التكميليةالجنا ية بمضي المدة . شموله حتًما عقوبة ال

    مثال .

    
 

فقرر الطاعن  1112من يونيه سنة  13لما كان الحك  المطعون فيه صدر بتاريخ          
من  19وقد  أسباب طعنه في  1112من أغسطس سنة  11بالطعن فيه بطرية النقض في 

تاريخ الطعن بالنقض إلى أن ولكن الدعو  ل  يتخذ فيها أي إجراء منذ  1112يوليه سنة 
، ف نه يكون قد مضى ما يزيد على مدة ثالث  1111نظرت بجلسة األول من يوليو سنة 

السنوات المقررة النقضاء الدعو  الجنا ية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ إجراء قاط  
الشة الخا  لهذه المدة ، ف ن الدعو  الجنا ية تكون قد انقضت بمضي المدة بما في ذلك 

بالمصادرة باعتبار أن المصادرة هي عقوبة تكميلية قد تكون اختيارية أو وجوبية يقتضيها 
 1913لسنة  11النظا  العا  ، وقد تكون في الجرا   المنصو  عليها في قانون الجمارك رق  

 المعدل من قبيل التعويضات المدنية إذا ن  القانون على أن تؤول األشياء المصادرة إلى
خزانة الدولة كتعويض عما سببته الجريمة من أضرار ، وهى بهذا الوص  توفر للمجنى عليه 
 صةة المطالبة بها كتعويض وفى أن يتتب  حقه في ذلك أما  درجات 

 

ـ الموجز4  

 القاعدة

 (12/1/2812ق جلسة  02لسنة  6226)الطعن رقم 
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، ومن ث  يسر  في شجنها القواعد العامة في  القضاء المختلةة حتى في حالة الحك  بالبراءة
ت وال تقو  إال على الدعو  الجنا ية ، ومن ث  ف ن الحك  ببراءة المته  وانقضاء شجن العقوبا

الدعو  الجنا ية بمضي المدة يشمل حتًما عقوبة المصادرة التكميلية ، لما كان ما تقد  ، ف نه 
 يتعين نقض الحك  المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعو  الجنا ية بمضي المدة .

 

 ددددددددددددددددد
 

 

 

عد  جواز معاقبة المته  بواقعة غير الواردة بجمر اإلحالة أو طلب التكلي  
 بالحضور . أساس ذلك ؟

إجازة الشارع لكل من محكمة الجنايات والدا رة الجنا ية بمحكمة النقض إقامة الدعو  
الجنا ية على غير من أقيمت عليه  . أو عن وقا   أخر  غير المسندة إليه  فيها أو عن 

 جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها . استثناء . حد وأثر ذلك ؟

 مثال .

 

( من قانون اإلجراءات الجنا ية أنه ال يجوز 312من المقرر أنه طبقًا لن  المادة )
معاقبة المته  بواقعة غير التى وردت بجمر اإلحالة أو طلب التكلي  بالحضور ، إالَّ أنه ُأجيز 

فى حالة نظرها  –تثناء لكل من محكمة الجنايات والدا رة الجنا ية بمحكمة النقض من باب االس
لدواع  من المصلحة العليا والعتبارات قدرها  –الموضوع بناًء على نقض الحك  لثانى مرة 

الشارع نةسه ، أن تقي  الدعو  على غير من ُأقيمت عليه  أو عن وقا   ُأخر  غير المسندة 
 جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ، وال يترتب على  فيها إليه  أو عن

 

 ( 22/2/2812ق جلسة  2لسنة  22226) الطعن رقم 

 

 الموجـز ــ1

 القاعدة

 تحريكهاثانيا: 
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المندوب استعمال هذا الحة غير تحريك الدعو  الجنا ية أما  سلطة التحقية أو أما  المستشار 
لتحقيقها من بين أعضاء الدا رة التى تصدت لها ، ويكون بعد ذ للجهة التى تجر  التحقية 

تصر  فى األوراة حسبما يتراء  لها ، ف ذا ما رأت النيابة العامة أو المستشار حرية ال
المندوب إحالة الدعو  إلى المحكمة ، ف ن اإلحالة يجب أن تكون إلى محكمة ُأخر  ، وال 

 يجوز أن يشترك فى الحك  أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعو  .

 

 ددددددددددددددددد

 
لها عليها من ملكية          المجني عليها للمشغوالت الذهبية المسروقة . ال يؤثر فيها تحصُّ

 زوجها . علة ذلك ؟

استخال  الحك  ملكية المجني عليها للمسروقات . مقتضاه ع تحريك الدعو  ِقبل         
 المختلس دون القيد بشكو  الزو  . تنازله عنها . ال أثر له . 

 

 

جته الزمة وتت  في المنقول بالقبض أخذًا بجحكا  القانون المدني لما كانت هبة الزو  لزو 
، وكانت الحيازة في المنقول سند الملكية ، ف نه بةرض صحة ت حصُّل المجني عليها لتلك 
ذ كان الحك  قد استخل  من  المشغوالت الذهبية من زوجها ال يؤثر على ملكيتها لها ، وا 

ومن ث   -خالفًا لما ُيدَّع ى به بوجه الطعن  -مسروقات وقا   الدعو  ملكية المجني عليها لل
يضحى تحريك الدعو  ِقبل المختلس طليقًا من قيد شكو  الزو  ، وال أثر لتنازله  كذلك  على 
الدعو  ، ولو كانت تربطه عالقة زوجية بكل من المجني عليها والطاعنة األولى ، ويكون ما 

 ن ال على الحك  إن أعرض عنه .يثار في هذا الصدد دفعًا ظاهر البطال

 

 ددددددددددددددددد
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على عد  جواز  1921لسنة  31من قانون السلطة القضا ية رق   91الن  في المادة 
القبض على القاضي أو حبسه احتياطيًا إال بعد الحصول على إذن من اللجنة المنصو  

عمو  ن  الةقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون . ال يةيد تخصي   93عليها في المادة 
اإلجراءات الجنا ية بقصر قيد اإلذن على اإلجراءات الماسة بشخ  القاضى . مباشرة أ  
إجراء قبله قبل تما  صدور اإلذن الذي يتطلبه القانون . أثره ع بطالنه بطالًنا مطلًقا لتعلقه 

تحريك الدعو  الجنا ية ولصحة اتصال المحكمة بالنظا  العا  التصاله بشرط أصيل الز  ل
بالواقعة . على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نةسها . انسحاب ذلك البطالن إلجراءات 
التحقية . ما تعلة منها بشخصه وما ل  يكن منها ماسًا بشخصه . ال يصحح اإلجراء رضاء 

ه هذا النظر . صحيح . أساس القاضى به أو تنازله عن حصانته . التزا  الحك  المطعون في
 وعلة ذلك ؟

من عد  جواز اتخاذ اإلجراءات  1921لسنة  31من القانون رق   91خلو ن  المادة 
 غير الماسة بشخ  القاضى دون إذن اللجنة المختصة . مةاده ؟

 مثال .

 

لما كان الحك  المطعون فيه بعد أن استعرض أدلة الثبوت التى استندت إليها سلطة 
  ، خل  إلى القضاء ببراءة المطعون ضده من الته  المسندة إليه فى قوله ع " وحيث االتها

إن المحكمة تشير تمهيدًا لقضا ها فى الدعو  إلى أن المقطوع به لديها أن اإلقرار المحرر 
وأن تةتيش السيارة الخاصة التى  –بقوله واطم نان المحكمة  –بخط يد المته  قد صدر عنه 

ب ذن من سلطة تملكه وفى غير حاالت التلبس بالجريمة المنصو  عليها  يقودها ل  يكن
من قانون اإلجراءات الجنا ية ، وما كان ذلك التةتيش للسيارة الخاصة  31حصرًا فى المادة 

 وهى فى حيازة المته  بالطرية العا  ليت  بغير توافر أحد ذلك السندين أو أن يدف  إليه حالة 
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  دع ي جنائية 311

ضرورة بغير تةرقة بين كون السيارة محل الحيازة مملوكة أو غير مملوكة لحا زها ، وأن 
التةتيش فى واقعة الدعو  قد جر  استنادًا إلى رضا من المته  دليل ذلك اإلقرار المقد  والذ  
تراه المحكمة صادًرا عن إرادة حرة قبل إتما  التةتيش وأن ُمصدره على عل  بظرو  التةتيش 

من يريد إجراءه ال يملك ذلك قانونًا ، وقد نتج عن ذلك التةتيش استنادًا للرضا فى الجرا    وبجن
المتلبس بها موضوع أمر اإلحالة . وحيث إنه وترتيبًا على ما هو مستقر فى يقين هذه المحكمة 

ر يس محكمة من  –على النحو المتقد  ف نها ال تر  فى الرضا بالتةتيش الصادر من المته  
عن التنازل عن الحصانة القضا ية المقررة ألعضاء السلطة القضا ية إعمااًل لن   –لة ة ب ا

من قانون تلك السلطة المعدل الذ  جر  على أنه " فى غير حاالت التلبس ال  91المادة 
يجوز القبض على القاضى .... إال بعد الحصول على إذن من اللجنة المنصو  عليها فى 

فيما عدا ما ذكر ال يجوز اتخاذ أ  إجراء من إجراءات التحقية م  القاضى ..... و  93المادة 
أو رف  الدعو  الجنا ية عليه فى جناية أو جنحة إال ب ذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب 
من النا ب العا  " ومن المقرر أن المقصود بالقاضى هنا جمي  قضاة المحاك  الجز ية 

اك  االست نا  ومحكمة النقض ، كما تسر  هذه الحصانة على واالبتدا ية ومستشار  مح
من القانون المتقد  وتعتنة المحكمة ذلك  131أعضاء النيابة العامة بموجب ن  المادة 

التوجه الةقهى المجم  عليه من أن غاية المشرع من اشتراط اإلذن هى رغبته فى أن يطم ن 
يتسبب فى اتخاذ إجراءات تعسةية قبله  فيؤدون هؤالء إلى أن أداءه  لواجباته  الوظيةية لن 

نما المصلحة  هذه الواجبات دون أ  خو  ، وأن أساس اإلذن ليس مصلحة المجنى عليه وا 
العامة المتعلقة بحسن سير عمل تلك السلطة ؛ ولذلك فهى من النظا  العا  فال يجوز لمن 

ل  معه المحكمة إلى أن قدرت لصالحه هذه الضمانات أن يتنازل عنها ، األمر الذ  تخ
تةتيش السيارة التى كان المته  يقودها قد جر  استناًدا إلجراء غير صحيح تصمه المحكمة 
بالبطالن الذ  يمتد أثره إلى كل دليل مستمد منه بما فيه العثور على األسلحة والمخدر داخل 

لى ما ورد فى ت الشرطة ، باعتبار أن حريات السيارة وبما فيه ما نسب إلى المته  من إقرار وا 
جميعه نتا  ذلك اإلجراء األول الباطل الذ  حجب المحكمة حتى عن تقيي  األمرين  األمر

األخيرين واللذين ال تر  فيهما الدليل المستقل القابل للتقيي  م  وجود ذلك اإلجراء الباطل ، 
من قانون  313/1ويتعين لذلك القضاء ببراءة المته  مما أسند إليه إعمااًل لن  المادة 

 من  91اإلجراءات الجنا ية " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 
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فى  إذ نصت على أنه " 1921لسنة  31قانون السلطة القضا ية الصادر بالقرار بقانون رق  
غير حاالت التلبس بالجريمة ال يجوز القبض على القاضى أو حبسه احتياطيًا إال بعد 

........ وفيما عدا ما ذكر ال  93على إذن من اللجنة المنصو  عليها فى المادة  الحصول
يجوز اتخاذ أ  إجراء من إجراءات التحقية م  القاضى أو رف  الدعو  الجنا ية عليه فى 
جناية أو جنحة إال ب ذن اللجنة المذكورة بناء على طلب النا ب العا  .......... " وكانت الةقرة 

المادة التاسعة من قانون اإلجراءات الجنا ية إذ نصت على أنه " فى جمي  األحوال  الثانية من
التي يشترط القانون فيها لرف  الدعو  الجنا ية تقدي  شكو  أو الحصول على إذن أو طلب من 
المجنى عليه أو غيره ال يجوز اتخاذ إجراءات التحقية فيها إال بعد تقدي  هذه الشكو  أو 

ذا اإلذن أو الطلب " ، ف ن مةاد ن  المادتين سالةتى الذكر أن المشرِّع ل  الحصول على ه
سالةة البيان على اإلجراءات الماسة  91يقصد قصر قيد اإلذن المنصو  عليه فى المادة 

نما قصد بما ن  عليه فى الةقرة األولى من تلك المادة من عد  جواز  بشخ  القاضى وا 
اطيًا وكال اإلجراءين من إجراءات التحقية وأخطرها ما القبض على القاضى أو حبسه احتي

ن  عليه فى فقرتها قبل األخيرة من عد  جواز اتخاذ أ  إجراء من إجراءات التحقية م  
القاضى أو رف  الدعو  التجكيد على عد  جواز اتخاذ أ  إجراء من إجراءات التحقية م  

إلجراءات غير الماسة بشخ  القاضى القاضى أو رف  الدعو  عليه ، أما ما عدا ذلك من ا
فيظل محكومًا بعمو  ن  الةقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون اإلجراءات الجنا ية فال 
يجوز اتخاذها إال بعد صدور اإلذن بها من اللجنة المختصة، ف ذا اتخذ اإلجراء قبل تما  

راء باطاًل بطالنًا مطلقًا متعلقًا صدور اإلذن الذ  تطلبه القانون فى هذا الشجن وق  ذلك اإلج
بالنظا  العا  التصاله بشرط أصيل الز  لتحريك الدعو  الجنا ية ولصحة اتصال المحكمة 
بالواقعة، ويتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نةسها وتبطل إجراءات التحقية كافة ما 

صحح اإلجراء الباطل رضاء تعلة منها بشخ  المته  وما ل  يكن منها ماسًا بشخصه ، وال ي
المته  به أو تنازله عن حصانته ، لما هو مقرر من أن الحصانة القضا ية حصانة خاصة 
مقررة لمنصب القاضى ال لشخصه، والقول بغير ذلك يؤد  إلى ضياع الغاية التى تغياها 
 الشارع من قيد اإلذن وهى حماية شخ  القاضى والهي ة التى ينتسب لها لما فى اتخاذ
إجراءات التحقية المتعلقة باتها  يدور حول القاضى فى غيبة من جهة االختصا  من 

 مساس بشخ  القاضى واستقالل الهي ة التى ينتسب لها ، كما أن 
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 لى عد  جواز اتخاذ اإلجراءات غيرع -سالةة البيان  - 91عد  الن  صراحة فى المادة 
الحك  اللجنة المختصة يعنى أن الشارع ل  يرد الخرو  على  الماسة بشخ  القاضى دون إذن

ذ كان  الوارد فى الةقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون اإلجراءات الجنا ية . لما كان ذلك ، وا 
الحك  المطعون فيه فيما خل  إليه من بطالن التةتيش وبطالن الدليل المستمد منه قد التز  

ه يكون قد طبة القانون على وجهه الصحيح وأصاب محجة الصواب ، هذا النظر المتقد ، ف ن
 غير سديد .  –النيابة العامة  –بما يضحى معه منعى الطاعنة 

 

 ددددددددددددددددد
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بالحقوة المدنية ترك دعواه . شريطة تنازله عن جمي  إجراءات الخصومة  يللمدع
يها شةويًا بالجلسة وتثبت بمحضرها باعتبارها ملكه . له التصر  فيها المدنية ب رادة سليمة يبد

 والترك وجهة تصرفه . أثر ذلك ع له العدول عن إقراره العرفي بتنازله عنها . أساس ذلك ؟ 

 

 يع " للمدع من قانون اإلجراءات الجنا ية نصت على أن 111من المقرر أن المادة 
ي أية حالة كانت عليها الدعو  ...." ، ويشترط في هذا بالحقوة المدنية أن يترك دعواه ف

الترك لكى يحدث آثاراه القانونية ما يشترطه قانون المرافعات وهو أن يت  الترك بالتعبير 
الصريح عن إرادة المتنازل عن جمي  إجراءات الحقوة المدنية ، ومن ث  يجب أن يثبت وجود 

ثباته  هذه اإلرادة وسالمتها، ويجخذ هذا التعبير الصريح عدة صور منها إبداؤه شةويًا بالجلسة وا 
فى المحضر ، وعلة االعترا  للمدعى بالصةة في ترك الدعو  أنها ملك له ومن ث  له أن 
يتصر  فيها ، والترك هو صورة هذا التصر  وينتج عن ذلك أن المدعى المدني يستطي  

 نية .العدول عن إقرار عرفي صدر عنه بتنازله عن دعواه المد

 

 ددددددددددددددددد

 

بالحة المدني . قصره على الدعو  المدنية وحدها . استناده إلى أوجه  يطعن المدع      
متعلقة بالدعو  الجنا ية . جا ز . متى كان لها تجثير على الدعو  المدنية والةصل فيها . 

 ؟ أساس ذلك

 

 دع ى مدنية
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  الجنا ية بالتصالح إلى اإلقرار المقد  من المته  استناد الحك  في قضا ه بانقضاء الدعو 
مل حقه والمتضمن توقي  المدعي بالحة المدني الذي أقر بصحته وأنه ل  يتحصل على كا

دون بيان ما إذا كان قد تضمن تنازل عن االتها  أو اقتصاره على  باعتباره تاركًا لدعواه .
 التنازل عن االدعاء المدني . قصور . أثر ذلك ؟ 

 مثال .      

 

جراءات الطعن بالنقض الصادر  31من المقرر طبقًا للمادة  من قانون حاالت وا 
المعدل أن طعن المدعى بالحة المدني ينصر  إلى الدعو  المدنية  1959لسنة  52بالقانون 

بالحة المدني إذا طعن بالنقض في الحك  الصادر في الدعو   يوحدها إال أنه يجوز للمدع
أن يستند إلى أوجه متعلقة بالدعو  الجنا ية طالما أن لها تجثيًرا على الدعو  المدنية المدنية 

المدني مجاوزًا صةته ومصلحته طالما أنه ال  يويمكن الةصل في الدعو  المدنية وال يعد المدع
يقر بصحة رواية الحك  عن حدوث هذا الترك ، وكان البيِّن من الحك  المطعون فيه أنه أورد 

ناته أن المدعى بالحة المدني حضر شخصيًا وقرر بجن اإلقرار المقد  موق  منه وت  بمدو 
التنازل والتوقي  بناء على ذلك وأنه ل  يتحصل على كامل حقه والمحكمة أمرت بض  الجنحة 
رق  ..... ، ..... للجنحة المذكورة ث  قال تبريرًا لقضا ه بجن المته  قد  مخالصة عرفية أقر 

حة المدني بالتوقي  عليها ، األمر الذ  تقضى معه المحكمة ب لغاء الحك  المدعى بال
لسنة  12من القانون  533المستجن  وبانقضاء الدعو  الجنا ية بالتصالح عماًل بن  المادة 

بالحة المدني لدعواه المدنية . لما كان ذلك ، وكان الحك   يوب ثبات ترك المدع 1999
ا ه على ما قدمه المته  من إقرار أقر فيه المدعى المدني المطعون فيه قد اكتةى في قض

بصحة التوقي  عليه دون أن يعرض لمضمون هذا اإلقرار وفحواه وهل تضمن التنازل عن اتها  
التداعي والجنح التي المته  أو اقتصر على التنازل عن االدعاء بالحة المدني في الجنحة محل 

، بل الثابت بالحك  على  ل  يةصح عن اقتضا ه كل حقوقهأمر بضمها لها ، ال سيما أن الطاعن 
المساة المتقد  أن الطاعن قرر أنه ل  يتحصل على كامل حقوقه هذا إلى أن الحك  التةت عن 
دفاع الطاعن إيرادًا له وردًا عليه الثابت بمحضر جلسة المحاكمة والقا   على أن اإلقرار الذ  

 ه بموجب العقد المؤرخ عول عليه الحك  في قضا ه قد ت  فسخ

 القاعدة
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المدني بحافظة مستنداته في هذا الشجن . لما  يفي ..... ، كما ل  يورد مؤد  ما قدمه المدع
كان ما تقد  ، ف ن الحك  يكون مشوبًا بالقصور الذ  يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به في 

 خصو  الدعو  المدنية واإلعادة . 

 

 ددددددددددددددددد

 
         

إثبات ترك المدعي بالحة المدني لدعواه المدنية قرين للقضاء ب ثبات التنازل عن 
 الدعو  المدنية . النعي على الحك  في هذا الشجن . غير مجد .

 
 

لما كان الحك  المطعون فيه قد قضى ب ثبات ترك المدعى بالحة المدني لدعواه 
اء هو قرين للقضاء ب ثبات التنازل عن الدعو  المدنية المدنية، وكان من المقرر أن ذلك القض

 ، ف نه يضحى وال جدو  مما يثيره الطاعن في هذا الشجن .

 
 

 ددددددددددددددددد
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المحكمة ال تلتز  بمنح المته  أجاًل للسداد . ما دا  قد كان في استطاعته السداد قبل 
 الجلسة .

 

طاعن على الحك  المطعون فيه أنه إذ قضى في الدعو  دون لما كان ما ينعاه ال
االستجابة إلى تحقية طلبه بتججيل الدعو  الستكمال قيمة المبلغ النقدي محل الدعو  يعد 
إخالاًل بحقه في الدفاع ، مردود عليه بجن المحكمة ال تلتز  بمنح المته  أجاًل للسداد ما دا  قد 

لسة ، ومن نافلة القول أن المحكمة قد منحت الطاعن أكثر كان في استطاعته السداد قبل الج
 . من أجل للسداد ول  يسدد

  

 ددددددددددددددددد

 

 
 

دفاع الطاعن بصدور قرار من هي ة الةح  والتحقية بجهاز الكسب غير المشروع 
 بالحةظ لعد  وجود شبهة كسب غير مشروع متعلة بجمي  إقرارات ذمته المالية طوال مدة عمله
والمتضمنة ذات العناصر المالية موضوع االتها  والمقدمة منه للمحكمة إلثبات مشروعية 
 مصادر كسبه . جوهري . وجوب تحقيقه بلوًغا إلى غاية األمر فيه . مخالةة 

 

 : اإلخالل بحق الدفاع . ما ال يوفرهأوالا 

 القاعدة

 ( 21/4/2113ق جلسة  76لسنة  32549) الطعن رقم 
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الحك  المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه ب دانة الطاعن عن جريمة الكسب غير المشروع اعتبارًا 
لوظيةة وعجزه عن إثبات مصدر الزيادة فى ثروته دلياًل عليها . دون تحقية دفاعه بقيامه با

خالل بحة الدفاع .  المتقد  . قصور وا 

 
 

لما كان الحك  المطعون فيه قد دان الطاعن األول بجريمة الكسب غير المشروع واعتبر مجرد 
لى أن ما كسبه غير مشروع رغ  أن قيامه بالوظيةة وعجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ثروته دلياًل ع

الطاعن المذكور تمسك في دفاعه أما  محكمة الموضوع بجنه تقد  بجمي  إقرارات الذمة المالية طوال مدة 
عمله وقد ضمنها ذات عناصر الذمة المالية موضوع االتها  قد صدر بشجنها قرار من هي ة الةح  

، وأقر بجن كل مصادر دخله كانت من عمله ،  والتحقية بالحةظ لعد  وجود شبهة كسب غير مشروع
وقد تضمن الحك  أن الطاعن قد  تجييًدا لدفاعه بعضًا من محاضر إقرارات ذمته المالية والقرارات الصادرة 
بالحةظ ، وعلى الرغ  من جوهرية هذا الدفاع في خصوصية الدعو  لتعلقه ب ثبات ما قال به في شجن 

، إذ لو صح وثبت أنه  ته المالية وبتحقية الدليل المقد  في الدعو مشروعية مصادر كسبه وعناصر ذم
سبة إجراء تحقية في هذا الشجن انتهى إلى قرار أو أمر أو إجراء ما ألمكن أن يتغير به وجه الرأي في 
الدعو  ، ولما كان الحك  المطعون فيه قد التةت عن هذا الدفاع ول  يقسطه حقه ول  يرد عليه بما يةنده 

، ف نه يكون مشوًبا  يعن بتحقيقه بلوغًا إلى غاية األمر فيه تجلية للحقيقة وهداية إلى الصواب ول 
 بالقصور في التسبيب فضالً عن اإلخالل بحة الدفاع .

 
 ددددددددددددددددد
 

  ؟ بشجن تنظي  المناقصات والمزايدات . مةادها 1929لسنة 29المادة الثامنة من القانون رق  
 من قانون العقوبات . مةادهما ؟ 13والةقرة الثانية من المادة  11المادة 

دفاع الطاعنين بانتةاء مس وليتهما الجنا ية عن التعاقد بالطرية المباشر لتوافر حالة 
 الضرورة فى حقهما بمقتضى الةقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون تنظي  المناقصات

 

 القاعدة
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باحة من قانون العقوبات . جوهري . وجوب  13و  11النعدا  مس وليتهما وفقًا للمادتين  هماعمل والمزايدات وا 
خالل بحة الدفاع .  أن تمحصه المحكمة بلوغاً إلى غاية األمر فيه . إغةال ذلك . قصور وا 

 
 

من المقرر أن المادة الثامنة من قانون تنظي  المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رق  
تجيز في الةقرة الثانية منها لر يس مجلس الوزراء في حاالت الضرورة أن يصرح  1929لسنة  29

لجهة بعينها العتبارات يقدرها ترتبط بطبيعة عمل ونشاط تلك الجهة بالتعاقد عن طرية االتةاة 
من قانون العقوبات تبيح األفعال  11المباشر وفقًا للشروط والقواعد التي يحددها ، كما أن المادة 

من القانون ذاته تنةى  13التي ترتكب عماًل بحة قرره القانون ، وأن الةقرة الثانية من المادة 
المس ولية عن الموظ  العا  إذا حسنت نيته وارتكب فعاًل تنةيذًا لما أمرت به القوانين أو اعتقد أن 

 من إجراءه من اختصاصه ، وكان الثابت من االطالع على محاضر جلسات المحاكمة أن كالً 
الطاعنين تمسك بانتةاء مس وليته الجنا ية استناًدا إلى أن التعاقد بالطرية المباشر م  الشركة التي 
يمثلها المحكو  عليه الراب  كان في حدود السلطة التقديرية لهما في الحةاظ على أمن البالد وهو ما 

دة الثامنة من قانون تنظي  تتوافر به حالة الضرورة المنصو  عليها في الةقرة الثانية من الما
من قانون  11سال  اإلشارة إليه ، كما أنه فعل مباح وفقًا لحك  المادة  –المناقصات والمزايدات 

من القانون ذاته ، وهو دفاع  13العقوبات ، وال يسجالن عنه طبًقا لن  الةقرة الثانية من المادة 
ذ ل  تقسطه المحكمة  أن يتغير به وجه الرأي –لو صح  –جوهري ألن من شجنه  في الدعو  ، وا 

حقه ول  تعن بتحقيقه وتمحيصه بلوغًا إلى غاية األمر فيه ، بل أمسكت عنه إيرادًا له وردًّا عليه ، 
ف ن حكمها المطعون فيه يكون فوة ما انطو  عليه من إخالل بحة الطاعنين في الدفاع جاء مشوبًا 

 بالقصور في التسبيب .

 

 

 

 ددددددددددددددددد

 القاعدة

 (12/2/2812ق جلسة  01لسنة  0827)الطعن رقم 
 

فى شأن تعديل بعض أحكام   8102لسنة  28راجع )المادة األولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 
منشور فى الجريدة الرسمية العدد  –المناقصات والمزايدات  بإصدار قانون تنظيم 0882لسنة  28القانون رقم 

 ( وذلك  بتقنين هذا المبدأ بموجب القانون سالف الذكر .00/8/8102مكرر)أ( بتاريخ  23
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لى أن المستندات إنتهاء لجنة الخبراء اتعلة دفاع الطاعنين بالدليل المقد  في الدعو  و 
التي قدمت إليها ل  تكن كاملة . وجوب اتخاذ المحكمة ما تراه من الوسا ل لتحقيقه بلوغًا إلى 

 غاية األمر فيه . مخالةة الحك  المطعون فيه هذا النظر . قصور .

االتها  عليها  يلمحكمة المستندات المقدمة من الطاعنين والتي تعلة دفاعه  بنةإغةال ا
خالل بحة الدفاع .  . قصور وا 

 عد  التزا  المحكمة بمتابعة المته  في مناحي دفاعه المختلةة . حد ذلك ؟

 عد  امتداد أثر نقض الحك  للمحكو  عليه غيابيًّا .

