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إثبــــات
أوالً  :اعتراف
الموجـز
االعتراؼ فى المسائؿ الجنائية  .مف عناصر االستدالؿ  .تقدير صحتو وقيمتو في

اإلثبات  .موضوعي .

حؽ المحكمة في األخذ باعتراؼ المتيـ في حؽ نفسو وفي حؽ غيره مف المتيميف وفي

أي دور مف أدوار التحقيؽ واف عدؿ عنو بعد ذلؾ .

اطمئناف المحكمة لسالمة الدليؿ المستمد مف االعتراؼ  .مفاده ؟

مجرد حضور عضو الرقابة اإلدارية التحقيؽ  .ال يعيب إجراءاتو  .عمة ذلؾ ؟

مثاؿ .

القاعدة
لما كاف الحكـ المطعوف فيو قد عرض لمدفع بأف اعتراؼ المتيميف كاف وليد إكراه مادي

ومعنوي لحضور عضو الرقابة اإلدارية التحقيقات ووعد وكيؿ النيابة ليـ بإطالؽ سراحيـ

واطرحو في قولو " وحيث إنو عف الدفع المبدى مف المتيميف األربعة ببطالف االعتراؼ
المنسوب إلى كؿ منيـ بالتحقيقات لكونو وليد إكراه معنوى ػ ػ ػ وذلؾ لحضور عضو الرقابة

اإلدارية التحقيؽ والوعد لممتيـ األوؿ مف عضو النيابة العامة المحقؽ لو ػ ػ ػ فمما كاف مف المقرر

أف االعتراؼ في المسائؿ الجنائية مف عناصر االستدالؿ التى تممؾ محكمة الموضوع كامؿ
الحرية في تقدير صحتيا وقيمتيا في اإلثبات وليا أف تأخذ بو متى اطمأنت إلى صدقو

ومطابقتو لمحقيقة والواقع  ،كما أف ليا تقدير عدـ صحة ما يدعيو المتيـ مف أف االعتراؼ

المعزو إليو قد انتزع منو بطريؽ اإلكراه  ،وكاف مف المقرر أنو ليس في حضور عضو الرقابة
اإلدارية والذى قاـ بالضبط والتحقيؽ ػ ػ ػ عمى فرض حصولو ػ ػ ػ ػ ما يعيب إجراءاتو ألف سمطاف

الوظيفة في ذاتو بما يسبغو عمى صاحبو مف اختصاصات وسمطاف ال يعد إكراىاً  ،ماداـ لـ
يستطؿ إلى المتيميف باألذى مادياً كاف أو معنوياً  ،إذ مجرد الخشية منو ال يعػ ػد مف اإلكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراه

إثبات
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المبطؿ لالعتراؼ ال معنى وال حكماً  ،كما جاءت األوراؽ خالية مما يفيد خروج عضو النيابة
العامة المحقؽ عف حيدتو ووعد المتيـ األوؿ بشيء يمكف أف يكوف دافعاً لو باإلدالء

باعترافو،ويكوف ما أثاره الدفاع في ىذا الصدد غير صحيح "  .وىذا الذي أورده الحكـ سائغ ًا
وكافياً لمرد عمى ىذا الدفع  ،لما ىو مقرر مف أف االعتراؼ في المسائؿ الجنائية مف عناصر

االستدالؿ التى تممؾ محكمة الموضوع كامؿ الحرية في تقدير صحتيا وقيمتيا في اإلثبات وأف
سمطتيا مطمقة في األخذ باعتراؼ المتيـ في حؽ نفسو وفى حؽ غيره مف المتيميف وفى أي

دور مف أدوار التحقيؽ واف عدؿ عنو بعد ذلؾ  ،ومتى خمصت إلى سالمة الدليؿ المستمد مف
االعتراؼ فإف مفاد ذلؾ أنيا اطرحت جميع االعتبارات التى ساقيا الدفاع لحمميا عمى عدـ
األخذ بيا  ،وكاف الحكـ المطعوف فيو قد استظير مؤدى اعتراؼ الطاعنيف في التحقيقات

وخمص إلى سالمة الدليؿ المستمد مف ىذا االعتراؼ لما ارتآه مف مطابقتو لمواقع  ،وال يؤثر في
ذلؾ ما يدعيو الطاعف األوؿ مف وعد وكيؿ النيابة المحقؽ لو بإطالؽ سراحو حاؿ قيامو
باالعتراؼ مما أثر في إرادتو  ،إذ إف ذلؾ في جممتو دفاع غير منتج فيما خمصت إليو

المحكمة مف سالمة االعتراؼ وبعده عما يشوبو أو يبطمو  ،كما ال يؤثر في ذلؾ زعـ الطاعنيف

حضور عضو الرقابة اإلدارية التحقيؽ  ،ذلؾ ألف مجرد حضور عضو الرقابة اإلدارية التحقيؽ

ليس فيو ما يعيب إجراءاتو إذ إف سمطاف الوظيفة في ذاتو بما يسبغو عمى صاحبو مف

اختصاصات وامكانيات ال يعد إكراىاً ماداـ ىذا السمطاف لـ يستطؿ إلى المتيـ باألذى مادياً أو
معنى وال حكماً  ،فإف
معنوياً ،كما أف مجرد الخشية ال يعد قريف اإلكراه المبطؿ لالعتراؼ ال
ً
منعى الطاعنيف في ىذا الشأف يكوف غير سديد .

(الطعن رقم  742لسنة  78ق جمسة )2013 / 10 / 10
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ثانيا ً  :بوجه عام
الموجـز
عدـ وجود أصؿ المحرر  .ال يترتب عميو حتماً إغفاؿ أثره كدليؿ  .لممحكمة تكويف
عقيدتيا في ذلؾ بكؿ طرؽ اإلثبات واألخذ بالصورة الكربونية لمورقة كدليؿ في الدعوى .

ما دامت تطمئف لصحتيا  .عمة ذلؾ ؟

الجدؿ الموضوعي في تقدير أدلة الدعوي  .غير مقبوؿ أماـ محكمة النقض .
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القاعدة
مف المقرر أف عدـ وجود أصؿ المحرر ال يترتب عميو حتماً إغفاؿ أثره كدليؿ  ،وأف
األمر في ىذا مرجعو إلى إمكاف قياـ الدليؿ عمى مضمونو  ،فمممحكمة أف تكوف عقيدتيا فى
ذلؾ بكؿ طرؽ اإلثبات وليا أف تأخذ بالصورة الكربونية لمورقة كدليؿ فى الدعوى إذا ما
اطمأنت إلى صحتيا  ،فإف ما يثيره الطاعف فى شأف الصورة الكربونية لمحضر الجرد ينحؿ

إلى جدؿ موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى ومبمغ اقتناع المحكمة بيا مما ال تقبؿ إثارتو أماـ

محكمة النقض .

( الطعن رقم  5834لسنة  82ق جمسة ) 2013/10/1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثالثا ً  :معاينة
الموجـز
المادة  124إجراءات المستبدلة بالقانوف رقـ  145لسنة  . 2006مفادىا ؟

إجراء النيابة العامة المعاينة التصويرية التي اعترفت فييا المتيمة بقتؿ المجني عمييا

ومثمت كيفية ارتكابيا لمجريمة دوف وجود محاـ معيا أو ندب المحقؽ محامياً ليا تطبيقاً لألثر
الفوري لمقانوف رقـ  145لسنة  . 2006يبطؿ المعاينة  .استناد الحكـ المطعوف فيو في قضائو
باإلدانة لتمؾ المعاينة .يبطمو  .إيراده ألدلة أخرى  .ال يغني في ذلؾ  .عمة وأثر ذلؾ ؟

القاعدة
البيف مف مطالعة المفردات أف وكيؿ النيابة المحقؽ أجرى المعاينة التصويرية
لما كاف ّ
بتاريخ  23مف يونيو لسنة  2010واعترفت المتيمة في محضرىا بقتؿ المجني عمييا ومثمت

كيفية ارتكابيا لمجريمة وتمت ىذه المعاينة دوف أف تندب النيابة العامة ليا محامياً رغـ عدـ
وجود محاـ معيا  .لما كاف ما تقدـ  ،وكانت المادة  124مف قانوف اإلجراءات الجنائية

المستبدلة بالقانوف رقـ  145لسنة  2006الصادر في  2006/6/28والمعموؿ بو اعتبا اًر مف
 2006/7/15قد نصت عمى أنو " ال يجوز لممحقؽ في الجنايات أو الجن ػ ػح المعاق ػ ػب عمييػ ػ ػ ػ ػا
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بالحبس وجوباً أف يستجوب المتيـ أو أف يواجيو بغيره مف المتيميف أو الشيود إال بعد دعوة
محاميو لمحضور عدا حالة التمبس وحالة السرعة بسبب الخوؼ مف ضياع األدلة عمى النحو
الذي يثبتو المحقؽ في المحضر وعمى المتيـ أف يعمف اسـ محاميو بتقرير لدى قمـ كتاب

المحكمة أو إلى مأمور السجف أو يخطر بو المحقؽ  ،كما يجوز لمحاميو أف يتولى ىذا

اإلعالف أو اإلخطار واذا لـ يكف لممتيـ محاـ أو لـ يحضر محاميو بعد دعوتيوجب عمى
المحقؽ مف تمقاء نفسو أف يندب محامياً  ، " ...وكاف مفاد ىذا النص أف المشرع تطمب
ضمانة خاصة لكؿ متيـ في جناية أو جنحة معاقب عمييا بالحبس وجوباً  ،ىي وجوب دعوة
محاميو إف وجد لحضور االستجواب أو المواجية فيما عدا حالة التمبس وحالة السرعة بسبب

الخوؼ مف ضياع األدلة  ،وذلؾ تطميناً لممتيـ وصوناً لحرية الدفاع عف نفسو ولمتمكف مف
دعوة محامي المتيـ تحقيقاً ليذه الضمانة اليامة يجب عمى المتيـ أف يعمف اسـ محاميو بتقرير
في قمـ كتاب المحكمة أو مأمور السجف أو أف يتولى محاميو ىذا اإلقرار أو اإلعالف  ،ولـ

يتطمب القانوف ليذه الدعوة شكالً معيناً فقد تتـ بخطاب أو عمى يد محضر أو أحد رجاؿ
السمطة العامة  ،واذا لـ يكف لممتيـ محاـ أو لـ يحضر محاميو معو بعد دعوتو وجب عمى

المحقؽ مف تمقاء نفسو أف ينتدب لو محامياً  .لما كاف ذلؾ  ،وكاف البيف مف المفردات وعمى
السياؽ المار ذكره أف المحكوـ عمييػا لـ يكف معيا محاـ وقت إجراء المعاينة التصويرية والثابت
بمحضرىا اعترافيا بقتؿ المجني عمييا وتمثيميا لكيفية ارتكاب الواقعة  ،كما لـ يندب ليا

المحقؽ محامياً تطبيقاً لألثر الفوري لمقانوف رقـ  145لسنة  ، 2006وىو ما يترتب عميو
بطالف المعاينة  ،ولما كاف الحكـ المطعوف فيو قد استند في قضائو باإلدانة ضمف ما استند
إليو مف أدلة إلى المعاينة التصويرية  ،فإنو يكوف معيباً بما يبطمو  ،وال يغنى بشأف ما تقدـ ما
أوردتو المحكمة مف أدلة أخرى ذلؾ بأف األدلة في المواد الجنائية ضمائـ متساندة يكمؿ بعضيا

بعضاً ومنيا مجتمعة تتكوف عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداىا أو استبعد تعذر التعرؼ
عمى مبمغ األثر الذي كاف ليذا الدليؿ الباطؿ في الرأي الذي انتيت إليو المحكمة  ،ومف ثـ
يتعيف نقض الحكـ المطعوف فيو .

( الطعن رقم  5762لسنة  82ق جمسة ) 2013 / 12 / 1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إجراءات
أوالً  :إجراءات التحقيق
الموجـز
األصؿ إجراء المحاكمة بالمغة العربية  .ما لـ يتعذر مباشرة التحقيؽ أو المحاكمة دوف

االستعانة بمترجـ أو يطمب المتيـ ذلؾ  .خضوعو لتقدير سمطة التحقيؽ أو المحاكمة .

استعانة الجية القائمة بالتحقيؽ بوسيط لترجمة أقواؿ المجني عميو ووالدتو لمعربية  .ال

يعيب إجراءات التحقيؽ  .ما داـ الطاعف لـ يدع نقؿ أقواليما عمى غير حقيقتيا .

