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   إجراءات ومحاكمات جزائية

- ٩ - 

  بإصدار١٩٦٠ لسنة ١٧قانون رقم 

  والمحاكمات الجزائيةجراءاتقانون اإل      
 

 نحن عبداهللا السالم الصباح أمير الكويت،

 بناء على عرض رئيس العدل،

 ،وبعد موافقة المجلس األعلى

 :اآلتيقررنا القانون 
 
 ١مادة 

 ويلغـى كـل مـا       ، والمحاكمات الجزائية المرافق لهذا القانون     جراءاتيعمل بقانون اإل  

 .يتعارض مع أحكامه

  

 ٢مادة 

  .١٩٦٠بتداء من أول نوفمبر سنة عدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعلى رئيس ال

                                   

  أمير الكويت

  عبداهللا السالم الصباح

  ـ ه١٣٧٩صدر في الثامن من ذى الحجة 

   م١٩٦٠" حزيران "  من يونيو الثاني: الموافق 
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   والمحاكمات الجزائيةجراءاتقانون اإل

  الباب األول

  أحكام تمهيدية

  الفصل األول

  القضائيالتنظيم 

  ١مادة 

 التـي   جـراءات للقواعـد واإل  اً  يجوز توقيع عقوبة جزائية إال بعد محاكمة تجرى وفق         ال

  .يقررها هذا القانون

  ٢مادة 

 فـي الحـدود     ، الجنايـات والجـنح    بارتكابالمحاكم الجزائية محاكمة المتهمين     تتولى  

  . المنصوص عليها فيهجراءاتلإلاً  وطبق،المنصوص عليها في هذا القانون

 ويتولى هذا القانون الخاص تنظيم المحاكم المختصة        ،أما المخالفات فيعينها قانون خاص     

  .ع في المحاكمة التي تتبجراءاتبنظرها وتحديد القواعد واإل

  ٣مادة 

  :المحاكم الجزائية على درجتين 

  . وهى محكمة الجنح ومحكمة الجنايات،محاكم الدرجة األولى :  أوالً

  . وهى محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة االستئناف العليا،المحاكم االستئنافية:  ثانياً

  ٤مادة 

 وتنظر في جميع قـضايا      ،تتألف محكمة الجنح من قاض واحد من قضاة المحكمة الكلية         

  .الجنح التي ترفع إليها
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  (*) ٥ مادة

 ال يجوز اسـتئنافه مـن    اً  الحكم الصادر في جنحة بالغرامة التي ال تجاوز أربعين دينار         

والحكم الصادر في جنحة بالبراءة يجوز اسـتئنافه        . المحكوم عليه ويجوز استئنافه من المدعي     

  .من المدعي

صادرة في الجنح تكون قابلة لالستئناف من المحكـوم عليـه           وما عدا ذلك من األحكام ال     

  .ومن المدعي

  

  ٦مادة 

 ،تنظر محكمة الجنح المستأنفة فيما يرفع إليها من استئناف األحكام الصادرة في الجـنح             

  .وتتألف هذه المحكمة من ثالثة من قضاة المحكمة الكلية

  ٧مادة 

 وتنظر فـي جميـع قـضايا        ، الكلية تتألف محكمة الجنايات من ثالثة من قضاة المحكمة       

  .الجنايات التي ترفع إليها

  ٨مادة 

األحكام الصادرة في الجنايات تكون جميعها قابلة لالستئناف من المحكوم عليـه ومـن              

  . وينظر االستئناف محكمة االستئناف العليا في دائرتها الجزائية،النيابة العامة

  

  
                                                           

  : وكان نصها قبل التعديل هو١٩٦١ لسنة ٣٠معدلة بالقانون رقم  (*)

يجـوز    وال ثمائة روبية يكون نهائيـاً    تجاوز ثال  ثة أشهر والغرامة التي ال    تزيد العقوبة المقررة لها على الحبس لمدة ثال        الحكم الصادر في جنحة ال    

  .استئنافه

  .وماعدا ذلك من الجنح تكون األحكام الصادرة فيها قابلة لالستئناف من المحكوم عليه ومن النيابة العامة

الحكم الصادر في جنحة بالغرامـة      " لنص على أن     فيما تضمنته من ا    ٧/٤/٢٠٠٩ دستوري بجلسة    ٤٣/٢٠٠٨ـ ثم قضى بعدم دستوريتها في الدعوى        

  ".يجوز استئنافه من المحكوم عليه ويجوز استئنافه من المدعى   التجاوز أربعين ديناراً التي ال
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   )**(٩ مادة

  .تحقيق والتصرف واالدعاء في الجناياتتتولى النيابة العامة سلطة ال

 ويتولى سلطة التحقيق والتصرف واالدعاء في الجنح محققون يعينون لهذا الغرض في            

لضباط الشرطة الذين يعيـنهم النظـام       اً   وتثبت صفة المحقق أيض    ،دائرة الشرطة واألمن العام   

   ". ٣٨"الداخلي المنصوص عليه في المادة 

امة أن تحيل أية جناية على المحققـين أو الـضباط فـي دائـرة           ومع هذا فإن للنيابة الع    

الشرطة لتحقيقها كما أن لرئيس دائرة الشرطة واألمن العام أن يعهد للنيابة العامـة بـالتحقيق                

  .والتصرف في أية جنحة إذا رأى من ظروفها أو أهميتها ما يتطلب ذلك

  ١٠مادة 

 أثناء مباشرة سلطاتهم المقـررة      ،المحققينللقضاة وللنائب العام وأعضاء النيابة العامة و      

  . أن يستعينوا بالسلطة العامة في تنفيذها، قانون آخرأيفي هذا القانون أو في 

  ١١مادة 

 لهـذا   على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقـاً            

  .ضيه ضرورة العملالقانون ولهم أن يستعملوا القوة في تنفيذها في حدود ما تقت

  ١٢مادة 

 اإلكـراه  سلطة قـضائية أن يـستخدم التعـذيب أو           ذي شخص   أليال يجوز لمحقق أو     

 إجـراءات  أثنـاء    ، به اإلدالء أو لمنعه من تقرير ما يريد        ،للحصول على أقوال متهم أو شاهد     

ـ          ،المحاكمة أو التحقيق أو التحري     للنـصوص  اً   وكل عمل من هذا القبيل يعاقب مرتكبـه طبق

  .المقررة في قانون الجزاء

                                                           
  .١٩٦١ لسنة ٣٠ رقممعدلة بالقانون  (**)
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  ١٣مادة 

على كل فرد أن يقدم لرجال التحقيق ورجال القضاء ما يطلبونه من مـساعدات ممكنـة                

أثناء مباشرتهم سلطتهم القانونية في القبض على المتهمين أو منعهم من الهرب أو منع ارتكاب               

  . الجرائم

 عوقب بالعقوبة المقـررة     ، العمل متنع أحد األفراد بغير عذر مقبول عن القيام بهذا        وإذا أ 

  .لذلك في قانون الجزاء

  ١٤مادة 

أقرب جهـة   اً   عليه أن يبلغ بذلك فور     ،علم بوقوعها   أو ،كل شخص شهد ارتكاب جريمة    

  . من جهات الشرطة أو التحقيق

 بعقوبة االمتناع عـن الـشهادة، وال        ، مماألة منه للمتهمين   ،متنع عن التبليغ  ويعاقب من أ  

 شخص له يد في ارتكاب هذه الجريمـة أو علـى أصـوله أو               ج أي م على زو  يجرى هذا الحك  

  .فروعه

  الثانيالفصل 

  األمر بالحضور

  ١٥مادة 

 للتحقيـق   للمحكمة أو المحقق أن يطلب حضور أي شخص أمامه إذا كان ذلك ضرورياً            

  .ه بأمر بالحضورإعالن ويكون ذلك ب،الذي يقوم به

  ١٦مادة 

عليـه مـن رئـيس      اً   موقع ،من نسختين اً  حضور محرر األمر بال إعالن  يجب أن يكون    

المحكمة أو المحقق ويعلن األمر بوساطة موظفي المحكمة أو رجال الـشرطة أو أي موظـف                

  .حكومي آخر يمنحه رئيس العدل هذا الحق
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  ١٧مادة 

 ويوقع على   ، وتسلم له صورة منه    ،يعلن األمر لشخص المكلف بالحضور إذا أمكن ذلك       

  . ى بالتسلمظهر الصورة األخر

إلى أحد  عالن  اإل فيكفي أن تسلم صورة      ،إقامتهوإذا لم يوجد المكلف بالحضور في محل        

  . ويوقع المتسلم على الصورة األخرى،أقاربه الذكور البالغين القاطنين معه

  (*)١٨مادة 

لشخص المكلف بالحضور أو ألحد أقاربه المقيمـين        عالن  اإل تسليم صورة     إذا لم يكن ممكناً    -أ

 لعدم وجود أحد منهم أو لرفضهم التسلم سلمت الصورة فـي اليـوم ذاتـه                إقامتهعه في محل    م

  . لمسئول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المكلف بالحضور

 ساعة مـن    ٢٤أن يوجه إلى المكلف بالحضور في موطنه خالل         عالن  باإل       وعلى القائم   

بالبريد يخطره فيـه أن الـصورة سـلمت لمخفـر             مسجالًاً  لشرطة كتاب تسليم الصورة لمخفر ا   

  .الشرطة

 جميع الخطوات التي اتخـذها      -وصورته  عالن  اإل في أصل    -       وعليه أن يبين في حينه      

   .اإلعالن إلجراء

للنيابة العامة أو االدعاء    عالن   تسلم صورة اإل    إذا لم يكن موطن المكلف بالحضور معلوماً       -ب

  . بحسب األحوالالعام 

  . يترتب البطالن على مخالفة أحكام هذه المادة-ج

  ١٩مادة 

عـالن  أن يرد إلى اآلمر صورته الموقع عليها ممن تسلم اإل         عالن  يجب على من قام باإل    

ومكانه وكيفيته وكل ما حدث بشأنه      عالن  موقع منه يبين فيه تاريخ اإل     إقرار   وعليها   ،أو الشهود 

  . مما يهم اآلمر معرفته

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ٧ رقممعدلة بالقانون  (*)
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  إلى أن يثبت ثبات  ويعتبر ما ورد به حجة في اإل،شهادة منهقرار ويعد هذا اإل

  .ما يخالفه

  ٢٠مادة 

 ما لم يـنص  ،جميع األوراقإعالن األمر بالحضور تسري على  إعالن  القواعد المتعلقة ب  

  .القانون على غير ذلك

  ٢١مادة 

 إصـدار  جـاز    ،إذا تخلف من صدر له أمر بالحضور عن الحضور في الموعد المحدد           

  . أو شاهداًاً  أو شاكي سواء كان متهماً،األمر بالقبض عليه

ويجوز للمحقق أن يطلب من المحكمة المختصة أن تحكم بمعاقبته عـن التخلـف عـن                

  .الحضور بعقوبة االمتناع عن الشهادة إذا كان شاهداً

  ٢٢مادة 

بناء علـى أمـر      متى حضر أمامه شخص سواء من تلقاء نفسه أو           ،للمحكمة أو المحقق  

 أن يطلب منه توقيـع تعهـد        ، وكان يرى لزوم استدعائه فيما بعد لمصلحة التحقيق        ،بالحضور

 فإذا تخلف عن الحضور في هذا الموعد سرت عليه أحكـام المـادة          ،بالحضور في موعد معين   

  .السابقة

  الفصل الثالث

   الوقائيةجراءاتاإل

  

  ٢٣مادة 

 تـصدر   ،لقانون لمنع وقوع الجرائم قبل ارتكابها      الوقائية هي أوامر وضعها ا     جراءاتاإل

ويقصد بهذه األوامر لفـت نظـر       . للقواعد المنصوص عليها في المواد التالية     اً  من المحاكم طبق  

شخص معين إلى ما يحوم حول سلوكه من شكوك وما يقوم ضده من شبهات،  وتحذيره مـن                  
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  . لتزام بعدم مخالفة القانون ودعوته إلى تغيير مسلكه واال،االستمرار في سلوكه المريب

ويترتب على مخالفة هذه األوامر تشديد الجزاء على ارتكاب أية جريمة تقع فـي المـدة          

  . لإلجراءالمحددة 

  وال يعتبر الشخص الذي تتخذ ضده مجرمـاً        ، عقوبات جنائية  جراءاتاإلوال تعتبر هذه    

  .جراءاتاإل ينص عليه في هذه  وال تجوز معاملته أية معاملة استثنائية عدا ماوال متهماً،

  ٢٤مادة 

 على متهم في جناية أو جنحة مـن شـأنها           باإلدانة الحكم   إصدارهايجوز للمحكمة عند    

 عدوانيـة يخـشى منهـا        أو ميوالً  إجرامية إذا تبين لها أن لديه اتجاهات        ، باألمن العام  اإلخالل

  : آلتية الوقائية اجراءاتاإل أن تأمر باتخاذ أحد ،اإلجرامعودته إلى 

  .  بتوقيع تعهد بدفع مبلغ معين إذا ارتكب جناية أو جنحة في مدة معينةإلزامه : أوالً

  . يضمن سداد المبلغ المعين  بتوقيع هذا التعهد وبأن يقدم كفيالًإلزامه : ثانياً

مـة   لقيامه بتعهده وتحدد المحك     بتوقيع هذا التعهد وبأن يودع المبلغ المعين ضماناً        إلزامه : ثالثاً

  .مدة التعهد بحيث ال تزيد على سنتين

  ٢٥مادة 

يجوز للمحكمة أن تستعمل السلطة المخولة لها في المادة السابقة في حالة ما إذا أصدرت               

 إجـراء  وذلك إذا وجدت أن ظروف الحال تستلزم اتخـاذ           ،الحكم بالبراءة في الدعوى األصلية    

  .إدانتهوقائي إزاء المتهم رغم عدم 

  (*)٢٦ مادة

يس الشرطة واألمن العام أن يطلب من النيابة العامة تقديم طلب مستقل إلى محكمـة               لرئ

 ضد الشخص   ٢٤ الوقائية المنصوص عليها في المادة       جراءاتاإلالجنايات الستصدار أمر بأحد     

  : د الشروط اآلتيةالذي يثبت لديه أن في سلوكه وفى ميوله ما ينذر بارتكاب الجرائم إذا توافر أح

                                                           
  .١٩٦١ لسنة ٣٠ رقممعدلة بالقانون  ٢٦ المادة (*)
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  .كون قد سبق الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة سنة أو بأشد من ذلك في أية جريمة أن ي- ١

بارتكاب إحدى جرائم االعتداء على النفس أو على المال ولكن          اً  جدياً   أن يكون قد اتهم اتهام     -٢

  . لم يحكم عليه بالعقوبة أو لم ترفع عليه الدعوى لعدم كفاية األدلة

 العامة اعتياده على ارتكاب جرائم االعتداء على الـنفس أو            عنه بالشهرة   أن يكون معلوماً   -٣

  . على المال

 إذا لم يكن صاحب مهنة أو عمل وليست لديه موارد مشروعة للعيش أو كان قد عرف عنه                  -٤

  .بالشهرة العامة كسب المال بوسائل غير مشروعة

  ٢٧مادة 

ـ          العاديـة لرفـع     ءاتجـرا لإلاً  الطلب المستقل باستصدار أمر وقائي يقدم للمحكمة طبق

 وعلى المحكمة أن تسمع أقـوال       العام أوراق التحريات التي تؤيده،     ويقدم معه النائب     ،الدعاوي