اعنين ببطالن تقرير لجنة الخبراء في مثال لتسبيب معيب في الرد على دفاع الط
ضرار عمدي بالمال العا   .  جريمتي تربح وا 

 
 

لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن دفاع الطاعنين جميعًا قد تمسك 
ببطالن تقرير لجنة الخبراء لألسباب التى عددوها بجسباب الطعن ، وطلبوا ندب لجنة أخر  

ومستنداتها ، وكان الحك  المطعون فيه قد عرض لدفاع متخصصة لةح  أوراة الدعو  
الطاعنين فى هذا الخصو  واطرحه ألسباب حاصلها اطم نان المحكمة إلى التقرير المودع 
لى أعمال الخبراء الذين أعدوه بعد أن اطلعوا على القوانين واللوا ح والتعليمات  أوراة الدعو  وا 

سبيل أداء مهمته  ، بما ينةى مبرر ندب لجنة أخر  ، والقرارات والعقود وكل ما أتيح له  فى 
كما التةت الحك   فى سياة رده على دفاع الطاعنين  عما تمسك به العضو الخامس باللجنة 
من تحةظات على أعمال اللجنة ، ث  استعرض النتا ج التى خلصت إليها أعمال اللجنة 

 ينال من ذلك ما أورده الدفاع عن المتهمين مسترساًل بثقته واطم نانه إليها منتهيًا إلى أنه " ال
الستة الحاضرين من مطاعن سلطوها على التقرير وما قدموه من مستندات رسمية كانت أو 
 غير رسمية أو ما استشهدوا به من شهود نةى ل  تر المحكمة فيها  مطاعنًا 

 

 القاعدة
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حسبها فى ذلك أنها غير ملتزمة ، و  ما يستحة التةاتها إليها يكانت أو مستندات أو شهود نة
بجن تتتب  المتهمين فى مناحى دفاعه  المختلةة والرد على كل شبهة يثيرونها على استقالل، 
وأن األدلة فى المواد الجنا ية إقناعية ، ومن حة المحكمة أن تلتةت عن دليل النةى ولو حملته 

حقيقة التى تثبت لديها من باقى أوراة رسمية ما دا  يصح فى العقل أن يكون غير ملت   م  ال
األدلة القا مة فى الدعو  ، وهى غير ملزمة  من بعد  بالرد صراحة على دفاع المتهمين 

المتهمين استنادًا ألدلة الثبوت  ه مستةاد ضمنًا من قضا ها ب دانةالموضوعى، ألن الرد علي
ن المتهمين الثالث التى أوردتها فى حكمها ، وتلتةت المحكمة عن طلب الدفاع الحاضر ع

والخامس ندب لجنة فنية وقانونية ومالية تتولى إعادة فح  الموضوع " . لما كان ذلك ، وكان 
الثابت من أقوال الشاهدة الخامسة ر يسة لجنة الخبراء لد  سؤالها أما  المحكمة بجلسة 

تى أن المستندات ال 11/1/1111والجلسات التالية لها وعلى األخ  جلسة  11/9/1111
تسلمتها وباقى أعضاء اللجنة لمباشرة المجمورية ل  تكن كاملة أو كافية وأن الرأ  الذ  انتهت 
إليه اللجنة فى شجن تحديد السعر العادل لبي  الغاز وتقدير حج  الضرر كان سيتغير فيما لو 
كان قد عرض على اللجنة كامل تلك المستندات والمعلومات ، ف ن الدفاع المسوة من 

نين فى هذا الشجن يعد  فى صورة الدعو  المطروحة  دفاعًا جوهريًا لتعلقه بالدليل المقد  الطاع
فيها والمستمد من أقوال شهود اإلثبات وتقرير لجنة الةح  ويقو  على نةى الركنين الماد  
والمعنو  للجريمتين اللتين دين بهما الطاعنون مستندًا إلى شواهد منها مستندات ومعلومات 

الرجوع إلى أهل الخبرة لتحقية أسانيده ، ومن ث  فهو دفاع قيد ينبنى عليه  لو صح   يتطلب
تغير وجه الرأ  فى الدعو  ، يؤازره ما شهدت به ر يسة اللجنة على النحو السال  اإلشارة 
إليه، مما كان يقتضى من المحكمة وهى تواجهه أن تتخذ ما تراه من الوسا ل لتحقيقه بلوغًا إلى 

ألمر فيه عن طرية المختصين فنيًا ، أما وهى ل  تةعل واكتةت باإلحالة إلى أقوال شهود غاية ا
اإلثبات وتقرير لجنة الةح  دون أن تقسط هذا الدفاع حقه رغ  جوهريته ودون أن ُتْعن ى 
بتحقيقه بلوغًا إلى غاية األمر فيه ، واقتصرت فى هذا الشجن على ما أوردته فى حكمها الطراح 

فاع من أسباب ال تؤد  إلى النتيجة التى رتبت عليها ، ف ن الحك  يكون معيبًا بالقصور ذلك الد
والةساد فى االستدالل ، هذا فضاًل عن أن الطاعنين قد أشاروا بجسباب طعنه  إلى أن المحكمة 
 التةتت عن المستندات المقدمة منه  والتى تمسكوا بداللتها على نةى االتها  المسند إليه ، وكان
ن أشار إلى تلك المستندات إال أنه ل    الحك  وا 
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يعن ببحثها ول  يبد رأيًا فى مدلولها وفى صحة دفاع الطاعنين وقد أشاروا بجسباب طعنه  إلى 
أن المحكمة التةتت عن المستندات المقدمة منه  والتى تمسكوا بداللتها على نةى االتها  المسند 

ن  أشار إلى تلك المستندات إال أنه ل  يعن ببحثها ول  يبد رأيًا فى مدلولها إليه  ، وكان الحك  وا 
وفى صحة دفاع الطاعنين المستند إليها بل اجتزأت المحكمة الرد على ذلك كله بعبارة عامة 
ن كان من المقرر أن  مجملة بما أوردته فى حكمها على نحو ما سل  بيانه ، فضاًل عن أنه وا 

ابعة المته  فى مناحى دفاعه المختلةة ، إال أنه يتعين عليها أن تورد فى المحكمة ال تلتز  بمت
حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعو  وألمت بها على وجه يةصح عن أنها قد 
فطنت إليها ووازنت بينها ، بما يضحى معه الحك  المطعون فيه  فوة قصوره فى التسبيب 

الل بحة الدفاع ، فضاًل عما ينبئ عنه ذلك من أن الواقعة وفساده فى االستدالل  معيبًا باإلخ
ل  تكن واضحة لد  المحكمة بالقدر الذ  يؤمن معه خطؤها فى تقدير مس ولية الطاعنين بما 
يوجب نقض الحك  المطعون فيه بالنسبة للطاعنين جميعًا ، عدا المحكو  عليه الساب  الذ  

 . صدر الحك  غيابيًا بحقه

 

 ددددددددددددددددد
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     جريمة إحراز المواد المخدرة أو نقلها . من الجرا   المستمرة . أثر ذلك ؟

عد  اشتراط القانون عبارات خاصة لصياغة إذن التةتيش . إيراده عبارة . حال مروره. 
ك  المطعون فيه ينصر  إلى نتيجته باعتبارها احتمالية ال يمكن الجز  بها مقدمًا . التزا  الح

هذا النظر ردًا على الدف  ببطالن اإلذن واعتباره  قد صدر لضبط جريمة واقعة بالةعل وليس 
 عن جريمة مستقبلة . صحيح . علة ذلك ؟

 
 

من المقرر أن جريمة إحراز المواد المخدرة أو نقلها من الجرا   المستمرة ، وبالتالي ف ن 
عن اختصا  وكيل النيابة مصدر اإلذن بالتةتيش ،  وقوعها بدا رة مركز آخر ، ال يخرجها

مادا  تنةيذ هذا اإلذن كان مقرونًا باستمرارها في دا رة اختصاصه  كما هو الحال فى الدعو   
وكان القانون ال يشترط عبارات خاصة يصاغ بها إذن التةتيش فال يؤثر فى سالمة اإلذن أن 

" ، التي أولها الطاعن بجنها تن  عن أن  1111يكون مصدره قد استعمل عبارة " حال مروره 
اإلذن ينصب على جريمة مستقبلة ل  تكن قد وقعت بالةعل ، في حين أن لةظ " حال " في 
اللغة يةيد معنى " الوقت الذ  أنت فيه " وفى النحو والصر  يةيد معنى " الزمان الحاضر 

ما يخت  من أموره  خال  الماضي والمستقبل " وهو ظر  أو وض  ، وحال اإلنسان "
المتغيرة الحسية والمعنوية " ، إال أنه في سياقه الذ  ورد فيه ال يدع مجااًل للشك في أنه ال 
نما  ينصر  إلى احتمال وقوع جريمة إحراز وحيازة المخدر أو عد  وقوعها قبل صدوره ، وا 

بما إذا كان التةتيش  ينصر  إلى نتيجة التةتيش وهى دا مًا احتمالية ، إذ ال يمكن الجز  مقدماً 
ذ التز  الحك  المطعون فيه هذا  سيسةر فعاًل عن ضبط المخدر أو عد  ضبطه م  المته  ، وا 

 النظر في رده على الدف  ببطالن إذن التةتيش وانتهى إلى 

 الموجز

 دةالقاع

 التفتيش إذن ببطالن الدفعأوال: 
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أن اإلذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالةعل وترجحت نسبتها إلى المجذون بتةتيشه وليس عن 
 .مستقبلة ، ف نه يكون قد أصاب صحيح القانون جريمة 

 

 ددددددددددددددددد

 

 
 

ال يمثل إكراهًا إال إذا كان المته   . إطالة مدة التحقية م  المته  لساعات طويلة أو انتظاره
 منكرًا للتهمة وتعمد المحقة إطالة مدة التحقية إلرهاقه بغية الحصول منه على اعترا  .

        
   

مقرر أن القول بجن إطالة مدة التحقية م  المته  واستغراة ذلك لساعات طويلة من ال
يمثل إكراهًا معنويًا له ظاهر الةساد وبعيد عن محجة الصواب ، ألن إطالة مدة التحقية أو 
انتظاره ال يمثل إكراهًا إال إذا كان المته  منكرًا للتهمة وتعمد المحقة إطالة مدة التحقية 

الحصول منه على اعترا  ، وليس الحال كذلك فى الدعو  المطروحة ، إذ إن  إلرهاقه بغية
دت بها ، ف ن النعى على تالثابت أن المحكمة قد استخلصت سالمة أقوال الطاعن التى اع

 الحك  فى هذا الخصو  يكون غير سديد .

 

 ددددددددددددددددد

 

موضوع مناقشته والرد عليه . ما دا  الدف  ببطالن االعترا  . جوهر  . على محكمة ال       
 الحك  قد عول عليه في قضا ه باإلدانة .

 ( 0/18/2812ق جلسة  01لسنة  2670) الطعن رقم 
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االعترا  الذ  يعتد به . وجوب أن يكون اختياريًا صادرًا عن إرادة حرة . التعويل على 
 االعترا  الصادر وليد اإلكراه أو التهديد . غير جا ز . ولو كان صادقًا .  

 عد قرين اإلكراه والتهديد . علة ذلك ؟ الوعد أو اإلغراء . ي

وجوب تحقية المحكمة للدف  بجن اعترا  الطاعن كان نتيجة إكراه أدبي تعرض له 
 تمثل في الوعد واإلغراء . إغةال ذلك . قصور . علة ذلك ؟ 

 

من المقرر أن الدف  ببطالن االعترا  هو دف  جوهر  يجب على محكمة الموضوع 
ردًا سا غًا يستو  فى ذلك أن يكون المته  المقر هو الذ  دف  بالبطالن أو مناقشته والرد عليه 

أن يكون أحد المتهمين اآلخرين فى الدعو  قد تمسك به مادا  الحك  قد عول فى قضا ه 
باإلدانة على هذا االعترا  ، وأن االعترا  الذ  يعتد به يجب أن يكون اختياريًا صادرًا عن 

ويل على االعترا   ولو كان صادقًا  متى كان وليد إكراه أو تهديد إرادة حرة فال يصح التع
كا نًا ما كان قدره ، وكان الوعد أو اإلغراء يعد قرين اإلكراه والتهديد ألنه له تجثير على حرية 
المته  فى االختيار بين اإلنكار أو االعترا  ، ويؤد  إلى حمله على االعتقاد بجنه قد يجنى 

فا دة أو يتجنب ضررًا ، مما كان يتعين معه على المحكمة وقد دف  أمامها  من وراء االعترا 
بجن اعترا  الطاعن الثانى كان نتيجة إكراه أدبى تعرض له تمثل فى الوعد واإلغراء أن تتولى 
هى تحقية هذا الدفاع وتبحث الصلة بين اإلكراه وسببه وعالقته بجقواله ، ف ن هى نكلت عن 

للصلة بين الوعد واإلغراء وبين اعترافه الذ  عولت عليه وتقول كلمتها  ذلك ول  تعرض البتة
فيه على الرغ  من أنه أصبح واقعًا مسطورًا بجوراة الدعو  قا مًا مطروحًا على المحكمة عند 
نظر الدعو  وهو ما يوجب عليها إبداء الرأ  بشجنه ، ف ن حكمها يكون معيبًا باإلخالل بحة 

 صور . الدفاع فضاًل عن الق
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 حرمة المسكن . تستمد من حرمة الحياة الخاصة لصاحبه .

 مدلول المسكن ؟

وجوب تقيد مجمور الضبط القضا ي بالقيود التي رسمها القانون لصحة تةتيشه للمساكن 
 .  بركنيه . الدخول والتةتيش أو البحث عن األشياء التي تةيد فى كش  الحقيقة

دخول مجمور الضبط القضا ي سكن الممرضين والمسعةين بغير إذن من سلطة 
التحقية أو ترخي  من الشارع . يبطله وكافة ما لحة به من أعمال الضبط والتةتيش . 

 مخالةة الحك  المطعون فيه هذا النظر . قصور . أثر ذلك ؟  

لحصولهما بغير إذن من مثال لتسبيب معيب للرد على الدف  ببطالن القبض والتةتيش 
 النيابة العامة .

   
 

لما كان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن الحاضر م  الطاعنين دف  ببطالن 
القبض والتةتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة وأسس دفعه على أن االستراحة سكن 

شاهد الواقعة تلقَّى بالغًا خا  للممرضين وقد رد الحك  على هذا الدف  بقوله ع " أن الضابط 
من الطبيب المس ول عن الوحدة الصحية بقرية ..... حيث توجه على أثر البالغ على رأس 
القوة من الشرطة السرية إلى الوحدة الصحية حيث تقابل م  الطبيب الذ  دله على مكان 

را حة البانجو البالغ استراحة الممرضين والمسعةين حيث صعد واشت  را حة المخدر التى تشبه 
المحترة وأنه شاهد المتهمين بداخل االستراحة وبجواره  المواد المخدرة وبمواجهته  أقروا 
ب حرازه  المواد المخدرة بقصد التعاطى ، ف ن ذلك اإلجراء هو حالة تلبس تبيح القبض والتةتيش 

ن ما تساند عليه ، ومن ث  ف ن ما قا  به الضابط هو إجراء سلي  ال يترتب عليه البطالن ويكو 
 الدفاع فى ذلك غير سديد ". لما كان ذلك ، وكانت حرمة 

 

 والتفتيش القبض ببطالن الدفعثالثا: 
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المسكن إنما تستمد من حرمة الحياة الخاصة لصاحبه ، ف ن مدلول المسكن إنما يتحدد فى ضوء 
ارتباط المسكن بحياة صاحبه الخاصة ، فهو كل مكان يقي  به الشخ  بصةة دا مة أو مؤقته طالما 

ى حيازة صاحبه يقي  فيه ولو لبعض الوقت ويرتبط به ويجعله مستودعًا لسره ويستطي  أن يمن  أنه ف
غيره من الدخول إليه إال ب ذنه وال يجوز لمجمور الضبط أو رجال السلطة العامة دخوله إال فى 

دخول األحوال المبينة فى القانون وبالكيةية المنصو  عليها فيه ، وكان من المبادئ المقررة أن 
المنازل فى غير هذه األحوال هو أمر محظور بذاته ويؤد  إلى بطالن التةتيش ، وقد رس  القانون 
للقيا  بتةتيش المنازل حدودًا وشروطًا ال يصح إال بتحققها وجعل التةتيش متضمنًا ركنين أولهما ع 

لحقيقة ، وأن دخول المسكن ، وثانيهما ع التةتيش أو البحث عن األشياء التى تةيد فى كش  ا
الضمانات التى حددها المشرع تنسحب على الركنين معًا بدرجة واحدة ، ذلك بجن تةتيش األماكن 
الخاصة يقو  على جملة أعمال متعاقبة فى مجراها وتبدأ بدخول مجمور الضبط القضا ى فى المكان 

بدايتها إلى نهاية أمرها  المسكون المراد دخوله وتةتيشه ويوجب الشارع فى هذه األعمال المتعاقبة منذ
أن تتقيد بالقيود التى جعلها الشارع شرطًا لصحة التةتيش ، ومن ث  إذا كان مجمور الضبط القضا ى 
الذ  دخل سكن الممرضين والمسعةين غير مجذون من سلطة التحقية أو غير مرخ  له من 

كافة ما لحة بهذا  الشارع بدخوله فى األحوال المخصوصة بالن  عليها بطل دخوله وبطل معه
ذ ما كان الحك  المطعون فيه قد خال  هذا النظر فى الرد  الدخول من أعمال الضبط والتةتيش ، وا 
على الدف  المشار إليه ، ف نه يكون معيبًا فضاًل عن قصوره فى االستدالل بما يوجب نقضه واإلعادة 

 . 

 

 ددددددددددددددددد

 

لى المته  الحاضر إال في أحوال التلبس بالجنح عد  جواز قبض مجمور الضبط ع       
 المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثالثة أشهر . أساس ذلك ؟ 

جواز تةتيش مجمور الضبط للمته  في الحاالت التي يجوز فيها القبض عليه قانونًا .        
 إجراءات . 31المادة 

 ( 28/18/2812ق جلسة  66لسنة  1261) الطعن رقم 
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دات بمترو األنةاة . ال يشكل حالة تلبس مجرد تواجد الطاعن بالعربة المخصصة للسي
بجريمة تجيز ضبطه وتةتيشه . مخالةة الحك  المطعون فيه هذا النظر . خطج في تطبية 

 القانون وتجويله . أساس ذلك ؟

 مثال لتسبيب معيب في الرد على الدف  ببطالن القبض والتةتيش النتةاء حالة التلبس .

 
ن بيَّن واقعة الدعو  وأورد مؤد  األدلة التي تساند لما كان الحك  المطعون فيه بعد أ

إليها في قضا ه باإلدانة ، عرض للدف  ببطالن القبض والتةتيش لعد  وجود حالة من حاالت 
التلبس واطرحه في قوله ع " وحيث إنه عن بطالن القبض والتةتيش النتةاء مبررات التةتيش 

هة التي تخول التةتيش بقصد التوقي والتحوط من الوقا ي وحالة التلبس فمردود بجن تقدير الشب
شر من قبض عليه إذا ما سولت له نةسه .... للةرار أن يعتدي على غيره ومن قد يكون محرزًا 
له من سالح أو نحوه منوط بالقا   بالتةتيش تحت إشرا  هذه المحكمة إال أن حد ذلك أن 

. ولما كان ذلك ، وكان ضابط الواقعة قد يكون القبض قد ت  في الحاالت التي يجيزها القانون 
قا  بضبط المته  أثناء مخالةته للقانون بركوب العربة المخصصة للسيدات بمترو األنةاة ، ف ن 
القبض يكون صحيحًا ويصح التةتيش أيضًا باعتباره من مستلزمات القبض ويصح أيضًا ما 

ف  على غير أساس من القانون أسةر عنه التةتيش من عثور على المخدر المضبوط ويكون الد
من قانون اإلجراءات  35،  33ويتعين االلتةات عنه " . ولما كان ذلك ، وكانت المادتان 

المتعلقتان بضمان الحريات ال تجيزان لمجمور  1921لسنة  23الجنا ية المعدلتان بالقانون رق  
والجنح المعاقب عليها  الضبط أن يقبض على المته  الحاضر إال في أحوال التلبس بالجنايات

 31بالحبس مدة تزيد على ثالثة أشهر إذا وجدت دال ل كافية على اتهامه ، وقد خولته المادة 
من القانون ذاته تةتيش المته  في الحاالت التي يجوز فيها القبض عليه قانونًا أيًا كان سبب 

بشجن األحكا   1991لسنة  3القبض أو الغرض منه . ولما كان ذلك ، وكان القانون رق  
الخاصة بمترو األنةاة  والذي تساند إليه الحك  المطعون فيه لرفض الدف   قد خلت مواده من 
ذ كان الحك  المطعون فيه قد أثبت  في مجال رده على  تجثي  فعل الطاعن أو العقاب عليه ، وا 

المتقد  وال  الدف   أن الضابط قا  بضبط الطاعن وتةتيشه ، وهو فعل غير مؤث  على السياة
 يشكل جريمة مما يتصور أن توص  بجنها في 
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ذ خال  الحك   حالة تلبس لمجرد تواجده بالعربة المخصصة للسيدات بمترو األنةاة ، وا 
 المطعون فيه هذا النظر ، ف نه يكون قد أخطج في تطبية القانون وتجويله بما يوجب نقضه .

 

 ددددددددددددددددد

 

      حالة تالز  الجريمة ال شخ  مرتكبها .التلبس . 

لسنة  11من قانون الجمارك رق   11الغاية التي توخاها المشرع من الن  في المادة 
على حة موظةي الجمارك في تةتيش األماكن والبضا   ووسا ل النقل داخل الدا رة  1913

بجحكا  ض والتةتيش المنظمة الجمركية . من  التهرب داخلها . اعتبارًا بعد  تقيده بقيود القب
. قصره  قانون اإلجراءات الجنا ية أو استيجاب استصدار أمر قضا ي به في غير حالة التلبس

على موظةي الجمارك دون غيره  . اعتبارًا بخلوه من ن  يخول مجموري الضبط القضا ي من 
باره تةتيش ضابط غير موظةي الجمارك ب جرا ه . مخالةة الحك  المطعون فيه هذا النظر واعت

مباحث الميناء للطاعن دون استصدار أمر قضا ي أو قيا  حالة التلبس في حقه صحيح . 
 خطج في تطبية القانون . ال يغير منه ما أورده الحك  من أدلة أخر  . أساس وعلة ذلك ؟

 مثال .

 

حة  لما كان الحك  المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعو  واألدلة على ثبوتها في
الطاعن عرض للدف  ببطالن القبض والتةتيش واطرحه في قوله ع " وحيث إنه عن الدف  
ببطالن القبض والتةتيش النعدا  حاالت التلبس فهو دف  في غير محله ومردود بجنه لما كان 
في قبول المته  ركوب العبارة عن طرية الميناء البر  ما يةيد رضاءه مقدمًا بالنظا  الذ  

وانئ صونًا لها ولركابها وكان مقتضى هذا النظا  تةتيش األشخا  وأمتعته  ف ن وضعته الم
 قيا  ضابط مباحث الميناء باصطحاب المته  بعد أن شاهده في حالة ارتباك وتةتيشه له يكون 

 ( 2/11/2812ق جلسة  66لسنة  28776) الطعن رقم 
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صحيحًا على أساس الرضا به من صاحب الشجن ، ومن ث  يكون ما ينعاه الدفاع في هذا 
يد وتلتةت عنه المحكمة." . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التلبس حالة الصدد غير سد

تالز  الجريمة ذاتها ال شخ  مرتكبها ، وكان مؤد  الواقعة كما حصلها الحك  المطعون فيه 
ال ينبئ عن أن الطاعن شوهد في حالة من حاالت التلبس المبينة على سبيل الحصر في 

ت الجنا ية ، وليس صحيحًا في القانون ما ساقه الحك  المطعون من قانون اإلجراءا 31المادة 
فيه  تدلياًل على قيا  حالة التلبس  من أن مظاهر االرتباك التي ظهرت على الطاعن عندما 
أبصر الضابط بحر  العبارة ..... والمقرر سةرها لميناء ...... تكةى كدال ل على وجود اتها  

من القانون  11كان ذلك ، وكان المشرع إذ ن  في المادة  يبرر القبض عليه وتةتيشه . لما
ب صدار قانون الجمارك على أن " لموظ  الجمارك الحة في تةتيش األماكن  1913لسنة  11

والبضا   ووسا ل النقل داخل الدا رة الجمركية وفى األماكن والمستودعات الخاضعة إلشرا  
،  تراها كةيلة بمن  التهريب داخل الدا رة الجمركية "الجمارك ، وللجمارك أن تتخذ التدابير التي 

قد أفصح عن أن الغاية من التةتيش الذ  تجريه الجمارك وفقًا ألحكا  هذه المادة هو من  
التهرب داخل الدا رة الجمركية ، وأنه تةتيش من نوع خا  ال يتقيد بقيود القبض والتةتيش 

من الدستور من استصدار  31وبما توجبه المادة المنظمة بجحكا  قانون اإلجراءات الجنا ية 
أمر قضا ي في غير حالة التلبس ، كما ل  يتطلب المشرع توافر صةة مجمور الضبط القضا ي 
فيمن يجر  التةتيش من موظةي الجمارك . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد قصر حة التةتيش 

جمارك وحده  دون أن يرخ  المشار إليها على موظةي ال 11المنصو  عليه في المادة 
من ذات  19ب جرا ه لمن يعاونه  من رجال السلطات األخر  ، على غرار الن  فى المادة 

القانون على أن " لموظةي الجمارك ومن يعاونه  من رجال السلطات األخر  حة مطاردة 
المعاينة  البضا   وله  أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاة الرقابة الجمركية ، وله  أيضاً 

والتةتيش على القوافل المارة في الصحراء عند االشتباه في مخالةتها ألحكا  القانون وله  في 
هذه األحوال حة ضبط األشخا  والبضا   ووسا ل النقل واقتياده  إلى أقرب فرع للجمارك 
.". لما كان ذلك ، وكانت مواد قانون الجمارك قد خلت من ن  يخول مجموري الضبط 

 ي من غير موظةي الجمارك حة تةتيش األشخا  داخل الدا رة الجمركية ، وكانت الةضا
المتعلة  1923لسنة  32بعد تعديلها بالقانون رق   -من قانون اإلجراءات الجنا ية  33المادة 

 بضمان 
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 ال تجيز لمجمور الضبط الةضا ي القبض على المته  وتةتيشه بغير أمر -حريات المواطنين 
إال في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط  -إجراءات جنا ية  31إعمااًل للمادة  -قضا ي 

المنصو  عليها فيها ، وكان الثابت من مدونات الحك  المطعون فيه أن من أجر  تةتيش 
الطاعن ضابط بمباحث ميناء ...... ، وكان قد أجراه دون استصدار أمر قضا ي ودون قيا  

ن ما وق  على الطاعن هو قبض صريح ليس له ما يبرره وال سند له من حالة التلبس ، ف 
ذ خال  الحك  المطعون فيه هذا النظر ، وكان ما أورده تبريرًا الطراحه دف   القانون ، وا 
الطاعن ببطالن إجراءات القبض والتةتيش ال يتةة م  صحيح القانون وال يؤد  إلى ما رتبه 

ج في تطبية القانون خطج حجبه عن تقدير أدلة الدعو  وهو ما عليه ، ف نه يكون معيبًا بالخط
يعيب الحك  ويبطله ، وال يغنى عن ذلك ما أورده الحك  من أدلة أخر  ؛ إذ األدلة في المواد 
الجنا ية ضما   متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا 

على مبلغ األثر الذ  كان للدليل الباطل في الرأي الذ   سقط إحداها أو استبعد تعذر التعر 
 انتهت إليه المحكمة أو ما كانت تقضى به لو أنها تةطنت إلى أن هذا الدليل غير قا   .

 

 ددددددددددددددددد

 

عد  رس  القانون شكاًل معينًا لصياغة الحك  . كةاية أن يكون ما أورده مؤديًا إلى تةه  
 وظروفها . أساس ذلك ؟الواقعة بجركانها 

إلقاء مجمور الضبط القضا ي القبض على المتهمة متلبسة بجنحة مخالةة شروط 
المراقبة وعثوره بحقيبتها عقب تةتيشها على المخدر . صحيح . اعتبارًا بحقه في تةتيش المته  

ه هذا كلما كان القبض عليه صحيحًا أيًا كان سببه أو الغرض منه . التزا  الحك  المطعون في
 النظر . صحيح . أساس وعلة ذلك ؟

 مثال لتسبيب سا غ للرد على الدف  ببطالن القبض والتةتيش النتةاء حالة التلبس .

 

 ( 7/11/2812ق جلسة  66لسنة  70706) الطعن رقم 
 

 الموجز ــ4



 

 311 دف ع 

 

لما كان الحك  المطعون فيه قد حصل واقعة الدعو  بما مجمله أنه وأثناء تةقد الرا د         
ياًل شاهد الطاعنة تق  بشارع ...... بالمخالةة ...... ر يس وحدة مباحث ...... لحالة األمن ل

لشروط المراقبة التي تخض  لها بمنزلها بموجب ما قضى به الحك  الصادر في الدعو  رق  
...... جنح ...... ، فجلقى القبض عليها وانتزع من يدها حقيبة من البالستيك عثر بداخلها 

ب حرازها ، وأورد الحك  على ثبوت  على لةافات تحتو  على نبات الحشيش المخدر أقرت له
الواقعة لديه على هذه الصورة في حة الطاعنة أدلة استمدها مما شهد به الضابط المذكور 
ومما أثبته تقرير المعامل الكيماوية ، وهى أدلة سا غة من شجنها أن تؤد  إلى ما رتبه عليها ، 

ذلك على نحو كا  لتةه  واقعة ث  أشار إلى نصو  القانون التي أخذ الطاعنة بها ، وكان 
الدعو  بجركانها وظروفها وأدلة اإلدانة فيها حسبما استخلصته المحكمة ويحقة مراد الشارع 

من قانون اإلجراءات الجنا ية ، إذ إن القانون ل  يرس   311على نحو ما نصت عليه المادة 
لظرو  التي وقعت فيها ،  ومن شكاًل معينًا يصوغ فيه الحك  بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وا

ث  يكون ما تثيره الطاعنة في هذا الخصو  ال محل له . لما كان ذلك ، وكان الحك  في رده 
على دفاع الطاعنة ببطالن القبض والتةتيش النتةاء حالة التلبس واطراحه له أورد قوله ع " ... 

قرار المتهم ة بالتحقيقات أنها مراقبة فى وكان الثابت باألوراة ومن شهادة ضابط الواقعة وا 
حتى  1/5/1113مسكنها لمدة سنة على ذمة القضية رق  ...... جنح ...... دعارة عن المدة 

 1/1وأنه يجب عليها التزا  مسكنها ومن ث  تكون متلبسة بالجنحة المؤثمة بالمواد  3/3/1113
لسنة  23ون رق  المعدل بالقان 1935لسنة  99من المرسو  بقانون رق   13/5و 2/1و 5و

وعقوبتها الحبس مدة ال تزيد عن سنة م  النةاذ ومن ث  يسوغ لرجل الضبط القضا ي  1921
القبض على المتهمة " ، وهو رد كا  وسا غ ويتةة وصحيح القانون أثبت فيه الحك  ارتكاب 
الطاعنة لجنحة مخالةة شروط المراقبة وضبطها متلبسة بذلك وهى جنحة قرر لها القانون 

لسنة  99من المرسو  بقانون رق   13قوبة الحبس مدة ال تزيد على سنة بموجب المادة ع
بشجن الوض  تحت المراقبة ، ومن ث  يسوغ لرجل الضبط القبض على المته  فيها ومن  1935

من قانون اإلجراءات الجنا ية باعتبار أنه يجوز لمجمور  31ث  تةتيشه عماًل بن  المادة 
يش المته  كلما كان القبض عليه صحيحًا ، أيًا كان سببه أو الغرض منه الضبط القضا ي تةت

 باعتبار ذلك إجراًء 

 

 القاعدة



 

  

  دف ع 312

الزمًا تستوجبه وسا ل التقو  والتحوط من شر المقبوض عليه إذ ما سولت له نةسه التماسًا 
ذ  للةرار أن يعتد  على من أجر  ضبطه بما عساه أن يكون محرزًا له من سالح أو نحوه ، وا 

التز  الحك  المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة إجراءات القبض والتةتيش ، ف نه يكون 
 قد أصاب صحيح القانون ، ويكون النعي عليه في هذا الشجن غير سديد .

 
 ددددددددددددددددد

 

التةتيش الذ  تباشره سلطات التحقية على األشخا  وفقًا للقانون . هو ما رخ  
فيه التعرض لحرية الشخ  لمناسبة جريمة وقعت أو ترجح وقوعها منه الحتمال الشارع 

 التوصل لدليل مادي لكش  الحقيقة . علة ذلك ؟ 

بحث رجل أمن المستشةى في متعلقات المصابين حال دخوله  إليها لجم  ما فيها 
. هو إجراء إداري  وتعرفها وحصرها . ال يعد تةتيشًا قضا يًا والمعتبر عماًل من أعمال التحقية

تحةظي يملي على القا   به إجراءه باعتباره من الواجبات . ال يلز  عنه أدلة كافية أو إذن 
سابة من سلطة التحقية أو يتوافر لمجريه صةة الضبط القضا ي . ظهور دليل نتيجة له 

ذا النظر يكش  عن جريمة . أثره ع صحة االستشهاد بهذا الدليل . التزا  الحك  المطعون فيه ه
 . صحيح . علة ذلك ؟

  . مثال لتسبيب سا غ للرد على الدف  ببطالن التةتيش في جريمة إحراز مواد مخدرة

 

لما كانت المحكمة قد قالت في صدد الدف  ببطالن التةتيش ع " إن هذا الدف  مردود 
نه عليه بجن من قا  به رجل األمن واإلسعا  من البحث في جيوب الشخ  ولو على فرض أ

قد غاب عن صوابه لجم  ما فيها وتعرفه وحصره هذا اإلجراء ال مخالةة فيه للقانون ؛ إذ هو 
 من الواجبات التي تمليها الظرو  التي يؤد  فيها عمله وليس من شجنه أن يكون فيه 

 
 

 ( 6/11/2812سة ق جل 66لسنة  62806) الطعن رقم 
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قصده اعتداء على حرية المريض أو المصاب ، ومن ث  فهو بذلك ال يعد تةتيشًا بالمعنى الذ  
ذ كان ذلك وكان البيِّن من األوراة أنه عندما  الشارع إلى اعتباره عماًل من أعمال التحقية ، وا 
قا  الشاهد األول بحصر أمانات المتهمة عند دخولها المستشةى وعثوره على المضبوطات 

.  بجيب سترتها األيمن العلو  ال مخالةة فيه للقانون ومن ث  يكون هذا الدف  في غير محله "
لما كان ذلك، وكان تةتيش األشخا  الذ  تباشره سلطات التحقية بالشروط وفى الحدود التي 
رسمها القانون هو ذلك التةتيش الذ  رخ  الشارع فيه التعرض لحرية الشخ  لمناسبة 
جريمة وقعت أو ترجح وقوعها منه تغليبًا لمصلحة عامة على مصالح األفراد الخاصة وخول  

المصلحة العامة  لسلطة التحقية إجراء التةتيش الحتمال الوصول إلى دليل  رعاية منه لهذه
ماد  يةيد كش  الحقيقة ، ولما كان ما قا  به رجل أمن المستشةى من البحث في متعلقات 
المصابين حال دخوله  المستشةى لجم  ما فيها وتعرفها وحصرها ، هذا اإلجراء ال مخالةة فيه 

اجبات التي ُتمليها عليه الظرو  التي يؤد  فيها هذا الواجب بناء على للقانون ، إذ هو من الو 
التعليمات الصادرة له في هذا الشجن وليس من شجنه أن يكون فيه اعتداء على حرية المريض 
أو المصاب حال دخوله المستشةيات ، فهو بذلك إجراء ال يصح أن يعد تةتيشًا بالمعنى الذ  

عتباره عماًل من أعمال التحقية يهد  الى الحصول على دليل من يمثله "الشارع" وقصد إلى ا
نما هو إجراء إداري تحةظي ال  األدلة وال تملكه إال سلطة التحقية أو ب ذن سابة منها ، وا 
ينبغي أن يختلط م  التةتيش القضا ي وال يلز  إلجرا ه أدلة كافية أو إذن سابة من سلطة 

ا ي فيمن يقو  ب جرا ه  ف ذا أسةر التةتيش عن دليل التحقية  وال يلز  صةة الضبط القض
يكش  عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العا  ف نه يصح االستشهاد بهذا الدليل على 
اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ول  يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالةة ، ومن 

الدفاع من بطالن التةتيش هو رد سديد في القانون  ث  يكون ما قاله الحك  في الرد على ما أثاره
، ويكون استناد الحك  إلى الدليل الذ  تمخض عنه فح  مالبس الطاعنة على الصورة 

 المبينة في الحك  هو استناد سلي  وال غبار عليه .

 

 دددددددددددددددد

 د 

 ( 26/11/2812ق جلسة  66لسنة  71766) الطعن رقم 
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يحظر الدخول فيه إال  إمساك جندي الحراسة بالمته  داخل معسكر قوات األمن الذي
 لمن يتبعه . ال يعد قبضًا . علة ذلك ؟

 مثال لتسبيب سا غ في الرد على الدف  ببطالن القبض النتةاء حالة التلبس .