تعييب اإلجراءات السابقة عمى المحاكمة  .ال يصح أف يكوف سبباً لمطعف عمى الحكـ .
العبرة في األحكاـ بإجراءات المحاكمة والتحقيقات التى تحصؿ أماـ المحكمة .

القاعدة
لما كاف األصؿ أف تجرى المحاكمة بالمغة الرسمية لمدولة ػ ػ ػ ػ وىى المغة العربية ػ ػ ػ ػ ما لـ

يتعذر عمى إحدى سمطتي التحقيؽ أو المحاكمة مباشرة إجراءات التحقيؽ دوف االستعانة بوسيط

يقوـ بالترجمة أو يطمب منيا المتيـ ذلؾ ويكوف طمبو خاضعاً لتقديرىا  ،فإنو ال يعيب إجراءات
التحقيؽ أف تكوف الجية القائمة بو قد استعانت بوسيط تولى ترجمة أقواؿ المجنى عميو ووالدتو
إلى العربية إذ ىو متعمؽ بظروؼ التحقيؽ ومقتضياتو خاضع دائما لتقدير مف يباشره  ،واذ كاف
الطاعف لـ يذىب إلى أف أقواؿ المجنى عميو أو والدتو قد نقمت عمى غير حقيقتيا نتيجة

االستعانة بوسيط  ،فإف منعى الطاعف في ىذا الشأف يكوف غير سديد  ،فضالً عف أنو ال يعدو
أف يكوف تعييباً لإلجراءات السابقة عمى المحاكمة بما ال يصمح سبباً لمطعف عمى الحكـ إذ
العبرة في األحكاـ ىي بإجراءات المحاكمة والتحقيقات التي تحصؿ أماـ المحكمة .

( الطعن رقم  4075لسنة  82ق جمسة ) 2013/10/10
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ثانيا ً  :إجراءات المحاكمة
 – 1الموجـز
الطمب الجازـ  .ماىيتو ؟

لممحكمة االستغناء عف سماع شيود اإلثبات  .إذا قبؿ المتيـ أو المدافع عنو ذلؾ صراحو

أو ضمناً مع االعتماد عمى أقواليـ في التحقيقات .حد ذلؾ ؟
استعماؿ المحكمة حقيا فى حبس المتيـ احتياطياً  .ال يحوؿ بيف الدفاع وحقو في طمب
التأجيؿ لسماع الشاىد وال يعد إكراىاً لمتنازؿ عف سماعو  .المادة  380إجراءات .
مثاؿ .

القاعدة
لما كاف الثابت مف محضري جمستي المرافعة أف الدفاع الحاضر مع الطاعنيف طمب

بجمسة  .............مناقشة شاىد اإلثبات  ........ػ ػ دوف الكشؼ عف الوقائع التى يرغب

المناقشة فييا ػ ػ ثـ بجمسة  ..........اكتفى بتالوة أقواؿ شاىدى اإلثبات فأمرت المحكمة

بتالوتيا وتميت ثـ ترافع في موضوع الدعوى طالباً البراءة دوف التمسؾ بسماع شاىد اإلثبات
 ........فميس لمطاعنيف مف بعد النعى عمى المحكمة قعودىا عف سماع ىذا الشاىد لما ىو
مقرر أف الطمب الذى تمتزـ محكمة الموضوع بإجابتو أو الرد عميو ىو الطمب الجازـ الذى يقرع

سمع المحكمة ويصر عميو مقدمو وال ينفؾ عف التمسؾ بو واإلصرار عميو في طمباتو الختامية،
ىذا إلى أف لممحكمة أف تستغنى عف سماع شيود اإلثبات إذا ما قبؿ المتيـ أو المدافع عنو

ذلؾ صراحة أو ضمناً دوف أف يحوؿ عدـ سماعيـ أماميا مف أف تعتمد في حكميا عمى
أقواليـ التى أدلوا بيا في التحقيقات ما دامت ىذه األقواؿ مطروحة عمى بساط البحث  ،وال

يناؿ مف سالمة إجراءات المحاكمة ما أمرت بو المحكمة حبس الطاعنيف احتياطياً  ،فإف ذلؾ
منيا كاف استعماالً لحقيا المقرر بالمادة  380مف قانوف مف اإلجراءات الجنائية ولـ يكف مف
شأنو أف يحوؿ بيف الدفاع وبيف حقو في طمب تأجيؿ نظر الدعوى لسماع شاىد اإلثبات  ،أما
وىو لـ يفعؿ بعمة غير مقبولة وىى أنو أكره عمى التنازؿ عف سماعو  ،فيكوف نعيو في ىذا

الخصوص غير سديد .

( الطعن رقم  1011لسنة  79ق جمسة ) 2013/10/ 2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 – 2الموجـز
الطعف بطريؽ النقض  .يوجو إلى الحكـ ذاتو وال شأف لو بالوقائع  .وجود الحكـ  .الزـ

لمفصؿ فى الطعف بغير حاجة إلى الرجوع إلى األوراؽ  .ما لـ يكف الطعف منصباً عمى
التحقيؽ فيكوف ىناؾ محؿ إلعادة اإلجراءات  .أساس ذلؾ ؟
حرؽ مفرادات الطعف بالنقض  .أثره ؟

القاعدة
لما كانت المحكمة قد أمرت بجمسة  2013/7/6بضـ المفردات – تحقيقاً لوجو
النعي – وقد أفادت النيابة الكمية المختصة بكتابيا المؤرخ  2013/7/8أف القضية موضوع
الطعف قد احترقت فى أحداث ثورة  25يناير سنة  . 2011لما كاف ذلؾ  ،وكانت المادة 559

مف قانوف اإلجراءات الجنائية تنص عمى أنو " إذا فقدت أوراؽ التحقيؽ كميا أو بعضيا وكاف

الحكـ موجوداً والقضية منظورة أماـ محكمة النقض فال تعاد اإلجراءات إال إذا رأت المحكمة
محالً لذلؾ "  ،وكانت المذكرة اإليضاحية قد أفصحت عف عمة ىذا الحكـ فى قوليا " إف

الطعف بطريؽ النقض إنما يوجو إلى الحكـ ذاتو وال شأف لو بالوقائع  ،فمتى كاف الحكـ موجوداً
أمكف الفصؿ فى الطعف بغير حاجة إلى الرجوع إلى األوراؽ الميـ إذا كاف الطعف منصباً عمى
التحقيؽ ففى ىذه الحالة يكوف ىناؾ محؿ إلعادة اإلجراءات "  ،وكاف حرؽ المفردات فى

الطعف الماثؿ قد جعؿ تحقيؽ وجو الطعف متعذ اًر فإنو يتعيف نقض الحكـ المطعوف فيو
واإلعادة .

( الطعن رقم  8190لسنة  4ق جمسة ) 2013/11/16
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إخفاء أشياء مسروقة
الموجـز
مكرر
ًا
مناط إعماؿ الظرؼ المشدد المنصوص عميو بالفقرة الثانية مف المادة 44
عقوبات ؟
مثاؿ لتدليؿ سائغ لحكـ صادر باإلدانة فى جريمة إخفاء أشياء متحصمة مف جناية

المنطبؽ عمييا المادة  1/44عقوبات .

القاعدة
مف المقرر أف القانوف قد استمزـ لتوقيع العقوبة المغمظة المنصوص عمييا فى الفقرة

الثانية مف المادة  44مكر اًر مف قانوف العقوبات أف يعمـ الجانى بالظروؼ المشددة لمجريمة
التى كانت مصد اًر لمماؿ الذى يخفية  ،أما إذا انتفى عممو بتمؾ الظروؼ المشددة فيجب توقيع

العقوبة المنصوص عمييا فى الفقرة األولى مف المادة سالفة الذكر  .لما كاف ذلؾ  ،وكاف
الحكـ المطعوف فيو بعد أف انتيى إلى انتفاء تيمة السرقة في حؽ المطعوف ضده دلؿ عمى
توافر جريمة إخفاء أشياء مسروقة في حقو بقولو  .... " :والثابت لممحكمة أف المتيـ باعتباره
تاجر خردة ال بد وأنو كاف يعمـ طبيعة المضبوطات خاصة وأنيا جديدة وغير مستيمكة وبالتالي

فالعمـ لديو قائـ بأنيا متحصمة مف جناية تعريض وسائؿ النقؿ العػػامة البري ػػة لييئة السكة
الحديد لمخطر  ....وفي قيامو بحسب إق ارره بشرائيا مف التجار بمحافظة  ....ثـ قيامو
بتحميميا عمى السيارة المضبوطة واخفاء ىذه القضباف أسفؿ أجولة الزجاج بصندوؽ السيارة كؿ

ذلؾ يقيـ في حقو جريمة إخفاء أشياء مسروقة ومتحصمة بارتكاب جناية تعريض سالمة وسائؿ
النقؿ البرية لييئة السكة الحديد لمخطر طبقاً لنص المادتيف  44مكر اًر 167 ، 1/مف قانوف
العقوبات " وكاف حاصؿ ما أورده الحكـ ػ ػ ػ فيما سمؼ ػ ػ ىو اعتبار تمؾ األشياء متحصمة مف
جناية ويكوف إخفاؤىا جنحة منطبقة عمى الفقرة األولى مف المادة ( )44مف قانوف العقوبات ،

وىو نظر صائب في القانوف  ،ومف ثـ فإف الحكـ المطعوف فيو إذ داف المطعوف ضده بجريمة
إخفاء أشياء مسروقة وعاقبو بعقوبة الجنحة المنصوص عمييا بالفقرة األولى مف المادة المذكورة
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فإنو يكوف قد طبؽ القانوف تطبيقاً سميماً  ،ويكوف ما تثيره الطاعنة في ىذا الخصوص غير

سديد .

( الطعن رقم  6089لسنة  83ق جمسة ) 2013/11/9
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أسباب اإلباحة وموانع العقاب
موانع العقاب
أوالً  :الجنون والعاهة العقمية
الموجـز
مؤدى تعديؿ المادة  62عقوبات بالقانوف رقـ  71لسنة . 2009

الدفع بانتفاء القصد الجنائي لوقوع إرادة المتيـ أثناء اعتدائو عمى المجني عميو لضغوط

عصبية دفعتو الرتكاب الحادث ووقوعو تحت تأثير حالة ىيستيرية في ظؿ سرياف المادة 62

عقوبات بعد تعديميا بالقانوف رقـ  71لسنة  . 2009وجوب تعرض المحكمة لو  .إغفاؿ الحكـ

المطعوف فيو باإلعداـ ذلؾ  .قصور يبطمو ويوجب نقضو  .ولو لـ يقدـ المحكوـ عميو أسباباً
لطعنو أو تشر النيابة العامة لذلؾ في مذكرتيا  .عمة وأساس ذلؾ ؟

القاعدة
لما كانت المادة  62مف قانوف العقوبات قبؿ تعديميا تنص عمى اآلتي "ال عقاب عمى مف

يكوف فاقد الشعور أو االختيار في عممو وقت ارتكاب الفعؿ إما لجنوف أو لعاىة في العقؿ واما

لغيبوبة ناشئة عف عقاقير مخدرة أياً كاف نوعيا إذا أخذىا قي اًر عنو أو عمى غير عمـ منو بيا"،
إال أف القانوف رقـ  71لسنة  2009بإصدار قانوف رعاية المريض النفسي وتعديؿ أحكاـ قانوف
العقوبات وقانوف اإلجراءات الجنائية والساري منذ  2009/5/15قبؿ صدور الحكـ المطعوف

فيو في التاسع عشر مف يونيو سنة  2012قد نص في المادة الثانية منو عمى أف يستبدؿ
بنص المادة  62مف قانوف العقوبات الصادر بالقانوف رقـ  58لسنة  1937النص اآلتي " :ال

يسأؿ جنائياً الشخص الذى يعاني في وقت ارتكاب الجريمة مف اضطراب نفسي أو عقمي أفقده
اإلدراؾ أو االختيار أو الذى يعاني مف غيبوبة ناشئة عف عقاقير مخدرة أياً كاف نوعيا إذا
أخذىا قي اًر عنو أو عمى غير عمـ منو ويظؿ مسئوالً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب
الجريمة مف اضطراب نفسي أو عقمي أدى إلى إنقػاص إدراك ػو أو اختي ػاره وتأخػ ػذ المحكمػ ػ ػة ف ػي
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اعتبارىا ىذا الظرؼ عند تحديد العقوبة "  ،ومقتضى ىذا التعديؿ أف المشرع استحدث بنص