 الالزمة لتحقيق دفاع المدعي عليـه قبـل         جراءاتاإل وأن تباشر    ،النيابة العامة والمدعي عليه   

  . الموافقة على الطلب

من االطالع على التحريات المقدمة  إذا تبين لها    ،وللمحكمة أن ترفض الطلب دون تحقيق     

  .لها عدم ضرورة التعهد

  ٢٨مادة 

 أما األمر بتقديم الكفيل الشخصي أو بإيـداع         ،األمر بتوقيع التعهد ينفذ في جلسة صدوره      

  .الضمان المالي فتمنح المحكمة الشخص مهلة لتنفيذه إذا طلب ذلك

فتبدأ مـن   اً  ب منه التعهد محبوس    إال إذا كان المطلو    ، وتبدأ مدة التعهد من تاريخ توقيعه     

  . وقت انتهاء الحبس

بكفالة شخصية إذا كان المطلوب منه التعهـد نـاقص          اً  ويجب أن يكون التعهد مصحوب    

  .األهلية

  ٢٩مادة 

فيه وتراعـي فـي     اً  مبلغ التعهد الذي يصدر األمر الوقائي بتوقيعه يجب أال يكون مبالغ          
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  . تقديره مقدرة المتعهد وحالته

 التأمين إيداعفي طلب استبدال اً  بتقديم كفيل شخصي الحق دائم    بإلزامه األمر   ولمن صدر 

  .المالي بهذا االلتزام

  ٣٠مادة 

  .لمن دفعه إال أن يصدر حكم بمصادرتهاً مبلغ التأمين المالي يبقى ملك

 إال إذا صـدر منـه قبـل         ،عند انقضاء مدة التعهد   اً  ويجب رد المبلغ إلى من دفعه فور      

وفي هذه الحالة يجب على المحقـق أن يقـدم دون           .  بالتعهد إخالالًالمدة ما يعتبر    انقضاء هذه   

 المبلـغ حتـى     إيداعباستمرار  اً   لكي تصدر قرار   ،إلى المحكمة التي أمرت بالتعهد    اً  تأخير طلب 

 وينتهي أثر هذا القرار إذا تم هذا        ،يفصل في التحقيق الجاري بشأن التهمة المنسوبة إلى المتعهد        

 أو إذا تمت المحاكمة دون أن يصدر حكم بمصادرة          ، دون أن يقدم المتهم إلى المحاكمة      التحقيق

  .المبلغ

  ٣١مادة 

 أو إذا امتنع عـن تقـديم        ،إذا رفض الشخص توقيع التعهد أمام المحكمة التي أمرت به         

ر الكفيل الشخصي أو إيداع التأمين المالي في المهلة التي أعطتها له ووجدت المحكمة أنه ال عذ               

بوضع الشخص تحت   اً  منه أمر    فلها أن تلغي األمر بالتعهد وأن تصدر بدالً        ،له في هذا االمتناع   

  . رقابة الشرطة المدة التي تراها بحيث ال تزيد على المدة التي كانت مقررة للتعهد

 أو أن   ، فلها أن تعفيه من التعهـد      ،مقبولةاً  أما إذا رأت المحكمة أن لدى الشخص أعذار       

  .ه حسبما تراهتعدل شروط

  ٣٢مادة 

 إذا تغيرت الظروف التي استلزمته قبـل انتهـاء          ،للشخص الذي صدر ضده أمر وقائي     

 أو تعديل شروطه    ،إعفاءه منه في المدة الباقية    اً  للمحكمة التي أصدرته طالب   اً   أن يقدم تظلم   ،مدته

  .بما يتفق مع الظروف الجديدة
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  ٣٣مادة 

 ،ها بالحبس أو بأشد من ذلـك فـي مـدة التعهـد            إذا ارتكب المتعهد جريمة يعاقب علي     

 أن تلزمـه    ،عن الحكم عليه بعقوبة مشددة عن هذه الجريمة          فضالً ،فللمحكمة التي تحكم بإدانته   

 وإذا  ، وتسري على المبلغ الذي تلزمه بدفعه أحكام الغرامة        ،بدفع المبلغ المتعهد به أو بمبلغ أقل      

  . لمبلغللوفاء بهذا ااً وجد كفيل فإنه يكون ضامن

  .أو بعضه ،  فللمحكمة أن تأمر بمصادرته، كلهمالياًاً أما إذا كان المتعهد قد أودع تأمين

  ٣٤مادة 

إذا لم يثبت على المتعهد ارتكاب جريمة يعاقب عليها بالحبس أو بأشد من ذلك في مـدة                 

  .نتهت آثارهأ انقضى التعهد و،التعهد

  ٣٥مادة 

 إال إذا قام به سبب جديد       ،لى من انتهت مدة تعهده     ع وقائي بإجراءال يجوز إعادة األمر     

  . الوقائياإلجراءيستوجب اتخاذ 
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  الثانيالباب 

  التحريات والتحقيق االبتدائي

  ٣٦مادة 

 وله أن يقوم بالتحقيق في الجنح       ،يجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجنايات        

ا ما تقدم يكتفي في تقديم الـدعوى إلـى          وفيما عد . إذا وجد أن ظروفها أو أهميتها تستلزم ذلك       

ـ             ،المحكمة ألحكـام  اً   بتحريات رجال الشرطة ويقصد بالمحقق كل من ثبتت له هذه الصفة طبق

  ". ٩"المادة 

 وتكمل عنـد اللـزوم بالنـصوص الخاصـة          ،ويتبع في التحريات القواعد اآلتي ذكرها     

  . المحاكمةإجراءاتب

  ٣٧مادة 

البحث عن األدلة المادية والشفوية المتعلقة بالجريمـة        يجوز في التحريات وفي التحقيق      

 أية وسيلة أخرى إذا لـم تكـن فيهـا           إلى كما يجوز االلتجاء     ،بالوسائل التي نظمها هذا القانون    

  .  بحريات األفراد وحقوقهمإضرارمخالفة لآلداب أو 

 فـي    التحفظية المقيدة لحرية المتهم فال يجـوز، ال فـي التحريـات وال             جراءاتاإلأما  

 وبالقـدر الـذي تـستلزمه       ، القيام بها إال في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون          ،التحقيق

  .الضرورة

  

  (*) ٣٨المادة 

اً يباشر المحققون اختصاصاتهم في التحقيق االبتدائي المنصوص عليها في هذا الباب وفق           

  .للنظام الداخلي الذي يصدر به قرار من رئيس الشرطة واألمن العام

  

                                                           
  .١٩٦١ لسنة ٣٠ رقممعدلة بالقانون  )(*
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  الفصل األول

  التحريات بوساطة الشرطة

  ٣٩مادة 

 ، وتتولى إلى جانب ذلـك     ، المكلفة بحفظ النظام ومنع الجرائم     اإلداريةالشرطة هي الجهة    

  :  المهمات اآلتية ،لهذا القانوناً وطبق

 إجراء التحريات الالزمة للكشف عن الجرائم ومعرفة مرتكبيها وجمع كل ما يتعلق بهـا               - أوالً

  . مات الزمةمن معلو

  .  تنفيذ أوامر سلطات التحقيق والمحاكمة في كل ما يتعلق بالتحقيقات والمحاكمات- ثانياً

 تولي من ثبت له من رجال الشرطة صفة المحقق للتحقيق في األحوال التي ينص فيهـا                 - ثالثاً

  .القانون على ذلك

  

  (*)٤٠مادة 

ا أن تقـوم بفحـصها وجمـع        تختص الشرطة بتلقي البالغات عن جميع الجرائم وعليه       

في دفتر اً  ويقيد ملخص البالغ وتاريخه فور،التحري في محضر وإثباتهاالمعلومات المتعلقة بها   

  . يعد لذلك بمركز الشرطة

 النيابة العامـة    وإذا بلغ أحد رجال الشرطة أو علم بارتكاب جريمة فعليه أن يخطر فوراً            

 وأن ينتقل إلى المحل الذي وقع فيـه         ،الجريمةفي الجنايات ومحققي الشرطة في الجنح بوقوع        

 التـي   جراءاتباإل وضبط كل ما يتعلق بالجريمة ويفيد التحقيق وللقيام          ،الحادث للمحافظة عليه  

  .التحري في محضر جراءاتاإل وعليه أن يثبت جميع هذه ،تقتضيها الظروف

  

  ٤١مادة 

لمبلغين وله أن يـستدعي     يجب على رجل الشرطة أثناء قيامه بالتحري أن يسمع أقوال ا          
                                                           

  .١٩٦١ لسنة ٣٠ رقممعدلة بالقانون  ٤٠ المادة (*)
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 إلـزامهم  وال   ،ولكن ال يجوز له تحليفهم اليمـين      .  ويثبتها في محضره   ، ويسمع أقوالهم  ،الشهود

  . بالتوقيع على أقوالهم

 التي قامت بها الشرطة     جراءاتواإل جميع األعمال    التحريويجب أن يثبت في محاضر      

  .تؤد إلى نتائج أو لم جراءاتاإل سواء أدت هذه ،بشأن الحادث

  

  ٤٢مادة 

 ما يبديه المتهم من أقوال وما يتقدم بـه          التحرييثبت رجل الشرطة أثناء تحرير محضر       

 فلرجـل الـشرطة تدوينـه     ، بارتكاب جريمة  وإذا كانت أقوال المتهم تتضمن اعترافاً     . من دفاع 

  . ويحال المتهم إلى المحقق الستجوابه والتثبت من صحة هذا االعتراف،في محضرهاً مبدئي

  ٤٣ادة م

 أو حضر إلى محل الحادث والجريمـة        ، إذا شهد ارتكاب جناية أو جنحة      ،لرجل الشرطة 

  . أن يقوم بتفتيش المتهم أو مسكنه،ال تزال مشهودة

  ٤٤مادة 

 إذا وجد أن هناك ضرورة إلجراء تفتيش شخص         ،عند قيام أحد رجال الشرطة بالتحري     

 إذا تأكـد مـن أن       ،وللمحقـق . محقق يجب عليه أن يعرض التحريات على ال       ،أو مسكن معين  

 وعلى القائم بالتفتيش أن يعرض     ،إجرائه أن يأذن له كتابة في       ، بالتفتيش اإلذنالضرورة تقتضي   

  . المحضر ونتيجة التفتيش على المحقق بعد انتهائه مباشرة

ولرجل الشرطة حق ضبط المنقوالت المتعلقـة بالجريمـة أثنـاء إجـراء التفتـيش أو                

  .التحريات

  ٤٥ مادة

 أن يستعملوا وسائل البحث واالستقصاء التـي ال         ،لرجال الشرطة عند قيامهم بالتحريات    

 التحقيق إال إذا كانت له صـفة  إجراءات وليس ألحدهم مباشرة   ،تضر باألفراد وال تقيد حرياتهم    
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  . المحقق بموجب القانون

ضية معينة أو    بندب أحد رجال الشرطة لتحقيق ق       مكتوباً ويجوز للمحقق أن يصدر قراراً    

وفي هذه الحالة يكون لرجل الـشرطة المنـدوب سـلطة           . للقيام بعمل معين من أعمال التحقيق     

  . ويكون محضره محضر تحقيق،المحقق بالنسبة إلى تلك القضية أو هذا العمل

  (*)٤٦ مادة

محاضر التحري التي يحررها رجال الشرطة يجب عرضها علـى النيابـة العامـة أو               

  . سب األحوال للتصرف فيها ومباشرتها وعلى هؤالء التأكد من استيفائهامحققي الشرطة بح

  .أمام القضاءثبات وال يكون لهذه المحاضر حجية في اإل

  ٤٧مادة 

، أن  تحريات من الشرطة بـشأن حـادث معـين        للمحقق عندما يصله بالغ أو محضر       

  : هاما تقتضيه أهمية الجريمة وظروف ليتصرف على أحد األوجه اآلتية تبعاً

  .  إلى محل الحادث لمباشرة التحقيق بنفسه أو يباشره في أي مكان آخر  أن ينتقل فوراً-  أوالً

  .  بندب أحد رجال الشرطة للقيام بالتحقيق  أن يصدر أمراً-  ثانياً

  . لفتح التحقيق  أن يأمر الشرطة باالستمرار في تحرياتها إذا لم يجد داعياً-  ثالثاً

  ". ١٠٢" للقواعد المقررة في المادة  الدعوى إلى المحكمة ضد المتهم وفقاً  أن يرفع- رابعاً

  ".١٠٢"  للقواعد المقررة في المادة  بحفظ األوراق وفقاً أن يصدر قراراً- خامساً

  

                                                           
  .١٩٦١ لسنة ٣٠ رقممعدلة بالقانون  (*)
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  الثانيالفصل 

   التحفظيةجراءاتاإل

   القبض ـ١

  ٤٨مادة 

 بموجب أمر   ،محقق أمام المحكمة أو ال    ، ولو جبراً  ،وإحضارهالقبض هو ضبط الشخص     

  .  في الحاالت التي ينص عليها القانون، أو بغير أمر،صادر منه

 ويخول لمن وجه إليه سلطة القبض متـى         ،واألمر القانوني بالقبض يجب أن يكون كتابة      

 فال يجوز تنفيذه إال بحـضور اآلمـر وتحـت           الشفويأما األمر   .  للقانون  موافقاً كان صحيحاً 

  .مسئوليته

  ٤٩مادة 

قوم بتنفيذ القبض أن يستعمل القوة التي تلزم لتنفيذه والتغلب على كل مقاومة مـن               لمن ي 

 على أن القوة الجائز استعمالها ال يـصح أن تزيـد علـى مـا                ،جانب المقبوض عليه أو غيره    

 وال يجوز أن تؤدى إلى قتل شـخص إال إذا كـان             ،تستلزمه ضرورة منع المقاومة أو الهرب     

  .أو الحبس المؤبدباإلعدام ليها  في جريمة معاقب عمتهماً

  ٥٠مادة 

 وله  ،لمن يقوم بتنفيذ القبض أن يدخل مسكن الشخص المطلوب القبض عليه للبحث عنه            

  .  إذا وجدت قرائن قوية على أن المتهم قد اختبأ فيه، مسكن آخر لنفس الغرضأيأن يدخل 

ع التـسهيالت    أن يسمح بالدخول وأن يقدم جمي      ، أو من يوجد به    ،وعلى صاحب المسكن  

 فلمن يقوم بتنفيذ القبض     ، وإذا رفض أو قاوم    ،المعقولة إلجراء البحث عن المطلوب القبض عليه      

وإذا كان  . اقتحام المنزل أو المسكن عنوة واستخدام القوة في الحدود المرسومة في المادة السابقة            

  . تفتيش المساكنفي شأن " ٨٦" روعيت القواعد المقررة في المادة ،في المسكن نساء محجبات
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  ٥١مادة 

 لتجريده من األسـلحة وكـل مـا         لمن يقوم بتنفيذ القبض أن يفتش المقبوض عليه مبدئياً        

 وأن يضبط هذه األشياء ويسلمها مع       ،يحتمل أن يستعمله في المقاومة أو في إيذاء نفسه أو غيره          

  . المقبوض عليه إلى اآلمر بالقبض

ية على أشياء متعلقة بالجريمـة أو تفيـد فـي           وإذا عثر أثناء هذا التفتيش بصفة عرض      

  .  وأن يسلمها إلى اآلمر بالقبض فعليه أن يضبطها أيضاً،تحقيقها

  . وجب أن تقوم بتفتيشها امرأة،وإذا كان المقبوض عليه امرأة

  