 
لما كان الحك  المطعون فيه قد عرض للدف  ببطالن القبض على الطاعن األول 

ول قد ت  اإلمساك به أثناء دخوله النتةاء حالة التلبس ورد عليه في قوله ع "... بجن المته  األ
معسكر قوات األمن من قبل جندي الحراسة والذ  اصطحبه بدوره إلى ر يس قس  األمن 
نما هو إجراء ت  اتخاذه قبل المته  باعتبار  بالمعسكر وأن ذلك ال يعد قبضًا بالمعنى القانوني وا 

ال للمنتمين إليه والذين أن دخوله المعسكر أمر محظور عليه إذ ال يجوز دخول المعسكر إ
تتوافر فيه  شروط معينة ث  قا  ر يس األمن ب رسال المته  إلى قس  ..... الستطالع حقيقة 
أمره " . لما كان ذلك ، وكان هذا الذ  قاله الحك  صحيحًا في القانون ، إذ إن ما قا  به رجل 

أن يكون مجرد أمر  األمن من اإلمساك بالمته  األول داخل معسكر قوات األمن ال يعدو
ضروري تمهيدًا إلبالغ الشرطة بالواقعة والحضور الستالمه اقتضته مالبسات جدية هي أنه 
محظور الدخول في هذه المنطقة إال لمن يتبعوها ، ومن ث  ال يرقى ما قا  به رجل األمن إلى 

 مرتبة القبض ، ويضحى النعي على الحك  في هذا الشجن غير سديد .

 
 ددددددددددددددددد
 

اطراح الحك  دف  الطاعن ببطالن القبض والتةتيش النتةاء مبرراته استنادًا إلى صدور 
حك  ضده . دون بيان ما إذا كان هذا الحك  واجب النةاذ ويبيح القبض عليه حتى يصح 

 تةتيشه . قصور يبطله . أساس وأثر ذلك ؟ 
 مثال .       

 ( 17/1/2812ق جلسة  67لسنة  17878) الطعن رقم 
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ه عرض لدف  الطاعن ببطالن القبض والتةتيش النتةاء لما كان الحك  المطعون في
مبرراته واطرحه بقوله ع " وحيث إنه عما دف  به مداف  المته  من بطالن القبض والتةتيش لعد  
وجود المته  في حالة من أحوال التلبس التي تجيز للضابط ذلك فضاًل عن أن الحك  المنوه 

قبض فمردود عليه بجن الضابط حينما قبض على عنه مستجن  منذ أكثر من سنة سابقة على ال
المته  كان لديه الدليل الكافي على أن المته  صدر ضده حك  وواجبه القبض عليه أما كون 
الحك  مستجن  قبل القبض على المته  فهذا أمر خار  عن معرفة الضابط وهى واق  منةصل 

در ضده كان القبض صحيحًا عنه تما  االنةصال ف ذا ما ت  القبض بناء على الحك  الصا
من قانون اإلجراءات الجنا ية  311والتةتيش صحيحًا أيضًا " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 

تن  على أنه " ال تنةذ األحكا  الصادرة من المحاك  الجنا ية إال متى صارت نها ية ما ل  
ولى على أنه " في فقرتها األ 313يكن في القانون ن  على خال  ذلك " ، ونصت المادة 

األحكا  الصادرة بالغرامة والمصاري  تكون واجبة التنةيذ فورًا ولو م  حصول است نافها وكذلك 
األحكا  الصادرة بالحبس في سرقة أو على مته  عا د أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر .... 

ناته ما إذا كان إلخ " ، وكان الحك  المطعون فيه ل  يبين في رده على الدف  أو في باقي مدو 
الحك  الصادر ضد الطاعن واجب النةاذ  وفقًا لما أشارت إليه المادتان سالةتا البيان  ويبيح 
القبض عليه حتى يصح تةتيشه ، ف نه يكون معيبًا بالقصور الذ  يبطله ويوجب نقضه 

 .  واإلعادة ، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن

 

 ددددددددددددددددد

 

ب صدار قانون األحكا  العسكرية .  1911لسنة  15لمادة الخامسة من القانون رق  ا        
 مةادها ؟

 مثال لتسبيب معيب للرد على الدف  ببطالن القبض والتةتيش النتةاء حالة التلبس .       

 ( 16/1/2812ق جلسة  67لسنة  6110) الطعن رقم 

 الموجـز ـ 8

 القاعدة
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 ب صدار قانون األحكا  1911لسنة  15من المقرر أن المادة الخامسة من القانون رق  
العسكرية قد جر  نصها على أنه " تسر  أحكا  هذا القانون على كل من يرتكب إحد  الجرا   
اآلتية ع )أ( الجرا   التى تق  في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصان  أو السةن 
أو الطا رات أو المركبات أو األماكن أو المحالت التى يشغلها العسكريون لصالح القوات 

حة أينما وجدت )ب( الجرا   التى تق  على معدات أو مهمات وأسلحة وذخا ر ووثا ة المسل
وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها " ، وهو ما يبين منه أن نطاة إعمال أحكا  هذا 
القانون بالنسبة لألماكن يقتصر على ما جر  الن  عليه تحديدًا من أماكن لها الطاب  

كريون وكذا المعدات أو المهمات واألسلحة والذخا ر التابعة للقوات العسكر  أو يشغلها عس
المسلحة ، نظرًا لما لها من طاب  عسكر  أناط بالمشرع أن يض  لها حماية خاصة . لما كان 
ذلك ، وكان الحك  المطعون فيه في سياة رده على الدف  المبد  من الطاعن ببطالن القبض 

قد أرسل القول بجن مكان الضبط وهو قرية ...... السياحية يدخل والتةتيش النتةاء حالة التلبس 
في عداد األماكن العسكرية ، ومن ث  ف ن للقا مين على إدارتها من العسكريين حة إجراء 
تةتيش الداخلين اليها والخارجين منها سواء كانوا مدنيين أ  عسكريين دون التقيد بضوابط 

ون اإلجراءات الجنا ية _ دون أن يبين الحك  سنده فيما القبض والتةتيش المنصو  عليها بقان
خل  إليه في هذا الشجن _  وهو أمر جوهر  يبنى عليه الةصل في مد  صحة ما اتخذ من 
إجراءات القبض والتةتيش بالنسبة للطاعن ....... ، ف ن الحك  المطعون فيه يكون معيبًا 

 بالقصور فى التسبيب مما يوجب نقضه واإلعادة .

 

 ددددددددددددددددد

 

تةتيش زا ر السجن ال يستلز  رضاه الصادر بةعل إيجابي . كةاية عد  معارضته في 
 التةتيش . أساس وعلة ذلك ؟

 ( 17/1/2812ق جلسة  67لسنة  1202ن رقم ) الطع     

 القاعدة

 الموجـز ـ 9
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من قرار  31مثال لتسبيب سا غ في الرد على الدف  ببطالن التةتيش لمخالةته للمادة 
 . 1951لسنة  391ر يس الجمهورية بالقانون رق  

 
من  31ما كان الحك  المطعون فيه قد عرض للدف  ببطالن التةتيش لمخالةته للمادة ل

ورد عليه بقوله ع " إنَّ الضبط ال يستلز   1951لسنة  391قرار ر يس الجمهورية بالقانون رق  
الرضا الذي يصدر بةعل إيجابي ممن يحصل تةتيشه بل يكةي عد  معارضته في التةتيش  

تةتيش الحارسة المعينة خدمة لتةتيش النساء للمتهمة وتةتيش الزيارة التي وهو فعل سلبي  ف ن 
بصحبتها يكون صحيحًا وفقًا ألحكا  هذه المادة ما دا  أن المتهمة ل  تبد اعتراضها على 
تةتيشها بمعرفة الحارسة .. وتةتيش الزيارة التي معها ، ومن ث  ل  يثبت من األوراة أنها 

  منعها من الزيارة بناء على هذا االعتراض ويكون النعي ببطالن اعترضت على التةتيش وت
التةتيش في غير محله " ، وكانت المحكمة قد استخلصت في حدود السلطة المخولة لها ومن 
األدلة السا غة التي أوردتها أن رضاء الطاعنة بالتةتيش كان صريحًا وغير مشوب وأنه سبة 

من قرار ر يس الجمهورية  31بظروفه ، وكانت المادة إجراء التةتيش وكانت الطاعنة تعل  
تن  على أنه ع " إذا اشتبه مدير السجن أو مجموره في أي  1951لسنة  391بالقانون رق  

زا ر جاز له أن يجمر بتةتيشه ف ذا عارض الزا ر في التةتيش جاز منعه من الزيارة م  بيان 
هذه المادة ال تستلز  الرضا الذي يصدر  أسباب هذا المن  في سجل يومية السجن " ، وكانت

وهو فعل سلبي  –بةعل ايجابي ممن يحصل تةتيشه بل يكةي عد  معارضة األخير في التةتيش 
ف ن تةتيش الحارسة  المعينة خدمة لتةتيش النساء  للطاعنة بمعرفة من ندبها لذلك التةتيش  –

أن الطاعنة ل  تدف  بجنها اعترضت  يكون صحيحًا وفقًا ألحكا  المادة المنوه عنها ، ما دا 
على تةتيشها بمعرفة الحارسة التي ُندبت للتةتيش ، ويكون النعي على الحك  في هذا الشجن 

 على غير أساس . 

 

 ددددددددددددددددد
 ( 2/2/2812ق جلسة  02لسنة  1822) الطعن رقم 
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القبض على أي إنسان أو تةتيشه . محظور . إال بترخي  من القانون أو ب ذن من 
ة . آلحاد الناس التحةظ على المته  وجس  الجريمة في حالة التلبس سلطة التحقية المختص

 وتسليمه إلى أقرب مجمور ضبط قضا ي دون القبض عليه وتةتيشه.
انتهاء الحك  لصحة تةتيش المجني عليه للطاعن حال ضبطه بمسكنه لسرقته. خطج 

 في تطبية القانون . علة ذلك ؟
على أي دليل مستمد منه وشهادة من أجراه . بطالن التةتيش . مقتضاه ع عد  التعويل 

 خلو الدعو  من دليل آخر . أثره ع نقض الحك  المطعون فيه وبراءة المته . أساس ذلك ؟
 مثال لتسبيب معيب في الرد على الدف  ببطالن القبض والتةتيش النتةاء حالة التلبس .

 

" تتحصل فيما أبلغ به وشهد    في قوله علما كان الحك  المطعون فيه بيَّن واقعة الدعو 
به بالتحقيقات ... من أنه بتاريخ ... من أنه أثناء تواجده بمسكنه دخل عليه ... لسرقة شقته 

ذ قا  بتةتيش المته  عثر بطيات مالبسه على لةافة ورقية تحو  كمية  من نبات فقا  بضبطه وا 
، واستند الحك   رير محضر بها "البانجو المخدر فجبلغ الشرطة بالواقعة والتي تكةلت بضبطها وتح

في إدانة الطاعن إلى أقوال المجنى عليه شاهد اإلثبات األول والضابط شاهد اإلثبات الثاني 
وبعد أن أورد مضمونها عرض للدف  المبد  من المداف  عن الطاعن ببطالن القبض عليه 

ردًا على الدف  بانعدا  " وحيث إن المحكمة  -وتةتيشه النتةاء حالة التلبس ورد عليه بقوله ع
حالة التلبس تؤكد أن عملية القبض على المته  الذ  قا  بها المجنى عليه صاحب البيت 
والذ  كان المته  متخةيًا فيه عن أعين صاحبه لسرقته هو إجراء مشروع لكون أن دخول منزل 

لرفض " ، المجنى عليه كان بقصد ارتكاب جريمة ومن ث  يضحى الدف  في غير محله متعين ا
ولما كان هذا الذ  أثبته الحك  إنما يةيد أن الشاهد ..... وهو من آحاد الناس قبض بالةعل 
على الطاعن وفتشه ، ولما كان القانون قد حظر القبض على أي إنسان أو تةتيشه إال 
بترخي  منه أو ب ذن من سلطة التحقية المختصة ، وكان ال يجوز للشاهد وهو من آحاد 

يباشر أيًا من هذين اإلجراءين وكل ما خوله القانون إياه باعتباره من آحاد الناس هو الناس أن 
 التحةظ على المته  وعلى جس  الجريمة في الجرا   المتلبس بها 
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من قانون اإلجراءات الجنا ية وتسليمه إلى أقرب مجمور  32،  32بالتطبية ألحكا  المادتين 
أي مجرد التعرض المادي لما يقتضيه واجبه في التحةظ على  -ا ي من مجموري الضبط القض

وليس له أن يجر  قبضًا  -المته  وعلى جس  الجريمة على سند من نظرية الضرورة اإلجرا ية 
أو تةتيشًا على نحو ما فعل في واقعة الدعو  . لما كان ذلك ، وكان ما انتهى إليه الحك  من 

للطاعن ينطوي على خطج في  -شاهد اإلثبات األول  -ليه االعتبار بصحة تةتيش المجنى ع
تطبية القانون ألن هذا التةتيش باطل وال يؤبه به . لما كان ذلك ، وكان الز  بطالن التةتيش 
عد  التعويل على أي دليل مستمد منه ، ومنها شهادة من قا  بهذا اإلجراء الباطل وكانت 

ال يوجد فيها دليل سو  هذا الضبط الباطل ، ف نه الدعو  حسبما حصلها الحك  المطعون فيه 
يتعين نقض الحك  المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه عماًل بالقةرة األولى من المادة 

جراءات الطعن أما  محكمة النقض  1959لسنة  52من القانون رق   39 في شجن حاالت وا 
المعدل  1911لسنة  121ون رق  من القان 31ومصادرة المخدر المضبوط عماًل بالمادة 

 . 1929لسنة  111بالقانون رق  

 

 ددددددددددددددددد

 
حضار المته  إلى أقرب مجمور ضبط قضا ي  لغير مجمور  الضبط القضا ى تسلي  وا 
في حاالت التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس . تةتيشه  للمته  . غير جا ز . 

 أساس ذلك ؟
إلى صحة تةتيش مس ول األمن بالمصن  للدوالب الخا  بالطاعن. خطج  انتهاء الحك 

 في تطبية القانون . علة ذلك ؟
بطالن الضبط والتةتيش . الزمه ع عد  التعويل على أي دليل مستمد منه ومن شهادة 
من أجراه . خلو الدعو  من دليل آخر يوجب نقض الحك  المطعون وبراءة الطاعن . أساس 

 ذلك ؟ 

 .مثال 

 الموجـز ــ11
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لما كان الحك  المطعون فيه بيَّن واقعة الدعو  في قوله ع "... من حيث إن واقعة       

الدعو  حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمجن إليها وجدانها مستخلصة من سا ر أوراقها 
أبلغ  وما ت  فيها من تحقيقات وما دار بشجنها بجلسة المحاكمة  تتحصل في أنه بتاريخ....

.... مس ول أمن مصن  .... بدا رة قس  .... أنه وردت إليه معلومات من العاملين بالمصن  
حرازه للمواد واألقرا  المخدرة بدوالبه الخا  بالمصن   مةادها قيا  المته  .... بحيازته وا 
ر وباستدعاء المته  طلب منه فتح دوالبه الخا  به وقا  المته  بةتح الدوالب وبتةتيشه عث

بداخله على كيس بالستيك بداخله كمية من جوهر الحشيش المخدر " القنب " وثالثين لةافة 
تبغ معدة يدويًا تحو  ذات المخدر مختلًطا بالتبغ وكذا ما ة وأربعون قرصًا مخدرًا وبمواجهته 
بالمضبوطات أقر ب حرازها فقا  ب بالغ المقد  .... والذ  حضر على الةور وقا  بضبط المته  
وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته لها وثبت من تقرير المعمل الكيماو  أن المضبوطات 
لجوهر الحشيش المخدر " نبات القنب " وأن العقار المضبوط لعقار الترامادول المخدر " ، 
واستند الحك  في إدانة الطاعن إلى أقوال الشاهد األول .... والمقد  .... ومما ثبت بتقرير 

الكيماوية وبعد أن أورد مضمونها عرض للدف  المبد  من المداف  عن الطاعن المعامل 
ببطالن القبض والتةتيش النتةاء حالة التلبس ورد عليه بقوله "... ومن حيث إن ما أثاره الدفاع 
ببطالن القبض والتةتيش لعد  وجود حالة تلبس فهو غير صحيح ذلك بجن ما قا  به مس ول 

لمته  وطلب منه فتح دوالبه الخا  بالمصن  بعد أن وردت إليه األمن من استدعا ه ل
معلومات بحيازته للمواد المخدرة . هذا اإلجراء ال مخالةة فيه للقانون  إذ هو من الواجبات التى 
تمليها على رجل األمن المس ول عن أمن مصن  ف ذا انكش  لرجل األمن حيازة المته  للمواد 

المته  متلبسًا بجريمة حيازة مواد مخدرة في غير األحوال المصرح  المخدرة عند التةتيش فيكون
بها قانونًا وعليه ف ن تةتيش المته  والقبض عليه يكونا صحيحين وقد تما وفقًا للقانون ويكون 
الدف  ببطالن القبض والتةتيش في غير محله متعينًا رفضه " . لما كان ذلك ، وكان الحك  

لشاهد األول في قوله " فقد شهد .... مس ول أمن بمصن  .... أنه المطعون فيه أورد شهادة ا
وردت إليه معلومات مةادها قيا  المته  بحيازة المواد المخدرة بالمصن  وبتةتيش دوالب المته  
عثر بداخله على كيس بالستيك بداخله كمية من جوهر الحشيش المخدر " نبات القنب " وواحد 
 يًا وثالثين لةافة تبغ معدة يدو 
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ذات المخدر مختلًطا بالتبغ كما عثر على عدد ما ة وأربعين قرصًا وبمواجهته  يتحو 
بالمضبوطات أقر بحيازتها ث  قا  ب بالغ الشاهد الثانى " ، هذا وأورد الحك  المطعون فيه 

ألول . بمدوناته شهادة الشاهد الثانى المقد  .... الذ  قرر بذات مضمون ما شهد به الشاهد ا
من قانون اإلجراءات الجنا ية أجازتا  32،  32لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المادتين 

حضار  لغير مجمور  الضبط القضا ى من آحاد الناس أو من رجال السلطة العامة تسلي  وا 
المته  إلى أقرب مجمور للضبط القضا ى في الجنايات والجنح التى يجوز فيها الحبس 

و الحبس حسب األحوال متى كانت الجناية أو الجنحة في حالة تلبس وهو إجراء االحتياطى أ
بمثابة التحةظ على المته  بما شوهد معه كيما يت  تسليمه إلى مجمور الضبط القضا ى وليس 
لغير مجمور الضبط القضا ى حة التةتيش في الحاالت المقررة قانونًا . لما كان ذلك ، وكان ما 

من االعتبار بصحة تةتيش مس ول األمن بالمصن  للدوالب الخا  بالطاعن  انتهى إليه الحك 
ينطو  على خطج في تطبية القانون ألن هذا التةتيش باطل وال يؤبه به . لما كان ذلك ، وكان 
الز  بطالن التةتيش عد  التعويل على أ  دليل مستمد منه ومنها شهادة من قا  بهذا اإلجراء 

  حسبما حصلها الحك  المطعون فيه ال يوجد فيها سو  هذا الضبط الباطل ، وكانت الدعو 
والتةتيش الباطلين ف نه يتعين نقض الحك  المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه عماًل 

جراءات  1959لسنة  52من القانون رق   39بالةقرة األولى من المادة  في شجن حاالت وا 
من القانون  31در والعقار المضبوطين عماًل بالمادة الطعن أما  محكمة النقض ومصادرة المخ

 .  1929لسنة  111المعدل بالقانون رق   1911لسنة  121رق  

 

 ددددددددددددددددد

 

 

انعقاد االختصا  بنظر الدعو  في الجنح التى تق  في الخار  لمحكمة عابدين 
يضبط فيها خار  نطاة دا رة الجز ية . مناطه ع أال يكون لمرتكبها محل إقامة في مصر وأال 

 إجراءات . 119اختصا  هذه المحكمة . المادة 

 ( 6/6/2812ق جلسة  02لسنة  2601) الطعن رقم 

 فع بعدم االختصاص: الد رابعاا    
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قواعد االختصا  في المسا ل الجنا ية من النظا  العا  . فصل المحكمة في موضوع 
 الدعو  دون التعرض للدف  بعد  اختصاصها محليًا . قصور .

 

أن الطاعن دف  بعد   -يها بدرجت -لما كان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة 
من  119اختصا  محكمة جنح ... محليًا بنظر الدعو  . لما كان ذلك ، وكانت المادة 

قانون اإلجراءات الجنا ية قد نصت على أنه " إذا وقعت في الخار  جريمة من الجرا   التى 
بط فيها تسر  عليها أحكا  القانون المصر  ول  يكن لمرتكبها محل إقامة في مصر ول  يض

ترف  عليه الدعو  في الجنايات أما  محكمة جنايات القاهرة وفى الجنح أما  محكمة عابدين 
الجز ية " ، ومةاد ذلك أن مناط انعقاد االختصا  بنظر الدعو  في الجنح التى تق  في 
الخار  لمحكمة عابدين الجز ية أال يكون لمرتكبها محل إقامة في مصر وأال يضبط فيها خار  

اة دا رة اختصا  هذه المحكمة ، وكانت القواعد المتعلقة باالختصا  في المسا ل نط
 -الجنا ية كلها من النظا  العا  ، وكان الطاعن قد تمسك في حينه أما  محكمة الموضوع 

ذ  -بدرجتيها  كانت المحكمة بالدف  بعد  اختصا  محكمة جنح .... محليًا بنظر الدعو  ، وا 
، ف ن حكمها يكون  لدعو  دون أن تتعرض في أسباب حكمها لهذا الدف قد فصلت في موضوع ا

 مشوبًا بالقصور في التسبيب متعينًا نقضه واإلعادة .

 

 ددددددددددددددددد

 

 

اختصا  المحكمة الدستورية العليا بالرقابة القضا ية على دستورية القوانين واللوا ح . 
ضه فى بحث دستورية الن  القانوني المطعون مخالةة الحك  المطعون فيه هذا النظر وخو 

عليه بعد  الدستورية وانتها ه إلى اتةاقه والمبادئ الدستورية والقانونية . يعد فصاًل ضمنيًا 
بدستورية ذلك الن  . ال تملكه محكمة الموضوع ويص  حكمها بعيب الخطج في تطبية 

 القانون . أساس ذلك ؟

 ( 17/2/2812ق جلسة  66لسنة  27661) الطعن رقم 
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على الدف  بعد  دستورية الةقرة الثانية من المادة الثانية من  مثال لتسبيب معيب للرد
 قانون الكسب غير المشروع .

 
 

على الدف  بعد  دستورية الةقرة الثانية من المادة  لما كان الحك  المطعون فيه قد رد
بشجن الكسب غير المشروع وطلب الدفاع التصريح  1925لسنة  11الثانية من القانون رق  

عو  بعد  دستوريته أما  المحكمة الدستورية العليا بقوله ع " .... ف نه ولما كانت المادة برف  الد
تن  على أنه  1929لسنة  32من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رق   19

" إذا دف  أحد الخصو  أما  المحاك  أو إحد  الهي ات ذات االختصا  القضا ي بعد  
قانون أو ال حة ورأت المحكمة أو الهي ة أن الدف  جدي أجلت نظر الدعو   دستورية ن  في

وحددت لمن أثار الدف  ميعادًا ال يتجاوز ثالثة أشهر لرف  الدعو  بذلك أما  المحكمة 
ذا ل  ترف  الدعو  في الميعاد اعتبر الدف  كجن ل  يكن " مما مةاده أن  الدستورية العليا . وا 

هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدف  بعد  الدستورية ، وأن األمر محكمة الموضوع وحدها 
بوق  الدعو  المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرف  الدعو  بعد  الدستورية جوازي لها ومتروك 
لمطلة تقديرها . لما كان ذلك ، وكانت القاعدة األساسية في اإلثبات في المواد الجنا ية هي 

يدته في اقتناعه، وتدخل المشرع في تلك األحيان لبيان وسيلة حرية القاضي في تكوين عق
معينة لإلثبات ال يؤثر في اقتناع القاضي بقيا  الجريمة من عدمه أو توافر دليل أو انتةا ه كما 
أن القاعدة األصولية المقررة في قانون اإلجراءات الجنا ية في تنظيمها لمبدأ اإلثبات هي أن 

ق  على عاتقها هذا العبء وأن البينة على من ادعى  فعليها أن تقي  سلطة االتها  هي التي ي
األدلة على صحة وثبوت الةعل المسند للمته  وأنه هو مرتكبه وتقدي  سلطة االتها  لهذه األدلة 
ذ كان ظاهر ن  الةقرة الثانية من المادة الثانية من قانون  ال يوجب حتمًا القضاء باإلدانة، وا 

ع ل  يخر  فيه المشرع على القاعدة العامة في تنظي  عبء اإلثبات إذ الكسب غير المشرو 
أوجب على سلطة االدعاء أن تقد  الدليل على ارتكاب المته  للسلوك المشكل للركن المادي 
للجريمة، كما أوجب عليها أن تقد  الدليل على زيادة ثروة الخاض  ألحكا  القانون السال  وأن 

  الموارد المشروعة للخاض ، وهنا فقط تقو  القرينة البسيطة التي هذه الزيادة ال تتناسب م
 نصت عليها المادة سالةة الذكر والتي مؤداها 

 

 القاعدة
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عد  مشروعية هذه الزيادة ول  يجعل المشرع هذه القرينة قاطعة بل جاءت قرينة بسيطة يمكن 
هذه الزيادة، وهذا األمر  للمته  دحضها بجمر سهل وبسيط عليه هو إثبات مشروعية مصادر

بدوره يتةة م  الواق  غالبًا في الحياة العملية واعتبارات المواءمة المقارنة ، ذلك أن الواقعات 
المادية المكونة لجريمة الكسب غير المشروع والمتمثلة في حصول المته  على منةعة محددة 

ات ، خاصة إذا ما وض  في نتيجة استغالله وظيةته تعد من حيث الواق  العملي صعبة اإلثب
مكانياته وسلطاته بما يطوع إخةاء هذه الواقعات وطمس معالمها ،  االعتبار وسا ل المته  وا 
األمر الذي يؤدي إلى تعطيل القوانين ومقاصدها والتي ما شرعت إال للمحافظة ودع  المصالح 

تقد  ، ف ن المحكمة تر  في  التي ارتجتها اإلرادة الشعبية مصدرًا لتلك القوانين . وحيث إنه لما
حدود سلطتها التقديرية أن الدف  بعد  دستورية ن  الةقرة الثانية من المادة الثانية المار بيانها 
غير جدي وتلتةت عنه". لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحك  المطعون فيه في معرض الرد 

بشجن  1925لسنة  11من القانون رق  على الدف  بعد  دستورية الةقرة الثانية من المادة الثانية 
الكسب غير المشروع على السياة المتقد  ل  يقتصر على مجرد إبداء المحكمة رأيها في جدية 
نما تطرة الحك  المطعون فيه إلى الخوض في بحث دستورية  أو عد  جدية ذلك الدف  ، وا 

وتةنيدها ث  انتهى إلى الن  القانوني المطعون بعد  دستوريته ، بجن أفاض في شرح القرينة 
القول بما مةاده اتةاقها والمبادئ الدستورية والقانونية ، وهو ما ينطوي على فصل ضمني من 
جانب المحكمة  المطعون على حكمها  بدستورية الةقرة الثانية من المادة الثانية من قانون 

ها طبقًا الكسب غير المشروع  آن  الذكر  وهو أمر يخر  عن اختصاصها ومحظور علي
والتي  1929لسنة  32من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر به القانون رق   15للمادة 

تن  على أن " تخت  المحكمة الدستورية العليا بما يجتي ع أواًلع الرقابة القضا ية على 
طعون فيه يكون دستورية القوانين واللوا ح . ثانيًا ع .... ثالثًا ع .... " ، ومن ث  ف ن الحك  الم

 قد خال  القانون وأخطج في تطبيقه .

 

 

 ددددددددددددددددد

 (7/2/2812ق جلسة  02لسنة  6767)الطعن رقم 
 (050ص  55س  82/0/8110ق جلسة  01لسنة  21208قارن )الطعن رقم  
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 من قانون العقوبات . مةادها ؟ 112المادة 

لحك  عليه . جزاء الرد يدور م  موجبه م  بقاء المال المختلس فى ذمة المته  حتى ا
ثبوت خص  المبالغ التي قا  الطاعن بسدادها من مبلغ الغرامة والرد اللذان ألز  الحك  الطاعن 

 بهما . صحيح . النعي على الحك  في هذا الشجن . غير مقبول .

 مثال . 

 

من قانون العقوبات قد جر  نصها على أنه " فضاًل عن العقوبات  112من المقرر أن المادة 
مكررًا فقرة أولى و  113فقرة أولى وثانية ورابعة و  113و  111ة للجرا   المذكورة فى المواد المقرر 
فقرة أولى ، بعزل الجانى من وظيةته أو تزول صةته  112مكررًا و  111و  111و 115و  113

رًا فقرة مكر  113فقرة أولى وثانية ورابعة و  113و  111كما يحك  عليه فى الجرا   المذكورة فى المواد 
بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من  115و  113أولى و 

مال أو منةعة على أال تقل عن خمسما ة جنيه" والبيِّن أن جزاء الرد يدور م  موجبه من بقاء المختلس 
يثير فى أسباب طعنه أنه  أو ما حصله أو انتة  به فى ذمة المته  حتى الحك  عليه ، وكان الطاعن

قا  والمته  المتوفى بسداد مبالغ لألراضى محل التخصي  ل  يستنزلها الحك  من مبلغ الرد المقضى 
بها عليها ، إال أن البيِّن من تقارير الخبراء المرافقة بالمةردات التى أمرت المحكمة بضمها لوجه الطعن 

مبلغ الغرامة والرد اللذان ألز  الحك  الطاعن بهما ،  ، أنه ت  خص  هذه المبالغ التى سبة سدادها من
 . ف نه يكون قد طبة الحك  تطبيقًا سليمًا ، وأضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد على غير أساس
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من قانون العقوبات . تكميلية وجوبية .  112عقوبة الرد وفقًا لمةهو  ن  المادة 

ها رد الشئ إلى أصله . تحدد بقدرها وتدف  بمقدار ما اختلسه المته  أو حصل عليه الغرض من
لنةسه أو لغيره . مخالةة الحك  المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برد ما يجاوز قيمة المبلغ الذ  
تحصل عليه المته  . خطج في تطبية القانون . لمحكمة النقض تصحيحه . أساس وعلة ذلك 

 ؟ 

 مثال .