المادة  1/62عقوبات المنوه عنيا أمراف  :أوليما عدـ مساءلة الشخص جنائياً الذي يعاني مف
اضطراب نفسي أسوة باالضطراب العقمي إذا أفقده اإلدراؾ واالختيار وقت ارتكاب الجريمة ،
وثانييما أف يظؿ مسئوالً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة مف اضطراب نفسي
أو عقمي أدى إلى إنقاص إدراكو أو اختياره وتأخذه المحكمة في اعتبارىا ىذا الظرؼ عند
تحديد العقوبة  .لما كاف ذلؾ  ،وكاف البيف مف االطالع عمى محضر جمسة المحاكمة أف دفاع

الطاعف دفع بانتفاء القصد الجنائي لوقوع إرادة المتيـ أثناء اعتدائو عمى المجنى عميو األوؿ

عادؿ لضغوط نفسية عصبية دفعت المتيـ الرتكاب الحادث وكذا وقوعو تحت تأثير حالة

ىيسترية وكاف ذلؾ معروضاً عمى المحكمة في ظؿ سرياف المادة  62مف قانوف العقوبات بعد
تعديميا بالقانوف رقـ  71لسنة  2009بإصدار قانوف رعاية المريض النفسي إال أف المحكمة
أصدرت حكميا المطعوف فيو دوف أف تبحث ما إذا كاف الطاعف قد اعتراه اضطراب نفسي

أنقص مف إدراكو واختياره وقت ارتكاب الجريمة دوف أف تفطف إلى داللة ما استحدثتو المادة

 62مف القانوف المنوة عنو والمشار إليو فيما تقدـ فإف الحكـ المطعوف فيو يكوف قاصر البياف

بما يبطمو ويوجب نقضو وال يقدح في ذلؾ أف يكوف المحكوـ عميو لـ يقدـ أسباباً لطعنو وأف
مذكرة النيابة العامة لـ تشر إلى ما اعتور الحكـ مف بطالف  ،ذلؾ بأف المادة  46مف القانوف
رقـ  57لسنة  1959سالؼ الذكر تنص عمى أف " مع عدـ اإلخالؿ باألحكاـ المتقدمة إذ
كاف الحكـ صاد اًر حضورياً بعقوبة اإلعداـ يجب عمى النيابة العامة أف تعرض القضية مشفوعة
برأييا في الحكـ وذلؾ في الميعاد المبيف بالمادة  34وتحكـ المحكمة طبقاً لما ىو مقرر في
الفقرة الثانية مف المادة  35والفقرة الثانية والثالثة مف المادة  ، " 39ومفاد ذلؾ أف وظيفة
محكمة النقض في شأف األحكاـ الصادرة باإلعداـ ذات طبيعة خاصة يقتضييا إعماؿ رقابتيا
عمى عناصر الحكـ كافة موضوعية وشكمية وتقضي بنقض الحكـ المطعوف في أية حالة مف

حاالت الخطأ في القانوف أو البطالف ولو مف تمقاء نفسيا غير مقيدة بحدود أوجو الطعف أو

مبنى الرأي الذى تعرض بو النيابة العامة تمؾ األحكاـ  ،وذلؾ ىو المستفاد مف الجمع بيف

الفقرة الثانية مف المادة  35والفقرة والثانية والثالثة مف المادة  39مف القانوف رقـ  57لسنة

 1959المار بيانو .

( الطعن رقم  6709لسنة  82ق جمسة ) 2013 / 12 / 5
ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ثانياً  :طاعة الرئيس
الموجـز
عدـ امتداد طاعة الرئيس بمقتضى المادة  63عقوبات إلى ارتكاب الجرائـ  .ليس عمى

المرؤوس إطاعة األمر الصادر لو مف رئيسو بارتكاب فعؿ يعمـ أنو معاقب عميو قانوناً .
مثاؿ .

القاعدة
مف المقرر أف طاعة الرئيس بمقتضي المادة  63مف قانوف العقوبات ال تمتد بأي حاؿ

إلي ارتكاب الجرائـ  ،وأنو ليس عمى المرؤوس أف يطيع األمر الصادر لو مف رئيسو بارتكاب
فعؿ يعمـ ىو أف القانوف يعاقب عميو  ،ومف ثـ فإف تمسؾ الطاعنيف بأف البيانات المضافة

كانت بناء عمى تكميؼ مف وكالء النيابة المختصيف يكوف دفاعاً قانونياً ظاىر البطالف وبعيداً
عف محجة الصواب مما ال يستأىؿ مف المحكمة رداً .

( الطعن رقم  4898لسنة  82ق جمسة ) 2013/12/1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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االتجار بالبشر
الموجـز
تشكؾ القاضي في صحة إسناد التيمة إلى المتيـ  .كاؼ لػقضائو بالبراءة  .عمة وشرط

ذلؾ ؟

الجدؿ الموضوعي في تقدير الدليؿ  .غير جائز أماـ محكمة النقض .

النعي عمى المحكمة قضاءىا بالبراءة الحتماؿ ترجح لدييا  .غير جائز  .ما دامت أقامت

قضاءىا عمى أسباب تحممو .

مثاؿ لتسبيب سائغ في حكـ صادر بالبراءة فى جريمة اتجار بالبشر .

القاعدة
مف المقرر أنو يكفى أف يتشكؾ القاضي في صحة إسناد التيمة إلى المتيـ كي يػقضى

بالبراءة  ،إذ مالؾ األمر كمو يرجع إلى وجدانو ،ماداـ الظاىر أنو أحاط بالدعوى عف بصر

وبصيرة  .وأقاـ قضاءه عمى أسباب تحممو  .وكاف الحكـ المطعوف فيو قد أقاـ قضاءه ببراءة
المطعوف ضدىـ مف الثامف إلى األخير عمى قولو " وعف االتياـ المسند إلى المتيميف األربعة

اآلخريف وىو االتياـ باتجارىـ في البشر فإف ىؤالء المتيميف قد اقترنت بينيـ عند زيارة مسكف
المتيمة األولى السابؽ الحكـ بإدانتيا بنية زواج أحدىـ حامالً تصريح دولتو فإنو ال يمكف في
تمؾ األحواؿ أف ينسب إلى أي منيـ أي جريمة ذلؾ أف ظاىر الحاؿ ىو توجييـ بقصد زواج

أحدىـ والحديث الشري ؼ يقرر قاعدة شرعية ال بديؿ عنيا وىى أف الزواج ىو أحد ثالثة أمور
ىزليـ جد وجدىـ جد فماداـ قد أظير اإلنساف نيتو في الزواج فإنو ال يمكف أف تأوؿ ىذه النية

الظاىرة إلى أي قصد آخر وبطبيعة الحاؿ فإف الركف المادي في جريمة االتجار بالبشر ال يبدو

لو أي ظؿ في األوراؽ نحو ىؤالء المتيميف األربعة فإف اتصؿ أحدىـ بالمتيمة األولى السابؽ

الحكـ بإدانتيا الختيار زوجة لشقيقو فإنو ال يتصور أنو ارتكب بذلؾ فعالً مف أفعاؿ جريمة
االتجار بالبشر ويصدؽ ىذا عمى المتيـ راغب الزواج  -عمى ما سمؼ  -وعمى المتيميف
اآلخريف المذيف توجيا لحضور خطبة شقيؽ أحدىما وصديقو الثانى ومف ثـ انتفى الركف المادي

لجريمة االتجار بالبشر وتكوف معو األوراؽ قد خمت مما يشير إلى اتياـ ليـ بارتكاب الجريمة
المسندة إلييـ مما يتعيف معو القضاء ببراءتيـ "  .ولما كاف الحكـ قد أورد في مدونات ػو – وعمػى
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االتجار بالبشر

خالؼ زعـ النيابة الطػاعنة  -مؤدى الشيادة والتى أشار إلييا وعوؿ عمييا في قضائو وىى

صادرة مف السػفػػارة  ....بالقػػاى ػ ػرة تػفيد أف المػ ػتػ ػي ػػـ التاسع  ....لديو معاممػةً لطمب الزواج مف
جميورية مصر العربية مؤرخة  26مف مارس سنة  ، 2012وىو تاريخ سابؽ عمى ضبط
الواقعة الحاصؿ في  3مف أبريؿ سنة  ، 2012وكاف مفاد ما تػقػدـ أف المحكمة قد استخمصت
عدـ قياـ الجريمة بركنييا المادي والمعنوي في حؽ المطعوف ضدىـ والى عدـ انصراؼ

قصدىـ إلى اإلسياـ فييا مع المحكوـ عمييـ في نشاطيـ اإلجرامي وىو االتجار في البشر أو

مساعدتيـ عمى مباشرة ىذا النشاط  ،فإف الحكـ المطعوف فيو إذ قضى ببراءتيـ مف تمؾ

الجريمة  ،يػكوف قد طػبػؽ القانوف تطبيقاً صحيحاً عمى الواقعة  .ويػكوف معو ما تنعاه النيابة
العامة في ىذا الصدد  ،يعد نعياً عمى تػقدير الدليؿ وينحؿ في حقيقتو جدالً موضوعياً  ،ال
يػثػار لدى محكمة النػقض  .وال يصح  -مف بعد  -النعي عمى المحكمة قضاءىا بالبراءة
الحتماؿ ترجح لدييا  ،ماداـ مالؾ األمر كمو يرجع إلى وجداف قاضييا وما يطمئف إليو ،
طالما أنو أقاـ قضاءه عمى أسباب تحممو  .لما كاف ما تػقػدـ  ،فإنػو يتعيف رفض طعف النيابة

العامة في ىذا الشؽ منو وىو ما تػكتفى معو المحكمة بإيراده في األسباب دوف اإلشارة إليو

بالمنطوؽ .

( الطعن رقم  6772لسنة  82ق جمسة ) 2013 / 11 / 14
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بناء عمى أرض زراعية
الموجـز
وجوب الحصوؿ عمى ترخيص مف المحافظ المختص قبؿ البدء في البناء عمى األراضي

الداخمة في نطاؽ الحيز العمراني لمقرى  .أساس ذلؾ ؟

التفات محكمة الموضوع بدرجتييا عف الرد عمى الدفاع القانوني ظاىر البطالف .

صحيح .

مثاؿ .

القاعدة
لما كانت المادة  152مف قانوف الزراعة رقـ  53لسنة  1966المعدؿ بالقانوف رقـ 116

لسنة  1983حظرت البناء عمى األرض الز ارعية واستثنت مف ىذا الحظر األراضي الداخمة
فى نطاؽ الحيز العمرانى لمقرى إال أنيا اشترطت لمبناء عمى ىذه األراضى المستثناة أف يصدر
ترخيص مف المحافظ المختص قبؿ البدء فى البناء  ،وكاف الطاعف ال يدعى حصولو عمى ىذا

الترخيص  ،ومف ثـ فإف ما يثيره الطاعف فى ىذا الصدد يكوف غير مجد وال تثريب عمى

محكمة الموضوع بدرجتييا إف ىى التفتت عف ىذا الدفاع القانونى ظاىر البطالف .
( الطعن رقم  11610لسنة  4ق جمسة ) 2013/11/24
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تقادم
الموجـز
خضوع الحكـ الغيابى الصادر مف محكمة الجنايات في جناية لمتقادـ المسقط لمعقوبة .
عمة وأساس ذلؾ ؟

إعماؿ أحكاـ المادة  532إجراءات وتعديميا بالقانوف رقـ  80لسنة  1997بأثر فورى

عمى األحكاـ السابقة عمى صدورىا واف سوأت مركز المحكوـ عميو  .ماداـ لـ يكتسب حقاً
باكتماؿ مدة التقادـ  .عمة ذلؾ؟
عدـ احتساب مدة الوقؼ مف مدة التقادـ  .متى قاـ سبب إليقافو  .زواؿ سبب الوقؼ .

أثره  :اعتبار المدة التي تمضى بعد زوالو مكممة لممدة التي سرت قبؿ قيامو .