  -:ـ القبض بمعرفة الشرطةأ 

  ٥٢مادة 

 كـان    إذا ،سمه وشخصيته وقف أى شخص ويطلب منه بيانات عن أ       لكل شرطي أن يست   

  .  للتحريات التي يقوم بهاذلك الزماً

وللشرطي أن يطلب من الشخص أن يصحبه إلى مركز الشرطة إذا رفض تقديم البيانات              

 أو إذا كانت هناك قرائن جدية تدل على         ،المطلوبة عن شخصيته أو إذا قدم بيانات غير صحيحة        

  .أنه ارتكب جناية أو جنحة

  ٥٣مادة 

  : لى األشخاص في الحاالت اآلتية يجوز لرجال الشرطة القبض ع

  .  للقانون طبقاًإصدارهإذا صدر لهم أمر كتابي صحيح بالقبض ممن يملك   : أوالً

  .إشرافه ممن يملكه فقاموا بتنفيذه في حضوره وتحت شفويإذا صدر لهم أمر  : ثانياً

لقواعد المقـررة    ل  طبقاً والنشر باعتباره هارباً  عالن  إذا طلب حضور شخص بوساطة اإل      : ثالثاً 

  .في هذا الشأن
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  ٥٤مادة 

  :         لرجال الشرطة حق القبض بدون أمر على المتهمين اآلتي ذكرهم 

  . من اتهم في جناية وقامت على اتهامه أدلة قوية:    أوالً 

 ،مقاومة الموظفين العامين أثناء قيامهم بـوظيفتهم      : من اتهم في جنحة من الجنح اآلتية         : ثانياً

 حمـل الـسالح المخـالف       ، الشديد التعدي ، النصب ، إخفاء األشياء المسروقة   ،قةالسر

  . للقانون

  . عليه ثم هرب أنه كان مقبوضاً جدياًكل شخص يشتبه فيه اشتباهاً:  ثالثاً

  

  ٥٥مادة 

في غير الجرائم السابقة يجوز لرجال الشرطة القبض بدون أمر على من اتهم بارتكـاب               

 إذا تأيد هذا االتهام بأدلة جدية وتوافرت في المتهم إحدى الحـاالت             ،سجنحة يعاقب عليها بالحب   

  : اآلتية 

  . أو لم تكن لديه وسيلة مشروعة لكسب العيش، معروفإقامةإذا لم يكن له محل  : أوالً

 وجوده أو وجدت دالئل قويـة علـى أنـه يحـاول             إلخفاءإذا تبين أنه يتخذ االحتياطات      :  ثانياً

  . الهرب

 عن شخصيته أو أعطـى   مقنعاًسمه وعنوانه فرفض أو لم يقدم بياناً  أ إعطاءإذا طلب منه    :  ثالثاً

 أو إذا طلب منه التوجه إلى مركز الـشرطة فـرفض دون             ، غير صحيحين   وعنواناً اسماً

  .مبرر

  ٥٦مادة 

  .لرجال الشرطة حق القبض بدون أمر على المتهمين في الجنح المشهودة

 أو إذا حضر إلى محـل       ،ارتكبت في حضور رجل الشرطة    وتعتبر الجريمة مشهودة إذا     

  .ارتكابها عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وكانت آثارها ونتائجها الزالت قاطعة بقرب وقوعها
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  ٥٧مادة 

  : لرجال الشرطة حق القبض في الحالتين اآلتيتين 

ـ          ،وجود شخص في حالة سكر بين      : أوالً  ان خطـراً   إذا كان غير قادر على العناية بنفسه أو ك

  . على غيره

 أو  ،وجود تجمهر أو مشادة أو مشاحنة وقع فيها سباب أو تهديد أو تعد يكـون جريمـة                 : ثانياً

  .ينذر بالتطور إلى اعتداء يكون جريمة ال يمكن منعها إال بالقبض

  ٥٨مادة 

  :  للفرد العادي الحق في القبض على المتهم في الحاالت اآلتية 

 لنص  المادة    لك أمر أو تكليف من رجال القضاء أو رجال التحقيق وفقاً          إذا صدر إليه بذ    : أوالً

١٣ .  

 والنـشر طبقـاً   عالن   بوساطة اإل  وإحضاره القبض عليه     ومطلوباً إذا كان المتهم هارباً    : ثانياً

  . للقواعد المقررة في هذا الشأن

  .  يعيد القبض عليه فله أن، ولكنه فر قانونياًإذا كان المتهم قد قبض عليه قبضاً :  ثالثاً

  .إذا ضبط المتهم والجريمة مشهودة:  بعاًرا

  

  ٥٩مادة 

 ،يجب على المسئول عن مركز الشرطة أن يثبت جميع حاالت القبض بـسجل المركـز              

ويعين فيه وقت بدء القبض وسببه ووقت انتهائه وتبلغ قائمة بهذه الحاالت إلى مـدير الـشرطة       

 جميع حـاالت    واإلخطاروائح واألوامر ويشمل التسجيل     والمحقق في مواعيد دورية تحددها الل     

 وسواء حصل القبض بمعرفة رجـال الـشرطة أو بمعرفـة            ، على أمر أو بدونه     بناء ،القبض

  .األفراد
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  (*)٦٠مادة 

يجب على رجال الشرطة إذا قبضوا على المتهم في الحاالت الـسابقة أو سـلم إلـيهم                 

  . لموه إلى المحقق أن يس، عليه بمعرفة أحد األفرادمقبوضاً

 مدة تزيد على أربعة أيام دون أمر        وال يجوز بأية حال أن يبقى المقبوض عليه محجوزاً        

  .كتابي من المحقق بحبسه احتياطياً

  ٦١مادة 

  إذا لم ير داعياً    ،يجوز للمحقق أن يخلى سبيل المتهم المقبوض عليه بتعهد أو بدون تعهد           

  . أصدر أمره بحبسه احتياطياً،بقاءه محبوساً أما إذا وجد أن الظروف تستلزم ،لحبسه

  

  : القبض بمعرفة المحققب ـ

  ٦٢مادة 

للمحقق أن يقبض أو يأمر بالقبض على المتهم الذي قامت على اتهامه دالئل جدية، ولـه                

  . في جميع الحاالت التي يثبت فيها هذا الحق لرجال الشرطةحق القبض أيضاً

  

  ٦٣مادة 

 عليه ممن أصـدره مـع بيـان          وموقعاً  ومؤرخاً ن مكتوباً كل أمر بالقبض يجب أن يكو     

 وسبب األمـر    ، وكل ما يلزم لتعيينه    إقامتهسم المطلوب القبض عليه ومحل       ويبين فيه أ   ،صفته

  . بالقبض

 وال يجوز تنفيذه بعد     ،وإذا لم ينفذ األمر خالل ثالثة أشهر من تاريخ صدوره فإنه يسقط           

   .ذلك إال إذا صدر أمر كتابي بتجديده

 وأن يطلعـه    ،وعلى القائم بتنفيذ أمر القبض أن يخطر به الشخص المطلوب القبض عليه           

                                                           
  .١٩٦٥ لسنة ٢٧ رقممعدلة بالقانون  (*)
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  .على نص األمر إذا طلب ذلك

  ٦٤مادة 

.  فلكل واحد منهم أن يقـوم بتنفيـذه        ،إذا وجه أمر القبض إلى رجال الشرطة دون تعيين        

وليس له أن يكلـف      ،وإذا نص في األمر على تكليف شرطي معين بتنفيذه فعليه أن ينفذه بنفسه            

  . غيره بذلك إال عند الضرورة وبتحويل مكتوب في ذيل األمر وموقع عليه منه

 أن يكلف بتنفيذ أمـر القـبض أحـد          ، في أحوال الضرورة أو االستعجال     ،ويجوز لآلمر 

 وال يجوز لهذا الـشخص أن يحـول         ،الموظفين العامين من غير رجال الشرطة أو أحد األفراد        

  . ال من األحوالاألمر على غيره بح

 جاز للجميع أو لبعضهم أو ألحدهم       ،وإذا وجه أمر القبض إلى أشخاص معينين متعددين       

  .تنفيذه

  ٦٥مادة 

 بالحضور  يجوز أن ينص في أمر القبض على إخالء سبيل المقبوض عليه إذا وقع تعهداً             

  .  بضمان يحدد في األمرمصحوباً

لوب القبض عليـه إذا قـدم لـه التعهـد           وعلى المكلف بتنفيذ األمر أن يخلى سبيل المط       

  . عليه ممن قام بالتنفيذ ويرسل التعهد إلى من أصدر األمر موقعاً،بشروطه التي حددها اآلمر

  ٦٦مادة 

على من يقوم بتنفيذ األمر بالقبض أن يحضر المقبوض عليه أمام اآلمر بالقبض دون أى               

  ".٦٠" مع مراعاة أحكام المادة السابقة والمادة ،تأخير

  ٦٧مادة 

أوامر القبض تكون نافذة في جميع أنحاء الكويت وتوابعها وعلى جميع السفن التي تحمل              

 ويجوز للمكلف   ، متى كانت صادرة من المحقق بشأن جريمة داخلة في اختصاصه          ،علم الكويت 

 على أن يعرضه على     ،بتنفيذ أمر القبض أن يقبض على المتهم خارج دائرة اختصاصه المحلي          
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ذي ضبط في دائرة اختصاصه فور القبض عليه للتثبت من أنه هو الشخص المطلوب              المحقق ال 

  .القبض عليه

 وللمحقق أن يرسل األمر بطريق البريد أو بأية طريقة أخرى إلى المحقق الـذي يـراد                

  . لكي يتولى تنفيذ األمر بنفسه أو يكلف غيره بتنفيذه،تنفيذ األمر في دائرة اختصاصه المحلي

  ٦٨مادة 

 وإخطـار صـاحب     ، ومدة سريانه  ،حكام الخاصة بالبيانات التي يتضمنها أمر القبض      األ

 وسريانه في جميع أنحاء الكويت وتوابعهـا وعلـى         ، ومن يقوم بتنفيذه   ،الشأن به واطالعه عليه   

 تسري على أوامر الحبس وأوامـر التفتـيش واألوامـر           ،جميع السفن التي تحمل علم الكويت     

  .لقانوناألخرى التي ينص عليها ا
  

  -:الحبس االحتياطي ـ ٢

  (*)٦٩مادة 

 لمنعه من الهـرب أو مـن        إذا رؤى أن مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطياً        

 لمدة ال تزيد على ثالثة أسابيع من تاريخ القـبض            جاز حبسه احتياطياً   ،التأثير في سير التحقيق   

  . عليه

 ،ذه المدة لتجديد الحبس االحتياطيويجب عرض المتهم على رئيس المحكمة قبل انتهاء ه      

 وأمر رئيس المحكمة بتجديد الحبس تحدد فيه مدة الحبس بحيث ال تزيد على خمسة عشر يومـاً   

  .في كل مرة يطلب فيها تجديد الحبس

  ٧٠مادة 

 لم يجز تجديد حبسه إال      ، مدة ستة شهور من تاريخ القبض عليه       إذا استمر المتهم محبوساً   

 وبعد سماع أقـوال المـتهم       ،ختصة بنظر الدعوى بناء على طلب المحقق      بأمر من المحكمة الم   

  . واالطالع على ما تم في التحقيق

  . كل مرةويكون أمر المحكمة بالتجديد لمدة ثالثين يوماً
                                                           

  .١٩٦٥ لسنة ٢٧ رقممعدلة بالقانون  ٦٩ المادة (*)
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  ٧١مادة 

 أما إذا صدر أمـر      ، قرار بالحبس أو بتجديده    أييجب أن تسمع أقوال المتهم قبل إصدار        

ب أن تسمع أقواله قبل مضي أربع وعشرين ساعة مـن تـاريخ             حبس ضد متهم هارب فإنه يج     

  .القبض عليه

  ٧٢مادة 

عن المتهم المحبوس متى وجد أن حبسه       باإلفراج    أن يصدر قراراً   ، في أي وقت   ،للمحقق

  .  وال يخشى هربه أو اختفاؤه، وأنه ال ضرر على التحقيق من إخالء سبيله،لم يعد له مبرر

تقديم تعهد بالحضور مصحوب بكفالة أو تأمين مـالي فـي           بعد  اإلفراج  ويجب أن يكون    

أو بالحبس المؤبد وفي غير هـذه الجـرائم يكـون التعهـد             باإلعدام  الجرائم التي يعاقب عليها     

  . بضمان أو بدونه حسبما تقتضيه ظروف القضيةبالحضور مصحوباً

  ٧٣مادة 

 إال   فانه ال يكون نافـذاً     ،ي بتقديم كفيل أو إيداع تأمين مال      مشروطاًاإلفراج  إذا كان قرار    

 أما إذا كان التعهد بدون      ،في التاريخ الذي يوقع فيه الكفيل تعهده أو الذي يودع فيه مبلغ التأمين            

  .ينفذ متى وقع المتهم التعهداإلفراج  فإن قرار ،ضمان

 ،نافذاًفراج   متى أصبح قرار اإل    ،بشرط التعهد بضمان أو بدونه    فراج  وعلى من أمر باإل   

وعلى ضابط السجن أن    .  سبيله إلخالءر األمر إلى ضابط السجن الذي يوجد به المتهم          أن يصد 

  . لسبب آخر ففي هذه الحالة يؤشر في األوراق بذلك ما لم يكن محبوساً،يخلى سبيله فوراً

  ٧٤مادة 

عن المتهم المحبوس ينص فيه على التزامه بالحضور في         فراج  التعهد الذي يوقع عند اإل    

 وبأن يدفع   ، وبمواظبته على ذلك كلما طلب منه الحضور       ،ان اللذين يبينهما المحقق   الزمان والمك 

  .  يعين في التعهد إذا أخل بهذا االلتزاممبلغاً

  .وتسري على هذا التعهد األحكام التي تسري على التعهد بالحضور بوجه عام
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  الفصل الثالث

  التحقيق االبتدائي

  ٧٥مادة 

 ولكل منهمـا    ، التحقيق االبتدائي  إجراءاتحضور جميع   للمتهم وللمجني عليه الحق في      

 وإذا كـان    ، وليس للمحامي أن يتكلم إال بإذن من المحقق        ،الحق في أن يستصحب معه محاميه     

  .  وجب على المحقق إحضاره أثناء التحقيق، عليه أو محبوساًالمتهم مقبوضاً

  .رياً إذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك أن يأمر بجعله س،ويجوز للمحقق

  -:ـ المعاينة واالنتقالأ 

  ٧٦مادة 

ينتقل المحقق إلى محل الحادث لمعاينته ووصف مكـان ارتكـاب الجريمـة وآثارهـا               

  .  للتحقيق ومفيداً كلما كان ذلك ممكناً،وظروفها المادية

 كلما كانت الجريمة ممـا      ،ويجب على المحقق أن ينتقل إلى محل الحادث فور علمه به          

  .وكانت قد أبلغت له عقب ارتكابها بزمن قصير ،يجب عليه تحقيقه

  

  -:ـ  األمر بتقديم شيءب 

  ٧٧مادة 

 أو أمتعـة أو      يحوز أوراقاً   معيناً إذا توافرت لدى المحقق أدلة أو قرائن على أن شخصاً         

  فإن له أن يـصدر أمـراً       ، آخر له عالقة بالجريمة التي يحقق فيها أو يفيد في تحقيقها           يءأي ش 

 بالطريقة التـي   ، أو تقديمه أو تمكين المحقق من االطالع عليه        يءتسليم ذلك الش  بتكليف الحائز ب  