 

لما كان ما يثيره الطاعن من أنه قد ت  إلغاء تخصي  القطعتين رقمى ... و ....  
بمنطقة .... واللتين كانتا مخصصتين لورثة ...... وألزمه الحك  برد قيمتهما ، ف نه يبين من 

 112المةردات المضمومة صحة هذا الدفاع، وكانت عقوبة الرد المنصو  عليها فى المادة 
ت ، وهى عقوبة تكميلية وجوبية تحمل فى طياتها فكرة رد الشئ إلى أصله ، من قانون العقوبا

وهى عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، ف نها تكون محددة بقدرها، ولذلك فهى توق  
بمقدار ما اختلسه المته  أو حصل عليه لنةسه أو لغيره . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن قيمة 

إلغاء تخصيصهما من واق  تقارير الخبراء المرفقة بالمةردات هو مبلغ  القطعتين اللتين ت 
جنيه "مليون وثمانما ة وثمانية وعشرين ألةًا وخمسما ة وخمسة وستين جنيهًا "  1،212،515

جنيه " تسعة ماليين وثالثة وثالثين  9،133،123ليكون المبلغ الباقى دون سداده هو مبلغ 
ين جنيهًا " إال أن الحك  قضى ب لزامه فى مبلغ الثانى الخا  ألةًا وستما ة وثالثة وثمان

جنيه " عشرة ماليين  11،211،232بتحصيل الطاعن للمتوفى ..... عليه مبلغ وقدره 
وثمانما ة وواحد وستين جنيهًا وسبعما ة وثمانية وأربعين جنيهًا " ف نه يكون قد أخطج فى تطبية 

ذ كان العيب الذ  شاب ا لحك  مقصورًا على الخطج فى تطبية القانون على الواقعة القانون ، وا 
جراءات الطعن أما   39كما صار إثباتها فى الحك ، ف نه يتعين وفقًا للمادة  من قانون حاالت وا 

بتصحيح خطج الحك  بمقتضى  1959لسنة  52محكمة النقض الصادر به القرار بقانون رق  
 بجعلها مبلغ -ها وحد -القانون فيما قضى به من عقوبة الرد 

 

 الموجز -2

 القاعدة
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 جنيه " تسعة ماليين وثالثة وثالثين ألةًا وستما ة وثالثة وثمانين جنيهًا " . 9،133،123

 
 ددددددددددددددددد

 
فى  1925لسنة  21من القانون رق   12مؤد  ن  الةقرتين األولى والثالثة من المادة 

 شجن الكسب غير المشروع ومةادهما ؟
اجهة الزو  واألوالد القصر الذين استةادوا من الكسب غير المشروع بتنةيذ األمر فى مو 

الحك  بالرد فى أموال كل منه  بقدر ما استةاد . رهن بصدور حك  ب دانة الزو  الذ  حصل 
 على كسب غير مشروع ويدور معه وجودًا وعدمًا . مؤد  ذلك ؟

 
 

فني شنجن الكسنب  1925لسنة  11نون رق  من القا 12من المقرر أن الةقرة األولى من المادة 
غينننر المشنننروع تنننن  علنننى أن " كنننل منننن حصنننل لنةسنننه أو لغينننره علنننى كسنننب غينننر مشنننروع يعاقنننب 
بالسننجن وبغرامننة مسنناوية لقيمننة الكسننب غيننر المشننروع فضنناًل عننن الحكنن  بننرد هننذا الكسننب " ، وتننن  

جهنة النزو  واألوالد القصنر النذين الةقرة الثالثة من ذات المادة على أن "وعلى المحكمة أن تجمر فني موا
استةادوا من الكسب غينر المشنروع بتنةينذ الحكن  بنالرد فني أمنوال كنل مننه  بقندر منا اسنتةاد " ، وهنو منا 
ينندل علننى أن إصنندار األمننر  متقنند  المسنناة  إذا تننوافرت موجباتننه  يتوقنن  علننى صنندور حكنن  ب دانننة 

وجنودًا وعندمًا بحينث ال يتصنور صندوره  الزو  الحاصل على كسب غير مشروع مرتبط به ويدور معنه
إال إذا صدر حك  ب دانة الزو  وال تكون له قا مة إذا ما ألغي الحك  المنذكور . لمنا كنان ذلنك ، وكاننت 
المحكمة قد انتهنت علنى النحنو السنال  إلنى القضناء بننقض الحكن  المطعنون فينه بالنسنبة إلنى الطناعن 

كننذلك فيمننا قضننى بننه بالنسننبة للطاعنننة الثالثننة مننن أن يكننون األول  الننزو   ف نننه يتعننين نقضننه واإلعننادة 
 اإللزا  بالرد في مواجهتها .
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تصالح وكيل المدعي بالحقوة المدنينة بمحضنر جلسنة اإلشنكال فني التنةينذ من  الطناعن 

ثبنننات تننننازل فنني جري منننة التبديننند وتنازلنننه عننن دعنننواه المدنينننة . أثنننره ع انقضنناء الجريمنننة صنننلحًا وا 
 المدعى بالحقوة المدنية عن دعواه المدنية . أساس ذلك ؟

  

لما كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر جلسة اإلشكال في التنةيذ المؤرخة .... 
ة وأقر بالتصالح م  الطاعن  في الدعو  أن وكيل المدعى بالحقوة المدنية حضر بتلك الجلس

موضوع الطعن الماثل  وأثبت تنازله عن دعواه المدنية ومن ث  تكون الدعو  الجنا ية قبل 
الطاعن عن جريمة التبديد التي قضى الحك  المطعون فيه ب دانته فيها قد انقضت بالصلح 

 ية ، مما يتعين معه نقض الحك  مكررًا " أ " من قانون اإلجراءات الجنا 12عماًل بن  المادة 
ثبات تنازل المدعى بالحقوة المدنية  المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعو  الجنا ية بالصلح وا 

لزامه بمصاريةها .  عن دعواه المدنية وا 
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 ( 6/6/2812ة ق جلس 6لسنة  12077) الطعن رقم 
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لسننة  111المضنافة بالقنانون رقن   1991لسننة  11مكررًا من القنانون رقن   111المادة 
 بشجن الطةل . مؤداها ؟ 1112

 119معاقبننة الطنناعن البننالغ بالسننجن لمنندة ثننالث سنننوات وفقننًا للةقننرة األولننى مننن المننادة 
ني عليها طةلة ل  رغ  ثبوت أن المج 1111لسنة  11عقوبات المستبدلة بالمرسو  بالقانون رق  

تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة . خطج في تطبية القانون . ال تملك محكمة النقض تصنحيحه 
     . علة وأساس ذلك ؟

 
 

لمننا كننان البننيِّن مننن الحكنن  المطعننون فيننه أنننه بعنند أن أورد واقعننة النندعو  وأدلننة الثبننوت 
 119فقنًا للةقنرة األولنى منن المنادة عليها انتهى إلى معاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثالث سننوات و 

والتي تن  على أن ) كنل  1111لسنة  11من قانون العقوبات المستبدل بالمرسو  بقانون رق  
من هتك عرض صبى أو صبية لن  يبلنغ سنن كنل منهمنا ثمناني عشنرة سننة ميالدينة كاملنة بغينر 

 1991لسنننة  11رقنن  مكننررًا مننن القننانون  111قننوة أو تهدينند يعاقننب بالسننجن( ، وكانننت المننادة 
تنن  علنى  15/1/1112بشنجن الطةنل الصنادر فني  1112لسننة  111المضافة بالقنانون رقن  

أنه ) يزداد بمقدار المثل الحد األدنى للعقوبة المقررة أل  جريمة إذا وقعنت منن بنالغ علنى طةنل 
تكننب .... ( ، وكننان مننؤد  هننذا الننن  أن المشننرع قنند شنندد العقنناب علننى الجنناني البننالغ الننذ  ير 

جريمة تق  على طةل بجن يزداد بمقدار المثل الحد األدنى للعقوبة المقررة لهنذه الجريمنة ، وكنان 
الحكن  المطعنون فينه قند أثبنت أن المجنننى عليهنا طةلنة لن  تبلنغ مننن العمنر ثمناني عشنرة سننة فقنند 

ة مقومات العقاب المشدد المنصنو  علينه فني المناد –باعتباره بالغ  –توافرت في حة الطاعن 
مكنننررًا سنننالةة النننذكر ، فننن ن الحكننن  المطعنننون فينننه إذ عاقنننب الطننناعن بالسنننجن لمننندة ثنننالث  111

سنوات وهى الحد األدنى للعقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبها يكون قد أخطج في تطبية القانون 
 ، ألننننننننننننننننننه لننننننننننننننننن  يةطنننننننننننننننننن إلنننننننننننننننننى نننننننننننننننننن  المنننننننننننننننننادة سنننننننننننننننننالةة النننننننننننننننننذكر التننننننننننننننننني تتطلنننننننننننننننننب 
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بمقدار المثل ، بيد أنه لما كان الطناعن هنو وحنده النذ  طعنن فني الحكن  زيادة هذا الحد األدنى 
الخطنج إعمنااًل ا  ن محكمة النقض ال تملك تصنحيح هنذف –دون النيابة العامة  –بطرية النقض 

لألصل العا  بجنه ال يصح أن يضار الطاعن بطعنه ، ألنه كنان فني مقندوره أن يقبنل الحكن  وال 
 . يطعن عليه بطرية النقض

 
 ددددددددددددددددد
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عقوبننات . بطبيعنننة  315العبننرة فنني اعتبننار حمننل سننالح ظرفننًا مشننددًا فننى حكنن  المننادة 
السننالح وليسننت بمخالةننة حملننه لقننانون األسننلحة والننذخا ر . وجننوب اسننتظهار المحكمننة أن حملننه 

 السرقة لتحقة الظر  المشدد . التزا  الحك  المطعون فيه هذا النظر. صحيح .كان لمناسبة 

 

مننن  315مننن المقننرر أن العبننرة فنني اعتبننار حمننل السننالح ظرفننًا مشننددًا فنني حكنن  المننادة 
نما تكون بطبيعة هذا السالح  قانون العقوبات ليست بمخالةة حمله لقانون األسلحة والذخا ر ، وا 

لالعتنداء علنى الننةس وعند نذ ال يةسنر حملنه إال بجننه السنتخدامه فنى وهنل هنو معنه فني األصنل 
ن ل  تكن  هذا الغرض ، أو أنه من األدوات التي تعتبر عرضًا من األسلحة التى تحدث الةتك وا 

يحملهنا إال إذا اسنتظهرت معدة بحسب األصل  كالسكين أو المطواة  فال يتحقنة الظنر  المشندد 
، وهننو األمننر الننذ  خلصننت  ديريننة أن حملهننا كننان لمناسننبة السننرقةالمحكمننة فنني حنندود سننلطتها التق

إليه المحكمة فني الندعو  المطروحنة فني حندود حقهنا ودللنت علينه باألدلنة السنا غة ، فن ن الحكن  
المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعن عليه في هنذا الخصنو  

 غير سديد .

 
 ددددددددددددددددد

 

 

 

 ظر   م ددة 

 الموجـز

 القاعدة

 ( 11/2/2812ق جلسة  01لسنة  6761) الطعن رقم 
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االلتجاء إلى ر يس الدولة للعةو عن العقوبة المحكو  بها . هو الوسيلة األخيرة للمحكو  

. محله أن  عليه للتظل  منها والتماس إعةا ه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخ  منها
بالعقوبة غير قابل للطعن بجية طريقة . صدور العةو قبل الةصل في الطعن يكون الحك  

 . علة ذلك ؟ بالنقض في الحك  الصادر بها . وجوب التقرير بعد  جواز نظر الطعن

 
لمنا كننان الثابننت منن أوراة النندعو  أن ر ننيس الجمهوريننة أصندر القننرار رقنن  ..... بننالعةو 

. لما كان ذلك ، وكنان االلتجناء إلنى ر نيس الدولنة للعةنو عن العقوبة المحكو  بها على الطاعن 
عننن العقوبننة المحكننو  بهننا هننو الوسننيلة األخيننرة للمحكننو  عليننه للننتظل  مننن العقوبننة الصننادرة عليننه 

أن يكون الحك  والتماس إعةا ه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخ  منها ، فمحله إذن 
، ولكنن إذا  بجية طريقة من طرقه العادينة وغينر العادينةالقاضى بالعقوبة غير قابل للطعن 

كنان التمناس بنالعةو قنند حصنل وصندر العةنو فعنناًل عنن العقوبنة المحكنو  بهننا قبنل أن يةصنل فنني 
الطعننن بطريننة النننقض فنني الحكنن  الصننادر بالعقوبننة فنن ن صنندور هننذا العةننو يخننر  األمننر مننن ينند 

المضى في نظر الدعو  ويتعين عليها القضاء ، مما تكون معه محكمة النقض غير مستطيعة 
التقريننر بعنند  جننواز نظننر الطعننن ، ومننن ثنن  يتعننين القضنناء بعنند  جننواز نظننر الطعننن المقنند  مننن 

 الطاعن .

  

 ددددددددددددددددد

 

 عف 

 الموجـز 

 القاعدة

 ( 17/6/2812ق جلسة  2لسنة  22826 ) الطعن رقم
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العقوبة األصلية . هي األساس المباشر للجريمة وتوق  منةردة دون أن يكون القضاء 

 عقوبة أخر  .بها معلقًا على الحك  ب
العقوبات األصلية للجنايات . مقصورة على اإلعدا  والسجن المؤبد والسجن المشدد 

 والسجن . أساس ذلك ؟
 عقوبات . ماهيتها ؟ 113الغرامة المنصو  عليها بالمادة 

 
من المقرر أن العقوبة األصلية تستمد وصةها من أنها تكون العقاب األصلى أو األساس  

ة والتى توق  منةردة بغير أن يكون القضاء بها معلقًا على الحك  بعقوبة أخر  ، وقد المباشر للجريم
تكل  الشارع عن العقوبات األصلية فى القس  األول من الباب الثالث من الكتاب األول من قانون 
 العقوبات بعد أن حدد أنواع الجرا   فى الباب الثانى من الكتاب المذكور ، ويبين من مراجعة هذه
النصو  أن الشارع أورد فى المادة العاشرة العقوبات األصلية للجنايات وقصرها على اإلعدا  

باإلضافة إلى عقوبة والسجن المؤبد والسجن المشدد والسجن أما الغرامة إذا قضى بها فى الجناية 
أن ، وحاصل ذلك  أخر  فعند ذ تكون العقوبة األخيرة هى األصلية وتعتبر الغرامة مكملة لها

من قانون العقوبات تعد عقوبة تكميلية باعتبارها  113عقوبة الغرامة التى نصت عليها المادة 
مرصودة إلى جانب عقوبة أصلية مقيدة للحرية وهى من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 

ن كان الشارع قد ربط لها حدًا أدنى ال يقل عن أل  جنيه وتضاع  فى حالة ت 33 طبية منه وا 
 من ذات القانون . 113المادة 

 
 ددددددددددددددددد 

 أوالا : العقوبة التكميلية

 ( 16/18/2812ق جلسة  67لسنة  6117) الطعن رقم      

 القاعدة

 الموجـز

 عق بة

 



 

 131 عق بة 

 

 
 

من قانون العقوبات . نسبية . ُيْلز   بمقدارها  112الغرامة المنصو  عليها في المادة 
المتهمون متضامنين أو كل بحسب نصيبه دون تةرقة بين الةاعل والشريك موظةًا كان أو من 

 في حكمه . أساس ذلك ؟

رد بجمي  صوره . ال يعد عقوبة . الغاية منه ع إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ال
وقوع الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المته  عليها بقدر ما نسب إليه إضاعته 

 من أموال . أساس ذلك ؟

ة قضاء الحك  المطعون فيه بتغري  الطاعنين والمحكو  عليه غيابيًا بما يجاوز قيم
المبالغ التي تربح بها للغير . خطج في تطبية القانون . ال تملك محكمة النقض تصحيحه . 

 علة ذلك ؟

 عد  امتداد أثر نقض الحك  للمحكو  عليه غيابيًا .

 مثال .

 

ن كان  112من المقرر أن الغرامة التى نصت عليها المادة  من قانون العقوبات وا 
قل عن خمسما ة جنيه إال أنها من الغرامات النسبية التى الشارع قد ربط لها حدًا أدنى ال ي

من القانون سال  الذكر فى قولها ع " ... إذا حك  على جملة متهمين  33أشارت إليها المادة 
بحك  واحد بجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحك  بها على كل مته  على انةراد 

كونون متضامنين فى االلتزا  بها ما ل  ين  فى الحك  على خالفًا للغرامات النسبية ف نه  ي
خال  ذلك " ، وبالتالى يكون المتهمون أيًا كانت صةاته  متضامنين فى االلتزا  بها فال 
يستطاع التنةيذ عليه  بجكثر من مقدارها المحدد فى الحك  سواء فى ذلك أن يلزمه  الحك  بهذا 

 نصيب فيه . لما كان ذلك ، وكان الشارع فى المقدار متضامنين أ  يخ  كل منه  ب

 
 

 القاعدة

 الموجز -1

 تطبيقهاثانيا: 

 



 

  

  عق بة 131

من ذلك القانون قد ألز  الجانى بهذه الغرامة بصةة عامة دون تخصي  وجاءت  112المادة 
مطلقة شاملة للةاعلين أو الشركاء دون تقييد بجن يكون من حك  بها عليه  33عبارة المادة 

قرر أن الرد بجمي  صوره ال يعتبر عقوبة، إذ موظةًا أو من فى حكمه ، كما أنه من الم
المقصود منه إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة وتعويض الدولة عن مالها 
الذ  أضاعه المته  عليها ، بما الزمه ومؤداه وصريح داللته حسب الحكمة المبتغاة من تقريره 

ه من أموال على الدولة، وهو ذات أن يقتصر الحك  به على ما نسب للمحكو  عليه إضاعت
من قانون العقوبات بما تضمنه من إلزا  المحكو   112المعنى الذ  يساير مةهو  ن  المادة 

عليه فى جريمة التربح للغير بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما تربح به للغير . لما كان ذلك ، 
لرد على كل من المحكو  عليه  وكان الحك  المطعون فيه قد أنزل عقوبة الغرامة النسبية وا

الطاعنين وكذا المحكو  عليه السادس غيابيًا ، فكرر الحك  بذلك القضاء بعقوبتى الغرامة 
الذ  يعيبه بالخطج فى النسبية والرد على نحو يجاوز قيمة المبالغ التى تربح بها للغير ، األمر 

، إال أنه لما كانت  وتصحيحهتطبية القانون بما كان يتعين معه نقض الحك  نقضًا جز يًا 
هذه المحكمة  محكمة النقض  قد انتهت إلى نقض الحك  المطعون فيه لألسباب سالةة البيان 
ف ن محكمة النقض ال تملك التعرض لما قضى به الحك  من عقوبة، إذ ليس بوسعها أن 

ضى تصحح منطوة حك  قضت بنقضه بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعو  لها أن تق
بالعقوبة المقررة فى القانون إذا رأت أن تدين المته  . لما كان ما تقد  ، ف نه يتعين نقض 
الحك  المطعون فيه واإلعادة بالنسبة إلى الطاعنين ، دون المحكو  عليه السادس الذ  صدر 

 الحك  غيابيًا له من محكمة الجنايات .

 

 ددددددددددددددددد

 

 ت . مةادها ؟من قانون العقوبا 33المادة 

من قانون العقوبات . نسبية . وجوب الحك   112الغرامة المنصو  عليها في المادة 
 بمقدارها على المتهمين معًا متضامنين أو كل بحسب نصيبه . شريطة أن يصدر بها 

 

 (26/12/2812ق جلسة  02لسنة  2678)الطعن رقم 
 

 الموجز -2



 

 131 عق بة 

اء حك  واحد . عد  اختصا  ورثة أحد المتهمين وثبوت عد  إدخاله  فى الدعو  . أثره ع انتة
 شرط التضامن .

الرد . ال يعد عقوبة . تعدد المحكو  عليه  . يوجب التزامه  بالرد متضامنين . حد ذلك 
 إجراءات . 312؟ المادة 

 مثال .

 

من قانون العقوبات تن  على أنه " إذا حك  على جملة متهمين  33من المقرر أن المادة 
لغرامات يحك  بها على كل مته  على انةراد خالفًا بحك  واحد بجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فا

للغرامات النسبية ف نه  يكونون متضامنين فى االلتزا  بها ما ل  ين  فى الحك  على خال  ذلك " ، 
ن كان الشارع قد ربط  112وكان من المقرر أن الغرامة التى نصت عليها المادة  من قانون العقوبات وا 

 33سما ة جنيه إال أنها من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة لها حدًا أدنى ال يقل عن خم
سالةة الذكر والتى يجب الحك  بها على المتهمين معًا وال يستطاع التنةيذ عليه  بجكثر من مقدارها 
المحدد فى الحك  سواء فى ذلك أن يلزمه  الحك  بهذا المقدار متضامنين أ  يخ  كاًل منه  بنصيب 

آنةة  33د أنه لما كان التضامن بين المتهمين فى الغرامات النسبية طبقًا لصريح ن  المادة منه ، بي
البيان  مشروطًا  بجن يكون قد صدر بها على المتهمين حك  واحد ، وكان الثابت أن ورثة المتوفى 

قدر ما ...... ل  يختصموا فى الدعو  ول  يطلب الطاعن إدخاله  إللزامه  برد ما عاد عليه  كل ب
استةاد ف ن شرط تضامنه  م  الطاعن فى الغرامة يكون قد تخل  ، هذا من ناحية أخر  ف ن األصل 
أن الرد هو بمثابة تعويض وليس عقوبة وعند تعدد المحكو  عليه  يتعين عليه  بالرد متضامنين إعمااًل 

وحة ، ألن القول ب لزا  من القانون المدنى وهو األمر الذ  تخل  فى الدعو  المطر  119لن  المادة 
الطاعن وآخرين  ورثة المتوفى  ل  يمثلوا فى الدعو  متضامنين يخال  ما هو مقرر لن  المادة 

من قانون اإلجراءات الجنا ية من أنه ال يجوز الحك  على غير المته  المقامة عليه الدعو  ،  312
 ومن ث  ف ن هذا الوجه من النعى يكون غير سديد .

 

 ددددددددددددددددد

 القاعدة

 (26/12/2812ق جلسة  02لسنة  2671)الطعن رقم 
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من قانون العقوبات . نسبية . يلز  بمقدارها  112الغرامة المنصو  عليها فى المادة 
المتهمون متضامنين أو كل بحسب نصيبه . مخالةة الحك  المطعون فيه هذا النظر ومضاعةته 

ى قدرها دون بيان األسس التى احتسب على أساسها هذا التقدير . خطج في تطبية الغرامة الت
 القانون . أساس وأثر ذلك ؟

 مثال .

 

لما كان الحك  قد أورد فى معرض بيانه لواقعة الدعو  وفى مقا  تحديد الجريمة 
لتسليح رخصة المسندة إلى المته  األول أنه أصدر قرارًا بالموافقة على منح شركة .... لحديد ا

مجانية إلنشاء مصن  للحديد والصلب قيمتها ستما ة وستون مليون جنيه وحصل من أقوال 
الشاهد األول أن مس ولية إصدارها تق  على الطاعن األول ث  أورد فى مدوناته أن قيمة 
الرخصة المشار إليها قدرت بالقياس على قيمة الرخصة التى منحت لشركة ..... بطرية 

العلنية وقدرها ثالثما ة وأربعون مليون جنيه وساءل المته  األول عما ألحة جهة عمله المزايدة 
من ضرر محسوبًا على مبلغ ستما ة وستين مليون جنيه قيمة الرخصتين الممنوحتين لشركتى 
الطاعن الثانى والمنسوب للطاعن األول إصدارهما  خال  الرخ  المجانية التى وافة على 

. لحديد التسليح و.... للحديد و..... للحديد اإلسةنجى و.... للصلب  منحها لشركات ...
وقضى فى منطوقه بالزا  المته  األول بغرامة نسبية تشمل قيمة الرخصة الممنوحة لشركة 
الطاعن الثانى  .... لحديد التسليح  وتغري  الطاعنين مبلغ ستما ة وستين مليون جنيه غرامة 

أسبابه ما إذا كان هذا المبلغ يمثل قيمة الرخصتين الممنوحتين نسبية ، دون أن يستظهر فى 
للطاعن الثانى من الطاعن األول ودون أن يبين سنده فى تحديد قيمتها ، وما إذا كان هذا 
المبلغ هو قيمة الرخصة الممنوحة لشركة .... لحديد التسليح والتى ساءل المته  األول عن 

 نى االشتراك فيها ورغ  منازعة إصدارها ول  ينسب إلى الطاعن الثا

 

 غرامة
 
 

 القاعدة

 الموجز



 

  

  غرامة 114

لزا  المته  األول  األخير فى الحصول عليها مما كان له األثر فى مضاعةة الغرامة النسبية وا 
والطاعنين بها، هذا فضاًل عن تحديد قدر الغرامة النسبية التى قضى بها دون بيان األسس 

الحك  أورد أن الرخصة التى اتخذها  التى احتسب على أساسها هذا التقدير ، وبخاصة أن
معيارًا للتقدير والقياس فى هذا الصدد كانت من خالل مزايدة علنية ، على خال  التراخي  

 112الممنوحة بالمجان . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الغرامة التى نصت عليها المادة 
من قانون العقوبات  33يها المادة من قانون العقوبات هى من الغرامات النسبية التى أشارت إل

ن كان المشرع قد ربط لها حدًا أدنى ال يقل عن خمسما ة جنيه ، ولما كانت المادة   33وا 
المذكورة قد نصت على  أنه إذا حك  على جملة متهمين بحك  واحد بجريمة واحدة فاعلين كانوا 

للغرامات النسبية ف نه  يكونون أو شركاء فالغرامات يحك  بها على كل مته  على انةراد خالفًا 
متضامنين فى االلتزا  بها ما ل  ين  فى الحك  على خال  ذلك ، وكان إعمال هذا الن  
يوجب الحك  على المتهمين معًا بهذه الغرامة متضامنين وال يستطي  التنةيذ عليه  جميعًا بجكثر 

ا المقدار متضامنين أو يخ  من مقدارها المحدد فى الحك  سواء فى ذلك أن يلزمه  الحك  بهذ
كاًل منه  بنصيب منه ، ومن ث  ف ن الحك  على ما سل  بيانه يكون م  تناقضه قد أخطج فى 
تطبية القانون مما ينبئ عن اختالل فكرته عن عناصر الواقعة وعد  استقرارها فى عقيدة 

تحيل معه على المحكمة االستقرار الذ  يجعلها فى حك  الوقا   الثابتة ، األمر الذ  يس
محكمة النقض أن تتعر  على أ  أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعو  ، فضاًل 
عما ينبئ عنه من أن الواقعة ل  تكن واضحة لديها بالقدر الذ  يؤمن معه خطؤها فى تقدير 

 مس ولية الطاعنين ، مما يوفر سببًا آخر لنقض الحك  .

 

 ددددددددددددددددد
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وجوب أال يكون الحك  مشوبًا ب جمال أو إبها  يتعذر معه تبين مد  صحته من فساده 
 فى التطبية القانوني على الواقعة . متى يكون كذلك ؟

 ما يشترط لصحة الحك  الصادر باإلدانة فى جريمة غسل أموال ؟

 مثال لتسبيب معيب لحك  صادر باإلدانة في جريمة غسل أموال .

 

حك  المطعون فيه حصل واقعة الدعو  فى قوله ع " ..... أن المته  المذكور لما كان ال
قا  بغسل أموال قيمتها ما يزيد عن ستة  1111حتى عا   1113فى خالل الةترة من عا  

مليارات جنيه متحصلة من نشاطه اإلجرامي فى الجريمة األولية " التربح واالستيالء على المال 
ق  ..... لسنة ..... العجوزة ، والذ  يمثل استحواذ المته  بغير حة العا  " موضوع الجناية ر 

بمشاركة موظةين عموميين " اتةاقًا ومساعدًة " تارة وفاعاًل أصليًا بصةته موظةًا عموميًا تارة 
أخر  على زيادة حصته فى أسه  الشركة ..... للحديد والصلب ..... " التى تساه  فيها الدولة 

من خالل قصر حة األولوية فى االكتتاب  % 11،29إلى  % 3،92من  وتخض  لرقابتها "
فى زيادة رأسمال الشركة على نةسه وتخصيصها بالكامل باس  شركته " .... لصناعة حديد 
التسليح " دون باقي المساهمين واستغالل نةوذه بصةته ر يس مجلس إدارة شركة .....  خالل 

عية عمومية وتخةيض رأسمال الشركة على خال  بعقد جم 1115حتى عا   1113الةترة من 
الحقيقة مما نتج عنه أن تصبح حصته مدفوعة بالكامل ...... وعلى الرغ  من امتناعه عن 
سداد كامل قيمة مقد  ثمن األسه  التى استولى عليها ، من عالوة ومصاري  إصدار وعن 

اني من قيمتها في التاريخ سداد الغرامة المستحقة عن تجخره فى سداد القسطين األول والث
المحدد للسداد ......... وخالل الةترة المذكورة أيضًا قا  من خالل مجموعة شركاته باالستحواذ 

 من أسه   % 19،32على نسبة 
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شركة .... للصلب بشرا ه أسه  المساهمين القدامى بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية فضاًل عن 
ليات مبادلة بين أسه  شركة .... وأسه  شركته األصلية تحاياًل على القانون قيامه بتنةيذ عم

المنظ  للعمل بسوة رأس المال أثناء فترة الحظر القانوني لتداول األسه   1991لسنة  95رق  
والتى تربح من خاللها  % 12,51مما ترتب عليه رف  نسبة تملكه فى شركة .... للصلب إلى 

رات جنيه ، وقد اتب  التةانين واألحاييل وألبسها رداء المكر والخديعة ما يزيد عن ستة مليا
ظهاره وكجنه متولد من عمل مشروع فولَّى  لتطهير هذا المبلغ وغسله بقصد إخةاء حقيقته وا 
وجهه شطر المصار  بالداخل والخار  والتى بدت من خالل عمليات إيداع وسحب وربط 

استبدالها بعمالت وطنية ث  بجخر  أجنبية ، وب صدار ودا   وتحويالت لحسابات خاصة به  و 
شيكات لشركات مختلةة تعمل فى مجال تجارة السيارات والمقاوالت والعقارات وتجسيس عدد من 
الشركات الوهمية بالداخل والخار  والتى ل  تمارس أ  نشاط  تجار ٍّ فعلىٍّ وفقًا للغرض من 

معانًا منه فى إضةاء  ققت أرباحًا بالماليين .........تجسيسها وبدت من القوا   المالية أنها ح وا 
صةة المشروعية على هذا المال الملوث وحتى يسهل التعامل معه قا  بضخ جزء منه فى 
شركات قا مة له بالةعل لزيادة أصولها وتدويرها فى أنشطتها التجارية ومزجها بجموال تلك 

الشيطانية من غسل األموال المستولى ات األنشطة ....... وقد تمكن من خالل هذه التصرف
، وكان من المقرر أنه يتعين أال يكون  عليها من جريمته األولية المار بيانها " . لما كان ذلك

الحك  مشوبًا ب جمال أو إبها  مما يتعذر معه تبين مد  صحة الحك  من فساده فى التطبية 
اءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما القانونى على واقعة الدعو  ، وهو يكون كذلك كلما ج

أثبتته أو نةته من وقا   سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت 
بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر اإلدانة على 

اختالل فكرته من حيث تركيزها وجه العمو  أو كانت أسبابه يشوبها االضطراب الذ  ينبئ عن 
فى موضوع الدعو  وعناصر الواقعة مما ال يمكن معه استخال  مقوماته سواء ما تعلة منها 
بواقعة الدعو  أ  بالتطبية القانونى ويعجز بالتالى محكمة النقض من أعمال رقابتها على 

عة الدعو  ل  يبين الوجه الصحيح . لما كان ذلك ، وكان الحك  المطعون فيه فى بيانه لواق
األفعال التى ت  بها غسل األموال ، وتاريخ كل فعل من تلك األفعال ، وحج  األموال التى ت  
غسلها فى كل فعل ، والةترة الزمنية التى ت  فيها غسل األموال ، ومقدار كل جزء من المال 
 الذ  أخضعه الطاعن 
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ات االستبدال والتحويالت المصرفية ، والعقارات والمنقوالت لعمليات بنكية معقدة ، وكذلك عملي
التى اشتراها من تلك األموال ، وكذلك الشركات الوهمية التى ت  تجسيسها بالداخل والخار  
حصرًا ، كما ل  يبين نتا ج األفعال التى دان الطاعن بها ، وعالقة السبيبة بين تلك األفعال 

أفعال الغسل التى تمت داخل جمهورية مصر العربية وتلك التى  ونتا جها القانونية ، ول  يبين
تمت خارجها ، وعما إذا كانت األفعال التى تمت فى الخار  قد تمت فى دول تعاقب على 
جريمة غسل األموال من عدمه ، كما أن الحك  اقتصر فى بيانه لواقعة الدعو  على الحديث 

وأغةل الحديث عن الركن المعنو  ، كما ل  يحدد عن األفعال المادية التى قارفها الطاعن ، 
على وجه الضبط المبالغ محل الجريمة التى ربط لها الشارع عقوبة تعادل مثلي األموال كغرامة 
، كما خال من بيان ما إذا كان قد صدر فى جريمة المصدر حكمًا من عدمه األمر الذ  ينبئ 

ستقرارها فى عقيدة المحكمة االستقرار الذ  عن اختالل فكرة الحك  عن عناصر الواقعة وعد  ا
يجعلها فى حك  الوقا   الثابتة ، األمر الذ  يتعذر معه على محكمة النقض تبين مد  صحة 

 . الحك  من فساده

 

 ددددددددددددددددد

 

ب صدار قانون مكافحة غسل األموال  1111لسنة  21المادة الثانية من القانون رق  
 . مةادها ؟ 1112لسنة  121و 1113لسنة  22قمي المعدل بالقانونين ر 

لسنة  21غسل األموال وفقًا لمةهو  ن  الةقرة )ب( من المادة األولى من القانون رق  
 المعدل . ماهيته ؟ 1111

 القصد الجنا ي فى جريمة غسل األموال . ماهيته ومناط تحققه ؟

لجنا ي فى حقه . وجوب منازعة المته  فى جريمة غسل األموال بشجن توافر القصد ا
استظهار المحكمة له بشقيه العا  والخا  . مخالةة الحك  المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه 

 ب دانة الطاعن دون التدليل على توافر هذا القصد . يعيب الحك  .
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ب صنندار قننانون  1111لسنننة  21مننن المقننرر أن المننادة الثانيننة مننن القننانون رقنن  
 1112لسنننة  121،  1113لسنننة  22حننة غسننل األمننوال المعنندل بالقننانونين رقمننى مكاف

تننن  علننى أنننه " يحظننر غسننل األمننوال المتحصننلة ........ والجننرا   المنصننو  عليهننا 
فننى األبننواب األول والثننانى والثالننث والرابنن  والخننامس عشننر والسننادس عشننر مننن الكتنناب 

سنننواء وقعنننت جريمنننة غسنننل األمنننوال أو الثنننانى منننن قنننانون العقوبنننات ....... إلنننخ وذلنننك 
الجنرا   المنذكورة فنى الننداخل أو الخنار  بشنرط أن يكنون معاقبننًا عليهنا فنى كنال القننانونين 
المصننر  واألجنبننى " ونصننت المننادة األولننى/ب مننن هننذا القننانون علننى أن " معنننى غسننل 

،  األموال هنو ع كنل سنلوك ينطنو  علنى اكتسناب أمنوال ، أوحيازتهنا ، أو التصنر  فيهنا
أو إدارتهننا ، أو حةظهننا ، أو اسننتبدالها ، أو إيننداعها ، أو ضننمانها ، أو اسننتثمارها ، أو 
نقلها ، أو تحويلها ، أو التالعب فى قيمتها، إذا كانت متحصلة من جريمنة منن الجنرا   
المنصو  عليها فى المنادة الثانينة منن هنذا القنانون من  العلن  بنذلك ، متنى كنان القصند 

خةنننناء المننننال أو تمويننننه طبيعتننننه أو مصنننندره أو مكانننننه أو صنننناحبه أو مننننن هننننذا السننننلوك إ
صاحب الحة فيه ، أو تغيينر حقيقتنه أو الحيلولنة دون اكتشنا  ذلنك أو عرقلنة التوصنل 
إلى شخ  من ارتكب الجريمة المتحصنل منهنا المنال " . لمنا كنان ذلنك ، وكنان القصند 

جنانى وقنت ارتكناب الجريمننة الجننا ى فنى الجريمنة التنى دينن الطناعن بهننا يقتضنى علن  ال
علمننًا يقينيننًا بتننوافر أركانهننا ومنهننا القصنند الجنننا ى ، فنن ذا مننا نننازع المننته  فننى تننوافر هننذا 
القصد كان لزامًا علنى المحكمنة اسنتظهاره اسنتظهارًا كافينًا ، كمنا أننه منن المسنتقر علينه 

خاصننًا  قضنناًء أن جريمننة غسننل األمننوال تسننتلز  فضنناًل عننن القصنند الجنننا ى العننا  قصننداً 
وهننو نيننة إخةنناء المننال أو تمويننه طبيعتننه أو مصنندره أو مكانننه أو صنناحب الحننة فيننه أو 
تغيير حقيقته  على نحو ما سل  بياننه  ممنا يتعنين معنه علنى الحكن  اسنتظهاره صنراحة  
يننراد النندليل علننى تننوافره متننى كننان محننل منازعننة مننن الجننانى . لمننا كننان ذلننك ، وكننان  وا 

لمسننندة إليننه ، ونننازع فننى تننوافر القصنند الجنننا ى بشننقيه  العننا  الطنناعن قنند أنكننر التهمننة ا
والخنننا   فنننى حقنننه ، وكنننان القننندر النننذ  أورده الحكننن  المطعنننون فينننه فننني مدوناتنننه علنننى 

عمومًا ومنها القصد الجنا ى في حة سبيل التدليل على توافر أركان جريمة غسل األموال 
  فنننننننننننننننننننننني حقننننننننننننننننننننننه الطننننننننننننننننننننناعن ال يكةننننننننننننننننننننننى لتننننننننننننننننننننننوافر القصنننننننننننننننننننننند الجنننننننننننننننننننننننا ى بشننننننننننننننننننننننقيه
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وال يسوغ االستدالل به ، إذ اكتةى فى ذلك بعبارات عامة مجملة ال يبين منها حقيقة مقصود 
الحك  فى شجن الواق  المعروض الذ  هو مدار األحكا  وال يتحقة بها الغرض الذ  قصده 

 الشارع من استيجاب تسبيبها .