قضاء الحكـ المطعوف فيو بسقوط العقوبة المقضي بيا غيابياً عمى المطعوف ضده فى
جناية بالتقادـ لثبوت وصولو لمبالد دوف أف يعنى بوضعو بعد صدور ذلؾ الحكـ وعما إذا كاف

موجوداً بالبالد أـ خارجيا وتاريخ خروجو منيا ومدة مكوثو في الخارج  .قصور  .عمة وأثر
ذلؾ ؟
القاعدة

لما كاف البيف مف مدونات الحكـ المطعوف فيو أف المطعوف ضده حكـ عميو غيابياً فى
جناية بتاريخ  1981/6/15باألشغاؿ الشاقة لمدة خمس سنوات  ،وأف الحكـ المطعوف فيو قد
تساند فى قضائو بسقوط العقوبة المقضي بيا بالتقادـ عمى ما ورد بمذكرة وحدة تنفيذ األحكاـ

التي تضمنت أنو قد وصؿ إلى البالد قادماً مف  ....في  . 203/1/26لما كاف ذلؾ  ،وكانت
المادة  528مف قانوف اإلجراءات الجنائية تنص عمى أف " العقوبة المحكوـ بيا في جناية
تسقط بمضي عشريف سنة ميالدية إال عقوبة اإلعداـ " كما تنص المادة  529مف ذات القانوف

عمى أف تبدأ مدة سقوط العقوبة المحكوـ بيا غيابياً مف محكمة الجنايات في جناية مف يوـ
صدور الحكـ  ،واخضاع ىذا الحكـ لمتقادـ المسقط لمعقوبة يبرره خطة الشارع في حرصو عمى

أال يكوف وضع المحكوـ عميو اليارب الذى يصدر ضده الحكـ غيابياً أفضؿ مف وضع
المحكوـ عميو الذي يحضر ويصدر ضده الحكـ حضوريػ ػاً ويخضػع لمتق ػ ػادـ المسق ػ ػط لمعقوبػ ػة ،

تقادم
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فأخضعيما معاً ليذا النوع مف التقادـ كي يكوف ليما ذات المركز القانوني  .كما نص الشارع
في المادة  532مف القانوف ذاتو عمى أف كؿ مانع يحوؿ دوف مباشرة التنفيذ سواء كاف قانونياً
أو مادياً يوقؼ التقادـ  ،واعتبر وجود المحكوـ عميو فى الخارج مانعاً يوقؼ سرياف المدة وذلؾ
بمقتضى التعديؿ الذى أجراه بمقتضى القانوف رقـ  80لسنة  1997المعموؿ بو مف تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية وىو األمر الذى مف شأنو إعماؿ أحكاميا بأثر فورى عمى األحكاـ السابقة

عمى صدورىا حتى واف كاف في ذلؾ تسويء لمركز المحكوـ عميو ماداـ أنو لـ يكتسب حقاً
باكتماؿ مدة التقادـ  ،وباعتبار أف األمر خاص بأحكاـ إجرائية تتعمؽ بالنظاـ العاـ والتي ال
تسرى عمييا أحكاـ المادة الخامسة مف قانوف العقوبات التى ال تمس إال النصوص التي تتصؿ

بالتجريـ وتقرير العقاب أو تعديمو وال شأف ليا بالقواعد اإلجرائية  .لما كاف ذلؾ  ،وكاف قياـ

سبب إليقاؼ التقادـ مف شأنو عدـ احتساب مدة الوقؼ مف مدة التقادـ  ،فإذا زاؿ سبب الوقؼ

فإف المدة التي تمضى بعد زوالو تكمؿ المدة التي سرت قبؿ طروئو  .لما كاف ذلؾ  ،وكاف

الحكـ المطعوف فيو قد أخذ بما ورد بمذكرة وحدة تنفيذ األحكاـ بقدوـ المحكوـ عميو مف الخارج

في  203/1/26دوف أف يعنى بوضعو بعد صدور الحكـ الغيابي في حقو وعما إذا كاف
موجوداً بالبالد أـ خارجيا  ،وتاريخ خروجو منيا ومدة مكوثو في الخارج توصالً الحتساب مدة
اإليقاؼ المترتبة عمييا فإنو يكوف فوؽ فساده في االستدالؿ مشوب بالقصور فى التسبيب الذى
لو الصدارة عمى أوجو الطعف المتعمقة بمخالفة القانوف مما يعجز محكمة النقض عف أف تقوؿ

كممتيا فيما تثيره الطاعنة بوجو الطعف مما يتعيف معو نقض الحكـ المطعوف فيو واإلعادة .
نائب رئيس المحكمة

( الطعن رقم  5957لسنة  78ق جمسة ) 2013/10/8
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

29

تموين
الموجـز
النص في المادة  85مف قرار وزير التمويف والتجارة الداخمية رقـ  712لسنة 1987

المستبدلة بقرار وزير التمويف رقـ  800لسنة  1990يجيز ألصحاب المخابز والمسئوليف عف
إدارتيا االحتفاظ برصيد مف الدقيؽ بما ال يجاوز حصة ثالثة أياـ بخالؼ يوـ التفتيش.

الدفع بانتفاء مسئولية الطاعنيف عمالً بالقرار رقـ  800لسنة  .1990جوىرى  .إغفاؿ المحكمة
الرد عميو  .قصور واخالؿ بحؽ الدفاع .
مطروحا عمى محكمة الدرجة الثانية .
إبداء الدفاع أماـ محكمة أوؿ درجة  .اعتباره
ً
وجوب إبدائيا الرأى بشأنو  .عمة ذلؾ ؟

القاعدة
مف المقرر أف الشارع قد أوجب فى المادة  85مف قرار وزير التمويف والتجارة الداخمية

رقـ  712لسنة  1987والمستبدلة بقرار وزير التمويف رقـ  800لسنة  1990ػ ػ ػ ػ ػ ػ عمى
األشخاص المشار إلييـ بالمادة السابقة ػ ػ ػ ػ ػ أصحاب المخابز والمسئوليف ع ػ ػ ػػف إدارتيا تصنيع

حصة الدقيؽ اليوميػػة المخصص ػػة إلنتاج الخبز المقررة لمخابزىـ بما يكفؿ استمرار توفيره
لممواطنيف خالؿ ساعات التشغيؿ ويجوز ليـ االحتفاظ برصيد منيا بما ال يجاوز حصة ثالثة

أياـ بخالؼ يوـ التفتيش  ،وكاف الثابت مف مطالعة محضر جمسة  2008/1/24أف الطاعنيف

أثا ار دفاعاً بانتفاء مسئوليتيما عمالً بالقرار رقـ  800لسنة  1990المشار إليو  ،وىو دفاع
جوىرى يترتب عميو ػ ػ ػ ػ ػ ػ لو صح ػ ػ ػ ػ ػ ػ أف تندفع مسئولية الطاعنيف عف التيمة المسندة إلييما بما
كاف ينبغي عمى المحكمة تحقيقو بموغاً إلى غاية األمر فيو أو الرد عميو بما يفنده  .أما وىي لـ
تفعؿ فإف حكميا يكوف فوؽ قصوره فى التسبيب معيبا باإلخالؿ بحؽ الدفاع  ،وال يمنع مف
ذلؾ أف يكوف الطاعناف قد وقفا فى إبداء دفاعيما ذاؾ عند محكمة الدرجة األولى  ،ألنيما وقد

أورداه فى دفاعيما وأثبتاه بمحضر الجمسة أماميا فقد أصبح واقعاً مسطو اًر بأوراؽ الدعوى قائماً
ومطروحا عمى محكمة الدرجة الثانية عف نظر استئنافيما وىو ما يوجب عمييا إبداء الرأي
ً
بشأنو  ،واف لـ يعاود المستأنفاف إثارتو بحسبانو مقصوداً بو نفى أحد أرك ػػاف الجريم ػػة التػي ديػف

تموين
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بيا  .لما كاف ما تقدـ  ،فإنو يتعيف نقض الحكـ المطعوف فيو واإلعادة بغير حاجة إلى بحث

باقى أوجو الطعف .

( الطعن رقم  23012لسنة  2ق جمسة ) 2013/12/16
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تمبس
الموجـز
إلقاء الضابط القبض عمى المتيـ بجريمة ىتؾ عرض المجني عمييا عقب إبالغو بالواقعة

وانتقالو مباشرة لمكاف ارتكابيا  .صحيح  .اعتبا ارً بتوافر حالة التمبس  .ما داـ قد شاىد آثار

الجريمة بادية  .تعويؿ الحكـ عمى أقوالو في اإلدانة  .صحيح .

القاعدة
لما كانت الوقائع الثابتة بالحكـ تدؿ عمى أف والدة المجنى عمييا ما إف شاىدت الطاعف

حاؿ اقترافو الجريمة حتى بادرت إلى إبالغ الضابط فأسرع إلى مكاف الواقعة وقاـ بضبطو ،

فإف ىذا القبض يعتبر حاصالً فى حالة تمبس ويكوف صحيحاً فى القانوف  ،ماداـ الثابت أنو
بادر إلى االنتقاؿ عقب عممو مباشرة  ،وماداـ قد شاىد أثار الجريمة بادية  ،ومف ثـ فال تثريب
عمى الحكـ إف ىو عوؿ فى اإلدانة عمى أقواؿ الضابط .

( الطعن رقم  4881لسنة  83ق جمسة ) 2013/11/11
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حكم
تسبيبه  .تسبيب معيب
الموجـز
حكـ اإلدانة  .بياناتو ؟

المقصود مف عبارة بياف الواقعة الواردة بالمادة  310إجراءات ؟

مكرر مف قرار وزير التجارة والصناعة رقـ 143
الجرائـ المنصوص عمييا في المادة 4
اً
لسنة  2007المعدؿ بشأف تنظيـ تداوؿ حديد التسميح  .مناط تحققيا  :بيع حديد التسميح بسعر

يجاوز سعر البيع المحدد  .خمو الحكـ المطعوف فيو مف بياف صفة الطاعف عما إذا كاف تاج اًر
لمحديد أـ حائ اًز لو بغرض خاص دوف التجارة والسعر المحدد لمبيع والسعر الذي عرضو أو
مارس بو البيع  .قصور  .أساس ذلؾ ؟

القاعدة
لما كاف القانوف قد أوجب في كؿ حكـ بإدانة أف يشتمؿ عمى بياف الواقعة المستوجبة

لمعقوبة بياناً تتحقؽ بو أركاف الجريمة والظروؼ التى وقعت فييا واألدلة التى استخمصت منيا
المحكمة ثبوت وقوعيا مف المتيـ وأف تمتزـ بإيراد مؤدى األدلة التى استخمصت منيا اإلدانة

حتى يتضح وجو استداللو بيا ،وسالمة مأخذىا واال كاف قاص اًر  .وكاف المقصود مف عبارة
بياف الواقعة الواردة بالمادة  310مف قانوف اإلجراءات الجنائية ىو أف يثبت قاضي الموضوع
في حكمو كؿ األفعاؿ والمقاصد التى تتكوف منيا أركاف الجريمة  ،وكاف يشترط لقياـ الجرائـ

المنصوص عمييا في المادة  4مكرر مف قرار وزير التجارة والصناعة رقـ  143لسنة 2007
بشأف تنظيـ تداوؿ حديد التسميح المضافة بالقرار رقـ  419لسنة  2008التي تنص عمى أنو

" تمتزـ مصانع إنتاج حديد التسميح باإلعالف لدى الوكالء والتجار بالحد األقصى لسعر بيع
حديد التسميح لكافة حمقات التوزيع واخطار قطاع التجارة الداخمية في األسبوع األوؿ مف كؿ

شير بيذا البياف ويحظر بيع حديد التسميح بسعر يتجاوز سعر البيع الذى يتـ تحديده بمعرفة
المصانع المشار إلييا " أف يبيع التاجر أو يعرض لمبيع سمعة الحديد بسعر يتجاوز سعر
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حكم

البيع الذى يتـ تحديده  ،واذ كاف الحكـ المطعوف فيو قد خال مف ىذا البياف المعتبر في

القانوف فمـ يبيف صفة الطاعف عما إذ كاف تاج اًر لمحديد أـ مجرد حائز لو بغرض خاص دوف
التجارة والسعر المحدد لمبيع مف مصانع الحديد والسعر الذى مارس البيع بو أو عرضو لمبيع ،

ولـ يبيف وجو استداللو عمى ثبوت التيمة بعناصرىا القانونية كافة  ،فإف الحكـ المطعوف فيو
يكوف مشوباً بالقصور الذى يعيبو ويعجز محكمة النقض مف إعماؿ رقابتيا عمى تطبيؽ القانوف
تطبيقاً صحيحاً عمى واقعة الدعوى وتقوؿ كممتيا في شأف ما يثيره الطاعف في أوجو الطعف .