 ويعلن األمر للمكلف بالطريقـة      ، وفي المكان والزمان المعينين في األمر الذي يصدره        ،يحددها

  . األمر بالحضورإعالن التي يقع بها 

قق أن يأمر بـإجراء      جاز للمح  ،وإذا لم ينفذ المكلف باألمر األمر المعلن إليه في موعده         

 لمصلحة  يءتفتيش أو ضبط أو أي عمل آخر من أعمال السلطة العامة لوضع يده على هذا الش               
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  . التحقيق

 أو أنه قـام     ،وإذا ثبت للمحقق أن الموجه إليه األمر قد امتنع عن تنفيذه بغير عذر مقبول             

كمة للحكم عليـه     جاز له أن يقدمه للمح     ، أو منع ضبطه   يء عمل يقصد به تهريب ذلك الش      بأي

  . في القضيةبعقوبة االمتناع عن الشهادة إذا لم يكن متهماً

  

  -:ـ التفتيشج 

  ٧٨مادة 

 وحرمة الشخص تحمي جسمه ومالبسه وما يوجد        ،لألشخاص ومساكنهم ورسائلهم حرمة   

 مستعمل أو معـد     ، حاجز بأيوحرمة المسكن تشمل كل مكان مسور أو محاط         . معه من أمتعة  

وحرمة الرسالة تمنع االطالع على الرسائل البريدية أو البرقية أو الهاتفيـة            . ىلالستعمال كمأو 

  .أثناء نقلها أو انتقالها من شخص إلى آخر

  ٧٩مادة 

 إال في األحوال التـي      ،ال يجوز تفتيش األشياء ذات الحرمة دون موافقة صاحب الشأن         

  . وبالشروط المقررة فيه،ينص عليها القانون

  ٨٠مادة 

 لضبط األشـياء  ،ش الشخص أو مسكنه أو رسائله بمعرفة المحقق أو بأمر منه        يجوز تفتي 

 متى استلزمت ذلك ضرورة التحقيق      ، أو تعلقت بها   ، أو نتجت عنها   ،التي استعملت في الجريمة   

  .ولم توجد وسيلة أخرى للحصول عليها

  ٨١مادة 

عه عن آثار أو    تفتيش الشخص يقع بالبحث عما يكون بجسمه أو مالبسه أو أمتعته التي م            

وقد يستلزم تفتيش الشخص القبض عليـه المـدة         . أشياء متعلقة بالجريمة أو الزمة للتحقيق فيها      
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ستعمال القوة في الحدود السابق بيانها فـي        فتيش بما يستتبع هذا التفتيش من أ      الالزمة إلجراء الت  

  ".٤٩" المادة 

  ٨٢مادة 

مرأة تندب لـذلك بمعرفـة المحقـق،        تفتيش النساء يجب في جميع األحوال أن تقوم به ا         

  .وكذلك يكون شهوده من النساء

  ٨٣مادة 

 ،تفتيش المساكن يكون بدخولها والبحث فيها عن شئ أو أثر يفيد التحقيق أو يلـزم لـه                

وللقائم بتفتيش المسكن أن يبحث عن األشياء المطلوب ضبطها فـي جميـع أجـزاء المـسكن                 

  .وملحقاته ومحتوياته

  ٨٤مادة 

 فللقائم بالتفتيش أن يضعهم تحت الحراسـة        ،شخاص داخل المحل أثناء تفتيشه    إذا وجد أ  

 وإذا قامت لديه قرائن جدية على       ،الالزمة إذا خشى قيامهم بعرقلة التفتيش أو تعطيله أو مقاومته         

 فله أن يفتـشه     ، مما يدور البحث عنه    أن أحد هؤالء األشخاص يخفى في جسمه أو مالبسه شيئاً         

  .فوراً

  ٨٥مادة 

 وال يجـوز    ، وبعد االستئذان ممن يشغلون المكان     ،تفتيش المساكن يجب أن يكون نهاراً     

 أو إذا وجد المحقق أن ظـروف        ، إال إذا كانت الجريمة مشهودة     ، أو بدون استئذان   ،الدخول ليالً 

  . االستعجال تستوجب ذلك

هل له   وأن يس  ،ويجب على صاحب المحل أو شاغله أن يمكن القائم بالتفتيش من الدخول           

 جاز للقائم بالتفتيش أن يقـتحم المـسكن وأن يـستعمل            ، فإذا رفض ذلك أو قاوم دخوله      ،مهمته

 ولو بكسر األبواب أو التسلق أو ما يماثل ذلك حسب ما تقتـضيه              ،وسائل القوة الالزمة للدخول   

  .ظروف الحال
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  ٨٦مادة 

 ،ال تفتيشهن  ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن و       ،إذا كان في المسكن نساء محجبات     

 وأن يمكنهن من االحتجاب أو     ،وجب على القائم بالتفتيش أن يراعى التقاليد المتبعة في معاملتهن         

  . وأن يمنحهن التسهيالت الالزمة لذلك مما ال يضر مصلحة التفتيش ونتيجته،مغادرة المسكن

  ٨٧مادة 

  . طبيعتهاتفتيش الرسائل يكون بضبطها واالطالع عليها بالوسائل التي تتالءم مع

 ، البريدية أو البرقيـة    ،وال يجوز للمحقق أن يندب غيره لالطالع على الرسائل المكتوبة         

 لضبط الرسالة المكتوبة وتسليمها لـه       ، أو ألحد رجال الشرطة    ، لمصلحة البريد  بل يصدر أمراً  

  . كما هي دون فضها أو االطالع على ما فيها

ضبوطة أو ترجمتها بكاتب التحقيـق أو       ويجوز للمحقق أن يستعين في فرز الرسائل الم       

  . على أن يكون ذلك كله بحضوره وتحت إشرافه،أحد رجال الشرطة أو المترجمين

أما المحادثات الهاتفية فيجوز للمحقق أن يكلف أحـد رجـال إدارة الهـاتف أو رجـال                 

 اضـحاً  و ويجب أن يتضمن األمر تحديـداً     .  وتسجيلها لنقل صيغتها إليه    ،الشرطة باالستماع لها  

 بحيث ال تستمر المراقبة أو االستماع مدة تزيـد          ، للمكالمة أو المكالمات المطلوب تسجيلها     دقيقاً

  .على ما تقتضيه ضرورة التحقيق

  ٨٨مادة 

 أن يستعين بمن تلزم له معـونتهم أثنـاء   - سواء كان المحقق أو غيره     -للقائم بالتفتيش   

 أو  ، أو الصناع أو غيرهم من ذوي المهـن        ،عامة سواء كانوا من رجال الشرطة ال      ،قيامه بتنفيذه 

  . ومسئوليتهإشرافه بشرط أن يكون قيامهم بعملهم في حضور القائم بالتفتيش وتحت ،الخبراء

  ٨٩مادة 

على القائم بالتفتيش أن يبحث عن األشياء أو اآلثار التي صدر أمر التفتيش بـشأنها دون                

 أو أشياء متعلقة بجريمة     ،تبر حيازتها جريمة  ولكن إذا ظهر له بصفة عرضية أشياء تع       . سواها
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 ويعرض المحضر واألشياء المـضبوطة      ، وجب عليه أن يضبطها ويثبتها في محضره       ،أخرى

  .على المحقق

  -:ـ ضبط األشياءد  

  ٩٠مادة 

 ال تتمتع بالحرمة إذا لم تكـن تابعـة للمـسكن أو             ، فيما عدا الرسائل   ،األموال المنقولة 

ق لزومها للتحقيق في قضية معينة أو التخاذ إجراء بـشأنها  فلـه أن    وإذا رأى المحق  . الشخص

  . بضبطها أو أن يضبطها بنفسه مستقالًيصدر أمراً

  ٩١مادة 

 للمادة   سواء عن طريق التفتيش أو عن طريق الضبط المستقل طبقاً          ،األشياء التي تضبط  

 والمكان الذي عثر عليها      يجب إثباتها في محضر يبين أوصافها وحالتها وكيفية ضبطها         ،السابقة

  . فيه وأقوال من ضبطت لديه أو من يقوم مقامه بشأنها

 وتلصق عليها ورقة تبين     ، تتناسب مع حجمها وطبيعتها    إحرازوتوضع المضبوطات في    

 قبـل   جراءاتاإلوتتم هذه   . تاريخ الضبط ومكانه وسببه والقضية المتعلقة بها وتوقيع من قام به          

  .  كلما كان ذلك ممكناً، به الضبطمغادرة المكان الذي حصل

 عليهـا ممـن      موقعاً ، بالمضبوطات ولمن ضبطت عنده األشياء الحق في أن يأخذ بياناً        

  .أجراه ومن الشهود إن وجدوا

  ٩٢مادة 

 ألمـر    سواء قدمها حائزها من تلقاء نفـسه أو تنفيـذاً          ،األشياء التي يطلع عليها المحقق    

 متـى وجـد أنهـا       ، بضبطها جوز للمحقق أن يصدر قراراً    ي " ٧٧" للمادة   أصدره المحقق طبقاً  

  .ضرورية للفصل في القضية التي يحقق فيها

  ٩٣مادة 

 على أن يلزم بسدادها من يصدر ،نفقات صيانة األشياء المضبوطة تدفع من خزانة الدولة    
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  . األمر بتسليم المضبوطات إليه أو من تلزمه المحكمة بذلك

 أو أن نفقات صيانتها باهظة أو       ،المضبوطة معرضة للتلف  وإذا تبين للمحقق أن األشياء      

 ويحل الثمن محلها فيمـا      ، ثمنها في خزانة المحكمة    وإيداع جاز له بيعها     ،ال تتناسب مع قيمتها   

  .يتعلق بأحكام الضبط

  ٩٤مادة 

تبقى األشياء التي صدر قرار بضبطها مضبوطة طالما كانت الزمة للتحقيق أو للفـصل              

 سـواء كـان     ، له اعتراض على ضبط األشياء أو على بقائهـا مـضبوطة           ولمن. في القضية 

 إلـى رئـيس      أن يرفع تظلمـاً    ، آخر   أو كان شخصاً    يءالمعترض هو من ضبط لديه هذا الش      

  . المحكمة الكلية أو من يقوم مقامه

ويفصل رئيس المحكمة في هذا االعتراض بعد االطالع على أوراق التحقيـق وسـماع              

  .أقوال المتظلم

  ٩٥دة ما

إذا وجد المحقق أن األشياء المضبوطة غير الزمة للتحقيق أو للفصل في القضية،  فلـه                

 فإذا قـام شـك      ، لمن ضبطت لديه أو لمن يرى أن له الحق في حيازتها           أن يأمر بتسليمها فوراً   

 عرض المحقق األمر على رئيس المحكمة الكلية أو من يقوم مقامه للفصل     ،فيمن له حق الحيازة   

  . فيه

 بناء على طلب المحقق أو بناء على تظلم من          ،ولرئيس المحكمة متى عرض عليه األمر     

 وبعد أن يسمع أقوال ذوي الشأن أن يأمر برد الشئ لصاحب، الحق في حيازته ما                ،أحد األفراد 

لم يكن في ذلك مساس بأصل الملكية أو بالقضية التي يجري تحقيقها  أما إذا وجد أن الفصل في   

 فعليه أن   ،ة يقتضي التعرض للملكية أو لموضوع القضية التي يجري بشأنها التحقيق          هذه المسأل 

  .يأمر بعرض المسألة على المحكمة المدنية المختصة أو على محكمة الموضوع بحسب األحوال

  ٩٦مادة 

 جـاز للمحقـق أو      ،إذا كان الشئ المضبوط لم يعرف له صاحب ولم يطالب بـه أحـد             
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 فيـه بالحـضور      وتطالب من يدعي حقاً    ،عنه بالطريقة التي تراها   ن  عالللمحكمة أن تأمر باإل   

  .وتقديم ما يؤيد طلباته

  ٩٧مادة 

إذا لم تحكم محكمة الموضوع بمصادرة األشياء المضبوطة أو بردها إلى شخص معـين              

 وجب على المحقق بمجرد الفصل النهائي في القضية أن يأمر بتـسليمها             ،غير من ضبطت لديه   

  . ديهإلى من ضبطت ل

 ولم يطالب بذلك أحد في ظرف سنة        ،وإذا لم يمكن تسليم األشياء إلى صاحب الحق فيها        

  . للدولة فإن هذه األشياء تصبح ملكاً،واحدة من انتهاء القضية

  -:استجواب المتهم وسماع الشهودهـ ـ 

  ٩٨مادة 

 عن  ه شفوياً  التحقيق أن يسأل   إجراءات فعلى المحقق قبل البدء في       ،إذا كان المتهم حاضراً   

  . التهمة الموجهة إليه

 اثبت اعترافه في محضر التحقيـق       ، في أي وقت   ،فإذا اعترف المتهم بارتكاب الجريمة    

 بعد سماع شـهود      وجب استجوابه تفصيلياً   ،وإذا أنكر المتهم  . فور صدوره ونوقش فيه تفصيلياً    

محضر عجزه عن التوقيع أو      ويوقع المتهم على أقواله بعد تالوتها عليه أو يثبت في ال           ،ثباتاإل

  . امتناعه عنه

 أو أن يطلب تأجيل االستجواب لحين حـضور محاميـه،  أو             ،وللمتهم أن يرفض الكالم   

  . ضدهاإلكراه أو اإلغراء وال استعمال أي وسائل ، وال يجوز تحليفه اليمين،ألي وقت آخر

 وأن يطلـب    ،اتثب وأن يناقش شهود اإل    ،وللمتهم في كل وقت أن يبدى ما لديه من دفاع         

 وتثبـت طلباتـه ودفاعـه فـي         ، التحقيـق  إجراءات من   إجراء أي أو اتخاذ    ،سماع شهود نفي  

  .المحضر

  ٩٩مادة 

 سواء كان استدعاؤهم بمعرفته أو بمعرفة الـشاكي  ،ثباتعلى المحقق أن يسمع شهود اإل    
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متهم سماعهم   شهود النفي الذين يطلب ال      وأن يسمع أيضاً   ،أو كانوا قد حضروا من تلقاء أنفسهم      

  . متى كانت لشهادتهم فائدة للتحقيق

 أن يناقشوا الشهود إذا كانت هذه المناقشة تفيـد         وللخصوم أيضاً  ،وله أن يناقش كل شاهد    

 وكذلك فـي رفـض      ، شاهد ال فائدة من سماعه     أيوللمحقق الكلمة النهائية في رفض      . التحقيق

  . قيقتوجيه أي سؤال غير منتج أو ال عالقة له بموضوع التح

 وعليه أن يجيب على كـل  ،يجب على كل شاهد الحضور كلما دعي لذلك بوجه رسمي     و

  . في أقواله وأميناً وأن يكون صادقاً، وأن يحلف اليمين،ما يوجه إليه من أسئلة

  -:ـ الخبراءو 

  ١٠٠مادة 

 إبداء الـرأي فـي مـسألة    ،للمحقق أن يطلب من أي شخص له خبرة فنية في أية ناحية    

  . بعد حلف اليمين،لتحقيقمتعلقة با

  ١٠١مادة 

 من خبير آخر بصفة      ولكل من الخصوم أن يقدم تقريراً      ،يجب أن يقدم الخبير رأيه كتابة     

  .استشارية

  -:التصرف في التحقيق -ز

  ١٠٢مادة 

 إذا وجد أن هناك جريمة يجب تقديمها للمحاكمـة،  وأن            ،على المحقق بعد إتمام التحقيق    