 

 ددددددددددددددددد
 

 

ب صدار قانون مكافحة غسل األموال  1111لسنة  21ون رق  المادة الثانية من القان
 . مةادها ؟ 1112لسنة  121و 1113لسنة  22المعدل بالقانونين رقمي 

المقصود بجريمة غسل األموال وفقًا لمةهو  ن  الةقرة )ب( من المادة األولى من 
 ب صدار قانون مكافحة غسل األموال المعدل ؟ 1111لسنة  21القانون رق  

يمة مصدر المال تعد شرطًا مةترضًا فى جريمة غسل األموال وتدور معها وجودًا جر 
وعدمًا . عد  بيان قانون مكافحة غسل األموال طريقًا إلثباتها . على المحكمة التى تنظر 
جريمة غسل األموال إثبات جريمة المصدر . ما دامت ل  ترف  دعو  جنا ية بشجنها . أو 

تى كانت قد أقيمت حتى يصدر فيها حكمًا باتًا . مخالةة الحك  توق  الدعو  أمامها . م
 المطعون فيه هذا النظر . خطج في تطبية القانون  . أساس وعلة ذلك ؟

مثال لتسبيب معيب للرد على الدفاع فى شجن طلب وق  دعو  غسل األموال لحين 
 صدور حك  بات في جريمة المصدر .

 
 

رض لدفاع الطاعن بطلب وق  دعو  غسل األموال لما كان الحك  المطعون فيه قد ع
في القضية رق   15/9/1111بتاريخ  –الطاعن  –لحين صيرورة الحك  الصادر ضد المته  

.... لسنة .... جنايات ...... باتًا ، ولحين صدور حك  في القضية رق  .... لسنة .... 
  111ن  المادة  جنايات .... وصيرورته باتًا واطرحه ورد عليه بقوله ع ) بجن

 القاعدة
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من قانون اإلجراءات الجنا ية قد جر  على أنه إذا كان الحك  في الدعو  الجنا ية يتوق  على 
نتيجة الةصل في دعو  جنا ية أخنر  وجنب وقن  األولنى حتنى ينت  الةصنل فني الثانينة ويشنترط 

المننراد وقةهننا قا مننة أمننا  لحننة اإليقننا  الوجننوبي شننرطان األول ع أن تكننون الخصننومة الجنا يننة 
قضنناء الحكنن  ، وثانيهمننا ع أن توجنند خصننومة جنا يننة أخننر  لهننا أسننبقية قانونيننة علننى الخصننومة 
المراد وقةها ، ويراد باألسبقية القانونية أن يكون الةصل فيهنا أمنرًا أساسنيًا للةصنل فني الخصنومة 

جريمننة غسننل األمننوال موضننوع البحننث التصنناله بجحنند أركننان الجريمننة . لمننا كننان ذلننك، وكانننت 
جريمننة قا مننة بننذاتها ال تننرتبط بجريمننة المصنندر وجننودًا وعنندمًا بننل يكةننى فنني جريمننة المصنندر أن 
يتوافر النموذ  القانوني للجرا   المنصو  عليها في المادة الثانية من قانون غسل األموال، وال 

صنندور حكنن  بننالبراءة  يشننترط فيهننا حكنن  باإلدانننة أو بننالبراءة بننل تقننو  جريمننة غسننل األمننوال رغنن 
لسبب أو آلخر فني جريمنة المصندر، ومنن ثن  يضنحى التنرب  لحنين صندور حكن  فني الجريمنة 
األولنننى "جريمنننة المصننندر" وصنننيرورته باتنننًا غينننر ذ  أثنننر فننني جريمنننة غسنننل األمنننوال التنننى نحنننن 
بصننددها ، ومننن ثنن  يكننون طلننب وقنن  هننذه النندعو  لحننين صنندور حكنن  فنني الجريمننة األوليننة ال 

ح القانون ويتعين االلتةات عنه( وهو رد غير سا غ ويخال  القانون ، فقد نصنت يصاد  صحي
ب صنندار قننانون مكافحننة غسننل األمننوال المعنندل  1111لسنننة  21المننادة الثانيننة مننن القننانون رقنن  

علننننى أنننننه )يحظننننر غسننننيل األمننننوال  1112لسنننننة  121،  1113لسنننننة  22بالقننننانونين رقمننننى 
منصنننو  عليهنننا فننني األبنننواب األول والثنننانى والثالنننث والرابننن  المتحصنننلة منننن ...... والجنننرا   ال

والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، ....... وذلك كله سواء 
فني النداخل أو فني الخنار  بشنرط أن يكنون معاقبنًا وقعت جريمة غسل األموال أو الجنرا   المنذكورة 

، كما نصت المادة األولى/ ب من هذا القانون على  ( جنبيعليها في كال القانونين المصري واأل
ينطو  على اكتساب أمنوال أو حيازتهنا أو التصنر  أن " معنى  غسل األموال  هو كل سلوك 

فيهننننا أو إدارتهننننا أو حةظهننننا أو اسننننتبدالها أو إيننننداعها أو ضننننمانها أو اسننننتثمارها أو نقلهننننا أو 
تحصنلة منن جريمنة منن الجنرا   المنصنو  عليهنا تحويلها أو التالعب فني قيمتهنا إذا كاننت م

( من هذا القانون م  العل  بذلك ، متى كان القصد منن هنذا السنلوك إخةاءالمنال 1في المادة )
أو تمويننه طبيعتننه أو مصنندره أو مكانننه أو صنناحبه أو صنناحب الحننة فيننه أو تغييننر حقيقتننه أو 

تكب الجريمة المتحصل منها الحيلولة دون اكتشا  ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخ  من ار 
 ( ومةننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناد هنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننذين النصنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننين  المنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننال

 



 

 111 غسل أم ال 

في واضح عبارتهما وصريح داللتهما أن المشرع المصر  في قانون مكافحة غسل األموال ل  
يبين طريقة إثبات الجريمة مصدر المال، وكانت تلك الجريمة األخيرة تعد شرطًا مةترضًا في 

بط معها ارتباطًا وثيقًا بل وتدور معها وجودًا وعدمًا، فال مجال جريمة غسل األموال، وترت
للحديث عن جريمة غسل األموال ما ل  توجد أموال متحصلة من مصدر غير مشروع ويشكل 
جريمة ،  ولذلك يجب إذا ل  تكن هناك دعو  جنا ية مرفوعة بشجن جريمة المصدر أن تتولى 

ثبات جريمة المصدر أواًل ثبوتًا يقينيًا ألنها شرط المحكمة التى تنظر جريمة غسل األموال إ
مةترض في جريمة غسل األموال ، أما إذا كانت الدعو  الجنا ية قد رفعت بشجن جريمة 
المصدر فيجب على المحكمة التى تنظر دعو  غسل األموال أن تترب  حتى يصدر فيها 

تكون له الحجية أما  المحكمة حك  بات ، ألن القاعدة أن الحك  الذ  يةصل في مسجلة أولية 
الجنا ية حتى ولو م  عد  توافر وحدة الخصو  وفي هذه الحالة  األخيرة  يجب وفقًا لن  

من قانون اإلجراءات الجنا ية وق  دعو  غسل األموال ، وتترب  المحكمة إلى  111المادة 
ال ل على وقوع أن يت  الحك  في جريمة المصدر بحك  بات ، ألن القول بمعيار كةاية الد

ويتنافى م  مبدأ الشرعية جريمة المصدر بمجرد توافر النموذ  القانوني هو معيار غير منضبط 
، ومن ث  يكون الحك   الجنا ية ويؤد  إلى نتا ج غير مقبولة ومتناقضة في أحكا  القضاء

ق  المطعون فيه إذ ل  يترب  إلى أن يصدر حك  جنا ى بات في جريمة المصدر والقضاء بو 
 الدعو  يكون قد أخطج في تطبية القانون ، مما يعيب الحك  .

 

 ددددددددددددددددد

 

 التناقض الذي يعيب الحك  . ماهيته ؟
 التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة . مناطه ؟

 أحوال اعتبار جريمة غسل األموال جريمة وقتية أو جريمة مستمرة ؟

ل األموال بجفعال تت  وتنتهى في لحظة واحدة دون تدخل قيا  المته  فى جريمة غس
 الحة منه . اعتبار جريمته وقتية .
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اختالل فكرة الحك  عن عناصر الدعو  وعد  استقرارها بما يجعلها فى حك  الوقا   
 الثابتة . تناقض يعيبه .

 مثال .

 

لذ  يق  بين أسبابه بحيث ينةى من المقرر أن التناقض الذ  يعيب الحك  ويبطله هو ا
بعضها ما أثبته البعض اآلخر وال يعر  أ  األمرين قصدته المحكمة ، والذ  من شجنه أن 
يجعل الدليل متهادمًا متساقطًا ال شئ فيه باقيًا يمكن أن يعتبر قوامًا لنتيجة سليمة يصح 

في بيانه لواقعة الدعو  " االعتماد عليها . لما كان ذلك ، وكان الحك  المطعون فيه قد أورد 
قا  بغسل أموال قيمتها ما  1111حتى عا   1113أن المته   الطاعن  في خالل الةترة من 

يزيد عن ستة مليارات جنيه متحصلة من نشاطه اإلجرامي فى الجريمة األولية  التربح 
معرض واالستيالء على المال العا   موضوع الجناية رق  ..... لسنة .... " ث  عاد فى 

تحصيله لمؤد  األدلة التى صحت لديه على ثبوت الواقعة على الصورة التى اطمجن إليها 
وعول على ما ثبت للمحكمة من اطالعها على الصورة الرسمية للدعو  رق  ..... لسنة ..... 
جنايات ......  الجريمة األولية  أنها مقيدة ضد المته   الطاعن  ...... وآخرين ألنه  فى 

اشتركا م  بعض المتهمين موظةين  1111حتى عا   1999الةترة من سبتمبر عا  خالل 
عموميين اتةاقًا ومساعدة فى الحصول لنةسه ولغيره بغير حة على ربح " ث  عاد وقضى فى 
منطوقه بتغري  الطاعن أصليًا اثنى عشر مليارًا وثمانما ة وثمانية وخمسين مليونًا وأربعة 

ضافي ًا مبلغ ستة مليارات وأربعما ة وتسعة وعشرين مليونًا وسبعة وثالثين وسبعين أل  جنيه وا 
وقضى  1111حتى عا   1999أل  جنيه عن وقا   فى الجريمة األولية عن الةترة من عا  

برفض الدف  بجن االتها  فى قضية غسل األموال تضمن وقا   ال تخض  لقانون غسل األموال 
ة مستمرة تسر  على السلوك اإلجرامى المستمر حتى على سند أن جريمة غسل األموال جريم

ن بدأ قبل سريان قانون غسل األموال . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الةيصل فى  وا 
التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الةعل الماد  المكون للجريمة كما 

  سلبيًا ارتكابًا أو تركًا ، ف ذا كانت الجريمة تت  عرفه القانون سواء أكان هذا الةعل إيجابيًا أ
 وتنتهى بمجرد إتيان الةعل كانت وقتية أما إذا استمرت الحالة 

 القاعدة
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الجنا ية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الةترة ، والعبرة فى االستمرار هنا هو 
تدخاًل متتابعًا متجددًا ، وال عبرة بالزمن الذ  يسبة تدخل إرادة الجانى فى الةعل المعاقب عليه 

هذا العمل فى التهيؤ الرتكابه واالستعداد لمقارفته أو بالزمن الذ  يليه والذ  تستمر آثاره 
الجنا ية فى أعقابه، وتحديد الطبيعة القانونية لجريمة غسل األموال وهل هى جريمة وقتية أ  

سلوك اإلجرامى الذ  ارتكبه المته  فى الواقعة المطروحة جريمة مستمرة يعتمد على تحليل ال
على المحكمة طبقًا لن  المشرع ، ف ذا اتخذ السلوك اإلجرامى صورة اإلخةاء أو الحيازة أو 
النقل ف ن هذه األفعال لها صةة االستمرار إذ يستغرة تحققها فترة طويلة من الزمن كما أنها 

ة االستمرار فمن ث  فهى جريمة مستمرة ، أما إذا اتخذ تستلز  تدخل إرادة الجانى طوال فتر 
سلوك المته  اإلجرامى صورة التعامل أو التحويل أو اإليداع فهى أفعال تت  وتنتهى فى لحظة 
واحدة وال تتطلب تدخاًل الحقًا من الجانى وبها تتحقة الجريمة فمن ث  فهى جريمة وقتية . لما 

لذ  ارتكبه المته  فى الواقعة محل الطعن يتمثل فى كان ذلك ، وكان السلوك اإلجرامى ا
اإليداع والسحب وربط ودا   وتحويالت واستبدال عمالت محلية بعمالت أجنبية والعكس 
صدار شيكات وشراء عقارات وسيارات وتجسيس شركات وزيادة أصول شركات قا مة ،  ومن  وا 

الحقًا من الجانى  الطاعن  ومن  ث  فهى أفعال تت  وتنتهى فى لحظة واحدة وال تتطلب تدخالً 
ث  ف ن جريمة غسل األموال فى الدعو  المطروحة هى جريمة وقتية، وال عبرة فى هذا الشجن 
بالزمن الذ  يسبة ارتكاب هذه األفعال فى التهيؤ الرتكابها واالستعداد لمقارفتها وال عبرة أيضًا 

ة فى أعقابه ألنها ال تحتا  إلى تدخل  بالزمن الذ  يلى ارتكابها والذ  تستمر آثاره الجنا ي
متتاب   متجدد  من المته   الطاعن . لما كان ذلك ، وكان الحك  المطعون فيه قد حدد تاريخ 

ث  عاد وحاسبه عن  1111حتى  1113الوقا   التي دان الطاعن عنها بجنها خالل الةترة من 
في الغرامة األصلية بما لذلك من أثر  1111حتى عا   1999وقا   حدثت منذ عا  

واإلضافية التي قضى بها وتحديد مقدارها تحديدًا دقيقًا ورد على دفاعه بجن االتها  المسند إلى 
بما  13/5/1111الطاعن تضمن وقا   سابقة على تاريخ سريان قانون غسل األموال في 

ستقرارها يخال  القانون ، ف ن ذلك يكش  عن اختالل فكرة الحك  عن عناصر الدعو  وعد  ا
في عقيدة المحكمة االستقرار الذ  يجعلها في حك  الوقا   الثابتة ، مما يعيب الحك  بالتناقض 
، ويكون األمر ليس مقصورًا على مجرد خطج ماد  بل يتجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن 
 اختالل فكرة 
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يعجز محكمة النقض من  الحك  من حيث تركيزها فى موضوع الدعو  وعناصر الواقعة مما
مراقبة صحة تطبية القانون على حقيقة الواقعة ، مما يعيب الحك  بالتخاذل واالضطراب 

 والتناقض .

 

 ددددددددددددددددد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (12/6/2812ق جلسة  02لسنة  12080)الطعن رقم 
 



 

  113 

 

 

 

 حك  اإلدانة . بياناته ؟

نة خلو الحك  المطعون فيه من بيان واقعة الدعو  ووجه ما نقله عن تقرير تحليل العي
من عد  مطابقة الملح للمواصةات القياسية لبيان صلة الطاعن بها وما أتاه من أفعال تعد 

 ؟ قانونًا إنتاجًا لغذاء غير مطابة للمواصةات ون  القانون الذي دانه به . قصور ع أثر ذلك

 مثال .

 

اقتصر لما كان الحك  المطعون فيه ل  يحل للحك  االبتدا ى وأنشج لنةسه أسبابًا جديدة 
منها فى بيانه لواقعة الدعو  والتدليل على ثبوتها فى حة الطاعن على قوله ع " حيث إن 
االتها  ثابت حيال المته  أخذًا مما هو وارد بمحضر الضبط المؤرخ ..... المسطر بمعرفة 
المةتش بوحدة مباحث تموين ..... والوارد به ضبط سيارة محمل عليها ملح به رطوبة وبعض 

وا ب وبةح  مةتش األغذية لها تبين تغير فى الخوا  الطبيعية ووجود ما ة وستين من الش
باكتة الواحدة خمسة وعشرون كيسًا والكيس أربعما ة جرا  ب جمالي وزن طن وما تى كيلو 
ومدون عليها بيانات ملح طعا  ..... تاريخ اإلنتا  ..... والصالحية عامان من تاريخ اإلنتا  

ذ س ل بالمح ضر المدعو / ..... وقرر أن الملح يخصه هو ويستخد  لالستهالك اآلدمى ، ، وا 
ذ ثبت بتقرير المعمل أن العينة غير مطابقة للمواصةات القياسية رق  ..... مادة  وذلك  3/1وا 

النخةاض نسبة مواد البوتاسيو  وكلوريد الصوديو  وارتةاع نسبة الشوا ب العاملة وغير العاملة 
عن الحدود المقررة ، وقد ثبت من االستعال  أن الطعن يخ  المته  ، ومن للذوب فى الماء 

ث  تتوافر للجريمة ركنيها المادّ  والمعنوّ  وتطم ن المحكمة إلى نسبة االتها  إلى المته  
 باإلدانة ... إلخ ". لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل 
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لواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقة به أركان الجريمة حك  باإلدانة أن يشتمل على بيان ا
يتضح وجه استدالله بها  لة التى استخل  منها اإلدانة حتىوالظرو  التى وقعت فيها واألد

ال كان قاصرًا ، وكان الحك   وسالمة المجخذ وأن يشير إلى ن  القانون الذ  حك  بموجبه وا 
لدعو  ول  يوضح وجه ما نقله عن تقرير تحليل العينة المطعون فيه خال كلية من بيان واقعة ا

من عد  مطابقة الملح للمواصةات القياسية ، فيكون بذلك قد خال من بيان صلة الطاعن 
بالعينة التى أخذت وما أتاه من أفعال مما يعده القانون إنتاجًا لغذاء غير مطابة للمواصةات ، 

دان الطاعن بمقتضاه ، ف نه يكون معيبًا بالقصور كما أن الحك  ل  يشر إلى ن  القانون الذ  
 متعينًا نقضه واإلعادة ، بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . 

 

 ددددددددددددددددد
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الذي تكون له إباحة القذ  المتعلة بالحياة الخاصة ألعضاء مجلس الشعب فى القدر 
 صلة وثيقة بجعمال نيابته  العامة . تقدير ذلك . موضوعى .

 مثال .

 

وش ون الحياة  -ألعضاء مجلس الشعب  -لما كان التمييز بين أعمال النيابة العامة 
الخاصة ليس ميسورًا دا مًا فقد تكون الصلة بينهما وثيقة ، وفى هذه الحالة يباح القذ  المتعلة 

ة فى القدر الذ  تكون له فيه صلة بجعمال النيابة، وقاضى الموضوع هو بالحياة الخاص
المخت  بتقدير هذه الصلة والقول بجنها بلغت من التوثة القدر الذ  يقتضى إباحة القذ  
ذ كان الحك  المطعون فيه قد انتهى فى منطة سلي  وسا غ إلى وجود صلة بين  المتعلة بها ، وا 

نين للةاحشة  وبين الصةة النيابية للطاعنين باعتباره  أعضاء موضوع القذ   ارتكاب الطاع
مجلس الشعب  ممثلين للشعب الذ  أواله  الثقة لذلك التمثيل  فيجب أن يتحلوا بةضا ل 

 األخالة، ف ن منعاه  على الحك  فى هذا الشجن يكون غير سديد .

  

 ددددددددددددددددد
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 استخال  واقعة الدعو  . موضوعي . شرط ذلك ؟
 الكسب غير المشروع . ماهيته ؟

 11صورتا جريمة الكسب غير المشروع وفقًا لمةهو  ن  المادة الثانية من القانون رق  
 . مناط تحققهما ؟  1925لسنة 

لة مجهلة . ال يحقة غرض الشارع من إيجاب إفراغ الحك  في عبارات عامة مجم
 . تسبيب األحكا 

 وجوب بناء األحكا  على الجز  واليقين وبيان مؤد  األدلة التي تساند إليها .
وجوب بناء األحكا  على األدلة التي يقتن  بها القاضي ب دانة المته  أو ببراءته 

 بنةسه ال يشاركه فيها غيره . يحصلها مما يجريه من التحقية مستقاًل في تحصيل العقيدة
إدخال القاضي فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقا  عليها قضاءه أو بعد  

 صحتها حكمًا لسواه . غير جا ز .
 للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . 

ا وحدها دلياًل أساسيًا ما دامت أنها كانت مطروحة على بساط البحث . عد  صالحيته
قامة قضا ه على تلك التحريات  على ثبوت التهمة . مخالةة الحك  المطعون فيه هذا النظر وا 

 واتخاذه منها دلياًل أساسيًا على مقارفة الطاعن للجريمة . قصور .
 مثال لتسبيب معيب لحك  صادر باإلدانة في جريمة كسب غير مشروع .

 

الدعو  بقوله ع " .... أن ...... وقد بدأ اتصاله بالوظيةة لما كان الحك  حصل واقعة 
 فور تخرجه من الكلية الحربية ضابطًا بسالح المدرعات يحمل  1911العامة عا  
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من  31/3/1111شر  االنتماء للعسكرية المصرية وانتهت صلته بها بتقدي  استقالته بتاريخ 
ي ر يس ديوان ر يس الجمهورية وما بين هذا التاريخ وذاك تقلد آخر وظيةة عامة توالها وه

مناصب عدة واكتسب صةات نيابية وحزبية ، حيث ألحة بالعمل بالحرس الجمهوري من 
ضابطًا بكتيبة المدرعات ث  بمكتب مستشار ر يس الجمهورية لألمن القومي  1913أغسطس 

وعاد للعمل  31/2/1923ة برتبة مقد  في الوظيةة العسكري ور يس الديوان إال أنه استقال من
واستطاع خالل  1/9/1923بوظيةة مدنية بمكتب ر يس ديوان ر يس الجمهورية اعتبارًا من 

تلك الةترة أن يصبح محل ثقة مةرطة من رؤسا ه فعين مديرًا لمكتب ر يس الديوان في 
 11/3/1929وان في وتدر  في مسالك تلك الوظيةة إال أنه تبوأ مقعد ر يس الدي 1/1/1925

وظل فيه إلى أن تقد  باستقالته من هذا المنصب . وفي خالل تلك الةترة بزغ نجمه وذاع 
صيته باعتباره صاحب المشورة المقبولة والكلمة المسموعة والمسيطر على مجريات األمور ، ث  

لعدة و  1922حمل أيضًا أمانة الصةة النيابية وانتخب عضوًا بمجلس الشعب اعتبارًا من 
وأمينًا عامًا مساعدًا للحزب الوطني المنحل من عا   1111دورات حتى حل المجلس في 

وقد طوعت تلك الوظا    1111حتى استقالته من هي ة مكتب الحزب في يناير  1111
المدنية والصةات النيابية والحزبية للمته  أمر الحصول على الكسب الحرا  دون وازع من 

بما يخر  عن مقتضى األمانة والنزاهة المةترضة في الموظ  العا   ضمير أو رادع من قانون
ومن في حكمه ، وساعده على ذلك الديكتاتورية السياسية والبيروقراطية اإلدارية التي سادت 
هذا العصر فاستوحش الةساد السياسي واألخالقي فاستغل المته  هذا المحيط الةاسد  الذ  

ظيةته العامة وصةاته النيابية والحزبية وسيلة للحصول أسه  فيه بنصيب وجعل من سلطان و 
على مكاسب غير مشروعة لنةسه ولزوجته على حساب الشعب الذي عانى في السنوات 
األخيرة من فقر وترد في مستو  المعيشة وما تبعه من ترد في األخالة وغياب الوعي آية ذلك 

دنيا سو  دخله من الوظيةة العامة ث  تزو  أن المته  قد بدأ حياته الوظيةية ال يملك من متاع ال
وأقا  في مسكن مؤجر بحي مصر الجديدة ول   1912من / ...... )الخص  المدخل( سنة 

يكن لها هي األخر  من مصادر للدخل سو  دخلها من وظيةتها بمؤسسة ..... الصحةية التي 
األولى خاليي الوفاض  وقد استمرا في سنوات حياتهما الزوجية 1922التحقت للعمل بها سنة 

من أية ثروة أو ممتلكات سو  دخلهما من عملهما والذي يكةي بالكاد نةقاتهما المعيشية إال أن 
 ثروة المته  ومصادر دخله أخذت تتزايد 
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م  ارتقا ه في الوظيةة العامة وتقلده لمناصب واكتسابه الصةات المار بيانها نتيجة ما اكتسبه 
مال حرا  سيما بعد تبو ه لمنصب ر يس ديوان ر يس الجمهورية فتملك العقارات في أنحاء  من

مختلةة من البالد وتعامل فيها بيعًا وشراء واتخذ لسكناه وزوجته قصرًا مشيدًا في منطقة أرض 
ًا المشتل في منطقة القاهرة الجديدة اقتنيا فيه أفخر األثاث وأثمن الهدايا والتح  وامتلكا مصية

بالساحل الشمالي واإلسكندرية ومشتى على البحيرات المرة باإلسماعيلية وسيارات باهظة 
األثمان له ولزوجته إضافة لتضخ  حساباته إيداعًا وسحبًا ببنوك عدة أظهرها البنك ......... 
والبنك ........ وبنك ........ وحقة من وراء كل ذلك كسبًا غير مشروع له ولزوجته بلغ 

جنيهًا ستة وثالثين مليونًا وثلثما ة وستة وسبعين ألةًا  31321233ما أمكن حصره منه  مقدار
وثمانما ة وأربعة وثالثين جنيهًا وكان ذلك نتيجة استغالل المته  ألعمال وظيةته وصةاته 
النيابية والحزبية " ، وعدد الحك  صور هذا االستغالل وما حققه الطاعن لنةسه من كسب غير 

ى نحو ما فصله في تصويره للواقعة ث  أورد على ثبوتها لديه على تلك الصورة أدلة مشروع عل
مستمدة من أقوال شهود اإلثبات وما ثبت بتقرير الخبراء الةنيين والمستندات واإلفادات . لما 
كان ذلك ، ول ن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخل  واقعة الدعو  من أدلتها 

، إال أن ذلك مشروط بجن يكون استخالصها سا غًا وأن  يكون الدليل الذي  وسا ر عناصرها
تعول عليه مؤديًا إلى ما رتبته عليه من نتا ج من غير تعس  في االستنتا  وال تنافر م  حك  
العقل والمنطة ، وكان المقصود بالكسب غير المشروع كل مال تملكه الموظ  أو من في 

ة عنصرًا من عناصرها باستغالل ما تسبغه عليه وظيةته أو حكمه فصار ضمن ذمته المالي
يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له االجتراء على محار  القانون ، مما يمس ما يةترض في 
الموظ  العا  أو من في حكمه من األمانة والنزاهة ، والكسب غير المشروع أخذًا من ن  

ولى ع وهي المنصو  عليها في الةقرة ال يعدو صورتين األ 1925لسنة  11قانونه رق  
األولى من المادة الثانية من القانون المذكور وهي التي يثبت فيها في حة الموظ   ومن في 
حكمه أيًا كان نوع وظيةته  استغالله بالةعل ألعمال أو نةوذ أو ظرو  وظيةته أو مركزه ، 

والثانية ع وهي المنصو  عليها وحصوله كذلك بالةعل على مال مؤث  نتيجة لهذا االستغالل . 
في الةقرة الثانية من المادة ذاتها وهي التي ال يثبت فيها هذا االستغالل الةعلي على الموظ  
أو من في حكمه ، ولكن يثبت أن لديه في ماله زيادة عجز عن إثبات مصدرها، وفي هذه 
 الحالة يتعين أن يكون 
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،  ا يتيح له فر  االستغالل على حساب الدولة أو على حساب الغيرنوع وظيةة الموظ  مم
ويتعين على قاضي الموضوع إلعمال هذه القرينة أن يثبت في حكمه توافر هذين األمرين وهما 
الزيادة غير المبررة في مال الموظ  ، وكون نوع وظيةته بالذات يتيح له فر  هذا االستغالل 

مصدر الزيادة في ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه  حتى يصح اعتبار عجزه عن إثبات
الزيادة تمثل كسبًا غير مشروع . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحك  المطعون فيه 
أنه عول من بين ما عول عليه في إدانة الطاعن األول بجريمة الكسب غير المشروع على 

هاداته  باستثناء ما شهد به الثالثة األولون منه  أقوال واحد وعشرين شاهدًا لإلثبات ، كانت ش
بما أسةرت عنه تحرياته  قد خلت من تةاصيل الوقا   واألفعال التي قارفها الطاعن المذكور 
والمثبتة الرتكابه تلك الجريمة بعناصرها القانونية وحسبما استخل  الحك  منها في بيانه صورة 

يةة وما نتج عنه من كسب محر  ، ومن شواهد ذلك الواقعة وما عدده من صور استغالل الوظ
أنه نقل في نطاة التدليل على كسب الطاعن لبعض تلك األموال عن شهود لإلثبات  تدخله 
لد  وزير اإلسكان األسبة مستغاًل سلطان وظيةته وصةته النيابية للحصول على قطعة أرض 

ثالثة" وهي منطقة مميزة ، وحصوله بمنطقة المشتل بالقاهرة الجديدة باس  زوجته "الطاعنة ال
رغ  صدور قرار إزالة لذلك على شقة سكنية بالطابة التاس  على كامل مسطح العقار .... 