( الطعن رقم  5751لسنة  4ق جمسة ) 2013 / 12 / 19
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

37

(خ)
خطف
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خطف
الموجـز
القصد الجنائي في جريمة خطؼ األطفاؿ .مناط تحققو  :تعمد الجاني انتزاع المخطوؼ

مف أيدي ذويو الذيف ليـ الحؽ في رعايتو وقطع صمتو بو ميما كاف غرضو .
مثاؿ .

القاعدة
لما كاف القصد الجنائي في جريمة خطؼ األطفاؿ إنما يتحقؽ بتعمد الجاني انتزاع

المخطوؼ مف أيدي ذويو الذيف ليـ حؽ رعايتو  ،وقطع صمتو بيـ ميما كاف غرضو مف

ذلؾ  ،وكاف الحكـ المطعوف فيو قد أورد الواقعة في بياف تتحقؽ فيو األركاف والعناصر القانونية
وبيف نيتو في اختطاؼ المجني عمييا وابعادىا عف
لجريمة الخطؼ التي داف الطاعف األوؿ بيا ّ
ذوييا بما يتوافر بو القصد الجنائي وتتحقؽ بو الجريمة التي دانو بيا .

( الطعن رقم  7457لسنة  82ق جمسة ) 2013/12/9
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دستور
الموجز
المادة  32مف القانوف رقـ  182لسنة  1960بشأف مكافحة المخدرات  .أجازت لموزير

المختص أف يعدؿ بقرار منو فى الجداوؿ الممحقة بو  .النعي عمى قرار وزير الصحة والسكاف
الصادر في ىذا الشأف بعدـ الدستورية  .غير جائز  .عمة وأساس ذلؾ ؟

الدفع بعدـ الدستورية  .غير متعمؽ بالنظاـ العاـ  .عدـ جواز إثارتو ألوؿ مرة أماـ محكمة
النقض  .أساس ذلؾ ؟

مثاؿ .

القاعدة
لما كاف المشرع في المادة  32مف القانوف  182لسنة  1960في شأف مكافحة المخدرات

قد أجاز لموزير المختص أف يعدؿ بقرار منو في الجداوؿ الممحقة بيذا القانوف ،وما كاف ذلؾ

منو إال إعماالً لحكـ المادة  66مف دستور  1971والمرددة في الدساتير المتعاقبة منذ دستور
سنة  1923وحتى اآلف ػ ػ ػ بما نصت عميو مف أف " ال جريمة وال عقوبة إال بناء عمى قانوف " ،

مما مقتضاه جواز أف يعيد القانوف إلى السمطة التنفيذية بإصدار ق اررات الئحة تحدد بيا بعض

جوانب التجريـ أو العقاب وذلؾ العتبارات تقدرىا سمطة التشريع وفى الحدود وبالشروط التى

يعينيا القانوف الصادر منيا .لما كاف ذلؾ  ،وكاف ما ناطو المشرع بالوزير المختص مف جواز

تعديؿ الجداوؿ الممحقة بالقانوف  182لسنة  1960في شأف مكافحة المخدرات بالحذؼ أو

باإلضافة أو بتغيير النسب فييا إنما كاف تقدي اًر منو لما يتطمبو كشؼ وتحديد الجواىر المخدرة
مف خبرة فنية ومرونة في اتخاذ الق ارر يمكف معيا مواجية التغييرات المتالحقة في مسمياتيا

وعناصرىا تحقيقاً لصالح المجتمع  ،فإنػو يػكوف متفقاً وأحكاـ الدستور ويػكوف النعى عمى قرار
وزير الصحة والسكاف رقـ  125لسنة  2012بعدـ الدستورية عمى غير أساس  .ىذا مف ناحية

ومف ناحية أخرى وكانت المادة  25مف قانوف المحكمة الدستورية العميا الصادر بالقانوف رقـ

 48لسنة  1979قد اختصت ىذه المحكمة دوف غيرىا بالفصؿ في دستوريػ ػػة الق ػ ػوانيف والموائػ ػػح
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دستور

وكاف الػنػص فػػي المادة  29مػف ىػػذا القانػوف عمى أف " تتولى المحكمة الرقابة القضائية عمى

دستورية القوانيف والموائح عمى الوجو التالي ( :أ)( ...ب) إذا دفع أحد الخصوـ أثناء نظر

أف الدفع
الدعوى أماـ إحدى المحاكـ بعدـ دستورية نص في قانوف أو الئحة ورأت المحكمة ّ
جدي أجمت نظر الدعوى وحددت لمف أثار الدفع ميعاد ال يجاوز ثالثة أشير لرفع الدعوى
ّ

بذلؾ أماـ المحكمة الدستورية العميا  ،فإذا لـ ترفع الدعوى في الميعاد اعػتػبر الدفع كأف لـ

يكف " مفاده أف الدفع بعدـ دستورية نص في قانوف أو الئحة غير متعمؽ بالنظاـ العاـ ومف ثـ

فال يجوز لصاحب الشأف إثارتو أماـ محكمة النػقض ما لـ يكف قد أبداه أماـ محكمة

الموضوع  ،وكاف البيف مف محاضر جمسات المحاكمة – عمى ما سمؼ – أف الطػاعف أو
المدافع عنو لـ يدفع أحدىما بعدـ دستورية أحكاـ القرار رقـ  125لسنة  2012سالؼ الذكر ،
فإف إبداء ىذا الدفع أماـ ىذه المحكمة – محكمة النػقض – يػكوف غير مقبوؿ .

(الطعن رقم  11804لسنة  82ق جمسة )2013 / 11 / 14
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دفاع
اإلخالل تحق الذفاع  .ها يْفرٍ

الموجـز
عدـ التزاـ المحكمة االستئنافية بإجراء تحقيؽ فى الجمسة  .إنما تبني قضائيا عمى

ما تسمعو مف الخصوـ وما تستخمصو مف األوراؽ  .حد ذلؾ ؟

دفاع الطاعف بإقامتو دعوى لـ يفصؿ فييا بعد إلثبات نيائية اإلق اررات الضريبية المقدمة

منو عف الفترة موضوع الفحص  .جوىري  .إغفاؿ الحكـ لو  .قصور واخالؿ بحؽ الدفاع .
عمة وأثر ذلؾ ؟

القاعدة
لما كاف األصؿ أف المحكمة االستئنافية ال تمزـ بإجراء تحقيؽ في الجمسة وانما تبني

قضاءىا عمى ما تسمعو مف الخصوـ وما تستخمصو مف األوراؽ  ،إال أف ىذا األصؿ مقيد بما

يجب عمييا مف مراعاة حقوؽ الدفاع طبقاً لما فرضتو المادة  1/413مف قانوف اإلجراءات
الجنائية  ،ولما كاف الثابت مف مدونات الحكـ المطعوف فيو أف الطاعف تمسؾ بدفاعو المبيف
فى وجو الطعف مف أنو قاـ برفع دعوى إلثبات نيائية اإلق اررات المقدمة منو عف الفترة موضوع

الفحص وقيدت برقـ  ...لسنة  ...مدني كمي حكومة ولـ يفصؿ فييا بعد  ،ولما كاف ىذا الدفاع

جوىرياً لتعمقو بالواقعة بما كاف يتعيف عمى المحكمة أف تحققو وتقسطو حقو  ،وتعنى بتمحيصو
بموغاً إلى غاية األمر فيو إال أنيا قعدت عف ذلؾ  ،واكتفت بقوليا إف األصوؿ والقواعد
القانونية الثابتة أف الجنائي يوقؼ المدني وليس العكس  ،وىى عبارة قاصرة ال يستقيـ بيا الرد

عمى ما أثاره الطاعف فى ىذا الصدد  ،فإف الحكـ يكوف قد تعيب فضالً عمى قصوره باإلخالؿ
بحؽ الطاعف فى الدفاع بما يبطمو ويوجب نقضو واإلعادة .

( الطعن رقم  7718لسنة  82ق جمسة ) 2013/12/24
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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دفوع
أوالً  :الدفع ببطالن القبض والتفتيش
الموجز
لمأمور الضبط القضائي القبض عمى المتيـ وتفتيشو نفاذاً لمحكـ الصادر قبمو بالحبس في
جريمة سرقة  .التزاـ الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر وقضاؤه برفض الدفع ببطالف القبض
والتفتيش  .صحيح  .أساس وعمة ذلؾ ؟
مثاؿ .

القاعدة
لما كاف الحكـ المطعوف فيو قد تناوؿ الدفع ببطالف القبض والتفتيش ورد عميو في

قولو  " :وحيث إنو عف الدفع ببطالف القبض والتفتيش النتفاء حالة التمبس فمردود عميو بأف
الثابت مف الشيادة الرسمية الصادرة مف جدوؿ الجنح في الجنحة رقـ  .....لسنة  .....قسـ
 .....أف المتيـ قد صدر ضده حكـ غيابي بجمسة  .....بالحبس لمدة ثالثة أشير مع الشغؿ

والنفاذ وقضي في معارضتو باعتبارىا كأف لـ تكف  ،ولما كاف الحكـ المشار إليو والصادر في

تمؾ الجنحة واجب النفاذ ومف ثـ يحؽ لمأمور الضبط القضائي القبض عميو وتفتيشو لتنفيذ ذلؾ

الحكـ  ،كما أسفر ذلؾ القبض عف قياـ المتيـ بالتخمي إرادياً عما يحممو مف مواد مخدرة عقب
القياـ بضبطو  ،فمف ثـ يكوف القبض والتفتيش قد جاء صحيحاً مما يكوف معو الدفع جدير
بالرفض "  .لما كاف ذلؾ  ،وكاف نص المادة  460إجراءات واف جعؿ العقوبة التنفيذية ال

تمحؽ غير الحكـ النيائي إال أنو استطرد معقباً بقولو  " :ما لـ يكف في القانوف نص عمى
خالؼ ذلؾ " ثـ أردؼ في المادة  463ببياف حاالت التنفيذ المؤقت الوجوبي ومف بينيا :
" األحكاـ الصادرة بالغرامة والمصاريؼ تكوف واجبة التنفيذ فو اًر ولو مع حصوؿ استئنافيا
وكذلؾ األحكاـ الصادرة بالحبس في سرقة  ، " ...ومؤدى ىذا النص في  -خصوص ىذا
الطعف  -أف الحكـ يكوف واجب التنفيذ طالما كاف الحكـ المراد تنفيذه صاد اًر بالحبس في سرقة
 -كما ىو الحاؿ في الدعوى الراىنة  -واذ كاف الحكـ المطعػوف فيو قد التزـ ىذا النظر في رده

دفوع
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عمى الدفع سالؼ الذكر  ،فإنو يكوف قد طبؽ صحيح القانوف ويضحى ما قاـ بو الضابط مف

قبض وتفتيش وما أسػفر عنو مف ضبط المخدر صحيحاً وتتوافر بو حالة التمبس كما ىي
معرفة في القانوف ،ويكوف ما يثيره الطاعف في ىذا الصدد غير سديد .