  .  أن يقدمه إلى المحكمة المختصة لمحاكمته،األدلة ضد المتهم كافية

 بحفظ   فله أن يصدر قراراً    ، أو أن األدلة عليه غير كافية      ،أما إذا وجد أن المتهم لم يعرف      

 إذا كانت الوقائع المنـسوبة إلـى المـتهم ال            بحفظ التحقيق نهائياً   ويصدر قراراً . التحقيق مؤقتاً 

  . رف في التحقيق في الحالتين للخصومويعلن قرار التص. صحة لها أو ال جريمة فيها

 للمحقق إال إذا كان مـن أعـضاء         ، بالنسبة إلى الجنايات   ،وال تثبت سلطة التصرف هذه    

ويحدد النائب العام بقرار منه السلطة التي يخولها في هذا الصدد ألعضاء النيابة             . النيابة العامة 

  .العامة على مختلف درجاتهم
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  (*)١٠٣مادة 

ق يترتب عليه وقف السير في الدعوى ووقف التحقيق إلـى أن تظهـر              قرار حفظ التحقي  

  .أدلة جديدة تستوجب إعادة فتح التحقيق وإكماله

  (**)١٠٤مادة 

 ولـو كانـت هنـاك        بحفظ التحقيق نهائياً   لرئيس الشرطة واألمن العام أن يصدر قراراً      

  .ا يبرر هذا التصرفجريمة وكانت األدلة كافية إذا وجد في تفاهة الجريمة أو في ظروفها م

  )***( مكررا ١٠٤مادة 

 الـتظلم مـن      من ورثته وإن لم يدع مدنياً      وألييجوز للمجني عليه في جناية أو جنحة        

ه أو علمه بقرار    إعالن خالل شهرين  من تاريخ       ،قرارات الحفظ المشار إليها في المواد السابقة      

  .نفة بحسب األحوال وذلك أمام محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأ،الحفظ

وتفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في التظلم خالل ثالثين يومـا مـن تـاريخ                       

 ولها قبل إصدار قرارها سماع أقوال مـن تـرى           ،تقديمه بقرار ال يقبل الطعن فيه بأي طريق       

سـتكمال  لزوم سماع أقواله أو تكليف جهة التحقيق المختصة باستيفاء أي نقص في التحقيق أو ا              

  . األوراق

 تقدم القضية إلى المحكمة المختصة خالل عشرة أيـام          موضوعاًوفي حالة قبول التظلم     

  . من تاريخ إعادة األوراق إلى الجهة التي أصدرت القرار المتظلم منه

  .وفي جميع األحوال يكون القرار الصادر في التظلم مسبباً        

 ال يعرف فيها    والتيبشأنها قرارات بالحفظ    وعلى جهة التحقيق عرض القضايا الصادر       

                                                           
  .١٩٦١ لسنة ٣٠ رقممعدلة بالقانون (*)

  .١٩٦١ لسنة ٣٠ رقمن معدلة بالقانو(**)
يجوز للمجني عليه في جناية أو جنحة وألي        :  وكان نصها قبل التعديل      ٢٠٠٣ لسنة   ٧٤ ومعدلة بالقانون رقم     ١٩٩٦لسنة  " ٦"مضافة بالقانون رقم     (***)

 ،ه أو علمه بقرار الحفـظ      تاريخ إعالن  ، خالل عشرين يوماً من     التظلم من قرارات الحفظ المشار إليها في المواد السابقة         من ورثته وإن لم يدع مدنياً     

  .وذلك أمام محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة بحسب األحوال

 ولها قبل إصدار قرارها     ، من تاريخ تقديمه بقرار ال يقبل الطعن فيه بأي طريق          وتفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في التظلم خالل ثالثين يوماً           

  .زوم سماع أقواله أو تكليف جهة التحقيق المختصة باستيفاء أي نقص في التحقيق أو استكمال األوراقسماع أقوال من ترى ل

 تقدم القضية إلى المحكمة المختصة خالل عشرة أيام من تاريخ إعادة األوراق إلى الجهة التي أصدرت القرار المـتظلم                    موضوعاًوفي حالة قبول التظلم     

  .قرار الصادر في التظلم مسبباًوفي جميع األحوال يكون ال. منه
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 لألوضـاع المنـصوص      وذلك وفقاً  ، عليه أو ورثته على المحكمة المختصة للنظر فيها        المجني

  .عليها بالفقرات السابقة

  الباب الثالث

  المحاكمــة

  الفصل األول

  الخصوم

  (*)١٠٥مادة 

عقوبـة علـى المتهمـين      تتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى الجزائية بطلب توقيـع ال         

  .  للشروط المنصوص عليها في هذا القانون وطبقاًجراءاتلإل بالجنايات وفقاً

ويتولى المحققون مباشرة الدعوى الجزائية بطلب توقيع العقوبة على المتهمين في الجنح التـي              

  . للمادة التاسعةتولوا التحقيق والتصرف فيها وفقاً

  *)*(١٠٦مادة 

رة الدعوى بطلب توقيع العقوبة على المتهمين في جميع الجـرائم           يتولى المحققون مباش  

 للشروط  وذلك طبقاً ) ٩( للفقرة الثانية    التي يملكون فيها سلطة التحقيق والتصرف واالدعاء وفقاً       

  . المنصوص عليها في هذا القانونجراءاتواإل

  *)**(١٠٧مادة 

  .قيق والتصرف االتهام في الدعوى الجزائية من باشر التحإجراءاتيتولى 

  )****(١٠٨مادة 

  )ملغاة ( 

                                                           
  .١٩٦١ لسنة ٣٠ رقممعدلة بالقانون  (*)

  .١٩٦١ لسنة ٣٠ رقممعدلة بالقانون  (**)
  .١٩٦١ لسنة ٣٠ رقممعدلة بالقانون  (***)

  . بشأن قانون تنظيم القضاء١٩٩٠ لسنة ٢٣ملغاة بالقانون ) ١٠٨( المادة (****)
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  ١٠٩مادة 

على شكوى المجني عليه في الجرائم اآلتية ال يجوز رفع الدعوى الجزائية إال بناء  :  

  .  جرائم السب والقذف وإفشاء األسرار- أوالً

  .  جريمة الزنا- ثانياً

  . اإلناث جرائم خطف - ثالثاً

 إذا كان المجني عليه مـن أصـول         ،لنصب وخيانة األمانة   جرائم السرقة واالبتزاز وا    - رابعاً

  . الجاني أو فروعه أو كان زوجه

 فإذا تعذر   ، كان لوليه الشرعي أن يقدم الشكوى نيابة عنه        ،وإذا كان المجني عليه قاصراً    

  .ذلك حل النائب العام محل الولي في هذا الصدد

  ١١٠مادة 

 عـن    خاصاً  ويعتبر العدول عفواً   ،لك أو الشكوى حق العدول عن ذ      اإلذنلمن صدر منه    

  .المتهم وتسرى عليه أحكامه

  ١١١مادة 

يجوز لكل من أصابه ضرر بسبب الجريمة أن يرفع دعوى بحقه المدني أمام المحكمـة               

 ويكون لـه    ، في أية حالة كانت عليها الدعوى إلى أن تتم المرافعة          ،التي تنظر الدعوى الجزائية   

  . نضم في الدعوى الجزائية إذا كان غيره هو الذي رفعهافي هذه الحالة صفة المدعي الم

 ،ويجوز للمدعي المدني أن يطالب بحقه أثناء التحقيق االبتدائي بطلب يقدمـه للمحقـق             

  .ويعامل كطرف مدع أثناء التحقيق

  ١١٢مادة 

يجوز للمدعي بحقوق مدنية أن يدخل المسئول عن الحقوق المدنية في الـدعوى التـي               

 ويجوز للمسئول عن الحقوق المدنية أن       ،محكمة الجزائية أو في التحقيق االبتدائي     يرفعها أمام ال  

 ولـو   ، الجزائية في مرحلة المحاكمة أو في مرحلة التحقيق        جراءاتاإليتدخل من تلقاء نفسه في      
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  . مدنيلم يكن هناك إدعاء 

لـدعوى   للمتهم فـي ا     منضماً  خصماً ، في الحالتين  ،ويعتبر المسئول عن الحقوق المدنية    

  .الجزائية

  ١١٣مادة 

تفصل المحكمة الجزائية في نفس الحكم الذي تصدره في الدعوى الجزائية في طلبـات              

  . التعويض المقدمة لها من الخصوم

 إذا وجدت أن الحكم في الدعوى المدنية مع الدعوى الجزائيـة            ،ولكن للمحكمة الجزائية  

صل بين الدعويين وتحكم فـي الـدعوى        يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجزائية أن تف        

 أو تحيلها إلـى المحكمـة   ، وتؤجل النظر في الدعوى المدنية إلى جلسة أخرى      ،الجزائية وحدها 

  .المدنية المختصة

  ١١٤مادة 

 أن ينزل   ، في أية حالة كانت عليها الدعوى      ،كل مدع بحق مدني أمام القضاء الجزائي له       

وال يؤثر هذا النزول في حقه في رفع دعـواه أمـام            . عن دعواه المدنية أمام القضاء الجزائي     

كما أن ترك المدعي المدني     .  إال إذا صرح عند الترك بنزوله عن الحق المدني         ،القضاء المدني 

 وال يمنع المحكمة من أن      ،لدعواه ال يؤثر في حقوق المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية قبله           

  . تقضي عليه بالمصروفات إذا رأت ذلك

 تخلف المدعي المدني عن الحضور بدون عذر يجيز للمحكمة أن تقضي باعتباره نازالً            و

  .عن دعواه

  ١١٥مادة 

 أن تلزمه من تلقاء نفسها بدفع تعويض عن األضـرار           ، إذا أدانت المتهم   ،يجوز للمحكمة 

 إذا تعهد المحكوم له بأال يطالب بأي تعويض آخـر عـن الجريمـة     ،التي ترتبت على الجريمة   

  . اذاته

  .  أن تأمر بأداء التعويض على أقساط، بناء على طلب المحكوم عليه،وللمحكمة
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 ، جاز للمحكمة  ، ولم يتيسر التنفيذ به على ماله      ،وإذا لم يدفع المحكوم عليه مبلغ التعويض      

 البـدني   لإلكراه بإخضاعه ، على طلب المحكوم له     بناء ، أن تأمر  ،إذا تبين لها قدرته على الدفع     

 وإذا طلب تشغيله بـدالً    . إطالقاً دون أن تبرأ ذمته من التعويض        ،يد على ثالثة أشهر   مدة ال تز  

 وبرئت ذمة المحكوم عليـه مـن        ، أعطى المحكوم له ريع العمل     ، البدني لإلكراه إخضاعهمن  

  . أعطى للمحكوم لهالذيالتعويض بمقدار المبلغ 

  ١١٦مادة 

ني عن الـضرر الـذي أصـابه        للمتهم أن يطلب من المحكمة أن تقضي له بتعويض مد         

ويقدم . بسبب توجيه اتهام كيدي أو اتهام مبني على خفة وتهور من جانب المبلغ أو المجني عليه       

ويجوز للمحكمة أن تفصل فيه في نفس الحكم . رسمي أو بتوجيهه في الجلسة    إعالن  هذا الطلب ب  

تلزم تحقيقات خاصة قـد   كما يجوز لها إذا وجدت انه يس ،الصادر في الدعوى الجزائية األصلية    

  .  أن تؤجل الحكم فيه إلى جلسة أخرى،تؤخر الفصل في الدعوى الجزائية

دانته في جريمة شـهادة      من تحكم بإ   وللمحكمة الجزائية أن تقضي بالتعويض للمتهم على      

 ويجب أن يكون ذلـك مـع        ، بناء على طلب المتهم أو بدون طلب منه        ،الزور أو البالغ الكاذب   

  .يالحكم الجزائ

  ١١٧مادة 

 على طلب النيابـة      بناء ،يجوز للمحكمة أو لرئيس المحكمة الكلية أثناء التحقيق االبتدائي        

 بالخصومة يمثل المجني عليه أو المسئول عن الحقوق المدنية إذا لم يكن              أن يعين وصياً   ،العامة

  . أو كانت مصلحته تتعارض مع مصلحة من يمثله،له من يمثله

  ١١٨مادة 

 مجنون أو معتوه أو مصاب بمـرض        ، على طبيب شرعي   إحالته بعد   ،أن المتهم إذا تبين   

 أو المحقـق فـي التحقيـق        ، وجب على المحكمة   ،عقلي يجعله غير قادر على الدفاع عن نفسه       

 الدعوى حتى يعود إلى المتهم رشـده ويـستطيع          إجراءات أن يأمر بوقف السير في       ،االبتدائي

  . الدفاع عن نفسه
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 وأنه يترتب   ،محكمة أن الجنون سابق على ارتكاب الجريمة أو معاصر لها         أما إذا تبين لل   

ولها كذلك أن تحكم    .  فعليها أن تفصل في الدعوى دون حاجة لوقفها        ،عليه انعدام مسئولية المتهم   

  .  للمحكمة دون حاجة لدفاع المتهم سبب إذا كان سبب البراءة ظاهراًأليفي الدعوى بالبراءة 

 بالمؤسسة المخصصة   إليداعه اإلداريةوال أن تحيل المتهم إلى الجهة       ولها في جميع األح   

 وأن تأمر باعتباره تحت     ، أو أن تسلمه ألحد أقاربه للمحافظة عليه والعناية به         ،لألمراض العقلية 

  .التحفظ بالطريقة التي تراها مناسبة

  ١١٩مادة 

حقق أن تأمر وليه     وجب على المحكمة أو الم     ،إذا رفعت الدعوى الجزائية على الصغير     

 ليساعده فـي الـدفاع عـن        جراءاتاإلأو وصيه أو من يقوم برعايته بالحضور معه في جميع           

  . بالخصومة ولها عند الضرورة أن تعين له وصياً،نفسه

  ١٢٠مادة 

 وعلـى المحكمـة أن تنتـدب مـن          ،للمتهم في جناية الحق في أن يوكل من يدافع عنه         

  . ا لم يوكل المتهم أحداًالمحامين من يقوم بهذه المهمة إذ

  . في توكيل من يحضر معه الحق دائماً، ولغيره من الخصوم،وللمتهم في جنحة

  ١٢١مادة 

 على أنه يجوز لـه أن يكتفـي         ، المحاكمة إجراءاتيجب حضور المتهم بنفسه في جميع       

لـك   وذ ،بحضور وكيله إذا كانت عقوبة الجريمة الحبس الذي ال يزيد على سنة أو الغرامة فقط              

كذلك يجوز للمحكمة أن تكتفي بحضور الوكيل وتعفـي         . ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصياً     

  . المتهم من الحضور بشخصه إذا كانت الجريمة جنحة

  . أما غير المتهم من الخصوم فلهم أن ينيبوا عنهم وكالءهم في الحضور

 ذلك مصلحة    إذا كان في   ، وقت بحضورهم بأشخاصهم   أيعلى أن للمحكمة أن تأمر في       

  .للتحقيق
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  ١٢٢مادة 

 ،إذا تخلف المتهم عن الحضور بنفسه أو بوكيل عنه في األحوال التي يجوز فيهـا ذلـك            

 ولها أن تؤجـل نظـر       ، في موعد مناسب    صحيحاً اًإعالنفعلى المحكمة أن تتأكد من أنه أعلن        