والطابة الثامن مستغاًل سلطان وظيةته وعالقته الملتبسة م  مالك العقار ، وحصوله  الطابة
يتناسب م  قيمتها    بسعر ال 191على شقة بالطابة ....  .... باإلسكندربة مساحتها 

الةعلية، وعلى الةيال ... مستغاًل فيها سلطان وظيةته النيابية ، وحصوله أيضًا على العطايا من 
بعض المؤسسات الصحةية القومية مستغاًل نةوذه ، وحصوله على قط  من األراضي بمنطقة 

أقوال هؤالء  ......... بالمخالةة للقانون  وذلك دون أن يبين الحك  من واق  ما حصله من
الشهود كي  تدخل الطاعن لد  وزير اإلسكان األسبة ولد  المس ولين في الجهات األخر  
ووجه استغالله نةوذه وسلطان وظيةته وكيةية ونوعية  ووقا   المصالح التي سهلها الطاعن 
لمؤسسة ......... وسا ر المؤسسات الصحةية بغية نيل هداياها وصلة ذلك بوظيةته وماهية 

إلجراءات والنظ  والقواعد المعمول بها التي خالةها وأهدرها وكي  خال  القانون ، ال سيما ا
بشجن الحصول على فيال ........ وأرض ......... وما إذا  1921من دستور سنة  95المادة 

كانتا مدرجتين تحت الحظر المنصو  عليه فيها  واكتةى في ذلك كله بعبارات عامة مجملة 
 يبين منها ومجهلة ال 
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مقصود الحك  في شجن الواق  المعروض الذي هو مدار األحكا  وال يتحقة بها الغرض الذي 
قصد الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان والجز  واليقين  هذا إلى أنه ل  يبين المبلغ 

دخل ووجه عد  مشروعية كسبه المضا  بالةوا د البنكية بحسابات الطاعن األول والخص  الم
لها، كما ل  يبين كيةية احتساب قيمة المصروفات غير معلومة المصدر في ذمته المالية خالل 
فترة الةح  والدليل على أن المال الذ  احتسبه ضمن نةقات الطاعن المذكور كسبًا غير 

ة لديها مقارفة مشروع ، وال يجزئ فيما سل  ما ذكرته المحكمة في مقا  حكمها من أنه تحق
الطاعن المذكور للجريمة ، ذلك بجن األحكا  يجب أن تبنى على الجز  واليقين وأن يؤسس هذا 
الجز  على األدلة التي توردها المحكمة والتي يجب أن تبين مؤداها في الحك  بيانًا كافيًا يبين 

ذ ما كان الحك  قد  جاء خلوًا مما يكش  منه مد  تجييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، وا 
عن وجه استشهاد المحكمة بالدليل المستمد من أقوال شهود اإلثبات سالةي البيان والذي 
استنبطت منه معتقدها في الدعو  ، ف ن تدليل الحك  يكون غير سا غ وقاصرًا عن محل 

.....  قضا ه، وال يعص  الحك  من هذا العيب تعويله على أقوال شهود اإلثبات الثالثة األول ع
عضو هي ة الرقابة اإلدارية واللواء ...... مدير إدارة الكسب غير المشروع باإلدارة العامة 
لمباحث األموال العامة والعقيد ....... باإلدارة ذاتها بما أسةرت عنه تحرياته  في هذا 
 الخصو  ، لما هو مقرر من أن األحكا  يجب أن تبنى على األدلة التي يقتن  منها القاضي
ب دانة المته  أو ببراءته صادرًا في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقية مستقاًل 
في تحصيل هذه العقيدة بنةسه ال يشاركه فيها غيره ، وال يصح في القانون أن يدخل في تكوين 
ن كان  عقيدته بصحة الواقعة التي أقا  قضاءه عليها أو بعد  صحتها حكمًا لسواه ، ألنه وا 
األصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من 
أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث ، إال أنها ال تصلح وحدها ألن تكون قرينة 
ذ كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها  معينة أو دلياًل أساسيًا على ثبوت التهمة، وا 

واتخذ منها الحك  دلياًل أساسيًا في ثبوت مقارفة الطاعن األول للجريمة المسندة إليه ، التحريات 
 ف ن تدليله يكون قاصرًا .

 
 ددددددددددددددددد

 (7/2/2812ق جلسة  02لسنة  6767)الطعن رقم 
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 جريمة إخةاء مال متحصل من جريمة . مناط تحققها ؟

لتي نسب للطاعن عد  تدليل الحك  على جريمة الكسب غير المشروع ألحد الطاعنين ا
 إخةاؤه . يوجب نقضه التصال أحد أوجه الطعن التي بني عليها النقض به . أساس ذلك ؟

 

من المقرر أن إخةاء مال متحصل من جريمة ال يتحقة إال إذا ثبت وقوع هذه الجريمة 
يه قد ابتداء وأن وجود المال في حيازة المخةي كان أثرًا من آثارها ، ولما كان الحك  المطعون ف

تعيَّب على نحو ما سل  اإللماع له في موضعه في تدليله على كسب الطاعن األول للعقار 
المنسوب إلى الطاعن الثاني إخةاءه  كسبًا غير مشروع ، ف نه يتعين نقض الحك  واإلعادة 

من  31بالنسبة إليه أيضًا ، التصال أحد األوجه التي بني عليها النقض به ، عماًل بالمادة 
جراءات الطعن أما  محكمة النقض الصادر بالقانون رق  قان  . 1959لسنة  52ون حاالت وا 

 

 ددددددددددددددددد

 

ال كان  وجوب أن يشتمل الحك  الصادر باإلدانة على األسباب التي بني عليها وا 
 إجراءات . 311باطاًل. المادة 

 المراد بالتسبيب المعتبر ؟

ة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة . ال يحقة إفراغ الحك  في عبارات عامة معما
 غرض الشارع من استيجاب تسبيب األحكا  .
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 الكسب غير المشروع . ماهيته ؟

 11صورتا جريمة الكسب غير المشروع وفقًا لمةهو  ن  المادة الثانية من القانون رق  
 . مناط تحققهما ؟ 1925لسنة 

أن ما طرأ فى مال الموظ  من زيادة عجز عن إثبات  ما يلز  من تسبيب إلثبات
 مصدرها .

ثبوت مصدر الزيادة فى ثروة المته  بما ينتجها . كا  لدحض قرينة استغالل الوظيةة 
واعتبار تلك الزيادة كسبًا غير مشروع . ما دا  مصدرها ال شجن له بالوظيةة مشروعًا كان أو 

 غير مشروع .

غير المشروع دون بيان كيةية حصوله عليه بسبب  إدانة الطاعن بجريمة الكسب
استغالله ألعمال أو نةوذ وظيةته ونوعها والتدليل على اتصال باقى الطاعنين بتلك األموال 

 وعلمه  بمصدرها . قصور . 

 مثال لتسبيب معيب لحك  صادر باإلدانة في جريمة كسب غير مشروع .

 

دعو  فى قوله ع " ..... أن واقعات القضية لما كان الحك  المطعون فيه بيَّن واقعة ال
كما استخلصتها المحكمة واطمجنت إلى صحتها من التحقيقات وما دار بجلسات المحكمة 

 1113تحصلت فى أن المته  ......قد شغل منصب ر يس وزراء مصر فى الةترة من عا  
ظيةة العامة وما ، وقد استغل مكانته هذه فى الخرو  عن مقتضيات الو  1111حتى بداية عا  

توجبه من النزاهة والبعد عن تلمس المناف  واإلثراء بال سبب مشروع اعتمادًا على سلطان 
الوظيةة العامة فتحصل لزوجته المرحومة / ...... قبل وفاتها على شقة سكنية فى أبرا  

جنيه يقل عن سعرها الذ  تباع به  1533111...... لالستثمار العقار  بثمن بخس قدره 
مناف   1111حتى عا   1111، كما قبل لنةسه فى الةترة من عا   % 19ألفراد الناس بنسبة 

مادية عديدة فى صورة هدايا عينية من مؤسسة ...... متمثلة فى ساعات يد وأربطة عنة 
وظيةته وسلطانه جنيًها ما كان ليحصل عليها جميعًا لوال  1135351وغيرها بلغت قيمتها 

 وقد قا  الدليل على ثبوت وقا   الكسب غير –الوظيةة  الذ  تخوله له تلك

 القاعدة
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 -المشروع سالةة الذكر وصحة إسنادها للمته  ..... من واق  ع

 االطالع على صورة عقد شراء الشقة سالةة البيان والموق  المالى لها . - 1
 معاينة الخبراء المنتدبين فى القضية للشقة . - 1
 ته  منصب ر يس الوزراء فى تاريخ الشراء وتلقى الهدايا .شغل الم - 3
 بيان ما كانت تملكه المرحومة / ....... فى تاريخ الشراء . - 3
 سداد المته  أقساط ثمن الشقة من ماله . - 5
 كش  الهدايا الصادر من مؤسسة ...... والتى منحت للمته  . - 1

لمجموعة ........ و..... عضو مجلس إدارة  ما شهد به ...... ر يس القطاع القانونى - 2
مؤسسة ...... . واستند فى إثبات توافر أركان جريمة الكسب غير المشروع فى حة الطاعن 
األول إلى افتراض أن الزوجة األولى المتوفاة أنةقت جانبًا من المال وما تبقى لديها ال يةى 

هو الذ  قا  بسداد باقى األقساط  بسداد ثمن الشقة وبالتالى ف ن الطاعن األول  زوجها 
الخاصة بالشقة الكا نة ...... من ماله الخا  وأنه كان على بينة من السعر الحقيقى والسعر 
المتةة عليه ويعل  أن الثمن ل  يخةض لتلك الدرجة لوال منصبه . لما كان ذلك ، وكان الشارع 

مل الحك  باإلدانة على األسباب من قانون اإلجراءات الجنا ية أن يشت 311يوجب فى المادة 
ال كان باطاًل، والمراد بالتسبيب الذ  يحةل به القانون هو تحديد األسانيد  التى بنى عليها وا 
والحجج التى انبنى عليها الحك  والمنتجة هى له سواء من حيث الواق  أو القانون، ولكى يحقة 

يتيسر الوقو  على مسوغات  التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلّى مةصل بحيث
ما قضى به ، أما إفراغ الحك  فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فال 
يحقة الغرض الذ  قصده الشارع من إيجاب تسبيب األحكا  ، وال يمكِّن محكمة النقض من 

مقصود من مراقبة صحة تطبية القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحك  ، وكان ال
الكسب غير المشروع كل ما تملكه الموظ  أو من فى حكمه فصار ضمن ذمته المالية 

أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له عنصرًا من عناصرها باستغالل ما تسبغه عليه وظيةته 
فى الموظ  العا  أو من فى حكمه من  االجتراء على محار  القانون مما يمس ما يةترض

 هة والكسب غير المشروع أخذًا مناألمانة والنزا
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له صورتان ع األولى المنصو  عليها فى الةقرة األولى من  1925لسنة  11ن  قانونه رق  
 -المادة األولى من القانون سال  الذكر وهى التى يثبت فيها على الموظ  أو من فى حكمه 

ال أو نةوذ أو ظرو  وظيةته أو مركزه وحصوله استغالله بالةعل ألعم -أيًا كان نوع وظيةته 
كذلك بالةعل على مال مؤث  نتيجة لهذا االستغالل. والثانية المنصو  عليها فى الةقرة الثانية 
من المادة سالةة الذكر وهى التى ال يثبت فيها هذا االستغالل الةعلى على الموظ  ومن فى 

إثبات مصدرها. وفى هذه الحالة يتعين أن  حكمه ولكن يثبت أن لديه فى ماله زيادة عجز عن
يكون نوع وظيةة الموظ  مما تتيح له فر  االستغالل على حساب الغير، ويتعين على 
قاضى الموضوع إلعمال هذه القرينة أن يثبت فى حكمه توافر هذين األمرين وهى الزيادة غير 

ك االستغالل حتى يصح المبررة فى مال الموظ  وكون نوع وظيةته بالذات تتيح له فر  ذل
اعتبار عجزه عن إثبات مصدر الزيادة فى ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل 
كسبًا غير مشروع  ، كما أنه من المقرر أنه متى ثبت مصدر الزيادة فى ثروة المته  وأن هذا 

الشارع ول  يجز من بعد  المصدر من شجنه إنتا  الزيادة فى ماله فقدانتةت القرينة التى افترضها
اعتباره عاجزًا عن إثبات مصدره وأنه متى كانت الزيادة فى ثروة المته  ترج  إلى مصدر ال 

مشروع فال يصح إسنادها بمقتضى القرينة العامة إلى شجن له بالوظيةة مشروعًا كان أو غير 
ة الدعو  قد شابه الغموض وال الوظيةة. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحك  المطعون فيه بيانًا لواقع

تتوافر به أركان الجرا   المسندة إلى الطاعن إذ ل  يبين أن الطاعن األول حصل على الكسب بسبب 
استغالله بالةعل ألعمال أو نةوذ أو ظرو  وظيةته أو مركزه أو أن نوع وظيةته مما يتيح له فر  

أمور افتراضية مبناها افتراض أنه هو الذ  االستغالل من واق  أدلة يقينيه ، بل بنى اعتقاده على 
تحمل األقساط الخاصة بشقة ...... من ماله الخا  وأنه كان على بينة من السعر الحقيقى للعقار 
ويعل  أن الثمن ل  يخةض لتلك الدرجة لوال منصبه ، كما أنه ل  يدلل على اتصال باقى الطاعنين 

ا على عل  بمصدر تلك األموال ، ف ن الحك  باألموال فحل محل الكسب غير المشروع وأنهم
 المطعون فيه يكون فوة قصوره فى التسبيب قد أخطج فى تطبية القانون .

 

 ددددددددددددددددد
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وجوب أن يكون الحك  منب ًا بذاته عن قدر العقوبة المحكو  بها . ال يكمله أ  بيان 
 آخر خار  عنه . 

 بشجن الكسب غير المشروع . مةادها ؟ 1925لسنة  11لقانون رق  من ا 12المادة 

إغةال الحك  التدليل على استةادة كل وارث من جريمة الكسب غير المشروع التى 
 نسبت لمورثتهما وآخر الحصول عليه اعتبارًا أن إلزامهما بردها بمثابة عقوبة . قصور . 

 
 

منب ًا بذاته عن قدر العقوبة المحكو  بها وال يكمله من المقرر أنه يتعين أن يكون الحك         
بشجن الكسب  1925لسنة  11من القانون رق   12فى ذلك أ  بيان خار  عنه، وكانت المادة 

غير المشروع قد نصت على أن "كل من حصل لنةسه أو لغيره على كسب غير مشروع يعاقب 
عن الحك  برد هذا الكسب وال يمن   بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع فضالً 

انقضاء الدعو  الجنا ية بوفاة من رد الكسب غير المشروع بحك  من محكمة الجنايات 
( خالل ثالث سنوات 5المختصة بناء على طلب إحد  الهي ات المنصو  عليها فى المادة )

ر الذين استةادوا من من تاريخ الوفاة ، وعلى المحكمة أن تجمر فى مواجهة الزو  واألوالد القص
الكسب ويجوز لها كذلك أن تجمر ب دخال كل من استةاد فا دة جدية من غير من ذكروا فى 
الةقرة السابقة ليكون الحك  بالرد فى مواجهته ونافذًا فى أمواله بقدر ما استةاد " وكان الحك  

نسب لمورثتهما المطعون فيه ل  يدلل على استةادة كل وارث من الجريمة من األموال التى 
والطاعن األول الحصول عليها نتيجة كسب غير مشروع والتى يعتبر إلزامهما بردها بمثابة 

دون حاجة إلى بحث سا ر أوجه الطعن  -عقوبة ف نه يكون قاصرًا بما يوجب نقضه واإلعادة 
 المقدمة منه  .

 

 ددددددددددددددددد

 القاعدة

 الموجز -4
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 من قانون المحاماة . مةادها ؟ 15المادة 

وجوب إدالء المحامي بشهادته عن الوقا   التي رآها أو سمعها . متى طلب منه ذلك 
ممن أسرها إليه . التزامه باالمتناع عن إفشاء ما أبلغه به موكله بسبب مهنته بغير رضا ه . 

 . أساس ذلك ؟ التزا  الحك  المطعون فيه هذا النظر . صحيح

 مثال .

 
 

من قانون المحاماة تن  على أنه " على المحامي أن يمتن   15من المقرر أن المادة 
عن أداء الشهادة عن الوقا   أو المعلومات التي عل  بها عن طرية مهنته إذا طلب منه ذلك 

ا يتةة وما من أبلغها إليه ، إال إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة " ، وهو م
ب صدار قانون اإلثبات ، ومةادها أنه  1912لسنة  15من القانون رق   11نصت عليه المادة 

يجب على المحامي الشهادة بالوقا   التي رآها أو سمعها متى طلب منه ذلك ممن أسرها إليه 
نما يمتن  عليه أن يةشى بغير رضاء موكله ما عساه يكون قد أبلغه به بسبب مهنته ، و  متى وا 

كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ومدونات الحك  المطعون فيه أن 
المحامي الذي شهد بما علمه واتصل بسمعه بشجن واقعة تتصل بالدعو  بناء على طلب 

على ذلك ف ن شهادته تكون  -الطاعن –المدعين بالحقوة المدنية ودون اعتراض من المته  
 تناد الحك  إليها .بمنج  عن البطالن ويصح اس

 

 ددددددددددددددددد
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قضاء محكمة الجنايات في الدعو  باعتبارها جنحة . صحيح . متى أحيلت إليها 
بوصةها جناية ول  تتبين أمرها إال بعد تالوة أقوال الشهود وسماع المرافعة . قضاؤها بعد  

 إجراءات .     321طه ؟ المادة االختصا  واإلحالة إلى المحكمة الجز ية . شر 

 

لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدعو  أحيلت إلى محكمة الجنايات         
بوصةها جناية سرقة باإلكراه وحيازة سالح أبيض بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو 

ع مرافعة الدفاع عن الحرفية ول  تر هي أن الواقعة تعد جنحة إال بعد تالوة أقوال الشهود وسما
الطاعن ف نه متعين على المحكمة أن تحك  فيها باعتبارها كذلك إعمااًل لن  الةقرة الثانية من 

من قانون اإلجراءات أما الحك  بعد  االختصا  واإلحالة إلى المحكمة الجز ية  321المادة 
أمر اإلحالة وقبل فال مجال له إال إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في 

تحقيقها بالجلسة تعد جنحة ، ومن ث  يضحى النعي على الحك  بالخطج في تطبية القانون غير 
 صحيح .

 

 

 ددددددددددددددددد
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 التغيير في التهمة المحظور على المحكمة . ماهيته ؟

ي أطرا  الدعو  الجنا ية عد  تقيد المحكمة باألدلة التي تستند إليها النيابة العامة وباق
 . لها أن تستمد عقيدتها من أي دليل ترتاح إليه . ما دا  مطروحًا بالجلسة .

حة المحكمة في األخذ بجقوال الشاهد في محضر الشرطة . متى استرسلت بثقتها إليها 
. لها إضافة بعض مبالغ المجني عليه  التي ل  ترد بجمر اإلحالة إلى المبالغ التي تلقاها 
الطاعن أخذًا بتقرير الخبير والمستمدة من أقواله  بمحاضر جم  االستدالالت . ما دامت 
مطروحة على بساط البحث . اعتبارها مجرد تصحيح لمقدار تلك المبالغ كما استخلصتها 
المحكمة . ال تعد تعدياًل في التهمة يستوجب لةت نظر الدفاع إليه . عد  ذكر تلك المبالغ 

وجه إلقامة الدعو  الجنا ية  الجال يةيد على وجه القط  واللزو  صدور أمر ب بجمر اإلحالة .
 بشجنها. ما دا  ل  يصدر أمٌر كتابٌى صريٌح بذلك .

 
 

من المقرر أن األصل أنه ال يجوز للمحكمة أن تغيَّر من التهمة بجن تسند إلى المته  
حظور هو الذي يق  في األفعال أفعااًل غير التي ُرفعت بها الدعو  ، إال أن التغيير الم

المؤسسة عليها التهمة ، ف ن للمحكمة أن تردها إلى صورتها الصحيحة مادامت فيما تجريه ال 
تخر  عن نطاة الواقعة نةسها التي تضمنها أمر اإلحالة ، وكان القانون ل  يقيد المحكمة 

نما جعل لها أن تحك  باألدلة التي تستند إليها النيابة العامة وباقي أطرا  الدعو  الج نا ية ، وا 
في الدعو  حسب العقيدة التي تكونت لديها بكامل حريتها ، وأن تستمد هذه العقيدة من أي 

 دليل ترتاح إليه طالما أنه كان مطروحًا بالجلسة ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تجخذ 
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 سلطتها في تعديل وصف التهمة
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بثقتها إليها ، فال يعيب الحك  إضافة بعض  بجقوال الشاهد في محضر الشرطة متى استرسلت
تلقاها الطاعن والتي ل  ترد بجمر اإلحالة وذلك أخذًا  غ المجني عليه  إلى المبالغ التيمبال

بتقرير الخبير المنتدب من المحكمة والتي استمدها الخبير من أقوال هؤالء المجني عليه  التي 
أوراة القضية  وعلى ما يبين من المةردات  تضمنتها محاضر جم  االستدالالت المرفقة ضمن

المضمومة  واطل  عليها المداف  عنه وكانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة ، ومن ث  
ف ن إضافة المحكمة بعض مبالغ المجني عليه  إلى المبالغ التي تلقاها الطاعن مجرد تصحيح 

خبير والذي كان مطروحًا على بساط لمقدار تلك المبالغ كما استخلصتها المحكمة من تقرير ال
البحث في الجلسة ودارت حوله المرافعة ، وال يعد تعدياًل في التهمة بما يستوجب لةت نظر 
الدفاع إليه ، كما أن عد  ذكر هذه المبالغ التي أضافتها المحكمة بجمر اإلحالة ال يةيد على 

وجه إلقامة الدعو  الجنا ية  الجب وجه القط  واللزو  أن النيابة العامة قد ارتجت إصدار أمر
بشجن هذه المبالغ ، ما دامت ل  تصدر أمرًا كتابيًا صريحًا بشجنها ، ف ن ما يثيره الطاعن في 

 هذا الصدد يكون غير سديد .

 
 

 ددددددددددددددددد
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 عقوبة النشر . ماهيتها ؟

قضنناء الحكنن  المطعننون فيننه بعقوبننة النشننر دون بيننان اسنن  الجرينندتين اللتننين سننيت  النشننر 
فيهمننا . مخالةننة للقننانون . ال تملننك محكمننة النننقض تصننحيحه . مننا دامننت قنند قضننت بنننقض 

 . علة ذلك ؟ الحك 

 

من المقنرر أن عقوبنة النشنر هني عقوبنة تكميلينة وجوبينة يقضنى بهنا فني جمين  األحنوال 
الذ  نظمه القانون بجن يت  النشر في جريدتين يوميتين واسنعتي االنتشنار علنى نةقنة على النحو 

المحكو  عليه ، ف ن الحك  إذ قضنى بالنشنر دون بينان اسن  الجريندتين اللتنين سنيت  النشنر فيهمنا 
يكنون قنند خننال  القنانون ، ممننا كننان يتعنين معننه تصننحيحه ، إال أننه لمننا كانننت هنذه المحكمننة قنند 

ض الحكنن  ف نهننا ال تملننك مننن بعنند تصننحيحه ، بننل علننى محكمننة الموضننوع عننند انتهننت إلننى نقنن
 إعادة الدعو  إليها أن تعمل ذلك إذا رأت أن تدين الطاعن .    

  

 

 ددددددددددددددددد
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 كةاية انتحال صةة غير صحيحة لقيا  ركن االحتيال في جريمة النصب .

 مثال .

 

غينننر صنننحيحة يكةنننى وحنننده لقينننا  ركنننن االحتينننال ، وكنننان  منننن المقنننرر أن انتحنننال صنننةة
الحكننن  قننند أثبنننت فننني حنننة الطننناعن وآخنننر انتحالهمنننا صنننةة ضنننابط شنننرطة والتوصنننل بنننذلك إلنننى 
االستيالء على نقود المجنى عليه ، وهو منا تتنوافر بنه عناصنر جريمنة النصنب ، فن ن الحكن  إذ 

ذ كننان مننا أورده الحكنن  يسننتقي  بننه الننرد  دانننه بهننذه الجريمننة يكننون قنند أصنناب صننحيح القننانون ، وا 
 على دفاع الطاعن في هذا الخصو  ، ف ن النعي عليه في هذا الشجن يكون غير سديد . 

  
 ددددددددددددددددد
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التقرير بالطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة وتوقين  أسنبابه منن ر نيس نيابنة . أثنره 
 ؟ أساس وعلة ذلك ع عد  قبول الطعن شكاًل .

 

فقرر ر يس نيابة  1119من يوليو سنة  19لما كان الحك  المطعون فيه صدر بتاريخ          
وقنندمت أسننباب  1119منن أغسننطس سننة  15...... الكلينة الطعننن فينه بطريننة الننقض بتنناريخ 

منن  33منادة الطعن في ذات اليو  موقعًا عليها منه . لما كان ذلك ، وكانت الةقرة الثالثة منن ال
جننراءات الطعننن أمننا  محكمننة النننقض المسننتبدلة  1959لسنننة  52القننانون رقنن   بشننجن حنناالت وا 
قد نصت على أنه ع " ف ذا كان الطعن مرفوعًا من النيابنة العامنة  1112لسنة  23بالقانون رق  

د  فيجب أن يكون التقرير وأسباب الطعن موقعين من محا  عا  على األقل " ، ف ن الطعن المقن
 يكون غير مقبول  شكاًل . –إذ قرر به ووق  أسبابه ر يس نيابة  –من النيابة العامة 

 

 ددددددددددددددددد
  

 

 

 

السنننةر بننن رادة الطننناعن دون ضنننرورة أو عنننذر منننان  منننن حضنننور الجلسنننة المحنننددة لنظنننر       
يننداع معارضننته االسننت نافية . لننيس مبننررًا للتخلنن  عننن حضننورها أو التقريننر بننالطعن  بنن النقض وا 

 األسباب بعد الميعاد . أساس وأثر ذلك ؟

 نق 
 

 ميعاده.  األسباب إيداعو بالطعن التقريرثانيا: 
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لمنا كنان الحكن  المطعنون فينه قند صندر بتناريخ ... منن ... سننة ... فقنرر وكيننل 
المحكنننو  علينننه بنننالطعن بطرينننة الننننقض وأودع أسنننباب الطعنننن بتننناريخ ... منننن ... سننننة 

يننداع األسننباب الميعنناد الم مننن  33نصننو  عليننه فنني المننادة .... متجنناوزًا فنني التقريننر وا 
جنننراءات الطعنننن أمنننا  محكمنننة الننننقض الصنننادر بالقنننانون رقننن   لسننننة  52قنننانون حننناالت وا 

متعننذرًا فنني ذلننك بسننةره خننار  الننبالد  1991لسنننة  13بعنند تعننديلها بالقننانون رقنن   1959
مما حال دون حضوره جلسة المعارضة االست نافية التي صدر فيها الحك  المطعون فينه 

كان ذلنك ، وكنان منن المقنرر أن السنةر بن رادة الطناعن وبغينر ضنرورة ملج نة إلينه . لما 
ودون عننذر مننان  مننن عودتننه لحضننور الجلسننة المحننددة لنظننر معارضننته ال يعتبننر سننببًا 
ذ كاننننت األوراة  عننذر معننه فنني التخلنن  عننن الحضننور ، وا  خارجننًا عننن إرادة المعننارض ُي

بب خننار  عننن إرادتننه وهننو مننا ال يدعيننه خلننوًا مننن النندليل علننى أن سننةر الطنناعن كننان لسنن
بجسنننباب طعننننه ، ف ننننه ال يكنننون معنننذورًا فننني تخلةنننه عنننن حضنننور جلسنننة نظنننر المعارضنننة 
يننداع األسننباب ، األمننر الننذ   االسننت نافية أو اتبنناع المواعينند المقننررة للطعننن فنني الحكنن  وا 

 يةصح عن عد  قبول الطعن شكاًل .      

 

 ددددددددددددددددد
 

 

ع أسباب الطعن قل  الكتاب خالل الميعاد . يق  على عاتة المقرر بالطعن. عد  إثبات إيدا
 تقديمه ما يدل على ذلك وعد  حمل األسباب تاريخ إيداعها . أثره ع عد  قبول الطعن شكاًل . 

 

أن يثبت إيداع أسباب طعنه قل   -بالنقض  -من المقرر أنه على من يقرر بالطعن 
ال كان الطعن غير مقبول شكاًل ، ولما كانت الكتاب في خالل الميعاد ا لذ  حدده القانون وا 

 أسباب الطعن ال تحمل تاريخ إيداعها قل  الكتاب ، ول  يقد  الطاعن اإليصال الدال على 
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 ( 16/2/2812ق جلسة  6لسنة  1607) الطعن رقم 
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مقومًا من حصول اإليداع في الميعاد الذ  حدده المشرع ، ومن ث  ف ن الطعن يكون قد فقد 
 التقرير بعد  قبوله شكاًل .    مقومات قبوله ، ويتعين

 
 ددددددددددددددددد

 
 

وجوب التقرير بالطعن إثر زوال المان  منه . امتداد ميعاد إيداع أسباب الطعن لمدة 
عشرة أيا  التالية لزوال المان  . تجاوز الطاعن هذه المدة . أثره ع عد  قبول الطعن شكاًل . 

 علة وأساس ذلك ؟
 

فقرر الطاعن بالطعن  1995من سبتمبر سنة  11عون فيه صدر بتاريخ لما كان الحك  المط
من ديسمبر لسنة  31وأودع أسباب طعنه في  1991من نوفمبر لسنة  1فيه بطرية النقض في 

جراءات  33، متجاوزًا في األمرين الميعاد المنصو  عليه في المادة  1991 من قانون حاالت وا 
، مبررًا ذلك بعد  إعالنه صحيحًا  1959لسنة  25لقانون رق  الطعن أما  محكمة النقض الصادر با

بالدعو  وبالجلسة التي صدر فيها الحك  المطعون فيه ، وبالتالي عد  العل  بصدوره . لما كان ذلك ، 
وكان من المقرر في قضاء النقض أنه إذا قا  لد  المحكو  عليه عذر قهري منعه من الطعن في 

يه المبادرة إلى التقرير بالطعن إثر زوال المان  ، على أساس أن هذا اإلجراء ال الميعاد ، ف نه يتعين عل
يعدو أن يكون عماًل ماديًا أما إعداد أسباب الطعن وتقديمها فيقتضى فسحة من الوقت ال تمتد بعد 

قة الحك  زوال المان  إال لعشرة أيا  ، ولما كان المان  الذي ادعى الطاعن قيامه لديه قد زال بعلمه بحقي
، بيد أنه ل  يقد   1991من نوفمبر سنة  1المطعون فيه بالتقرير بالطعن فيه بطرية النقض بتاريخ 

، متجاوزًا المدة المسموح بها من تاريخ زوال  1991من ديسمبر سنة  31أسباب طعنه إال بتاريخ 
 المان  ، مما يتعين معه التقرير بعد  قبوله شكاًل .

 
 ددددددددددددددددد

 ( 28/6/2812ق جلسة  76لسنة  7622) الطعن رقم 

 ( 16/6/2812ق جلسة  2لسنة  26218) الطعن رقم 

 الموجز -3

 القاعدة
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يداع األسباب وفقًا لمةهو  ن  الةقرة الثانية من المادة  امتداد ميعاد الطعن بالنقض وا 
جراءات الطعن أما  محكمة النقض المعدل . شرطه ع حصول الطاعن  33 من قانون حاالت وا 

وره على شهادة بعد  إيداع الحك  الصادر بالبراءة قل  الكتاب خالل ثالثين يومًا من تاريخ صد
. العبرة فيها بانتهاء المهلة كاملة وصدورها من اليو  التالى للتاريخ الذي صدر فيه الحك  . ال 
يداع  عبرة بالشهادة المقدمة من النيابة العامة الطاعنة والصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وا 

يخ الحة على األسباب في امتداد الميعاد أو التجشير على هامش الحك  بما يةيد إيداعه فى تار 
 ذلك الميعاد .

إيداع أسباب الطعن بالنقض بعد الميعاد . أثره ع عد  قبول الطعن شكاًل . أساس وعلة 
 ذلك؟

 مثال .