( الطعن رقم  4409لسنة  83ق جمسة ) 2013/11/6
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثاًيا ً  :الذفغ تؼذم الذضتْريح
الموجـز

ذلؾ ؟

الدفع بعدـ الدستورية  .وجوب أف يكوف منصباً عمى نص قانوني أو الئحة  .أساس
الدفع بعدـ دستورية التحريات  .عدـ التزاـ المحكمة بالرد عميو  .عمة ذلؾ ؟

القاعدة
لما كاف الثابت بمحضر جمسة المحاكمة أف المدافع عف الطاعف أثار دفعاً بعدـ
دستورية التحريات وكاف القانوف رقـ  48لسنة  1979بإصدار قانوف المحكمة الدستورية العميا

نص في المادة  29عمى أف تتولى ىذه المحكمة الرقابة القضائية عمى دستورية القوانيف
والموائح عمى الوجو التالي  ( :أ )  ( ....ب ) إذا دفع أحد الخصوـ أثناء نظر الدعوى أماـ

إحدى المحاكـ أو الييئات ذات االختصاص القضائي بعدـ دستورية نص في قانوف أو الئحة
ورأت المحكمة أو الييئات ذات االختصاص القضائي بعدـ دستورية نص في قانػوف أو الئحة

ورأت المحكمة أو الييئة أف الدفع جدي أجمت نظر الدعوى وحددت لمف أثار الدفع ميعاداً ال
يجاوز ثالثة شيور لرفع الدعوى بذلؾ أماـ المحكمة الدستورية العميا  ،فإذا لـ ترفع الدعوى في
الميعاد اعتبر الدفع كأف لـ يكف "  ،وكاف مفاد ىذا النص أنو لكي يصح ذلؾ الدفع يجب أف

يكوف منصباً عمى نص قانوني أو الئحة  ،أما واف الطاعف قد أرسؿ القوؿ بعدـ دستورية
التحريات وىو ما لـ ينصب عمى نص قانوني أو الئحة  ،ويكوف النعي عمى الحكـ في ىذا
الصدد عمى غير أساس مف القانوف وال تمتزـ المحكمة بالرد عميو  ،لما ىو مقرر مف أف
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دفوع

المحكمة ال تمتزـ بالرد عمى دفاع قانوني ظاىر البطالف .
( الطعن رقم  11711لسنة  82ق جمسة ) 2013 / 12 / 1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(ر)
رد

51

رد
الموجز
جزاء الرد  .يدور مع موجبو مف بقاء الماؿ المختمس أو المستولى عميو فى ذمة المتيـ

حتى الحكـ عميو  .عمة ذلؾ ؟

إضافة المحكمة الفوائد أو غرامات التأخير وقضائيا بالرد والغرامة عمى ىذا األساس رغـ

أف الماؿ المختمس والمستولى عميو محدداً منذ وقوع الجريمة وال يدخؿ فيو فوائد أو غرامات
تأخير سداده أو غيرىما  .خطأ في تطبيؽ القانوف  .أثر ذلؾ ؟

القاعدة
مف المقرر أف جزاء الرد يدور موجبو مف بقاء الماؿ في ذمة المتيـ باختالسو أو

االستيالء عميو حتى الحكـ عميو  ،إذ ىو بمثابة تعويض عيني لمدولة عف ماليا الذى أضاعو
المتيـ عمييا قصد بو إعادة الحاؿ إلى ما كانت عميو قبؿ الجريمة  .لما كاف ذلؾ  ،وكاف

الماؿ الذى اختمسو واستولى عميو الطاعف محدداً عمى وجو القطع منذ وقوع الجريمة ال يدخؿ
فيو فوائد تأخير سداده أو غرامات تأخير سداده أو غيرىما مما لـ يكف موجوداً  ،إذ ال كياف لو
وال يدخؿ فيو وال يعتبر منو ولـ يمحقو انتزاع  ،فإنو ما كاف لممحكمة حسبما يبيف مف مدونات

الحكـ المطعوف فيو – أف تضيؼ الفوائد أو غرامات التأخير – وتقضى بالرد والغرامة عمى ىذا

األساس أما وانيا قد فعمت فإنيا تكوف قد أخطأت في تطبيؽ القانوف  .لما كاف ما تقدـ  ،فإنو
يتعيف نقض الحكـ المطعوف فيو واإلعادة  ،وذلؾ دوف حاجة لبحث باقى أوجو الطعف .

( الطعن رقم  12109لسنة  82ق جمسة ) 2013/10/5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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سرقة

الوْجس

الشيء المتروؾ  .ىو الذي يستغني صاحبو عنو بإسقاط حيازتو وبنية إنياء ما لو مف

ممكية عميو  .االستيالء عميو  .ال جريمة فيو  .العبرة فى ذلؾ بواقع األمر مف جية المتخمي
وليس بما يدور فى خمد الجاني  .بحث ىذا الواقع  .موضوعي  .أساس ذلؾ ؟

سكوت المالؾ عف المطالبة بما لو أو قعوده عف السعي السترداده أو تحرير محض اًر
بذلؾ  .غير كاؼ العتبار الشئ مفقوداً  .وجوب أف يكوف تخميو عنو واضحاً مف عمؿ إيجابي

يقوـ بو مقروناً بقصد النزوؿ عنو .
مثاؿ .

القاػذج
لما كانت الموحات المعدنية محؿ جريمة السرقة ممموكة  ........وسرقت مف سيارتو ػ ػ ػ

كما أورد الحكـ المطعوف فيو ػ ػ ػ أي أنيا ممموكة لغير الطاعف وليست ماالً مباحاً أو متروكاً ،
إذ إف الشيء المتروؾ ىو الذي يستغني صاحبو عنو بإسقاط حيازتو وبنية إنياء ما كاف لو مف
ممكية عميو والى ذلؾ أشارت المادة  871مف القانوف المدني في فقرتيا األولى ػ ػ ػ يصبح

المنقوؿ ال مالؾ لو إذا تخمى عنو مالكو بقصد النزوؿ عف ممكيتو فيغدو بذلؾ وال مالؾ لو ػ ػ

فإذا استولى عميو أحد فال يعد سارقاً وال جريمة في االستيالء عميو ألنو أصبح غير ممموؾ
ألحد  ،والعبرة في ذلؾ بواقع األمر مف جية المتخمي وليس بما يدور في خمد الجاني  ،وىذا
الواقع يدخؿ تحريو واستقصاء حقيقتو في سمطة قاضى الموضوع الذى لو أف يبحث الظروؼ

التي يستفاد منيا أف الشيء متروؾ أو مفقود  ،وال يكفى العتبار الشيء مفقود أف يسكت
المالؾ عف المطالبة بو  ،أو أف يقعد عف السعي السترداده أو أف يحرر محض اًر بذلؾ  ،بؿ ال
بد أف يكوف تخميو واضحاً مف عمؿ إيجابي يقوـ بو مقروناً بقصد النزوؿ عنو  .لما كاف ذلؾ ،
وكاف الحكـ المطعوف فيو أثبت ركف االختالس في حؽ الطاعف وباقي المتييف وأف غرضيـ

انصرؼ إلى تممؾ الموحات المعدنية غشاً واستدؿ عمى ذلؾ استدالالً سائغاً ورد عمى ما ذىب
إليو الدفاع مف تبرير فعمة الطاعف  ،فإف ما يثيره الطاعف مف أف الماؿ المسروؽ ىو ماؿ

متروؾ ال يكوف سديداً .

( الطعن رقم  20627لسنة  5ق جمسة ) 2013/11/28
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شيك بدون رصيد
الوْجس
ورود عبارة عدـ وجود رصيد لمساحب أو عبارة غمؽ الحساب في إجابة البنؾ عند تقديـ

المستفيد لمشيؾ  .داللتو  :تخمؼ الرصيد  .أثر ذلؾ ؟

القاػذج
لما كاف الحكـ المطعوف فيو قد ّبيف واقعة الدعوى بما تتوافر بو كافة العناصر القانونية
لمجريمة التي داف الطاعنة بيا وأورد عمى ثبوتيا في حقيا أدلة مف شأنيا أف تؤدي إلى ما رتبو
الحكـ عمييا  ،وكانت عبارة عدـ وجود رصيد لمساحب التي استخمصيا الحكـ مف إجابة البنؾ

وعبارة غمؽ الحساب التي تست ند إلييا الطاعنة في أنيا كانت إجابة البنؾ عند تقديـ المستفيد
بالشيؾ إليو ىما عبارتاف يتالقياف في معنى واحد في الداللة عمى تخمؼ الرصيد  ،ومف ثـ فإف

ما تثيره الطاعنة مف قصور الحكـ في استظيار ركف عدـ وجود رصيد لمشيؾ يكوف في غير

محمو .

( الطعن رقم  3111لسنة  4ق جمسة ) 2013/10/28
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عقوبة
تطثيقِا
الموجـز
الغرامة المنصوص عمييا فى المادة  104عقوبات  .ماىيتيا ؟

الغرامة النسبية المقضي بيا عمى جممة متيميف فاعميف كانوا أو شركاء  .تضامنية بينيـ .

وجوب عدـ التنفيذ عمييـ جميعاً بأكثر مف مقدارىا المحدد بالحكـ  .أساس ذلؾ ؟
إنزاؿ الحكـ المطعوف فيو عقوبة الغرامة النسبية عمى كؿ مف المحكوـ عمييـ  .خطأ في
تطبيؽ القانوف  .أثر ذلؾ ؟

القاعدة
مف المقرر أف عقوبة الغرامة المنصوص عمييا في المادة  104مف قانوف العقوبات تعد

عقوبة تكميمية وىى مف الغرامات النسبية التى أشارت إلييا المادة  44منو واف كاف الشارع قد

ربط ليا حداً أدنى ال يقؿ عف ألفي جنيو وىو المبمغ الذى لـ يقض بو الحكـ  ،ولما كانت
المادة  44المذكورة قد نصت عمى أنو " إذا حكـ عمى جممة متيميف بحكـ واحد لجريمة واحدة
فاعميف كانوا أو شركاء فالغرامات يحكـ بيا عمى كؿ منيـ عمى انفراد خالفاً لمغ ػرامات النسبية
فإنيـ يكونوا متضامنيف في اإللزاـ بيا ما لـ ينص في الحكـ عمى خالؼ ذلؾ "  .وكاف إعماؿ

ىذا النص يوجب الحكـ عمى المتيميف معاً بيذه الغرامة متضامنيف وال يستطاع التنفيذ عمييـ
اء في ذلؾ أف يمزميـ الحكـ بيذا المقدار
جميعاً بأكثر مف مقدارىا المحدد في الحكـ سو ً

متضامنيف أو يخص كالً منيـ بنصيب منو  ،واذ كاف الحكـ المطعوف فيو قد أنزؿ عقوبة
امة النسبية عمى كؿ مف المحكوـ عمييـ فإنو يكوف معيباً بالخطأ في تطبيؽ القانوف  ،مما
الغر ّ
يتعيف معو نقضو في خصوص ما قضى بو مف تغريـ كؿ مف المتيميف مبمغ ألؼ جنيو

وتصحيحو بتغريـ الطاعنيف متضامنيف مبمغ ألؼ جنيو ورفض الطعف فيما عدا ذلؾ .

(الطعن رقم  742لسنة  78ق جمسة )2013 / 10 / 10
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مأمورو الضبط القضائي
سلطاتهم
الموجز
بحث الضابط في جيوب الشخص الغائب عف صوابو لجمع ما فييا وتعرفو عميو قبؿ

نقمو إلى المستشفى لعالجو  .جائز  .عمة ذلؾ ؟

التفات المحكمة عف الدفاع ظاىر البطالف  .ال عيب .
مثاؿ .

القاعدة
لما كاف الحكـ المطعوف فيو في معرض تحصيمو لواقعة الدعوى وأقواؿ ضابط الواقعة

أورد بما مفاده  " :أنو أثناء مروره بدائرة مركز  .....شاىد حادث طريؽ لدراجة بخارية وأف

سائقيا ممقى عمى األرض فاقداً لموعي وبو عدة إصابات مف جراء الحادث الذي تعرض لو
وبالبحث عف تحقيؽ شخصيتو ليتمكف مف نقمو لممستشفى إلسعافو عثر عمى المضبوطات "  .لما
كاف ذلؾ  ،وكاف مف المقرر أف ما يقوـ بو الضابط مف البحث في جيوب الشخص الغائب عف
صوابو قبؿ نقمو إلى المستشفى لجمع ما فييا وتعرفو عميو  ،ىذا اإلجراء ال مخالفة فيو لمقانوف

إذ ىو مف الواجبات التي تممييا الظروؼ عمى مف يقوـ بنقؿ المصاب  ،وليس مف شأنو أف

يكوف فيو اعتداء عمى حرية المريض أو المصاب الذي يقوـ بنقمو لممستشفى إلسعافو  ،فيو
بذلؾ ال يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع إلى اعتباره عمالً مف أعماؿ التحقيؽ  ،ويكوف
ما دفع بو الطاعف في ىذا الخصوص ال يعدو أف يكوف دفعاً ظاىر البطالف ال عمى المحكمة
إف ىى التفتت عنو ومف ثـ فإف ما ينعاه في ىذا الشأف يكوف غير سديد .

( الطعن رقم  5271لسنة  82ق جمسة ) 2013/10/8
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مصادرة
الوْجس
المصادرة في حكـ المادة  30عقوبات  .ماىيتيا ؟

النص في المادة  20مف القانوف رقـ  68لسنة  1976المعدؿ بالقانوف رقـ  15لسنة

 2002بشأف الرقابة عمى المعادف الثمينة واألحجار ذات القيمة عمى عقوبة المصادرة .
مفاده  :تقريرىا في جميع أحواؿ القضاء باإلدانة أو البراءة .