  .هإعالن بإعادةالدعوى إلى جلسة أخرى وتأمر 

 ولم تر ضـرورة     ، على عدم الحضور بغير عذر مقبول      فإذا تأكدت من أن المتهم يصر     

 أو تأكدت من أنه هارب وليس من المنتظر إمكان القبض عليه فـي              ،إلصدار أمر بالقبض عليه   

  . فيها غيابياً فلها أن تأمر بنظر الدعوى في غيبته وأن تصدر حكماً،وقت مناسب

  ١٢٣مادة 

  :  في األحوال اآلتية يعتبر المتهم هارباً

  .  ثم فر من القبض أو الحبس، إذا كان قد قبض عليه أو حبس-  أوالً

 وتوافرت لدى   ، ولكن لم يمكن تنفيذه    ، إذا كان قد صدر أمر قانوني صحيح بالقبض عليه         - ثانياً

  . اآلمر قرائن قوية على أن المطلوب القبض عليه قد أخفى نفسه

 ولم يكن مـن     ،كن لم يمكن تنفيذه    ول ، إذا كان قد صدر أمر قانوني صحيح بالقبض عليه         - ثالثاً

  . معروف في الكويتإقامة ألن المتهم ليس له محل ،المحتمل إمكان ذلك فيما بعد

  ١٢٤مادة 

. هربهإعالن  أن تأمر ب، في حالة هرب المتهم ،للمحكمة الجزائية المختصة بنظر الدعوى    

لتي يقيم فيهـا وفـي       ويلصق في أمكنة بارزة في الجهة ا       ،في الجريدة الرسمية  عالن  وينشر اإل 

  . مكان آخر يرى نشره فيهأيمكان بارز من محل سكنه أو عمله وفي 

  ١٢٥مادة 

 ويجب أال   ، له بالحضور في الموعد المحدد فيه      عن المتهم الهارب يتضمن أمراً    عالن  اإل

 ، بـالقبض  أمـراً عـالن   أو لصقه ويعتبر اإل   عالن  يقل هذا الموعد عن شهر من تاريخ نشر اإل        

  . فرد أن يقوم بتنفيذهويجوز لكل 
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 سواء قبل المـدة المحـددة فـي         ،ومتى حضر المتهم المعلن عن هروبه أو قبض عليه        

  .منتهي األثرعالن  اعتبر اإل،أو بعدهاعالن اإل

  ١٢٦مادة 

 بالحجز على جزء     أن تصدر أمراً   ،عن المتهم الهارب  عالن  للمحكمة في أي وقت بعد اإل     

 وتختار الحارس من أقارب المتهم المـؤتمنين أو         ،محجوزمن ماله وتعيين حارس على المال ال      

  .الموظفين العامين أو غيرهم من ذوي األمانة

  ١٢٧مادة 

 جـاز للمحكمـة أن      ،عن هربه عالن  إذا لم يحضر المتهم الهارب في الميعاد المحدد لإل        

ل إال بعد    وال يجوز األمر ببيع هذا الما      ، ويودع الثمن خزانة المحكمة    ،تأمر ببيع ماله المحجوز   

  .انقضاء سنة من تاريخ الحجز

  ١٢٨مادة 

 وأثبـت   ،إذا حضر المتهم الهارب أو قبض عليه خالل سنة من تاريخ الحجز على المال             

 ردت إليه المحكمة    ،ليتسنى له الحضور في الميعاد المحدد     عالن  أنه لم يخف نفسه ولم يعلم باإل      

  . ما حجز من ماله

 ، أن تقضى بمصادرة المال المحجوز كله أو بعضه        في األحوال األخرى يكون للمحكمة    و

  .أو الثمن المتحصل منه
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  الثانيالفصل 

  تقديم الدعاوى ونظام الجلسات

  (*)١٢٩المادة 

  . تفصل المحاكم في الدعاوي التي ترفع إليها من النيابة العامة أو المحقق

مشار إليه إال في األحـوال      ال يجوز للمحاكم أن تنظر دعوى لم ترفع إليها بالطريق القانوني ال           و

  .االستثنائية التي ينص عليها القانون

  ١٣٠مادة 

ترفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة بصحيفة اتهام تحتوي إلى جانب البيانـات             

  :  على البيانات اآلتية ،الواجب ذكرها في كل ورقة من أوراق المرافعات

  . سمه وصفته تعيين المدعي ببيان أ-١

 وغير ذلك مـن البيانـات       اإلقامة ويكون ذلك عادة بذكر االسم والسن ومحل         ،ين المتهم  تعي -٢

  . التي تكون ضرورية لتعيين الشخص

 بذكر األفعال المنسوب صدورها إلى المـتهم مـن حيـث        ، بيان الجريمة موضوع الدعوى    -٣

 ما يكون ضرورياً   وغير ذلك م   ، ونتائجها ، ومكانها وظروفها وكيفية ارتكابها    ، وزمانها ،طبيعتها

  . لتعيين الجريمة

 واالسـم الـذي     ، وذلك بذكر المواد القانونية التي تنطبق عليها       ، الوصف القانوني للجريمة   -٤

 مع ذكر ما يرتبط بها من ظروف مشددة أو وقائع مكونة لجـرائم              ،يطلقه القانون عليها إن وجد    

  . أخرى

 بذكر أسماء الشهود أو القرائن الماديـة        ،هم بيان األدلة على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المت        -٥

 الشرطة أو المحققين بشأن هذه الدعوى ومـا         إجراءات إلى   اإلشارة مع   ،أو األشياء المضبوطة  

  . انتهت إليه وقت رفع الدعوى

 إال إذا كان من شأنه تضليل       ،وال يعتبر إغفال أي من هذه البيانات أو الخطأ فيه جوهرياً          

  .عه األغراض التي توخاها القانون من ذكر هذه البيانات تختل مالمتهم تضليالً
                                                           

  .١٩٦١ لسنة ٣٠ رقممعدلة بالقانون  (*)



 إجراءات ومحاكمات جزائية 

- ٥٠ -  

  ١٣١مادة 

 ويأمر الرئيس بتحديد جلـسة لنظـر        ،تقدم صحيفة االتهام إلى رئيس المحكمة المختصة      

 وتكليفه هو وسائر الخصوم وجميع الشهود الذين يرى         ،المتهم بصحيفة االتهام  إعالن  الدعوى و 

 ،عي في التحقيق االبتدائي  أو استـشهد بهـم المـتهم            سواء استشهد بهم المد    ،لزوم استدعائهم 

  .بالحضور في الجلسة المحددة

  ١٣٢مادة 

 بل يجب أن تعطي للفعـل الـذي         ،ال تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في صحيفة االتهام       

 ولو كـان مخـالف      ،يثبت التحقيق أن المتهم قد ارتكبه الوصف الذي يستحقه في نظر القانون           

 هـو  ، تطبق عليه عقوبة وصـف واحـد       فإنها وإذا تعددت أوصافه     ،التهامللوصف الوارد في ا   

  .الوصف األشد

  ١٣٣مادة 

 بشرط أن   ، في صحيفة االتهام في أي وقت      للمحكمة أن تأذن للمدعي في أن يدخل تعديالً       

 دفاعه  إلعداد ويجب أن يعطي المتهم فرصة كافية        ،ه به إعالنيكون ذلك في مواجهة المتهم أو ب      

  . ألحكام المادة التاليةلتعديل وفقاًبشأن هذا ا

  ١٣٤مادة 

إذا تبين للمحكمة من التحقيق ما يستدعي تعديل وصف التهمة بتطبيق مادة مـن مـواد                

 أو تعديل التهمة بزيادة بعض الوقـائع إليهـا أو تغييـر بعـض               ،القانون غير المادة المطلوبة   

 وتأمر  ،نبه جميع الخصوم إلى ذلك     فللمحكمة أن ت   ، متهم أو متهمين آخرين    إدخال أو   ،عناصرها

 التحقيـق التـي     إجـراءات  وتجري جميـع     ،إجراءاتالمدعي بالقيام بما يستدعيه التعديل من       

  . يستدعيها هذا التعديل

 وعلى المحكمة أن تجيب طلبـه إذا        ، دفاعه إلعدادوللمتهم أن يطلب تأجيل نظر الدعوى       

  .كان التعديل قد شمل وقائع جديدة
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  ١٣٥مادة 

 فإذا  ،أمامها إلى محكمة الجنايات قضايا الجنح المرتبطة بقضايا الجنايات المنظورة           ترفع

 وإال أحالـت    ،رأت أن مصلحة العدالة تستوجب نظر قضية الجنحة فصلت في القضيتين معـاً            

  .قضية الجنحة إلى محكمة الجنح

  ١٣٦مادة 

سة سرية إذا كان     ويجوز للمحكمة استثناء أن تنظر قضية في جل        ،جلسات المحاكم علنية  

ويكون النطق بالحكم فـي     .  لظهور الحقيقة أو مراعاة للنظام العام واآلداب العامة        ذلك ضرورياً 

  .جلسة علنية دائماً

  ١٣٧مادة 

 إشـراف يجب أن يحضر جلسات المحكمة كاتب يتولى تحرير محضر الجلـسة تحـت              

 ، ومكان انعقاد الجلسة   ،حكمة ويبين في المحضر أسماء القضاة المكونين لهيئة الم        ،رئيس الجلسة 

 التـي تـتم فـي       جراءاتاإل والخصوم الحاضرون ووكالؤهم وجميع      ،وتاريخ الجلسة وساعتها  

 ويوقـع   ، وملخص مرافعـاتهم   ، وأقوال الخصوم وطلباتهم   ، والشهادات التي تسمع بها    ،الجلسة

  .رئيس الجلسة والكاتب على المحضر

  ١٣٨مادة 

 وله أن يخرج من قاعـة الجلـسة مـن يخـل        ،سهاضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئي    

  .  المحاكمة أو التحقيقجراءاتإلبنظامها أو يترتب على وجوده أي ضرر 

 وعشرين ساعة أو بتغريمه دينار       كان للمحكمة أن تقضي على الفور بحبسه أربعاً        ،فان لم يمتثل  

  .  ويكون حكمها بذلك غير جائز االستئناف،وخمسمائة فلس

متنع عن تنفيذ أوامرها بـالحبس مـدة ال          على كل من أ    أن تقضي فوراً  ويجوز للمحكمة   

  . .تزيد على أسبوع أو بغرامة ال تزيد على سبعة دنانير وخمسمائة فلس

 علـى   أن ترجع عن الحكم الـذي أصـدرته بنـاء       ، إلى ما قبل انتهاء الجلسة     ،     وللمحكمة
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  .قام بما طلب منه إذا قدم المتهم لها اعتذاره أو ،الفقرتين السابقتين

  ١٣٩مادة 

للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جريمة تعد علـى هيئتهـا أو علـى أحـد                   

  .  بالعقوبة وتحكم عليه فوراً،أعضائها أو على أحد الموظفين في المحكمة

 وتقـضي   ، أو امتنع عن تأدية الـشهادة      ، في الجلسة   أن تحاكم من شهد زوراً     ولها أيضاً 

  . وبة المقررةعليه بالعق

 ،ويتولى االدعاء في هذه الجرائم النيابة العامة أو أي شخص آخر تكلفه المحكمة بـذلك              

  . للقواعد العادية طبقاً، فيما عدا ذلك، المحكمةإجراءاتوتسير 

  ١٤٠مادة 

إذا وقعت في الجلسة جريمة غير الجرائم المنصوص عليها فـي المـادتين الـسابقتين،               

 ، القضية إلى الجهة المختصة بالتحقيق أن توجه التهمة إلى من ارتكبها           حالةإفللمحكمة إذا لم تر     

 ، المـتهم  بإحالـة  ثم تأمر    ، وأن تحقق الحادث وتسمع الشهود     ،وأن تأمر بالقبض عليه أو حبسه     

 علـى    أو محبوسـاً   ، عليه مفرجا عنه مع تعهد بالحضور بضمان أو بدون ضمان، أو مقبوضاً          

 أو إلـى نفـس   ، إلى المحكمة المختصة بمحاكمته،الذي حررته  ومعه المحضر    ،حسب األحوال 

  .المحكمة إذا كانت هي المختصة ولكن في جلسة أخرى

  ١٤١مادة 

 وال يجـوز    ، ولو كانـت سـرية     للخصوم ووكالئهم حق حضور جلسات المحاكمة دائماً      

 أو تعطـيالً   بهيبة المحكمة أو نظام الجلـسة         أحد منهم إال إذا صدر منه ما يعتبر إخالالً         إخراج

  . الخصم عن الجلسة مدة تزيد على ما تقتضيه الضرورةإبعاد ويجب أال يطول ،جراءاتلإل

  ١٤٢مادة 

 أو غيـر     سواء كان متهمـاً    ،للمحكمة في أي وقت أن تأمر بحضور أي شخص أمامها         

 إذا وجدت   وإحضاره ولها أن تأمر بالقبض على المتهم        ، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك     ،متهم
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  . روف القضية تستلزم ذلكأن ظ

 دون  ، بالحضور في موعد مناسـب     وإذا تخلف الشاهد عن الحضور رغم تكليفه رسمياً       

  .بإحضارهإبداء عذر مقبول فللمحكمة أن تأمر 

  ١٤٣مادة 

إذا وجدت المحكمة بسبب غياب المتهم أو أحد الخصوم أو أحد الـشهود أو ألي سـبب                 

 فلها أن تأمر بـذلك      ،ها إلى جلسة أو جلسات أخرى      ضرورة إرجاء نظر القضية أو تأجيل      ،آخر

  . وعليها أن تنبه على الخصوم والشهود الحاضرين وأن تعلن الغائبين

 بضمان وبدون ضمان على الخصوم أو الشهود بالحضور         للمحكمة في كل وقت أن تأخذ تعهداً      و

  . في الوقت الذي تعينه

 للقواعـد المنـصوص      طبقاً ،عنهراج  فولها أن تأمر بحبس المتهم أو تجديد حبسه أو اإل         

  .عليها في المادة التالية

  ١٤٤مادة 

 على ذمة الجريمة أثنـاء المحاكمـة إذا كانـت           للمحكمة أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً     

 سواء كانت هي    ، ولها أن تأمر بتجديد حبسه بعد انتهاء مدته        ،الجريمة مما يعاقب عليها بالحبس    

  .  من الجهة التي أحالت إليها القضيةرار صادراًالتي أمرت بحبسه أو كان الق

 ،وأمر الحبس أو تجديد الحبس الصادر من المحكمة يكون لمدة ال تزيد على ثالثين يوماً              

  . ويجب سماع أقوال المتهم قبل صدوره

عنـه متـى   فراج  حبس أي متهم صدر أمر بـاإل بإعادةوللمحكمة في كل وقت أن تأمر     

  .وجدت في ذلك مصلحة للدعوى

  ١٤٥مادة 

ال يترتب  فراج  عن المتهم المحبوس إذا تبين لها أن اإل       فراج  للمحكمة أن تصدر األمر باإل    

  . وأنه ليست هناك احتماالت جدية لهرب المتهم،عليه أي ضرر بسير التحقيق

بناء على تعهد كتابي من المتهم بالحضور كلما طلب منه ذلك أثناء سير             فراج  يكون اإل و
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 بتقديم كفيل أو دفع      ويجوز أن يكون مشروطاً    ، يكون هذا التعهد بغير كفالة      ويجوز أن  ،القضية