 

عدا  –لما كان الحك  المطعون فيه صدر حضوريًا بالنسبة إلى المطعون ضده  
مما أسند إليه  ، ببراءته  جميعًا  1111في العاشر من أكتوبر سنة  –الثالثة السال  ذكره  

وأودعت  1111فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطرية النقض في الثالث من ديسمبر سنة 
، وأرفقت بمل  الطعن شهادتين صادرتين 1111أسباب طعنها في العشرين من ديسمبر سنة 

تةيد أوالهما أن  1111من قل  كتاب نيابة ..... الكلية في الحادي عشر من ديسمبر سنة 
، وتتضمن الثانية أن الحك  ورد للنيابة يو  9/11/1111حك  ل  يرد للنيابة حتى يو  ال

ن قررت بالطعن في الميعاد ، إال  1111/ 11/11 . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة وا 
المعدلة بالقانون رق   1959لسنة  52أنها ل  تودع أسبابه محكمة النقض الصادر بالقانون رق  

، وال يجديها في تبرير مجاوزتها هذا الميعاد استنادها إلى الشهادتين سالةتي   1991لسنة  13
يداع األسباب المنصو  عليه في تلك الةقرة مشروط  البيان ،  ذلك بجن امتداد ميعاد الطعن وا 

أن يكون الطاعن قد حصل على شهادة  –على ما نصت عليه الةقرة الثانية من المادة ذاتها  –
 الحك  الصادر بالبراءة قل  الكتاب خالل ثالثين يومًا بعد  إيداع 

 القاعدة
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من تاريخ صدوره ، وعند ذ يقبل الطعن وأسبابه خالل عشرة أيا  من تاريخ إعالنه ب يداع الحك  
قل  الكتاب ، وقد جر  قضاء هذه المحكمة على أن الشهادة التي ُيعتد بها في هذا المقا  هي 

الثين يومًا كاملة من اليو  التالي للتاريخ الذ  صدر الحك  فيه التي تصدر بعد انقضاء ث
قد أودع مل  الدعو  موقعًا عليه رغ  انقضاء هذا  –وقت تحريرها  –متضمنة أن الحك  ل  يكن 

يداع األسباب ال تكون مجدية في  الميعاد ، وأن الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وا 
ذ  كانت الشهادتان المقدمتان من الطاعنة محررتين بعد انقضاء ميعاد امتداد ميعاد الطعن ، وا 

يداع األسباب ، فضاًل عن أن أوالهما ال تةيد أن الحك  ل  يكن قد أودع مل  الدعو   الطعن وا 
موقعًا عليه على الرغ  من انقضاء ثالثين يومًا كاملة من اليو  التالي للتاريخ الذ  صدر فيه ، 

بية بل تتضمن تاريخ إيداع الحك  وهو ما ل  تعد الشهادة إلثباته ، ف ن هاتين وأن الثانية ليست سل
الشهادتين ال تكسبان الطاعنة حقًا في امتداد الميعاد ، وال يغير من ذلك ما هو مؤشر به على 

، ألن التجشير على الحك  بما يةيد إيداعه مل   11/11/1111هامش الحك  من وروده في 
وعلى ما جر   –حة على ميعاد الثالثين يومًا التالية لصدوره ال يجد  بدوره الدعو  في تاريخ ال

في نةي حصول اإليداع في الميعاد القانوني . لما كان ما تقد  ، وكان  –به قضاء هذه المحكمة 
من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن إيداع األسباب التي ُبنى 

يداع أسبابه  في –عليها  الميعاد الذ  حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وا 
وقد  –يكونان معًا وحدة إجرا ية ال يقو  فيها أحدهما مقا  اآلخر وال يغنى عنه ، ف نه يتعين 

القضاء بعد  قبوله شكاًل ، عماًل بصدر الةقرة األولى من  –أودعت أسباب الطعن بعد الميعاد 
 من القانون سال  الذكر . 39 المادة

 

 ددددددددددددددددد

 

يداع األسباب بعد الميعاد . أثره ع عد  قبول الطعن شكاًل . تعلل         التقرير بالطعن وا 
الطاعن بعد  إعالنه بالجلسة المحددة لنظر معارضته االست نافية الصادر فيها الحك  المطعون 

 قبول . علة وأساس ذلك ؟فيه بعد تججيلها في مواجهته . غير م
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فقرر  1112من يوليو سنة  11لما كان الحك  المطعون فيه صدر بتاريخ 
، وأودعت  1111من فبراير سنة  1المحكو  عليه بالطعن فيه بطرية النقض في 

 33األسباب التي بنى عليها طعنه في ذات التاريخ  بعد الميعاد المحدد لذلك في المادة 
جراءات الطعن أما  محكمة النقض  1959لسنة  52ون رق  من القان  -في شجن حاالت وا 

وقد اعتذر بعد  إعالنه بالجلسة التي تحددت  - 1991لسنة  13بعد تعديلها بالقانون رق  
لنظر معارضته االست نافية التي صدر فيها الحك  المطعون فيه ، وكان الثابت من 

نافية أن الطاعن حضر شخصيًا بجلسة مطالعة محاضر جلسات المعارضة االست 
كطلبه لتقدي  أصل  11/2/1112حيث أجلت المحكمة الدعو  لجلسة  1/2/1112

ذ صدر قرار  الشيك ، وبالجلسة األخيرة ل  يحضر الطاعن فصدر الحك  المطعون فيه ، وا 
التججيل للجلسة األخيرة في حضور الطاعن فقد كان عليه دون حاجة إلعالن أن يتتب  

الدعو  من جلسة إلى أخر  ما دامت الجلسات متالحقة  كما هو الحال في هذه  سير
الدعو   ومن ث  ف ن ما يثيره الطاعن في هذا الشجن يكون غير سديد . لما كان ما تقد  ، 
يداع أسبابه الميعاد المقرر في  وكان الطاعن قد تجاوز في التقرير بالطعن بالنقض وا 

 ةصحًا عن عد  قبوله شكاًل . القانون ، ف ن الطعن يكون م

  
 

 ددددددددددددددددد

 

 

 اختصا  محكمة النقض بالةصل في موضوع الطعن للمرة الثانية . شرطه ؟

نقض المحكمة للحك  المطعون فيه الذي قضى بعد  قبول المعارضة . غير كا  
 إليجاب اختصاصها بالةصل في موضوعها . علة وأثر ذلك ؟      

 القاعدة

 ( 17/6/2812ق جلسة  6لسنة  7066) الطعن رقم 

 الثانية للمرة الطعنثالثا: 
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ن المقرر أنه ال يكةى سبة الطعن في الحك  الصادر في قضية أما  محكمة النقض م

لكى تصبح هذه المحكمة مختصة بالةصل في موضوعها إذا حصل الطعن أمامها مرة ثانية 
في الحك  الصادر في القضية عينها وقبل هذا الطعن ، بل يجب فوة ذلك أن يتحقة شرطان 

النقض قد حكمت في المرة األولى بنقض الحك  المطعون  أساسيان أولهما  أن تكون محكمة
فيه كما حكمت بذلك في المرة الثانية . وثانيهما أن يكون كال الحكمين اللذين نقضتهما 
ذ كان الحك  المطعون فيه قد قضى بعد  قبول  المحكمة قد فصل في موضوع الدعو  ، وا 

نقضه ال يكةى إليجاب اختصا   المعارضة وهو ليس حكمًا فاصاًل في موضوع الدعو  ف ن
محكمة النقض بالةصل في موضوع الدعو  ، ومن ث  يتعين أن يكون النقض مقرونًا باإلعادة 

. 

  

 ددددددددددددددددد

 

 
 

 الحك  بالتعويض المدني في حالة الحك  بالبراءة . شرطه ؟         

الحك  الذي انتهى إلى عد  انتةاء مصلحة المدعي بالحقوة المدنية في است نا           
 ثبوت ارتكاب المطعون ضده للةعل المسند إليه .

 مثال .        

 

لما كان البيِّن من األوراة أن النيابة العامة قدمت المطعون ضده بوص  أنه وبصةته 
 مسجاًل وخاضعًا ألحكا  قانون الضريبة العامة على المبيعات تهرب من أداء الضريبة بعد  

 القاعدة

 ( 17/6/2812ق جلسة  6لسنة  7601 ) الطعن رقم

 الم لحة في الطعنرابعًا: 
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التقد  للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة قانونًا ، وهى التهمة المعاقب عليها بمواد القانون 
قضت محكمة أول درجة حضوريًا ببراءة المته  مما  12/1/1119، وبتاريخ  1991لسنة  11

نسب إليه تجسيسًا على تشكك المحكمة  لألسباب السا غة التي أوردتها  في ثبوت التهمة قبل 
لمطعون ضده واقتناعها بجنه ل  يتهرب من أداء الضريبة على الدخل ، استجنةت هي ة قضايا ا

قضت محكمة ثاني درجة بحكمها  1/2/1119الدولة  بصةتها ممثلة للخزانة العامة  وبتاريخ 
غير ذي صةة ، وأسس  ل االست نا  شكاًل للتقرير به منالمطعون فيه  حضوريًا بعد  قبو 

قوله ع " .... وحيث إن الطعن الماثل قد قرر به من قبل هي ة قضايا الدولة  الحك  قضاءه في
باعتبارها ممثلة للخزانة العامة في الدعو  ولها الحة في التدخل في الدعو  المدنية تجسيسًا 
على أن العقوبة التكميلية تنطوي على عنصر التعويض لصالح الخزانة العامة ..... وحيث إنه 

ة دستورية بتاريخ  1112لسنة  9حكمة الدستورية في الدعو  رق  قد صدر حك  الم
 11من قانون ضريبة المبيعات رق   33بعد  دستورية الةقرة األولى من المادة  3/11/1112

والمتضمن وجوب الحك  على الةاعلين متضامنين بتعويض ال يجاوز مثل  1991لسنة 
من قانون اإلجراءات الجنا ية ..... وحك   311،  1الضريبة ..... ف نه وفقًا لن  المادتين 

ة دستورية ، ف ن هي ة قضايا الدولة أصبحت  12لسنة  9المحكمة الدستورية في الدعو  رق  
ليس لها صةة في متابعة مثل هذه القضايا وأصبح است نافها مقصوًرا على النيابة العامة 

بعد  قبول االست نا  لرفعه من والمته  فقط دون غيرهما ، األمر الذ  تقضى معه المحكمة 
غير ذي صةة ..... " ، وكان ما أورده الحك   على نحو ما سل   يتةة وصحيح القانون 
ومجمل ما خل  إليه في قضا ه ، فضاًل عن أن شرط الحك  بالتعويض المدني في حالة 

ته  دون أن الحك  بالبراءة هو ثبوت وقوع الةعل موضوع الدعو  الجنا ية وصحة إسناده إلى الم
تتوافر به األركان القانونية للجريمة ، ولما كان البيِّن من الحك  المستجن  أنه قد انتهى إلى 
عد  ثبوت ارتكاب المطعون ضده للةعل المسند إليه ، ف ن ذلك مما تنتةى به مصلحة المدعى 

 بالحقوة المدنية في االست نا  .

  

 ددددددددددددددددد

 

 ( 16/6/2812ق جلسة  2لسنة  27162لطعن رقم ) ا
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 قيا  االرتباط بين الجرا   . موضوعي .  تقدير

انتهاء الحك  إلى عد  قيا  االرتباط بين الجرا   وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل جريمة 
رغ  مخالةة وقا عها لذلك . خطج في تطبية القانون . وجوب نقض الحك  جز يًا وتصحيحه 

 ب لغاء عقوبة الجريمة األخ  . أساس ذلك ؟

 مثال .

 

ن كان األصل أن تقدير قيا  االرتباط بين الجرا   مما يندخل فنى  من المقرر أنه وا 
حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إال إنه متى كانت وقا   الدعو   علنى النحنو 
الذ  حصله الحك   ال تتةة قانونًا من  منا انتهنى إلينه منن عند  قينا  االرتبناط بنين الجنرا   

منهننا ، فنن ن ذلننك يكننون مننن قبيننل األخطنناء القانونيننة التنني وتوقيعننه عقوبننة مسننتقلة عننن كننل 
تستوجب تدخل محكمة النقض إلنزال حك  القانون على وجهه الصحيح ، ولما كان الحك  
المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبنة مسنتقلة عنن كنل منن جريمتني إحنراز نبنات 

حنننراز جنننوهر الهينننروين البنننانجو المخننندر بغينننر قصننند منننن القصنننود المسنننماة فنننى القنننانون و  ا 
المخدر بقصد التعاطي اللتين دانه بهما رغ  أن الجريمتين اللتين دين بهمنا قند نشنجتا عنن 
ن تعنددت أنواعنه واختلةنت القصنود ، بمنا كنان يتعنين معنه  فعل واحد هو إحنراز المخندر وا 

 منن قنانون العقوبنات والحكن  31وفة صحيح القانون تطبية ن  الةقرة األولى من المادة 
عليه بالعقوبة المقررة لجريمة إحراز نبات البانجو المخدر بغير قصد من القصود المسماة 
فني القننانون باعتبارهننا الجريمننة األشنند دون العقوبننة المقننررة لجريمننة إحننراز مخنندر الهيننروين 
ذ خننال  الحكنن  المطعننون فيننه هننذا النظننر وأوقنن  علننى الطنناعن عقوبننة  بقصنند التعنناطي ، وا 

ة من التهمتين المسندتين إليه ف نه يكون قد أخطج في تطبية القانون ، مستقلة عن كل تهم
 ومنننننننننننننننن ثننننننننننننننن  ف ننننننننننننننننه يتعنننننننننننننننين نقنننننننننننننننض الحكننننننننننننننن  المطعنننننننننننننننون فينننننننننننننننه نقضنننننننننننننننًا جز ينننننننننننننننًا 
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 القاعدة

 القانون تطبيق في الخطأ.  الطعن حاالتخامساً: 
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وتصحيحه ب لغاء عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما عن التهمة الثانية واالكتةاء 
 لجريمة األشد .بالعقوبة المقضي بها عن التهمة األولى باعتبارها ا

 

 ددددددددددددددددد

 

. يخول  التحةظ على المته  وجس  الجريمة . إجراء رخصته نظرية الضرورة اإلجرا ية
بموجبه آلحاد الناس التعرض المادي للمته  في الجرا   المتلبس بها وتسليمه إلى أقرب مجمور 

از مباشرتهما إال بترخي  من ضبط قضا ي دون أن يجر  قبضًا أو تةتيشًا . اعتبارًا بعد  جو 
القانون أو ب ذن من سلطة التحقية المختصة . مخالةة الحك  المطعون فيه هذا النظر . خطج 

. ال يغير منه تعويل الحك  على شهادة  في تجويل القانون . يبطل معه هذين اإلجراءين
 أساس ذلك ؟ الضابط. متى ل  يكش  الحك  عن استقاللها عن القبض والتةتيش الباطلين .

 تساند األدلة في المواد الجنا ية . مؤداه ؟

 مثال .

 

لما كان ما أثبته الحك  يةيد أن أعضاء اللجنة الشعبية وه  من آحاد الناس قاموا 
باستيقا  الطاعنين وضبطه  ، ولما كان القانون قد حظر القبض على أي إنسان أو تةتيشه 

ة المختصة ، وكان ال يجوز آلحاد الناس أن يباشر إال بترخي  منه أو ب ذن من سلطة التحقي
أيًا من هذين اإلجراءين ، وكل ما خوله القانون إياه باعتباره من آحاد الناس هو التحةظ على 

من  32،  32المته  وعلى جس  الجريمة في الجرا   المتلبس بها بالتطبية ألحكا  المادتين 
ب مجمورية مجموري الضبط القضا ي  أي مجرد قانون اإلجراءات الجنا ية وتسليمه إلى أقر 

التعرض المادي لما يقتضيه واجبه من التحةظ على المته  وعلى جس  الجريمة على سند من 
 نظرية الضرورة اإلجرا ية  وليس له أن يجر  قبضًا أو تةتيشًا على 

 

 ( 11/11/2812ق جلسة  66لسنة  16628) الطعن رقم 

 القاعدة
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ى خال  ذلك ، ف نه لما كان ذلك ، وكان الحك  قد جاء عل .نحو ما ت  في واقعة الدعو  
يكون قد أخطج في تجويل القانون على الوجه الصحيح ، ويكون ما أسةر عنه ضبط الطاعنين 
وتةتيشه  من ضبط المخدر وكذلك السالح الناري غير المششخن )السالح األبيض( قد وق  

.. ر يس ....باطاًل ، وال يغير من ذلك أن يكون الحك  قد استند فى اإلدانة على أقوال المقد  
مباحث مركز ..... ، إذ األدلة في المواد الجنا ية متساندة يكمل بعضها بعضًا بحيث إذ سقط 
أحدها أو استبعد تعذر التعر  على مبلغ األثر الذ  كان للدليل الباطل في الرأي الذ  انتهت 

غير قا   إليه المحكمة أو التعر  على ما كانت تنتهى إليه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل 
بما يتعين معه النظر فى كةاية باقي األدلة لدع  اإلدانة ، فضاًل عن أنه يبدو من مراجعة 
مدونات الحك  أنها ل  تكش  بوضوح مد  استقالل شهادة الضابط عن الضبط والتةتيش 

 الباطلين ، مما يعيبه ويوجب نقضه واإلعادة .

 
 ددددددددددددددددد

 

حكمة الجنح في المعارضة بعد  اختصاصها بنظر الدعوي حيازة الحك  الصادر من م
لحجية األمر المقضي وانعقاد االختصا  لمحكمة الجنايات . ال يبيح لألخيرة أن تقضي على 

. مخالةة الحك  المطعون فيه هذا  الطاعن بما يجاوز حد العقوبة المحكو  عليه بها غيابياً 
 أثر ذلك؟النظر. خطج في تطبية القانون . علة وأساس و 

 مثال .

 

من قانون اإلجراءات الجنا ية أنه ال يجوز بجية  311من المقرر أن األصل وفقًا للمادة 
حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه ، وكانت قاعدة وجوب عد  
تسويء مركز الطاعن هي قاعدة قانونية عامة تنطبة على طرة الطعن جميعها عادية كانت 

 ر عادية وهى قاعدة إجرا ية أصولية تعلو على كل اعتبار وواجبة التطبية في أو غي

 

 الموجـز ـ3

 القاعدة

 ( 22/12/2812ق جلسة  02لسنة  2072) الطعن رقم 



 

  

  نق  114

ن حاز حجية األمر المقضي  جمي  األحوال . لما كان ذلك ، وكان الحك  بعد  االختصا  وا 
وصار نها يًا في شجن اختصا  محكمة الجنايات بنظر الدعو  إال أنه ما كان للمحكمة 

ت إلى إدانة الطاعن  أن تقضى عليه بما يجاوز حد العقوبة المحكو  عليه األخيرة  وقد اتجه
بها غيابيًا ، إذ إنه إنما عارض في هذا الحك  لتحسين مركزه فال يجوز أن ينقلب تظلمه وبااًل 
عليه. لما كان ما تقد  ، وكان البيِّن من المةردات  المضمومة  أن النيابة العامة قدمت 

 131/1ا  محكمة الجنح بتهمة الضرب المعاقب عليها بمقتضى المادة الطاعن لمحاكمته أم
عقوبات ، وقضت محكمة أول درجة غيابيًا بحبسه لمدة شهر م  الشغل وطعن المعارض فى 
هذا الحك  ، وقضت المحكمة بعد  اختصاصها بنظر الدعو  ، ول  يستجن  المته   الطاعن  

مت المته  للنيابة العامة ، فجحالت الدعو  إلى محكمة وال النيابة العامة أيًا من الحكمين وقد
الجنايات التي قضت بحكمها المطعون فيه ، ف ن الحك  وقد خال  هذا النظر إذ قضى بحبس 
الطاعن لمدة ستة أشهر م  الشغل قد أخطج في تطبية القانون بما يوجب تصحيحه والقضاء 

من حبس الطاعن لمدة شهر ، ورفض الطعن بالعقوبة التي قضى بها الحك  االبتدا ي الغيابي 
 فيما عدا ذلك .

 

 ددددددددددددددددد

 

 عن الجنايات محكمة أما  المرفوعة الدعو  في غيابياً  الصادر الحك  خضوع وجوب
.  سنة عشرين وهى الجنايات مواد في للعقوبة المقررة السقوط لمدة جناية القانون يعتبرها واقعة
 ؟ ذلك أساس

 محرر تزوير في االشتراك جريمة الرتكابه ضده المطعون على الجنا ية الدعو  رف 
 انقضاء عد .  ب دانته غيابياً  المحكمة وقضاء الجمهورية شعار خات  وتقليد واستعماله رسمي
 النظر هذا فيه المطعون الحك  مخالةة.  محاكمته إعادة يوجب.  الحك  تاريخ من سنة عشرين
 ؟ ذلك وأثر علة.  القانون تطبية في خطج.  المدة بمضي جنا يةال الدعو  بانقضاء وقضا ه

 

 ( 7/1/2812ق جلسة  66لسنة  78176م ) الطعن رق
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 الكتاب من الثالث الباب من"  الثالث الةصل في الجنا ية اإلجراءات قانون أن المقرر من      
 قد"  الغا بين المتهمين حة في الجنايات مواد في تتب  التي اإلجراءات فيع "  وعنوانه"  الثاني
 جناية في الجنايات محكمة من غيابياً  الصادر الحك  يسقط ال)  أنه على 393 مادةال في ن 

نما المدة بمضي  المادة ون  ،(  بسقوطها نها ياً  الحك  ويصبح بها المحكو  العقوبة تسقط وا 
 بمضي العقوبة سقوط قبل عليه قبض أو غيبته في عليه المحكو  حضر إذا"  أنه على 393
 نظر ويعاد بالتضمينات أو بالعقوبة يتعلة فيما سواء صدوره السابة لحك ا حتماً  يبطل المدة

 أما  رفعت قد الدعو  دامت ما أنه النصو  هذه من وواضح ،"  المحكمة أما  الدعو 
 أن يجب غيابياً  فيها يصدر الذ  الحك  ف ن جناية القانون يعتبرها واقعة عن الجنايات محكمة
ذن ، سنة عشرين وهى الجنايات مواد في عقوبةلل المقررة السقوط لمدة يخض   كان فمتى وا 
 تزوير في االشتراك الرتكابه ضده المطعون على رفعت الجنا ية الدعو  أن األوراة من البيِّن
 من 13 في غيابياً  المحكمة وقضت الجمهورية شعار خات  وتقليد واستعماله رسمي محرر
ذ سنوات ثثال لمدة بالسجن بمعاقبته 1993 سنة فبراير  من سنة عشرين انقضاء يتعين وا 
 هذا فيه المطعون الحك  خال  واذ ، جديد من محاكمته إعادة يتعين ف نه ، المذكور التاريخ
 سنوات عشر وهى الجريمة لسقوط المقررة المدة بمضي الجنا ية الدعو  بانقضاء وقضى النظر

 قد المخالةة هذه كانت ولما ، هنقض يتعين مما ، القانون تطبية في أخطج قد يكون ف نه ،
 .  واإلعادة النقض معه يكون أن يتعين ف نه الدعو  موضوع في الةصل عن المحكمة حجبت

  
 ددددددددددددددددد

 

انقضاء الدعو  الجنا ية بالوفاة . ال يحول دون القضاء بالرد في الجرا   التي عددتها 
ةة الحك  المطعون فيه هذا النظر. خطج في مكررًا )د( إجراءات جنا ية . مخال 112المادة 

 تطبية القانون . أثر ذلك ؟

 القاعدة

 ( 2/2/2812ق جلسة  66لسنة  2876) الطعن رقم 

 الموجـز ــ5
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الرد بجمي  صوره . ال يعد عقوبة . القصد منه ع إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع 
 الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المته  عليها بقدر ما نسب إليه إضاعته من أموال .

 مثال .
 

لما كان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة ومدونات الحك  المطعون فيه أن الدعو  الجنا ية        
رفعت ضد المته  األول ألنه ارتكب جريمة اختالس أموال عامة ارتبطت بجريمتي تزوير محررات 

اكمة قبله  وفى من قانون العقوبات وتمت إجراءات المح 111رسمية واستعمالها والمعاقب عليها بالمادة 
حضوره  حتى ورد للمحكمة بجلسة ......  إفادة رسمية تةيد وفاة المته  األول ..... وبذات الجلسة 
قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بانقضاء الدعو  الجنا ية قبل المته  ..... لوفاته ، ول  تجمر 

الموصي له  وكل من أفاد فا دة جدية المحكمة برد األموال المختلسة في مواجهة ورثة المته  المذكور و 
مكررًا )د( من قانون اإلجراءات الجنا ية قد جر   112من الجريمة . لما كان ذلك ، وكان ن  المادة 

على أنه " ال يحول انقضاء الدعو  الجنا ية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة دون قضا ها بالرد 
مكرر فقرة أولى ،  113فقرة أولى وثانية ورابعة ،  113،  111د في الجرا   المنصو  عليها في الموا

من قانون العقوبات . وعلى المحكمة أن تجمر بالرد في مواجهة الورثة والموصي له  وكل  115،  113
أموال كل منه  بقدر ما استةاد " ، وكان من  -ليكون الحك  بالرد نافذًا  -من أفاد فا دة جدية من الجريمة 

أن الرد بجمي  صوره ال يعتبر عقوبة ، إذ المقصود منه إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع المقرر 
الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذ  أضاعه المته  عليها ، بما الزمه ومؤداه وصريح داللته حسب 

ن أموال على الحكمة المبتغاة من تقريره أن يقتصر الحك  به على ما نسب للمحكو  عليه إضاعته م
من قانون العقوبات بما تضمنه من إلزا   112الدولة ، وهو ذات المعنى الذ  يساير مةهو  ن  المادة 

المحكو  عليه في أي من الجرا   المشار إليها في المادة آنةه الذكر بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه 
يه  بقضا ه آن  البيان  قد خال  هذا النظر ، أو استولى عليه . لما كان ذلك ، وكان الحك  المطعون ف

 ف نه يكون قد أخطج في تطبية القانون بما يستوجب نقضه واإلعادة .

 

 ددددددددددددددددد

 القاعدة

 ( 7/6/2812ق جلسة  67لسنة  12761) الطعن رقم 
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معاقبة الطاعن عن جريمتي إحراز سالح ناري وذخيرة بغير ترخي  بعقوبة الجريمة األولى 
 1عقوبات بالمخالةة للمرسو  بقانون رق   12أفة بمقتضى المادة باعتبارها األشد لالرتباط ومعاملته بالر 

بشجن األسلحة والذخيرة . خطج فى تطبية القانون   1953لسنة  393الُمعدِّل للقانون رق   1111لسنة 
 . ال تملك محكمة النقض تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟

 مثال .

 

ن عن جريمتي إحراز سالح وذخيرة بغير لما كان الحك  المطعون فيه قد عاقب الطاع        
ترخي  بالحبس م  الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه ما ة جنيه بعد أن عامله بالرأفة على نحو 

من قانون العقوبات باعتبار أن المحكمة قد انتهت إلى قيا  االرتباط  12ما تقضى به المادة 
جريمة إحراز سالح ناري غير بين هاتين الجريمتين المسندتين إلى الطاعن وتكون عقوبة 

ذ كانت عقوبة  مششخن " فرد روسي " هي الواجبة التطبية باعتبارها عقوبة الجريمة األشد ، وا 
هذه الجريمة هى السجن وغرامة ال تجاوز خمسة آال  جنيه وفقًا لن  الةقرة األولى من المادة 

ى للقوات المسلحة الصادر من المجلس األعل 1111لسنة  1من المرسو  بقانون رق   11
فى شجن  1953لسنة  393بشجن تعديل بعض أحكا  القانون رق   11/1/1111بتاريخ 

سالةة الذكر على أنه " استثناء من  11األسلحة والذخا ر ، كما نصت الةقرة األخيرة من المادة 
ة في هذه من قانون العقوبات ال يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرا   الوارد 12أحكا  المادة 

من قانون العقوبات في  12المادة " . لما كان ذلك ، وكان الحك  المطعون فيه قد أعمل المادة 
حة الطاعن ونزل بالعقوبة المقيدة للحرية من السجن للحبس لمدة ستة أشهر ، ف نه يكون قد 

بة العامة أخطج في تطبية القانون ، إال أنه لما كان الطاعن هو المحكو  عليه ول  تطعن النيا
في هذا الحك  بطرية النقض ف ن محكمة النقض ال تستطي  تصحيح الخطج الذ  وق  فيه 

 الحك  ، حتى ال يضار الطاعن بطعنه .

 

 ددددددددددددددددد

 الموجـز ــ6

 القاعدة

 ( 6/6/2812ق جلسة  02لسنة  16216) الطعن رقم 
 



 

  

  نق  111

 

 
 

الطعن بطرية النقض على الحك  الصادر في اإلشكال في تنةيذ حك  قضت محكمة 
 أساس وعلة ذلك؟ النقض برفضه موضوعًا . غير جا ز .

 

لما كان الحك  المطعون فيه قد صدر في إشكال في تنةيذ حك  من محكمة الجنايات 
سبة أن رفض الطعن بالنقض فيه موضوعًا  على ما يبين من كتاب نيابة ...... الكلية 

جراءات الطعن  1959لسنة  52من القانون رق   32المرفة  وكانت المادة  بشجن حاالت وا 
النقض ال تجيز للطاعن الذ  رفض طعنه موضوعًا أن يرف  طعنًا آخر عن ذات  أما  محكمة

الحك  أل  سبب ما ، ومن ث  يكون هذا الحك  الصادر في الموضوع قد أصبح نها يًا باستنةاذ 
طرة الطعن فيه وكان من المقرر أن الحك  الصادر في اإلشكال يتب  الحك  الصادر في 

يث جواز أو عد  جواز الطعن فيه بطرية النقض ، ف ن الطعن موضوع الدعو  الجنا ية من ح
بالنقض في هذا الحك  ال يكون جا زًا . لما كان ما تقد  ، ف نه يتعين الحك  بعد  جواز الطعن 

. 

 

  

 ددددددددددددددددد

 

 صدور حك  في موضوع الدعو  منه للخصومة . شرط النةتاح طرية الطعن بالنقض.

و  المدنية إلى المحكمة المختصة . ال يعد منهيًا للخصومة أو القضاء ب حالة الدع
 مانعًا من السير فيها . متى اتصلت بالمحكمة المختصة اتصااًل صحيحًا . أثر ذلك ؟

 

 الموجـز ــ1

 القاعدة

 ( 26/11/2812ق جلسة  66لسنة  16681) الطعن رقم 

 الطعن فيه من األحمامما ال يج م سادسًا:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموجز ــ2
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من المقرر أن الطعن بطرية النقض ال ينةتح إال بعد أن يكون قد صدر في موضوع 
فيما قضى به من إحالة الدعاو   –لمطعون فيه الدعو  حك  منه للخصومة ، وكان الحك  ا

ال ُيعدُّ منهيًا للخصومة أو مانعًا من السير في أي من تلك  –المدنية إلى المحكمة المختصة 
الدعاو  إذا ما اتصلت بالمحكمة المختصة اتصااًل صحيحًا ، ومن ث  ف نه يتعين الحك  بعد  

 جواز الطعن ومصادرة الكةالة .

 

 ددددددددددددددددد

 

 ؟ ماهيته.  الحك 

.  حكماً  تعد ال.  الوال ية بسلطتهما المحكمة أو القاضي يصدرها التي والقرارات األوامر
  ؟ ذلك حد

 حكماً  يعد.  فيها ش ونها التخاذ العامة النيابة إلى الدعو  ب حالة الجنح محكمة قرار
  ؟ ذلك شرط.  جا ز غير.  عنه العدول.  قطعياً 

 ؟ ذلك أساس.  االختصا  بعد  الصادرة األحكا  است نا  جواز

 يعد.  واإلحالة االختصا  بعد  الجنح محكمة من الصادر الحك  بشجن الطاعن نعى
 . علة ذلك النقض محكمة أما  مرة وألول الجنايات محكمة أما  إثارته جواز عد .  عليه طعناً 
 ؟ 

 

 منازعة في قانونياً  تشكيالً  ةمشكل محكمة من الصادر القرار هو الحك  أن المقرر من
 األوامر عن يختل  المثابة بهذه وهو ، للقانون وفقاً  إليها رفعت بخصومة عليها مطروحة
  من يصدر الذ  القرار وأن الوال ية القاضي وظيةة في إصدارها يدخل التي والقرارات

 
 

 القاعدة

 الموجـز ــ3

 القاعدة

 (12/2/2812ق جلسة  01لسنة  0827)الطعن رقم 
 



 

  

  نق  111

 كان لما.  ذلك خال  على قانونال ين  ل  ما حكماً  يعد ال وال ية سلطة من لها بما المحكمة
 أمامها وأثير الجنح محكمة إلى بداءة أحيلت الجنا ية الدعو  أن األوراة من البيِّن وكان ، ذلك
 التخاذ العامة النيابة إلى الدعو  إحالة المحكمة فقررت مستديمة عاهة عليه المجنى لد  أن

 الدليل يقو  أن إلى عنه العدول يجوز ال قطعياً  حكماً  حقيقته في القرار هذا وكان ، فيها ش ونها
 جمي  أن 315/3 المادة بن  المقرر من وكان  األوراة منه خلت ما وهو  إلغا ه على

 يعد الشجن هذا في الطاعن يثيره ما وكان ، است نافها يجوز االختصا  بعد  الصادرة األحكا 
 إثارته تمتن  ما وهو حالةواإل االختصا  بعد  الجنح محكمة من الصادر الحك  على طعناً 
 الميعاد في است نافه بعد  به المقضي األمر قوة حاز قد الحك  هذا ألن ، الجنايات محكمة أما 

 .             النقض محكمة أما  مرة ألول إثارته يجوز فال ث  ومن ، قانوناً  المقرر

 

 ددددددددددددددددد

 

ة النقض برفض الطعن موضوعًا إلى استناد طلب الرجوع عن الحك  الصادر من محكم
أوجه تعد طعنًا آخر في الحك  ذاته الصادر من محكمة الموضوع . أثره ع عد  جواز الطعن . 