القاعدة
مف المقرر أف المصادرة في حكـ المادة  30مف قانوف العقوبات إجراء الغرض منو تمميؾ

الدولة أشياء مضبوطة ذات صمة بالجريمة جب اًر عف صاحبيا وبغير مقابؿ  ...وىى عقوبة
اختيارية تكميمية في الجنايات والجنح إال إذا نص القانوف عمى غير ذلؾ  ،وقد تكوف المصادرة

وجوبية يقتضييا النظاـ العاـ لتعمقيا بشيء خارج بطبيعتو عف دائرة التعامؿ  ،وىي عمى ىذا
االعتبار تدبير وقائي ال محيص عف اتخاذه في مواجية الكافة  ،واذ كاف النص في المادة 20

مف القانوف رقـ  68لسنة  1976المعدؿ بالقانوف رقـ  15لسنة  2002بشأف الرقابة عمى
المعادف الثمينة واألحجار ذات القيمة ينص عمى " مع عدـ اإلخالؿ بأية عقوبة أشد ينص

عمييا قانوف آخر  – 1 -:يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف سنة وبغرامة ال تقؿ عف عشرة آالؼ

جنيياً وال تجاوز خمسيف ألؼ جنيو أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف كؿ مف أحدث لغرض غير
مشروع بالمشغوالت بعد دمغيا تغيي اًر أو تعديالً يجعميا غير مطابقة لمعيار المدموغة بو أو

تعامؿ بيا مع ثبوت عممو بذلؾ  – 2 .يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف سنة وبغرامة ال تقؿ عف

عشرة آالؼ وال تجاوز خمسيف ألؼ جنيو كؿ مف دمغ ىذه المشغوالت بدمغات مزورة أو
بطريقة غير مشروعة وكذلؾ كؿ تاجر أو صانع باع ىذه المشغوالت أو عرضيا لمبيع أو
حازىا بقصد البيع مع ثبوت عممو بذلؾ  ...وفى جميع األحواؿ الواردة بالبنديف السابقيف تضبط

ىذه المشغوالت ويحكـ بمصادرتيا  " ..يدؿ عمى أف الشارع قد قصد مصادرة المشغوالت
الذىبية في جميع أحواؿ القضاء سواء باإلدانة أو البراءة .

( الطعن رقم  1151لسنة  78ق جمسة ) 2013 / 10 / 10
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معارضة
ًظرُا ّالحكن فيِا
الوْجس
ذلؾ ؟
ذلؾ ؟

الحكـ الصادر في غيبة المعارض في معارضتو  .عدـ جواز المعارضة فيو  .أساس
إغفاؿ الحكـ الصادر بعدـ جواز المعارضة بياف الواقعة وأدلة اإلدانة  .ال يعيبو  .عمة
مثاؿ .

القاعدة
لما كاف البيف مف مطالعة محاضر جمسات المحاكمة أماـ محكمة ثاني درجة أف الطاعف

لـ يحضر جمسة  2009/7/18المحددة لنظر استئنافو فصدر الحكـ فييا غيابياً بسقوط الحؽ
فى االستئناؼ  ،عارض فى ىذا الحكـ ولـ يحضر الطاعف بجمسة  2009/10/24التي
نظرت فييا المعارضة وىى الجمسة التى صدر فى ختاميا الحكـ باعتبار المعارضة االستئنافية

كأف لـ تكف  ،وعاود الطاعف المعارضة فى ىذا الحكـ األخير وبجمسة  2010/1/16قضت
المحكمة بعدـ جواز نظر المعارضة  .لما كاف ذلؾ  ،وكانت المادة  401مف قانوف اإلجراءات
الجنائية تنص عمى أف [ وال يقبؿ مف المعارض بأية حاؿ المعارضة فى الحكـ الصادر فى
غيبتو ] ولما كاف الطاعف قد حدد طعنو بطريؽ النقض عمى الحكـ الصادر بجمسة

 2010/1/16فى معارضتو االستئنافية الذى قضى بعدـ جوازىا  ،فإنو يكوف قد طبؽ القانوف

تطبيقاً سميماً واذ كاف الحكـ المطعوف فيو قد قضى بعدـ جواز المعارضة فإف ما ينعاه الطاعف
مف إغفالو بياف واقعة الدعوى وأدلة اإلدانة ال يكوف لو محؿ ألف ىذا البياف ال يكوف الزماً إال
بالنسبة ألحكاـ اإلدانة الصادرة فى موضوع الدعوى وال كذلؾ الحكـ المطعوف فيو الذى يدخؿ

فى عداد األحكاـ الشكمية فحسب  .لما كاف ذلؾ  ،وكاف الطعف بطريؽ النقض وارداً عمى
الحكـ الصادر فى المعارضة االستئنافية بتاريخ  2009/10/24الذي لـ يقرر الطاعف بالطعف
فيو فال يقبؿ منو أف يتعرض فى طعنو ليذا الحكـ .

( الطعن رقم  7924لسنة  4ق جمسة ) 2013/11/19
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نقض
أّالً  :التقرير تالطؼي ّإيذاع األضثاب
الوْجس
لمنائب العاـ ندب أحد رؤساء النيابة العامة لمقياـ بأعماؿ المحامي العاـ في الظروؼ التي

يقدرىا  .أساس وأثر ذلؾ ؟

تقرير رئيس نيابة قائـ بأعماؿ المحامي العاـ بالطعف بالنقض وتوقيعو عميو بما يفيد

ذلؾ  .صحيح  .اعتماد المحامي العاـ األوؿ لنيابة االستئناؼ ورقة أسباب الطعف المعدة مف
رئيس نيابة االستئناؼ والمذيمة باسمو  .أثره  :قبوؿ الطعف شكالً  .عمة ذلؾ ؟

القاعدة
لما كانت المادة  34مف القانوف رقـ  57لسنة  1959في شأف حاالت واجراءات الطعف

أماـ محكمة النقض المعدلة بالقانوف رقـ  74لسنة  2007الذي أقيـ الطعف في ظؿ سرياف

أحكامو ينص عمى أنو " إذا كاف الطعف مرفوعاً مف النيابة العامة فيجب أف يكوف التقرير
وأسباب الطعف موقعيف مف محاـ عاـ عمى األقؿ "  ،وكاف العمؿ بالنيابة العامة قد جرى عمى
إسناد أعماؿ المحامي العاـ إلى أحد رؤساء النيابة العامة في ظروؼ يقدرىا النائب العاـ الذي

لو ندبو لمقياـ بتمؾ األعماؿ فيكوف لو في ىذه الحالة جميع االختصاصات المخولة قانوناً
لممحامي العاـ بموجب قرار الندب وفقاً ألحكاـ الفقرة الثانية مف المادة  121مف قانوف السمطة
القضائية  ،وكاف عضو النيابة العامة المقرر بالطعف الماثؿ بدرجة رئيس نيابة وقائـ بأعماؿ

المحامي العاـ  ،وقد وقع عمى تقرير الطعف بما يفيد ذلؾ  ،وىو وثيقة رسمية لو حجيتو بما
دوف فيو  ،وليس في أوراؽ الطعف ما يناؿ مف تمؾ الحجية  ،فإف التقرير بالطعف يكوف قد تـ

صحيحاً لصدوره مف ذي صفة  .لما كاف ذلؾ  ،وكانت ورقة أسباب الطعف  ،واف أعدت مف
رئيس نيابة االستئناؼ الذي ذيميا باسمو ثالثياً  ،فإف اعتماد المحامي العاـ األوؿ لنيابة
االستئناؼ ػ ػ ػ ػ التابع ليا النيابة الكمية التي قرر رئيسيا بالطعف باعتباره القائـ بأعماؿ المحامي

العاـ ػ ػ ػ ػ يفيد إق ارره ليا والموافقة عمييا  ،فإف الطعف يكوف قد استوفػى أوضاع ػو الشكمي ػة المقػ ػررة
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( الطعن رقم  86772لسنة  76ق جمسة ) 2013/12/10
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثانيا  :التقرير بالطعن وإيداع األسباب  .ميعاده
الموجـز
التقرير بالطعف بالنقض وايداع األسباب بعد الميعاد  .أثره  :عدـ قبوؿ الطعف شكالً ولو
انقضت الدعوى الجنائية بمضى المدة  .عمة ذلؾ ؟

القاعدة
لما كاف الحكـ المطعوف فيو صدر بتاريخ  15مف فبراير سنة  2007ولـ يقرر الطاعف

بالطعف فيو بطريؽ النقض إال بتاريخ  19مف إبريؿ سنة  2007كما لـ يقدـ أسبابو إال بتاريخ

 21مف إبريؿ سنة  2007متجاو اًز بذلؾ ػ ػ ػ فى التقرير بالطعف وايداع األسباب ػ ػ ػ الميعاد
المنصوص عميو فى المادة  34مف القانوف رقـ  57لسنة  1959فى شأف حاالت واجراءات
الطعف أماـ محكمة النقض  ،فإنو يتعيف الحكـ بعدـ قبوؿ الطعف شكالً  ،وال يغير مف ىذا
النظر أف الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة لمرور أكثر مف ثالث سنوات مف تاريخ

ال
التقرير بالطعف وايداع أسبابو حتى تاريخ الجمسة المحددة لنظره إذ إف عدـ قبوؿ الطعف شك ً
يحوؿ دوف بحث ذلؾ  ،لما ىو مقرر مف أف مجاؿ بحث انقضاء الدعوى الجنائية يتأتى بعد

أف يتصؿ الطعف بمحكمة النقض اتصاالً صحيحاً بما يتيح ليا أف تتصدى لبحثو وابداء حكميا
فيو .

( الطعن رقم  25624لسنة  77ق جمسة ) 2013/12/3
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ثالثاً  :الصفة في الطعن
 -1الموجـز
طعف النيابة العامة عمى ما قضى بو الحكـ المطعوف فيو في الدعوى المدنية  .غير

مقبوؿ  .عمة ذلؾ ؟

القاعدة
لما كاف األصؿ أف الصفة ىى مناط الحؽ فى الطعف  ،وأف النيابة العامة سواء انتصبت

عف نفسيا أو قامت مقاـ غيرىا مف الخصوـ ال صفو ليا فى التحدث إال فى خصوص الدعوى

الجنائية وحدىا  ،ومف ثـ فإف طعنيا فيما قضى بو الحكـ المطعوف فيو فى الدعوى المدنية ال
يكوف مقبوالً .

( الطعن رقم  44784لسنة  76ق جمسة )2013 /12 / 1
سنة ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
ديسمبرػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
منػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
جلسةػ ػ ػ ػ ػ ػ1ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
ػػػػػػػػ
2013
 -2الموجـز
مناط حؽ الطعف  :أف يكوف الطاعف طرفاً في الحكـ النيائي الصادر مف محكمة آخر
درجة وأف يكوف الحكـ قد أضر بو  .ما لـ ينص القانوف عمى غير ذلؾ  .وجود مصمحة
قانونية لمطاعنيف في الطعف عمى الحكـ المطعوف فيو لعدـ قضائو بانقضاء الدعوى الجنائية
بوفاة المتيـ مورثيـ بالنسبة لعقوبة الرد  .غير قادح في ذلؾ  .تخمؼ شرط الصفة في الطعف

عنيـ  .ما داموا لـ يكونوا طرفاً في الحكـ المطعوف فيو  .أساس وأثر ذلؾ ؟
مثاؿ .