  . تأمين مالي

  .وتسري على هذا التعهد بضمان أو بدون ضمان أحكام التعهد بالحضور

  ١٤٦مادة 

 فلهـا أن  ، الدعوى أو التحقيق به عيب جوهريإجراءات من إجراءإذا تبين للمحكمة أن  

 وال يجوز   ، أن تقضي بتصحيح العيب الذي لحقه كلما كان ذلك ممكناً           أو ،تأمر ببطالنه وبإعادته  

 إذا لم يترتب على العيب الذي لحقه أي ضـرر بمـصلحة العدالـة أو                اإلجراءالحكم ببطالن   

  . الخصوم

 تحقيق  إجراء قبل   إليها بعدم قبول الدعوى الجزائية التي قدمت        وللمحكمة أن تصدر حكماً   

 ال يمكـن تـصحيحه وال إعـادة          جوهريـاً   شكلياً ا وجدت أن بها عيباً     إذ ،فيها أو أثناء التحقيق   

  . المعيباإلجراء

  ١٤٧مادة 

الحكم بعدم قبول الدعوى ال يمنع الخصم من أن يعيد رفع الدعوى متى كانت الـشروط                

  .اإلعادةالقانونية متوافرة عند 

  (*)١٤٨مادة 

ائي بالعقوبة على المتهم     أمر جز  إصداريجوز للمدعى العام أن يطلب من محكمة الجنح         

تجـاوز خمـسمائة     في جنحة ال تزيد عقوبتها على الحبس مدة سنة واحدة أو الغرامة التـي ال              

  .دينار

 ويرفـق   ،ويكون ذلك بعريضة دعوى مع بيان أن المطلوب هو الفصل فيها بأمر جزائي            

  .بالعريضة جميع األوراق والمحاضر المؤيدة لالتهام

                                                           
  : وكان نصها قبل التعديل هو٨٧ لسنة ٤٥معدلة بالمرسوم بالقانون رقم  )(*

يجوز للمدعى أن يطلب من محكمة الجنح إصدار أمر جزائي بالعقوبة على المتهم في جنحة ال تزيد عقوبتها على الحبس مدة سنة  واحدة والغرامة التي                          

  . طلوب هو الفصل فيها بأمر جزائيتجاوز ألف روبية ويكون ذلك بعريضة دعوى مع بيان أن الم ال

وتفصل المحكمة في هذا الطلب في غيبة المتهم بطريقة موجزة دون حاجـة إلـى تحقيـق                 . ويرفق بالعريضة جميع األوراق والمحاضر المؤيدة لالتهام      

  .قوبة الغرامة ولكن ال يجوز لها أن تحكم بغير ع، اكتفاء باالطالع على األوراق ومحاضر التحريات أو التحقيق،بالجلسة
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طلب في غيبة المتهم بطريقة موجزة دون حاجة إلى تحقيـق           وتفصل المحكمة في هذا ال    

 ولكن ال يجوز لهـا أن       ، اكتفاء باالطالع على األوراق ومحاضر التحريات أو التحقيق        ،بالجلسة

  .تحكم بغير عقوبة الغرامة التي ال تجاوز مائة دينار

  ١٤٩مادة 

لمصلحة ألي سـبب   إذا رأت من ا ، فإن لها  ،متى قدم طلب األمر الجزائي لمحكمة الجنح      

 بالرفض وتعلنه للمدعي   أن تصدر أمراً   ،من األسباب عدم الفصل في الدعوى بالطريقة الموجزة       

  .  الطريق العاديإلى إذا رأى رفع الدعوى، أن يلجأ ،وعليه

 فان األمر الذي تصدره في هذا الـصدد         ،أما إذا قبلت الفصل في الدعوى بهذه الطريقة       

  . من حيث حجيته ومن حيث طرق الطعن فيه، المتهمإلىلنسبة يعتبر بمثابة حكم غيابي با
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  الفصل الثالث

  في الجلسةثبات التحقيق واإل

  ١٥٠مادة 

 يجب على المحاكم الجزائية أن تباشر       ،في غير حالة المحاكمة الموجزة باألمر الجزائي      

 ،لمقررة فيما بعـد    للقواعد ا   التحقيق في الدعاوى التي تنظرها طبقاً      إجراءاتبنفسها ما يلزم من     

  . ولألحكام المنصوص عليها في التحقيق االبتدائي التي تعتبر مكملة لها إذا لم يوجد نص مخالف

 إجـراءات وللمحكمة أن تكلف أحد أعضائها أو أحد المحققين بمباشرة إجراء معين من             

  . المحاكمةإجراءات للقواعد التي تسرى على هإجراءات وتخضع ،التحقيق

  ١٥١مادة 

مد المحكمة في اقتناعها على األدلة المستمدة من التحقيق الذي أجرته في القـضية أو               تعت

 ولها الحرية المطلقة في ترجيح دليل على دليل وتكـوين           ،من التحقيقات السابقة على المحاكمة    

  . اقتناعها حسبما يوحيه إليه ضميرها

  .وال يجوز للقاضي أن يعتمد في حكمه على معلوماته الشخصية

  (*)١٥٢ة ماد

يجوز ضم محاضر التحقيقات السابقة على المحاكمة إلى ملف القضية وال يكـون لهـذه               

  : أمام القضاء وإنما يجوز للمحكمة االستفادة منها على النحو اآلتي ثبات المحاضر حجية في اإل

 تإجراءاـ أن تعتمد عليها في استخالص القرائن المبررة أو الموجبة للقيام باجراء معين من               ١

  . التحقيق

  .  أن تستخدم العناصر المستمدة منها في مناقشة الشهود أو الخبراء أو المتهمين-٢

  . أن تستدعي المحقق كشاهد وتناقشه فيما أثبته في المحضر بعد حلف اليمين-٣

                                                           
  .١٩٦١ لسنة ٣٠ رقممعدلة بالقانون  (*)
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  ١٥٣مادة 

 ، ثم خلفه قاض آخـر     ، التحقيق ودونها في المحضر    إجراءاتإذا قام أحد القضاة ببعض      

 من تلقاء نفـسه أو      ، وللخلف ، التي قام بها سلفه    جراءاتن يعتمد في حكمه على اإل     فإن للخلف أ  

أو بعضهاجراءات أن يعيد كل هذه اإل، على طلب أحد الخصومبناء .  

  ١٥٤مادة 

 بغير قيود ويجوز للمحكمة      عليه أو محبوساً    أو يؤتي به إذا كان مقبوضاً      ،يحضر المتهم 

  . للمحافظة على نظام الجلسة أو سرية التحقيقرياًإخراجه من الجلسة إذا رأت ذلك ضرو

 على صحة تشكيل المحكمـة أو علـى         وللمتهم أو غيره من الخصوم أن يقدم اعتراضاً       

وعلـى المحكمـة أن     .  وذلك قبل الكالم في الموضوع     ، المحاكمة من الناحية الشكلية    إجراءات

 إجـراءات جراء آخر من    تصحح أو تأمر بتصحيح كل خطأ شكلي في صحيفة االتهام أو أي إ            

  . على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها وذلك بناء،إصالحهالدعوى إذا كان يمكن 

  ١٥٥مادة 

 ثم يسأل عمـا إذا كـان        ، بقراءتها عليه وتوضيحها له    ،توجه المحكمة التهمة إلى المتهم    

اله قد تكـون حجـة       وأن أقو  اإلجابة مع توجيه نظره إلى أنه غير ملزم بالكالم أو           ، أم ال  مذنباً

  .ضده

  ١٥٦مادة 

  فعلى المحكمـة أن تـسمع أقوالـه تفـصيالً    ، وقت بأنه مذنب  أيإذا اعترف المتهم في     

 ورأت انه ال حاجة إلى أدلة أخرى فلهـا          ،وإذا اطمأنت إلى أن االعتراف صحيح     . وتناقشه فيها 

ولها أن تـتم     وأن تفصل في القضية      ، التحقيق األخرى أو بعضها    إجراءاتأن تستغني عن كل     

  .التحقيق إذا وجدت لذلك داعياً
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  ١٥٧مادة 

 من أقوال المتهم إال ما       وال يعتبر اعترافاً   ،اعترافات المتهم يقتصر أثرها عليه دون سواه      

 دون أن   ،وإدراك في ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه عن بينة وحريـة            قاطعاً يكون منها صريحاً  

  . ها أو حذف شئ منهايقتضي األمر تجزئة أقواله أو تأويل

 سواء في المحكمـة أو فـي التحقيـق الـسابق علـى            ،وفيما عدا ذلك فإن أقوال المتهم     

 ولها أن تستخلص منها     ، تخصع كغيرها من أقوال الخصوم أو الشهود لتقدير المحكمة         ،المحاكمة

اقتـضى   ولـو    ،أو النفي سواء بالنسبة إلى المتهم أو إلى غيره من المتهمين          ثبات  قرائن في اإل  

  . األمر تفسيرها أو تجزئتها

 له أو عليه في أى تحقيق آخـر أو          ،أقوال المتهم في أي تحقيق أو محاكمة تصلح دليالً        و

  .أية محاكمة أخرى

  ١٥٨مادة 

 وال على إبداء أقوال     اإلجابة على   إغراؤه أو   إكراهه وال   ،ال يجوز تحليف المتهم اليمين    

  . معينة بأية وسيلة من الوسائل

 وال تـصح    ،بشئإقرار   على سؤال بأنه     اإلجابةسر سكوت المتهم أو امتناعه عن       وال يف 

 وال يجوز أن يعاقب على شهادة الزور بالنسبة إلى األقوال التي يبديها دفاعاً            . مؤاخذته على ذلك  

 غيـر  إجابة إجابته أو من ،اإلجابة ولكن للمحكمة أن تستخلص من امتناع المتهم عن ،عن نفسه 

  .ى استخالصه ما تر،صحيحة

  ١٥٩مادة 

 فعليها  ،إكراهإذا تبين للمحكمة أن أقوال المتهم أو اعترافاته قد صدرت نتيجة تعذيب أو              

  . اإلثبات وال قيمة لها في ،أن تعتبرها باطلة

  . للمادة التاليةوال تنطبق هذه القاعدة على أقوال المتهم الذي عرض عليه العفو طبقاً
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  (*)١٦٠مادة 

 عليها بالحبس مدة تزيد على سبع سنوات أو بعقوبة اشـد مـن              مة معاقباً إذا كانت الجري  

 وكان التحقيق في حاجة إلى أدلة كافية ضدهم         ،ذلك واشترك في ارتكابها أكثر من شخص واحد       

 ي أل  فلرئيس الشرطة واألمن العام بناء على طلب النيابة العامة أن يمنح عفواً            ،أو ضد بعضهم  

 في ارتكابها على شرط يدلى بمعلومات تكفي        ريمة ولو كان متهماً   شخص يظن أن له عالقة بالج     

وأن يقدم كل ما لديه من أدلة تساعد على إدانتهم ويعتبر المتهم            . للقبض على المتهمين اآلخرين   

  .  على ذمة القضية ولكنه ال يحلف اليمين ويجوز أن يبقى محبوساًفي هذه الحالة شاهداً

 قام المتهم بتنفيذ هذه الشروط بحسن نية وساعد التحقيـق           ويصبح العفو نافذا وملزما إذا    

  . وفي هذا الحالة ال ترفع عليه الدعوى الجزائية،مساعدة جدية

  ١٦١مادة 

 أو أدلى ببيانـات     ، بعض الحقائق الهامة   إذا تبين أن المتهم الذي وعد بالعفو أخفى عمداً        

، وفـي هـذه     وه اعتبر العفو الغيـاً     أو حاول تضليل العدالة بأي وجه من الوج        ،يعلم أنها كاذبة  

  . بناء على الوعد بالعفو حجة عليه،الحالة تؤخذ أقوال المتهم التي صدرت منه

  ١٦٢مادة 

 ، فعلى المحكمة أن تـشرع فـي التحقيـق         ،اإلجابة أو رفض    ،إذا أنكر المتهم أنه مذنب    

 بالترتيـب   ،اقشتها لفحص األدلة ومن   ويكون ذلك بسماع الشهود والخبراء وإجراء ما تراه الزماً        

  . الذي تراه مناسباً

يبدأ المدعي ببيان األدلة التي يريد أن يثبت        :  على الوجه اآلتي     اإلمكانويكون ذلك بقدر    

 ثم تـستجوب شـهود   ، ويتلوه في ذلك المدعي بالحق المدني إن وجد،إيجاز المتهم في إدانةبها  

 ويتلوه المـسئول  ،إلثباتها دعا شهود النفي  الوقائع التيإيجازوبعد ذلك يبين المتهم في    . اإلثبات

  . ثم تستجوب شهود النفي، وجدإنعن الحقوق المدنية 

 إال إذا طلب    ، بعد االنتهاء من سماع الشهود     ويجوز للمحكمة أن تستجوب المتهم تفصيلياً     

 مـن أسـئلة    وقـت مـا تـراه الزمـاً    أيولها أن توجه إليه فـي     . إجراء ذلك في وقت آخر    
                                                           

  .١٩٦١ لسنة ٣٠ رقممعدلة بالقانون  (*)
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  .لتمكينه من توضيح الظروف التي تقوم ضده ،واستيضاحات

  ١٦٣مادة 

 وأن  ،للمتهم ولغيره من الخصوم في كل وقت أن يطلب سماع من يـرى مـن الـشهود                

 وتجيب المحكمة هذا الطلب إذا رأت أن فيـه          ، التحقيق إجراءات معين من    بإجراءيطلب القيام   

المماطلة أو الكيد أو التـضليل       ولها أن ترفض الطلب إذا وجدت أن الغرض منه           ،فائدة للتحقيق 

  . إليهإجابتهأو أنه ال فائدة من 

  ١٦٤مادة 

للمحكمة من تلقاء نفسها أن تعلن أي شاهد ترى ضرورة لسماع أقواله أو تـرى لـزوم                 

 كما أن لها أن تسمع أي شخص حاضر أو أي شاهد يحضر من تلقـاء نفـسه إذا                   ، سؤاله إعادة

  .وجدت أن في ذلك مصلحة للتحقيق

  ١٦٥ مادة

يجب على كل شخص دعى ألداء الشهادة بمعرفة المحقق أو المحكمة أن يحـضر فـي                

وإذا امتنع  .  وأن يجيب على األسئلة الموجهة إليه      ، وأن يحلف اليمين   ،الموعد والمكان المحددين  

  .  لجريمة االمتناع عن أداء الشهادة اعتبر مرتكباً،عن شئ من ذلك دون عذر تقبله المحكمة

 عوقب على جريمة شـهادة      ، يعلم أنها غير صحيحة    ن الشاهد قد أبدى أقواالً    وإذا ثبت أ  

  . الزور

  .وتسرى على المجني عليهم أحكام الشهود في هذا الصدد

  ١٦٦مادة 

 أمـا إذا  ، من السن أربع عشرة سنة كاملة بالغاً إذا كان عاقالً   ،يلتزم الشاهد بحلف اليمين   

 أو عاهة جسيمة تجعل التفاهم معه غير ممكـن أو            بمرض  أو كان مصاباً   ،كان الشاهد صغيراً  

  .  فال يجوز تحليفه اليمين وال تعتبر أقواله شهادة،غير مضمون النتائج

 ولها في   ،ولكن للمحكمة إذا وجدت أن في سماعها فائدة أن تسمعها على سبيل االستئناس            
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 ، مثل هؤالء األشخاص    التي يمكن التفاهم بها مع     اإلشاراتهذه الحالة أن تستعين بالحركات أو       