 أساس وعلة ذلك ؟ 

 مثال .

 

قضت بجلسة ....... في الطعن رق  ......  -بهي ة مغايرة  -لما كانت هذه الدا رة 
لموضوع برفضه ، وبتاريخ .......  تقد  األستاذ لسنة .... قضا ية بقبول الطعن شكاًل وفى ا

...... المحامي  بصةته وكياًل عن الطاعن بطلب يلتمس الرجوع في الحك  تجسيسًا على أن 
الحك  السابة الطعن فيه قد تعيَّب بالةساد في االستدالل واإلخالل بحة الدفاع ، وذلك لرده برد 

أما  المحكمة وعد  استجابتها لطلبه ب جراء معاينة غير سا غ على دفوعه الجوهرية التي أبداها 
 . لما كان ذلك ، وكان هذا الطلب ال يعدو في حقيقته إال أن يكون طعنًا 

 ( 10/2/2812ق جلسة  66لسنة  2170) الطعن رقم 

 الموجز ــ4

 القاعدة
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 52من القانون رق   32آخر في الحك  ذاته الصادر من محكمة الموضوع ، وكانت المادة 
جراءات الطعن بالنقض قد نصت عل 1959لسنة  ى أنه " إذا رفض الطعن بشجن حاالت وا 

موضوعًا فال يجوز بجية حال لمن رفعه أن يرف  طعنًا آخر عن الحك  ذاته أل  سبب ما " ، 
وكانت هذه المحكمة قد سبة لها القضاء  على نحو ما سل   برفض أول طعن رفعه في 

 الحك  ذاته ، ومن ث  ف ن طعنه المطروح يكون غير جا ز .

 
 ددددددددددددددددد

 

 بطرية الطعن جواز عد ع  أثره.  الحك  في االست نا  بطرية الطعن باب الةانغ
 . النقض

 لها صةة وجود بعد  قضى الذي االست نافي الحك  في بالنقض الدولة قضايا هي ة طعن
 1/ 33 المادة في عليه المنصو  التعويض دستورية بعد  الحك  بعد والصادر االست نا  في
 والضريبة الضريبة عقوبتي بجن القول.  شكالً  مقبول غير.  1991 لسنة 11 رق  القانون من

 ؟ ذلك علة.  ذلك في يجزئ ال.  التعويض عنصر على تنطويان اإلضافية

 
 

 باب من يجوز ال االست نا  بطرية الحك  في الطعن باب ينغلة حيث أنه المقرر من
 في انتهى قد تقد  ما إلى ةإضاف فيه المطعون الحك  وكان ، النقض بطرية فيه الطعن أولى

 الحك  في الطعن في  الدولة قضايا هي ة  للطاعنة صةة وجود عد  إلى  صحيحاً   قضا ه
 في الدستورية المحكمة حك  صدور بعد  االست نا  بطرية درجة أول محكمة من الصادر
 الةقرة في عليه المنصو  التعويض دستورية بعد  دستورية ة 1112 لسنة 9 رق  الدعو 
 وهو  1991 لسنة 11 رق  المبيعات على العامة الضريبة قانون من 33 المادة من األولى
  التقرير ويتعين ، النقض بطرية فيه الطعن لها يجوز ال ث  ومن ، الدعو  في تدخلها أساس

 ( 7/2/2812ق جلسة  08لسنة  6268طعن رقم ) ال
 

 القاعدة

 الموجـز ــ5
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 والضنننريبة الضنننريبة عقنننوبتي بنننجن القنننول ذلنننك فننني يجنننزئ وال ، شنننكالً  الطعنننن قبنننول بعننند 
 المعننندل 1991 لسننننة 11 القنننانون منننن 33/1 المنننادة فننني عليهمنننا المنصنننو  اإلضنننافية

 تننندخل إجنننازة ثننن  ومنننن  التعنننويض عنصنننر علنننى تنطنننوي التننني العقوبنننات قبينننل منننن أنهمنننا
 الحكننن  لطلنننب الجنا ينننة المحكمنننة أمنننا   للدولنننة العامنننة للخزاننننة ممثلنننة بصنننةتها  الطاعننننة

  شنقين إلنى تنقس  بيانها المار 33 المادة في عليها المنصو  العقوبات أن ذلك ، بهما
 منننن المشنننرع اسنننتهد  وقننند ، والغرامنننة الحنننبس فنننى تمثلنننت بحتنننة جنا ينننة عقوبنننات األول

 حتنننى وأقصنننى أدننننى حننندين عقوبنننة لكنننل ووضننن  ، والخنننا  العنننا  النننردع تحقينننة تقريرهنننا
 حنندة علننى حالنة كننل فني منهننا المناسنب القنندر إيقنناع فني التقديريننة سنلطته القاضنني يعمنل
 تكميليتنان عقوبتنان وهمنا ، اإلضنافية والضريبة الضريبة عقوبتي في تمثل لثانيا والشة
 رد أي  العيننننني الننننرد معنننننى تحمننننل األولننننى ، نةسننننها تلقنننناء مننننن المحكمننننة بهمننننا تقضننننى
ل تخل  التي الضريبة وِّ  عقوبنة بمثابنة والثانينة ، للدولنة العامنة للخزانة توريدها عن الُمم 
 المكلةنين لردع قانوناً  المقررة المواعيد في الضريبة توريد عن تجخره جراء  بحتة  جزا ية

 إلننى المبننادرة علننى وحننثه  العامننة للخزانننة تورينندها فنني التقنناعس عننن الضننريبة بتحصننيل
 ويؤيند ، التعنويض معننى  حنال بجي  تحمالن ال  العقوبتين هاتين ف ن ث  ومن ، إيةا ها

 وبننين بينهمننا فننارة ، الننذكر سننالةتي العقننوبتين علننى ننن  أن بعنند المشننرِّع أن النظننر هننذا
 صنحيح فني المقنرر منن أننه ذلنك ،"  الضنريبة مثنل يجناوز ال تعويض"  بعبارة التعويض

 المعطننو  بننين المغننايرة يقتضننى العطنن  وأن العطنن ، يةينند الننواو حننر  أن اللغننة قواعنند
 الضننريبة لةظنني منن لكننل اللغنوي المعنننى اخننتال  النظنر هننذا ويرسنخ ، عليننه والمعطنو 

 والثانيننة للدولننة والنندخل والعمننل الملننك علننى يةننرض مننا تعنننى األولننى أن إذ ، لتعننويضوا
 .   والخل  ُ  البد لُ  تعنى

  
 ددددددددددددددددد

 

جريمة إنتا  دقية قمح غير مطابة للمواصةات . جنحة . عقوبتها الغرامة التي ال 
 . أساس وعلة ذلك ؟ تجاوز عشرين أل  جنيه . الطعن عليها بطرية النقض . غير جا ز 

 ( 16/6/2812ق جلسة  2لسنة  27162) الطعن رقم 

 الموجـز -6
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لما كانت الجريمة التي ُرفعت بها الدعو  الجنا ية على الطاعن ودانه بها الحك  
من  11المطعون فيه هي إنتا  دقية قمح غير مطابة للمواصةات المنصو  عليها بالمادة 

ة معاقبًا عليها ، وكانت تلك الجريم 1922لسنة  211قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رق  
 9من ذات القرار والتي نصت على أْن ع " يعاقب كل من يخال  أحكا  المواد  11/1بالمادة 

.. بغرامة ال تقل عن ما تي جنيه وال تجاوز خمسما ة جنيه " ، ومةاد ذلك  11،  11،  11، 
عشرين أل  أن الجريمة محل الحك  المطعون فيه جنحة معاقبًا عليها بالغرامة التي ال تجاوز 

جراءات الطعن أما  محكمة النقض الصادر  31جنيه ، ولما كانت المادة  من قانون حاالت وا 
ال تجيز الطعن  1112لسنة  23والمستبدلة بالقانون رق   1959لسنة  52بالقانون رق  

بالنقض في األحكا  الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي ال تجاوز عشرين 
نيه ، وهو ما يةصح عن عد  جواز الطعن م  مصادرة الكةالة، وتغري  الطاعن مبلًغا أل  ج

 مساوًيا لمبلغ الكةالة . 

 

 ددددددددددددددددد

 

الطعن بالنقض فى األحكا  الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى ال تجاوز 
 عشرين أل  جنيه . غير جا ز . أساس ذلك ؟

عقوبات . جنحة . الطعن  311،  3 ، 121/3قب عليها بالمادتين جريمة السب المعا
 فيها بالنقض . غير جا ز . 

 

جراءات الطعن أما  محكمة النقض 31من المقرر بن  المادة ) ( من قانون حاالت وا 
أنها ال تجيز الطعن فى األحكا   1112لسنة  23المستبدلة بالقانون  1959لسنة  52رق  

 نح المعاقب عليها بالغرامة التى ال تجاوز عشرين أل  جنيه ، الصادرة فى مواد الج

( 22/6/2812ق جلسة  2لسنة  27627) الطعن رقم   
 

 الموجـز ــ7 

 القاعدة

 القاعدة



 

  

  نق  124

من  311،  3-121/3وكانت الجريمة التى دين بها الطاعن السب المعاقب عليها بالمادتين 
قانون العقوبات تعاقب بالغرامة التى ال تزيد على عشرة آال  جنيه ، فيكون الطعن مةصحًا 

ن التقرير به م  مصادرة الكةالة وتغري  الطاعنة مبلغًا مساويًا لمبلغ عن عد  جوازه وهو ما يتعي
المارِّ ذكره وألزمتها المصاري   1959لسنة  52من القانون رق   31الكةالة عماًل بن  المادة 

. 

 

 ددددددددددددددددد

 

الطعن بالنقض مقصور على األحكا  النها ية الصادرة من آخر درجة في مواد 
 لجنح التي أضرت بالطاعن . علة وأساس ذلك ؟الجنايات وا

. غير  ئبش يلزمه أو بعقوبة الطاعن على يقض ل  الذ  الحك الطعن بالنقض في 
 جا ز . علة ذلك ؟ 

 مثال .

 

لما كان البيِّن من األوراة أن الدعو  الجنا ية تقدمت لمحكمة أول درجة بطرية 
ذ استجن  االدعاء المباشر بطلب معاقبة الطاعن عن تهمة  التبديد م  إلزامه بالتعويض، وا 

الحك  الصادر من أول درجة فيما قضى به من اإلدانة والتعويض ، قضت محكمة ثاني درجة 
بحكمها المطعون فيه ب لغاء الحك  المستجن ، وبعد  قبول الدعويين المدنية والجنا ية ، فقرر 

ه بعقوبة ول  يقض عليه بتعويض أو المستجن  بالطعن فيه بطرية النقض رغ  أنه ل  يحك  علي
جراءات الطعن بالنقض  31يلزمه بشيء . لما كان ذلك ، وكانت المادة  من قانون حاالت وا 

، ال تجيز الطعن بالنقض في غير األحكا  النها ية الصادرة  1959لسنة  52الصادر بالقانون 
 ذا تخل  هذا الشرط بجن في مواد الجنايات والجنح بشرط أن يكون الحك  قد أضر بالطاعن، ف

 انتةت مصلحة الطاعن عن الطعن كان الطعن غير جا ز باعتبار أن 
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يقض المصلحة مناط الطعن . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما تقد  أن الحك  المطعون فيه ل  
 ، ومن على الطاعن بعقوبة أو يلزمه بشيء ، ف ن الطعن يكون قد قرر به على غير ذي محل

ث  فقد بات الطعن عليه غير جا ز ، وهو ما يتعين التقرير به م  مصادرة الكةالة ، وذلك دون 
حاجة للتعرض لما شاب شكل الطعن من عيوب . ومن ث  ف ن الطعن يكون قد أفصح عن 

 عد  قبوله م  مصادرة الكةالة .

             
 ددددددددددددددددد

 
 جواز عد .  الدعو  موضوع في قضاء يعد.  لصلحبا الجنا ية الدعو  بانقضاء الحك 

 ؟ ذلك علة.  والمدنية الجنا ية للدعويين بالنسبة بالنقض فيه الطعن

 
 الجنا ية الدعو  بانقضاء قاضياً  صدر قد أنه فيه المطعون الحك  من البيِّن كان لما

 بمثابة يعد ذإ الدعو  موضوع في قضاء أمره وحقيقة واقعه في القضاء هذا وكان ، بالصلح
 فيه يطعن أن له يجوز حتى بالطاعن أضر قد يكون ال ف نه ث  ومن ، المته  ببراءة حك 

 الطعن يكون ال تنتةى فحيث الطعن مناط المصلحة وكانت ، ذلك كان لما.  النقض بطرية
 لما ، معاً  والمدنية الجنا ية للدعويين بالنسبة الطعن جواز بعد  القضاء معه يتعين مما ، مقبوالً 
 للدعو  تابعة دعو  تعد الجنا ية المحاك  أما  ترف  التي المدنية الدعو  أن من مقرر هو

 . أيضاً  األولى قبول بعد  القضاء تعين مقبولة غير األخيرة كانت ف ذا الجنا ية

 
 ددددددددددددددددد

 

 ( 6/6/2812ق جلسة  6لسنة  12086) الطعن رقم 

 القاعدة

 ( 0/6/2812ق جلسة  6لسنة  0611) الطعن رقم 

 الموجـز ــ9 



 

  

  نق  121

 
        

 ؟ الدعو  على أثره.  الحك  نقض

 غير.  فيها الصادر الحك  في بالنقض الطعن.  جا زة غير.  المعارضة في المعارضة
 ذلك؟ علة.  جا ز

 المعارضة في الصادر الحك  على بالنقض الطعن فى الطاعن مصلحة انتةاء
.  موضوعها في وقضا ه شكالً  بقبولها القانون تطبية في أخطج والذ  الثانية االست نافية

.  مقبول غير.  األولى االست نافية معارضته في اإلعادة محكمة من الصادر للحك  تعرضه
 جواز عد  لقاعدة االستناد أو الدعو  لموضوع التعرض في حقاً  اكتسب الطاعن بجن القول
 ؟ ذلك وأساس علة.  جا ز غير.  بطعنه الطاعن إضارة

 

 الحك  صدور قبل األولى سيرتها إلى تعود حكمها المنقوض الدعو  أن المقرر من
 الحك  أن األوراة من البيِّن وكان ، عندها وقةت التي النقطة من سيرها جن وتست المنقوض
 في صادر حك  حقيقته في هو 1119 يونيه من 11 بجلسة اإلعادة محكمة من الصادر
 حدد قد الطاعن وكان ، مجدداً  فيه يعارض أن للمعارض حال بجية يجوز ال است نافية معارضة

 سنة ديسمبر من 13 بجلسة الثانية معارضته في ادرالص الحك  على النقض بطرية طعنه
 قضا ه من بدالً  موضوعها في وقضى شكالً  قبلها إذ القانون تطبية في أخطج والذ  1119
 من يقبل ال ف نه  فيه الطاعن مصلحة النتةاء تصحيحه إلى سبيل ال ما وهو  قبولها بعد 

 االست نافية معارضته في ادةاإلع محكمة من الصادر للحك  طعنه في يتعرض أن الطاعن
 التعرض في حقاً  اكتسب الطاعن بجن للقول مجال وال ، 1119 سنة يونيه من 11 بجلسة

 مساس ذلك في ألن ، بطعنه الطاعن إضارة جواز عد  لقاعدة االستناد أو ، الدعو  لموضوع
 المشرِّع دلَّ  إذ ؛ ونالقان من له سند ال للطعن طريقاً  لنةسه الطاعن فينشئ النها ية األحكا  بقوة
 طرية عن إال يكون ال األحكا  تعييب أن على الجنا ية اإلجراءات قانون من 353 المادة في

 أحوال الشارع ورس   عادية غير أو كانت عادية  القانون في المقررة بالطرة فيها الطعن
جراءات   وق  ما إصالح يكةل ما الطرة هذه سلوك في أن باعتبار منها كل وا 
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 ويعتبر ، نةسه إال يلومن فال صاحبه وضيعه الطعن سبيل توافر ف ذا ، أخطاء من األحكا  في
 الطعن قبول عد  عن يةصح الذ  األمر ، الكافة على حجة فيه جاء بما للحقيقة عنواناً  الحك 

لزا  موضوعاً    .  المدنية المصاري  الطاعن وا 

 

 ددددددددددددددددد

 

 حيث جواز الطعن فيه للقانون السار  وقت صدوره . خضوع الحك  من

قوانين اإلجراءات تسر  من يو  نةاذها على اإلجراءات التى ل  تكن قد تمت ولو كانت 
 متعلقة بجرا   وقعت قبل نةاذها . أساس ذلك ؟

عد  جواز الطعن فيما يتعلة بالدعو  المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة ال 
مرافعات وهو ما ة أل  جنيه .  132ب الطعن بالنقض المنصو  عليه في المادة تجاوز نصا

 أساس ذلك ؟ 

 مثال . 

 

لما كان األصل في القانون أن الحك  يخض  من حيث جواز الطعن فيه للقانون 
السار  وقت صدوره ، وأن قوانين اإلجراءات تسر  من يو  نةاذها على اإلجراءات التى ل  تكن 

كانت متعلقة بجرا   وقعت قبل نةاذها وذلك إعمااًل لقاعدة األثر الةور  للقواعد  قد تمت ولو
جراءات الطعن  1959لسنة  52من القانون رق   31اإلجرا ية ، وكانت المادة  بشجن حاالت وا 

ال تجيز الطعن فيما يتعلة  1112لسنة  23أما  محكمة النقض المستبدلة بالقانون رق  
ها إذا كانت التعويضات المطلوبة ال تجاوز نصاب الطعن بالنقض بالدعو  المدنية وحد

من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو ما ة أل  جنيه ،  132المنصو  عليه في المادة 
 جنيه تعويًضا مدنًيا مؤقتًا  5115وكان الطاعن قد ادعى مدنيًا بمبلغ 

 

 ( 17/6/2812ق جلسة  6لسنة  7602) الطعن رقم 
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وهو بهذه المثابة ال يجاوز   1119يسمبر سنة من د 12وصدر الحك  المطعون فيه بتاريخ 
نصاب الطعن بالنقض المارِّ بيانه ، ومن ث  ف ن الطعن الماثل يكون غير جا ز مما يةصح 

 عن عد  قبوله م  مصادرة الكةالة وتغري  الطاعن مبلغًا مساويًا لها .

 
 

 ددددددددددددددددد

 

 
 

كان طرفًا فى الخصومة وصدر الحك   الطعن في األحكا  من غير المحكو  عليه الذ 
 مرافعات . 111عليه بصةته على غير مصلحته  . غير جا ز . المادة 

 حة الطعن . مناطه ؟
األصل . تقيد المحكمة بوقا   الدعو  وأشخاصها . الةصل في وقا   غير معروضة 

 عليها والحك  على غير المته  المقامة عليه الدعو  . غير جا ز . أساس ذلك ؟
 العبرة في األحكا  بحقيقة الواق  .

 توافر الصةة في الطعن . أثره ع جواز الطعن بالنقض .
عد  إيداع الطاعنة المحكو  عليها بعقوبة غير مقيدة للحرية الكةالة المقررة قانونًا حتى 
تاريخ نظر الطعن أو حصولها على قرار من لجنة المساعدة القضا ية ب عةا ها منها . أثره ع 

 قبول الطعن شكاًل . عد 
 مثال .

 

لما كانت النيابة العامة أقامت الدعو  الجنا ية قبل المحكو  عليه  ) الطاعنين 
  والمحكو  عليه غيابيًا ( بوص  أن األول حصل لغيره بدون حة على ربح وأضر عمداً 
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على لغيره بدون حة  عمله وبمصالح الغير المعهود بها إليه ، وأن الثانى حصلبمصالح جهة 
،  ربح وأن الثالث اشترك بطريقى االتةاة والمساعدة م  الثانى فى الجريمة المسندة إليه

وقضت محكمة الجنايات بمعاقبة المته  األول بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وتغريمه 
د التسليح مليارًا وأربعما ة عشر مليون جنيه وبرد الرخ  الممنوحة لكل من شركة .... لحدي

والشركة .... للحديد اإلسةنجى والصلب  ....  وشركة ..... للصلب وشركة ..... للحديد 
ومعاقبة المتهمين الثانى والثالث بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمهما متضامنين مبلغ 
ستما ة وستين مليون جنيه وبرد الرخصتين الممنوحتين لكل من شركة .... للصلب المسطح 

ركة .... للدرفلة وعزل األول والثانى من وظيةتهما . لما كان ذلك ، وكان من المقرر بن  وش
من قانون المرافعات وهى من كليات القانون أنه ال يجوز الطعن فى األحكا  إال  111المادة 

من المحكو  عليه وهو ال يكون كذلك إال إذا كان طرفًا فى الخصومة وصدر الحك  على غير 
صةته التى كان متصةًا بها فى الدعو  ، وكان المستةاد مما تقد  أن حة الطعن مصلحته ب

مناطه أن يكون الطاعن طرفًا فى الحك  النها ى الصادر ضده من محكمة آخر درجة وأن 
يكون الحك  قد أضر به وذلك ما ل  ين  القانون على غير ذلك ، وكان من المقرر فى قضاء 

محاكمة أن تتقيد المحكمة بوقا   الدعو  وأشخاصها ، فال يجوز هذه المحكمة أن األصل فى ال
من قانون اإلجراءات الجنا ية أن تةصل فى وقا   غير معروضة  312لها طبقًا لحك  المادة 

عليها وال أن تحك  على غير المته  المقامة عليه الدعو  . لما كان ذلك ، وكان من المقرر 
لواق  فى الدعو  ، وكان الثابت من الحك  المطعون فيه أن أن العبرة فى األحكا  هى بحقيقة ا

الشركات المنوه عنها قد قضى ضدها برد الرخصة الممنوحة لكل منها وهى  على ما تضمنته 
مدونات الحك  مقومة ب جراءات معينة ومبالغ محددة  مما يعد فى مةهو  صحيح القانون 

فى المنازعة فيما قضى عليها به باعتبار  محكومًا على كل منها وبذا قد توافرت لها مصلحة
أن هذا هو السبيل الوحيد أمامها لطرح منازعتها فيما قضى به عليها ، وهو مناط الطعن فى 
األحكا  وقوامه ، ومن ث  فال وجه لما تثيره النيابة العامة  لد  محكمة النقض  من عد  جواز 

خصومة ، األمر الذ  ينةى صةتها فى تكن ممثلة فى الطعنها على الحك  باعتبار أنها ل  
الطعن ، إذ ال محل لذلك إذ إن الحك  ضدها يتوافر به إجازة الطعن لها باعتباره السبيل الوحيد 

به . لما كان ذلك ، ف نه يتعين التقرير بجواز الطعن المقد   لطرح منازعتها فيما قضى عليها
 من كل منها . لما كان ذلك ،
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كات الطاعنة  محكوًما عليها بعقوبة غير مقيدة للحرية  ل  تودع الكةالة المقررة فى وكانت الشر 
القانون حتى تاريخ نظر الطعن وخلت األوراة من حصولها على قرار من لجنة المساعدة 
القضا ية ب عةا ها منها ، ومن ث  ف ن الطعن المقد  منها  م  التقرير بجوازه  يكون غير مقبول 

 شكاًل . 

 
 ددددددددددددددددد

 

 النظر في شكل الطعن الحة للةصل فى جوازه .

.  غيابيًا ببراءة المطعون ضده  طعن النيابة العامة بطرية النقض على الحك  الصادر
 جا ز . علة ذلك ؟

 

من المقرر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الةصل في جوازه . لما كان ذلك  
  3.... .   1.... .  1يه قد صدر غيابيًا ببراءة المطعون ضده  ، وكان الحك  المطعون ف

......... ، وهو حك  نها ي ، ألنه ال محل للطعن عليه بجي طعن من ِقبل سالةي الذكر ، 
 ومن ث  ف ن طعن النيابة العامة بطرية النقض ِقبله  يكون جا زًا .

 
 

 ددددددددددددددددد
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قعود الحك  عن استظهار حقيقة أقوال المجني عليه بشجن كيةية ارتكاب المته  لجريمة 
 الشروع في هتك عرضه بالقوة والتهديد . قصور .

 الركن المادي في جريمة هتك العرض . ماهيته ؟
 متى يعد الةعل شروعًا في هتك عرض ومتى يعد فعاًل فاضحًا ؟

ن فعل سابة على تنةيذ الركن المادي للجريمة ومؤدي إليه حااًل ومباشرة . كةايته إتيا
 لتحقة الشروع فيها .

 مثال لتسبيب معيب لحك  صادر بالبراءة من تهمة الشروع في هتك العرض بالقوة والتهديد .

 

وض .... الواق  المعر  "لما كان الحك  المطعون فيه قد برر قضاءه بالبراءة بقوله إن 
في القضية قد تمثل في أن المته  اصطحب المجني عليه إلى طرية حافل بالسيارات ومؤد  
ن توسل في  إلى قرية واستوقةه وطلب منه خل  مالبسه دون أن يعمد هو إلى نزعها جبرًا وا 
طلبه بضرب المجني عليه ول  تستطل يده لعورة من جسمه فال يمكن القول أن طلب المته  

لتعدي على المجني عليه  بةرض حصوله  ال يؤد  حااًل ومباشرة إلى وقوع هذا مقرونًا با
الجريمة التي ابتغاها ولو في صورة انكشا  عورة المجني عليه فحسب ذلك أن مقاومة المجني 
عليه وتمنعه قد تعادلت م  تعد  المته  فذهب هذا التعدي هباًء ول  يكن من شجنه محاصرة 

اب النجاة من المته  حتى يمكن القول باقتراب حصول النتيجة المجني عليه وانةالته بجسب
اإلجرامية وبعبارة أخر  ف ن ما نسب للمته  من محاولة التعدي جنسيًا على المجني عليه 
ب يال  وفى طرية عا  مطروة كانت محاولة ساذجة غير محكمة أو محاولة مةضوحة 

 فهي ل  تخر  عن مراودة المجني كالتزوير المةضوح ال يتصور تمامها على أي من الناس
 . لما كان ذلك ، وكان الحك  المطعون فيه ل  يستظهر حقيقة ما أدلى به "عليه عن نةسه 
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المجني عليه بالتحقيقات من أن المطعون ضده حال إمساكه به وتهديده له بعد طلبه خل  مالبسه 
به ول  يعرض إلى هذه األقوال ول  تُدل المحكمة  طلب منه االنبطاح على بطنه قاصدًا فعل الةحشاء

برأيها فيها ، ف ن كل ذلك ينبئ عن أنها أصدرت حكمها بغير إحاطة كافية بظرو  الدعو  وتمحي  
سلي  ألدلتها مما يصمه بعيب القصور في البيان مما أد  به إلى الةساد في االستدالل ، هذا وما 

ن كان الركن المادي في جريمة هتك العرض ال انتهى إليه الحك  ال يتةة وصحيح الق انون ، ذلك أنه وا 
يتحقة إال بوقوع فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه يستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من 
عوراته ويخدش عاطةة الحياء عنده من هذه الناحية ، إال أنه متى ارتكب الجاني أفعااًل ال تبلغ درجة 

ا من قبيل هتك العرض التا  ف ن ذلك يقتضي تقصِّي قصد الجاني من الجسامة التي تسوغ عدَّه
ارتكابها ، ف ذا كان قصده قد انصر  إلى ما وق  منه فقط فالةعل قد ال يخر  عن دا رة الةعل الةاضح 
، أما إذا كانت تلك األفعال قد ارتكبت بقصد التوغل في أعمال الةحش ف ن ما وق  منه يعد بدءًا في 

ذ تنةيذ جريم ة هتك العرض وفقًا للقواعد العامة ولو كانت هذه األفعال في ذاتها غير منافية لآلداب ، وا 
كان ال يشترط لتحقية الشروع أن يبدأ الةاعل تنةيذ جزء من األعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل 

ن المادي لها ومؤديًا إليه يكةى العتباره شارعًا في ارتكاب الجريمة أن يجتي فعاًل سابقًا على تنةيذ الرك
حااًل ومباشرة ، وكان الثابت في الحك  ومن التحقيقات أن المطعون ضده قد استدر  المجني عليه إلى 
مكان خال من المارة وأمسك به وهدده بسكين وتعد  عليه بالضرب وطرحه أرضًا وحاول حسر 

يارات فةر المطعون ضده هاربًا ، مالبسه عنه فقاومه مستغيثًا وعلى أثر ذلك توق  قا د إحد  الس
وحيث إن األفعال التي أتاها المطعون ضده طبقًا لما سل  بيانه تتحقة بها جريمة الشروع في هتك 
عرض المجني عليه بالقوة بركنيها المادي والمعنوي والذي ُأوق  أثره لسبب ال دخل إلرادة المطعون 

دي السيارات المارة بمكان الواقعة وأن تلك األفعال ضده فيه وهو استغاثة المجني عليه وتوق  أحد قا 
ذ خال  الحك  المطعون فيه هذا النظر بما أورده من  تؤد  مباشرة وفي الحال إلى إتما  الجريمة ، وا 
أسباب من أن ما ت  من المته  هو محاولة تعد  جنسي ساذجة غير محكمة ل  تخر  عن مراودة 

ج في تطبية القانون فضاًل عن القصور في التسبيب مما يوجب المجني عليه عن نةسه ، يكون قد أخط
 نقضه واإلعادة .    

 

 ددددددددددددددددد
 ( 26/11/2812ق جلسة  66لسنة  62668) الطعن رقم 
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ركن القوة في جناية هتك العرض . تحققه ع رهن وقوع الةعل المكون لها بغير 
ا رضاء المجني عليها سواء باستعمال القوة أو التهديد أو ما يؤثر في المجني عليه

فيعدمها اإلرادة ويقعدها عن المقاومة . تحدث الحك  استقالاًل عن هذا الركن . غير الز  
. متى أورد من الوقا   ما يكةى للداللة على قيامه . للمحكمة استخال  توافره من 
وقا   الدعو  وأقوال الشهود . زع  الطاعن للمجنى عليها قدرته على عالجها . كا  

 لتحقة ركن القوة .

 مثال .

 

من المقرر أن ركن القوة في جناية هتك العرض يتوافر كلما كان الةعل المكون 
لها قد وق  بغير رضاء من المجني عليها سواء باستعمال المته  في سبيل تنةيذه مقصده 
من وسا ل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها اإلرادة 

، وال يلز  أن يتحدث الحك  استقالاًل عن ركن القوة في جريمة ويقعدها عن المقاومة 
هتك العرض متى كان فيما أورده من وقا   وظرو  ما يكةي للداللة على قيامه ، 
وللمحكمة أن تستخل  من الوقا   التي شملها التحقية ومن أقوال الشهود حصول 

لمجني عليهما وتحريات اإلكراه ، وكان الحك  المطعون فيه قد أثبت أخذًا بجقوال ا
المباحث التي اطمجن إليها أن الطاعن زع  للمجني عليهما قدرته على عالجهما من 

عادة زو  المجني عليها األولى لها بعد أن هجرها فسلب  بذلك إرادتهما األمراض وا 
، ف ن هذا الذ   وحسر عن كل منهما مالبسهما والمس بيده مواض  العةة في كل منهما

، ومن ث  ف ن ما    كا  إلثبات توافر جريمة هتك الغرض بالقوة بجركانهاأورده الحك
 يثيره الطاعن في هذا الشجن يكون في غير محله . 

 
 ددددددددددددددددد

 الموجـز ــ2

 القاعدة

 ( 28/1/2812ق جلسة  67لسنة  01616) الطعن رقم 
 



 

  

  هاك عر  191

 
 

جريمة هتك عرض صبي أو صبية ل  يبلغ سن أيهما ثماني عشرة سنة ميالدية كاملة 
 .  1111لسنة  11السجن . المرسو  بقانون رق  بغير قوة أو تهديد . جناية عقوبتها 

 
 

لما كان الحك  قد عرض لما أثاره الطاعن من عد  اختصا  المحكمة نوعيًا بنظر 
ل  يكن محل  –الدعو  واختصا  محكمة الجنح بها واطرحه برد  كا   وسا غ وصحيح 

ة على الواقعة المنطب 1111لسنة  11يقو  على أنه بصدور المرسو  بقانون رق   –تعييب 
أصبحت جريمة هتك عرض صبى أو صبية ل  يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميالدية 
كاملة بغير قوة أو تهديد جناية عقوبتها السجن ، ف ن منعى الطاعن في هذا الخصو  وفى 

 شجن النعي بعد  بيان المحكمة علة تشديد العقوبة بجعلها جناية يكون في غير محله .

 
 

 ددددددددددددددددد

 

 

 ( 18/2/2812ق جلسة  02لسنة  6286) الطعن رقم 
 

 الموجـز ــ3

 القاعدة