القاعدة
لما كانت النيابة العامة قدمت مورث الطاعنيف لمحاكمتو بجريمة التعدي عمى أرض

ممموكة لييئة األوقاؼ المصرية  ،فقضت محكمة أوؿ درجة بحبس المتيـ سنة مع الشغؿ
وغرامة ألؼ جنيو وبرد العقار المغتصب بما عسى أف يكوف عميو مف مباف  ،فاستأنؼ المتيـ

ىذا الحكـ وقضت المحكمة االستئنافية بقبوؿ االستئناؼ شكالً وانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة
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المتيـ مع التأييد لعقوبة رد العقار المغتصب بما عميو مف مباف  ،فقرر ورثػة المحكوـ عميو
بالطعف في ىذا الحكـ األخير بطريؽ النقض  .لما كاف ذلؾ  ،وكاف مف المبادئ األساسية في

العمـ الجنائػي أال تزر وازرة وزر أخرى فالجرائـ ال يؤخذ بجريرتيا غير جناتيا والعقوبة شخصية

محضة ال تنفذ إال في نفس مف أوقع القضاء عميو  ،وحكـ ىذا المبدأ أف اإلجراـ ال يحتمؿ
االستنابة في المحاكمة وأف العقاب ال يحتمؿ االستنابة في التنفيذ  .لما كاف ذلؾ  ،وكانت

المادة  211مف قانوف المرافعات وىى مف كميات القانوف بما نصت عميو مف عدـ جواز الطعف

في األحكاـ إال مف المحكوـ عميو وىو ال يكوف كذلؾ إال إذا كاف طرفاً في الخصومة وصدر
الحكـ عمى غير مصمحتو وىى واجبة اإلعماؿ في الطعف الماثؿ عمى اعتبار أنيا تقرر قاعدة
عامة تسرى عمى الحكـ المطعوف فيو  ،وكاف المستفاد مما تقدـ أف حؽ الطعف مناطو أف

يكوف الطاعف طرفاً في الحكـ النيائي الصادر مف محكمة آخر درجة وأف يكوف الحكـ قد
أضر بو وذلؾ ما لـ ينص القانوف عمى غير ذلؾ  ،وال يقدح في ذلؾ أف لمطاعنيف مصمحة

قانونية في الطعف بمقولة أف الحكـ المطعوف فيو لـ يقض بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة

المتيـ – مورثيـ – بالنسبة لعقوبة الرد  .لما كاف ذلؾ  ،وكاف الطاعنوف ال يماروف في أنيـ لـ
يكونوا طرفاً في الحكـ المطعوف فيو  ،ومف ثـ فإف شرط الصفة الواجب فى كؿ طعف يكوف قد
تخمؼ عنو ويكوف طعنيـ بيذه المثابة غير جائز  ،وال يغير مف ذلؾ وجود مصمحة ليـ فى
الطعف إذ الصفة تسبؽ المصمحة  ،فإذا انعدمت الصفة فال يقبؿ طعنيـ ولو كانت ليـ مصمحة

فيو  .لما كاف ما تقدـ  ،فإف الطعف يكوف غير جائز بما يفصح عف عدـ قبولو وىو ما يتعيف
التقرير بو مع مصادرة الكفالة وتغريـ الطاعنيف مبمغاً مساوياً لمبمغ الكفالة .

( الطعن رقم  5572لسنة  4ق جمسة ) 2013/ 12 / 18
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ

رابعا ً  :حاالت الطعن  .الخطأ في تطبيق القانون
الموجـز
إغفاؿ الحكـ الصادر ببراءة المطعوف ضده مف تيمة القتؿ العمد لوجود عاىة في عقمو

وقت ارتكابيا األمر بحجزه بإحدى المحاؿ المعدة لألمراض العقمية  .خطأ في تطبيؽ القانوف .
أساس وأثر ذلؾ ؟
مثاؿ .
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القاعدة
لما كاف البيف مف الحكـ المطعوف فيو أنو انتيى إلى تبرئة المطعوف ضده مف تيمة القتؿ

العمد مع سبؽ اإلصرار بسبب عاىة فى عقمو وقت ارتكابيا  .لما كاف ذلؾ  ،وكانت المادة

 342مف قانوف اإلجراءات الجنائية تنص عمى أف " إذا صدر أمر بأال وجو إلقامة الدعوى

الجنائية أو حكـ ببراءة المتيـ  ،وكاف ذلؾ بسبب عاىة فى عقمو تأمر الجية التى أصدرت

األمر أو الحكـ إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتيا الحبس بحجز المتيـ فى أحد المحاؿ

المعدة لألمراض العقمية إلى أف تأمر الجية التى أصدرت األمر أو الحكـ باإلفراج عنو  ،وذلؾ

بعد االطالع عمى تقرير مدير المحؿ وسماع أقواؿ النيابة العامة واجراء ما تراه لمتثبت مف أف
المتيـ قد عاد إلى رشده "  ،واذ كاف الحكـ المطعوف فيو عمى الرغـ مف قضائو ببراءة
المطعوف ضده مف التيمة المسندة إليو لـ يأمر بحجزه فى أحد المحاؿ المعدة لألمراض العقمية

تطبيقاً لما توجبو المادة المار ذكرىا  ،فإنو يكوف معيباً بالخطأ فى تطبيؽ القانوف بما يوجب
تصحيحو والقضاء بحجز المطعوف ضده فى أحد المحاؿ المعدة لألمراض العقمية إلى أف تأمر

محكمة الجنايات التى أصدرت الحكـ باإلفراج عنو .

( الطعن رقم  3153لسنة  78ق جمسة ) 2013/10/ 7
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
خامساً  :ما ال يجوز الطعن فيه من األحكام
1ــ الموجـز
القضاء بعدـ دستورية الفقرة األولى مف المادة  43مف قانوف الضريبة العامة عمى

المبيعات رقـ  11لسنة  .1991مقتضاه  :انتفاء صفة الجية الممثمة لمخزانة العامة في التدخؿ

في القضايا الخاصة بيذا الشأف أو الطعف عمى األحكاـ الصادرة فييا  .عمة وأثر ذلؾ ؟

قضاء محكمة أوؿ درجة بالعقوبة المقررة دوف التعويض وقضاء المحكمة االستئنافية

بإلغاء الحكـ والبراءة  .مؤداه  :عدـ اعتبار وزير المالية بصفتو طرفاً في الحكـ المطعوف فيو .
أثر ذلؾ ؟
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القاعدة
مف المقرر أف قضاء محكمة النقض قد جرى عمى اعتبار التعويضات المنصوص عمييا

فى القوانيف المتعمقة بالضرائب والرسوـ ىى مف قبيؿ العقوبات التكميمية التى تنطوى عمى

عنصر التعويض  ،وأجاز نظ اًر لتوافر ىذا العنصر تدخؿ الخزانة العامة أماـ المحكمة الجنائية

بطمب الحكـ بو ثـ الطعف فى الحكـ الذى يصدر بشأنو  ،إال أنو لما كانت المحكمة الدستورية

العميا قد قضت بتاريخ  2007/11/4فى الدعوى رقـ  9لسنة  28ؽ دستورية بعدـ دستورية

الفقرة األولى مف المادة  43مف قانوف الضريبة العامة عمى المبيعات رقـ  11لسنة  1991فيما

تضمنتو ( مف وجوب الحكـ عمى الفاعميف متضامنيف بتعويض ال يجاوز مثؿ الضريبة ) ومف

ثـ واعماالً ليذا القضاء فقد انتفت صفة الجية الممثمة لمخزانة العامة فى التدخؿ فى ىذه
القضايا أو الطعف عمى األحكاـ الصادرة بشأنيا  ،بعد أف أصبحت العقوبة المقررة لمجريمة ال
تنطوى عمى عنصر التعويض الذى كاف وارداً بيا بصريح المفظ  ،وبالتالى فقد انيار أساس
تدخميا فى ىذه القضايا وسمب منيا حؽ التدخؿ فييا بطمب الحكـ بالتعويض وامتنع عمى
المحاكـ الجنائية الحكـ بو مف تمقاء نفسيا بعد صدور حكـ المحكمة الدستورية العميا المار

بيانو  ،ومف ثـ يضحى الطعف بيذه المثابة غير جائز  .ىذا فضالً عف أنو لما كاف قضاء
محكمة أوؿ درجة قد اقتصر عمى الحكـ بالعقوبة المقررة لمجريمة  -والتى ال تتضمف عنصر
التعويض  -وقضت المحكمة االستئنافية بإلغاء ىذا الحكـ وبراءة المطعوف ضدىا  ،مما مفاده
أنو لـ يصدر مف محكمة أوؿ درجة قضاء بتعويض فى الدعوى ولـ تفصؿ محكمة ثانى درجة

ضمناً برفضو ومف ثـ فإف وزير المالية بصفتو ػ الطاعف ػ لـ يكف طرفاً فى الحكـ المطعوف فيو
وال يجوز لو تبعاً لذلؾ الطعف عميو بطريؽ النقض إعماالً لنص الفقرة الثالثة مف المادة  30مف
القانوف رقـ  57لسنة  1959بشأف حاالت واجراءات الطعف أماـ محكمة النقض .

( الطعن رقم  7428لسنة  4ق جمسة ) 2013/12/22
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
2ــ الموجز
الطعف بطريؽ النقض عمى األحكاـ الصادرة في مواد الجنح المعاقب عمييا بالغرامة التي

ال تجاوز عشريف ألؼ جنيو  .غير جائز  .أساس ذلؾ ؟
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كوف الجريمتيف المتيف ديف الطاعف بيما معاقب عمى أوالىما بالغرامة التي ال تزيد عمى

مائة جنيو ومعاقب عمى ثانييا بالغرامة التى ال تجاوز خمسة آالؼ جنيو  .أثره  :عدـ جواز
الطعف فييما بطريؽ النقض  .ال يغير مف ذلؾ تعدد عقوبة الغرامة بتعدد العماؿ  .عمة ذلؾ ؟

القاعدة
لما كانت الجرائـ التي ديف الطاعف بيا تطبيقاً ألحكاـ القانوف رقـ  12لسنة - 2013
عدا األخيرة منيا  -مخالفات وجنح ال ارتباط بينيما  ،معاقب عمى أوالىا بالغرامة التي ال تزيد
عمى مائة جنيو  ،ومعاقب عمى ثانييا بالغرامة التي ال تجاوز خمسة آالؼ جنيو  ،فإف ال ػػطعف

بػػطريؽ الػػنقض في كمتييما يكوف غير جائز عمالً بالفقرتيف األولى والرابعة مف المادة  30مف
القانوف رقـ  57لسنة  1959في شأف حاالت واجراءات الطعف أماـ محكمة النقض المعدلة

بالقانوف رقـ  74لسنة  2007والتي قصرت فقرتيا األولى الطعف عمى األحكاـ الصادرة في
الجنايات والجنح  ،واستثنت في فقرتيا الرابعة الجنح المعاقب عمييا بالغرامة وحدىا التي ال
تجاوز عشريف ألؼ جنيو بما ال يجوز الطعف في األحكاـ الصادرة فييا بطريؽ النقض  ،فإنو

يتعيف التقرير بعدـ قبوؿ طعف المحكوـ عميو في شأف تمؾ الجرائـ لعدـ جوازه  ،وال يغير مف

ذلؾ ما نص عميو المشرع مف تعدد عقوبة الغرامة بتعدد العماؿ إذ إنيا جرائـ ذات طابع خاص

تتميز عف غيرىا مف الجرائـ فإف أوجب الشارع عند تقدير العقوبة فييا أف تتعدد الغرامة بقدر

عدد العماؿ الذيف أجحفت المخالفة بحقوقيـ  ،وىذا التعدد ليس مف شأنو أف يغير مف نوع
الجريمة واعتبارىا مخالفة ال يجوز الطعف في الحكـ الصادر فييا بطريؽ النقض .

( الطعن رقم  5523لسنة  4ق جمسة ) 2013/12/24
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الموجز
بالعنة  .غير منتج في نفي مسئوليتو عف جريمة ىتؾ العرض  .عمة
مرض الطاعف
ّ
ذلؾ ؟
مثاؿ لتدليؿ سائغ لمتدليؿ عمى توافر الركف المادي لجريمة ىتؾ العرض بالقوة .

القاعدة
لما كاف الحكـ قد أثبت في حؽ الطاعف أنو حسر عف المجنى عمييما مالبسيما عنوةً
تحت التيديد بالضرب وأخذ يعبث بمواضع العفة فييما متحسساً صدرييما وفرجييما ووضع
قبمو بيف فخذي كؿ منيما  ،وىو ما يكفي لتوافر الركف المادي لمجريمة  ،فإف ما يثيره الطاعف

بالعنة يكوف غير منتج
مف استحالة حدوث الواقعة وما ثبت بالتقرير الطبي الشرعي مف مرضو ّ
في نفي مسئوليتو عف جريمة ىتؾ العرض التي دانو الحكـ بيا والتي تتوافر أركانيا ولو لـ
عنيف .
يحدث إيالج أو ترؾ الفعؿ أث اًر بالمجنى عمييما فيي إذاً يمكف أف تقع مف ّ

( الطعن رقم  892لسنة  83ق جمسة ) 2013 / 11 / 11
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