  .وأن تستعين باألشخاص الذين يستطيعون التفاهم معهم

  ١٦٧مادة 

وتوجه إليهم  ثبات  تسمع المحكمة شهود اإل   :  على الوجه اآلتي     اإلمكانتسمع الشهود بقدر    

 وللمتهم وللمـسئول    ، فالمدعي بالحق المدني إن وجد     ، ثم يستجوبهم المدعي   ،ما تراه من األسئلة   

 مـن المحكمـة     ،وتجوز مناقشتهم مرة أخرى   .  مناقشتهم بعد ذلك   ،لمدنية إن وجد  عن الحقوق ا  

 عن  أجوبتهم الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في        إيضاح بقصد   ،والمدعي والمدعي بالحق المدني   

 وتوجه إليهم ما تراه من      ،ثم تسمع المحكمة شهود النفي    . أسئلة المتهم والمسئول بالحقوق المدنية    

  . فالمسئول عن الحقوق المدنية إن وجد، يستجوبهم المتهم ثم،األسئلة

 وتجوز مناقـشتهم مـرة      ، مناقشتهم بعد ذلك   ،وللمدعى وللمدعي بالحق المدني إن وجد     

 بقصد ايـضاح الوقـائع التـي أدوا         ،من المحكمة والمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية       أخرى

  . بالحق المدني عن أسئلة المدعي والمدعي أجوبتهمالشهادة عنها في 

 أو أن   ، أو أنه ال فائدة منـه      ، سؤال ترى أال عالقة له بالقضية      أيوتمنع المحكمة توجيه    

 كما تمنع توجيه أي سؤال جارح أو مخل لآلداب          ، إليه اإليحاءفيه محاولة للتأثير في الشاهد أو       

حمي الشهود من    وعلى المحكمة أن ت    ، بوقائع يتوقف عليها الفصل في الدعوى      إذا لم يكن متعلقاً   

  . عند تأدية الشهادة، أو التشويش عليهم،كل محاولة ترمي إلى إرهابهم

  ١٦٨مادة 

 أي إذا وجدت ضرورة لالنتقال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أو إلـى               ،للمحكمة

 عمل آخـر مـن      بأي أو للقيام    ، أو لسماع شاهد ال يستطيع الحضور      ،مكان آخر إلجراء معاينة   

  .  وأن تمكن الخصوم من الحضور معها في هذا االنتقال، أن تأمر بذلك،حقيقأعمال الت

 بالشروط  اإلجراء أن تكلف أحد أعضائها أو أحد المحققين بالقيام بهذا           ، بدال من ذلك   ،     ولها

 هذا القاضي أو المحقق     إجراءات وتسري على    ، وتعتمد على المحضر الذي يحرره     ،التي تعينها 

  . المحكمةإجراءاتي على القواعد التي تسر
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  ١٦٩مادة 

 في حيازته إذا كان في ذلك مـصلحة         يء شخص بتقديم ش   ألي للمحكمة أن تصدر أمراً   

  .  متعلق بالقضية أو يفيد في تحقيقهايء ولها أن تأمر بضبط أي ش،للتحقيق

 الفصل   آخر أثناء المحاكمة أن تأمر باستبقائه حتى يتم        يء إذا قدم لها مستند أو أي ش       ،للمحكمةو

  .في القضية

  ١٧٠مادة 

 ويقـدم   ، في مسألة فنية متعلقـة بالقـضية       الرأيللمحكمة أن تستعين بخبير تندبه إلبداء       

حـد   مـن أ    استـشارياً   ولكل من الخصوم أن يقدم تقريراً      ، للمحكمة برأيه   مكتوباً الخبير تقريراً 

  . الخبراء في المسألة ذاتها

 فعلى المحكمة أن تستعين بمترجم      ، باللغة العربية  وإذا كان المتهم أو أحد الشهود غير ملم       

  . لتفهيم المتهم أقوال الشهود وما يجري في الجلسة وتسرى على المترجمين أحكام الخبراء

 وإذا ثبـت    ،ويحلف الخبراء والمترجمون اليمين على أن يؤدوا مهمتهم باألمانة والصدق         

  .أن أحدهم قد حنث في يمينه عوقب بعقوبة شاهد الزور

  ١٧١مادة 

.  وتضم إلى ملـف القـضية      ،لكل من الخصوم أن يقدم للمحكمة مذكرات مكتوبة بدفاعه        

 ثم مرافعة المتهم أو وكيلـه       ،وعند انتهاء التحقيق تسمع المحكمة مرافعة المدعي بالحق المدني        

  . ومرافعة المسئول عن الحقوق المدنية

تهم والمـسئول عـن الحقـوق       وللمدعي والمدعي بالحق المدني أن يعقبا على أقوال الم        

 آخر من    ويكون المتهم دائماً   ، على أن يسمح للمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بالرد         ،المدنية

  .يتكلم

  ١٧٢مادة 

بعد إتمام التحقيق والمرافعة تصدر المحكمة حكمها بالبراءة أو بالعقوبة وفي كلتا الحالتين    

  . يتفصل في طلب التعويض المقدم من المدعي المدن
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 إذا رأت أن التهمة ثابتة ولم تكن قد بحثت الظروف التي تدعو لتخفيف              ،ويجوز للمحكمة 

ثم تسمع أقوال كل من المدعي والمتهم بشأن  . باإلدانة العقوبة أو لتشديدها أن تصدر ابتداء حكماً      

إلـى   إلجابته على سيرة المتهم إذا طلب ذلك وكان هناك مبرر            كما تسمع شهوداً   ،تقدير العقوبة 

  . بالعقوبة التي تقرر توقيعها على المتهم وتصدر بعد ذلك حكماً،هذا الطلب
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  الباب الرابع

  األحكام وآثارها والطعن فيها وتنفيذها

  الفصل األول

  صدور األحكام وآثارها

  ١٧٣مادة 

تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية في األحوال التي يكون فيهـا القاضـي              

 التي تتبع   جراءات وفي األحوال التي يجوز فيها رد القاضي وفي اإل         ،غير صالح لنظر الدعوى   

  .في رده

  ١٧٤مادة 

 ،يتناقش أعضاء المحكمة في الحكم قبل إصداره ويبدي كل منهم رأيه في مداولة سـرية              

 وجـب أن    ، فإذا لم تتوافر األغلبية وتشعبت اآلراء إلى أكثر من رأيين          ،صدر الحكم باألغلبية  وي

  .ينضم أحدث القضاة ألحد الرأيين اآلخرين

  ١٧٥مادة 

ويتـضمن  .  وإال كان باطالً   ، على األسباب التي بني عليها     يجب أن يكون الحكم مشتمالً    

 والقضاة الذين اشـتركوا فـي       ، ومكانه صدارهإ وتاريخ   ، عن المحكمة التي أصدرته    الحكم بياناً 

 ونص ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع أو          ، والجريمة موضوع الدعوى   ، والخصوم ،الحكم

تذكر  ومراحل الدعوى ثم     ، وخالصة ما استندوا إليه من األدلة الواقعية والحجج القانونية         ،دفوع

  . بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه

.  وال تعطي منهـا صـور      ، وأسبابه بالملف  لة على منطوقه  شتموتحفظ مسودة الحكم الم   

  .ولكن يجوز للخصوم إلى حين إتمام نسخة الحكم األصلية االطالع عليها
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  ١٧٦مادة 

  . ينطق رئيس المحكمة بالحكم في جلسة علنية ويكون ذلك بتالوة منطوقه

ـ  ،يجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في الحكم حاضرين تالوته       و صل مـانع   فـإذا ح

 وجب أن تودع مـسودته      ،ألحدهم وجب أن يوقع على مسودته فإذا نطق بالحكم عقب المرافعة          

 وذلـك فـي     ، بها تاريخ ايـداعها     عليها من الرئيس والقضاة ومبيناً     المشتملة على أسبابه موقعاً   

 في جلسة أخرى غيـر جلـسة        ، فان كان النطق بالحكم    ،ظرف سبعة أيام من يوم النطق بالحكم      

  . وجب أن تودع مسودته عقب النطق به،افعةالمر

  ١٧٧مادة 

يوقع رئيس الجلسة وكاتبها على نسخة الحكم األصلية المشتملة علـى وقـائع الـدعوى               

  . وذلك في ظرف ثالثة أيام من إيداع المسودة، وتحفظ في ملف الدعوى،واألسباب والمنطوق

  ١٧٨مادة 

 إال إذا كان ذلك مجرد تصحيح       ،شئ فيه  فال يجوز لها تغيير      ،متى نطقت المحكمة بالحكم   

  .خطأ كتابي

  ١٧٩مادة 

 بدون رسوم وتـسلم     ،كل حكم صدر تعطى صورة رسمية منه لكل من المتهم والمدعى          

  . همإعالن لمن تأمر المحكمة ب وتعلن رسمياً،الصورة للخصوم شخصياً

ويجوز لكل من له مصلحة أن يطلب تسليمه صورة رسمية من الحكم أو مـن محـضر                 

 ولهـذا   ، بعد دفع الرسم المقرر ويفصل في الطلب رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم            ،الجلسة

  . لذلكالرئيس أن يعفى الطالب من دفع الرسم إذا رأى مبرراً

  ١٨٠مادة 

 في الموضوع أن تفصل فـي طلبـات الخـصوم           يجب على المحكمة التي تصدر حكماً     
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نزاع بشأنها على المحكمة المدنيـة المختـصة إذا         ولها أن تحيل ال    ،المتعلقة باألشياء المضبوطة  

ويجوز للمحكمة أن تتصرف في المضبوطات بقرار مستقل أثناء نظـر           . وجدت ضرورة لذلك  

  . الدعوى

 فـي    سواء كان طرفاً   ،والتصرف في المضبوطات يكون باألمر بتسليمها لشخص معين       

  .بإتالفها أو بمصادرتها لحساب الحكومة أو ،الدعوى أو ال

  ١٨١ة ماد

األمر الصادر بالتصرف في األشياء المضبوطة على النحو المبين في المادة الـسابقة ال              

 إال بعد انقضاء ميعاد الطعـن       ، للطعن فيه   إذا كان الحكم الصادر في الدعوى قابالً       ،يجوز تنفيذه 

 وهذا ما لـم تكـن       ،أو بعد صدور حكم نهائي في الموضوع إذا كان الطعن قد قدم في الميعاد             

  . ألشياء المضبوطة مما يسرع إليها التلفا

 إذا أمرت بتسليم األشياء المضبوطة إلى شـخص معـين أن            ،ومع ذلك يجوز للمحكمة   

 بكفالة أو بغير كفالة أن يعيد األشياء التي تـسلمها إذا لـم              ، مع أخذ تعهد عليه    تسلمه إياها فوراً  

  .يؤيد األمر الذي تسلم األشياء بموجبه

  ١٨٢مادة 

 آخـر قـد      إدانة شخص في سرقة أو في إخفاء مال مسروق وثبت أن شخصاً            إذا ثبتت 

 بسرقته ودون أن يكون لديه ما يحملـه علـى           اشترى منه المال المسروق دون أن يكون عالماً       

 جاز للمحكمة بناء    ، وكان في حيازة المحكوم عليه نقود ضبطت عند القبض عليه          ،االعتقاد بذلك 

 أن تأمر بتسليم    ،برد المال المسروق إلى ذي الحق في حيازته        وعند األمر    ،على طلب المشترى  

  .المشترى هذه النقود المضبوطة بمقدار ما يفي بالثمن الذي دفعه

  ١٨٣مادة 

إذا كانت الجريمة متعلقة بحيازة عقار ورأت المحكمة نزعه ممن في يده وإبقاءه تحـت               

 ويبقى كـذلك طالمـا كـان        ،ة فلها أن تأمر بوضعه تحت الحراس      ،تصرفها أثناء نظر الدعوى   

  .  للتحقيقالتحفظ الزماً
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  وظهر للمحكمة أن شخصاً    ، شخص في جريمة مصحوبة باستعمال القوة      بإدانةوإذا حكم   

 العقار إلـى حيـازة مـن        بإعادة جاز للمحكمة أن تأمر      ،جرد من حيازة عقار بسبب هذه القوة      

  . بحقوق الغير على هذا العقاراإلخالل دون ،اغتصب منه

  ١٨٤دة ما

 بالنـسبة إلـى مـتهم       باإلدانةمتى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو          

 فانه ال يجوز بعد ذلك أن ترفع دعوى جزائية أخرى ضد هذا المتهم عن نفس األفعال أو                  ،معين

 وذلك مع مراعاة األحكام الواردة      ، ولو أعطى لها وصف آخر     ،الوقائع التي صدر بشأنها الحكم    

  . ادتين التاليتينفي الم

 جاز التمسك بالحكم السابق في أية حالة كانت عليهـا           ،وإذا رفعت دعوى جزائية أخرى    

 ويجب على المحكمة أن تراعي ذلك ولو لم يتمسك بـه            ، ولو أمام المحكمة االستئنافية    ،الدعوى

  . ويثبت الحكم السابق بتقديم صورة رسمية منه أو شهادة من المحكمة بصدوره،الخصوم

  ١٨٥ادة م

 ثم تبين أن األفعال المكونة لهـذه الجريمـة تكـون            ،إذا صدر حكم بشأن جريمة معينة     

 جاز رفع الدعوى عن الجريمة الجديدة إذا        ،جريمة أخرى بسبب ما ترتب عليها من نتائج جديدة        

 أو وقعت قبل صدوره ولكن المحكمة لـم         ،كانت هذه النتائج قد حدثت بعد صدور الحكم األول        

  .تعلم بها

  ١٨٦مادة 

 إذا كان الحكم األول قد صـدر بتوقيـع          ،في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة      

  . فعلى المحكمة أن تراعى ذلك إذا حكمت بالعقوبة في الدعوى الجديدة،عقوبة
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  الثانيالفصل 

  المعارضة واالستئناف

   ـ المعارضة١

  ١٨٧    مادة 

 وتكون المعارضة   ، في الجنح والجنايات   يابياً غ تجوز المعارضة من المحكوم عليه حكماً     

  .أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي

  ١٨٨مادة 

الحكم الغيابي للمحكـوم    إعالن  ميعاد المعارضة أسبوع واحد ويبدأ في الجنح من تاريخ          

 أما في الجنايات فمن تاريخ القبض على المحكوم عليه إذا لم يكـن الحكـم قـد أعلـن                    ،عليه

 لم يجز الطعـن بـالحكم إال        ،إذا انقضى هذا الميعاد دون أن يعارض المحكوم عليه         ف ،لشخصه

  .  لهباالستئناف إذا كان قابالً

فـي محـل    عالن   فان لم يتيسر ذلك سلم اإل      ، لشخص المحكوم عليه   الغيابيويعلن الحكم   

ـ   ،إتباعه لمن يوجد من أقاربه أو أصهاره الساكنين معه أو لمن يوجد من              إقامته م يوجـد    فان ل

لصق فـي   أفي الجريدة الرسمية و   عالن   نشر اإل  ،عالن أو امتنع من وجد عن تسلم اإل       ،منهم أحد 

 مكان آخـر    أيأمكنة بارزة في الجهة التي فيها وفي مكان بارز من محل سكنه أو عمله وفي                

  .يرى نشره فيه

  ١٨٩مادة 

ويوقـع علـى     ،ترفع المعارضة بعريضة تقدم لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكـم          

  . العريضة المحكوم عليه أو من ينوب عنه

 والـدعوى التـي صـدر       ، بالحكم المعارض فيه    كامالً وتشمل عريضة المعارضة بياناً   

  . والطلبات التي يتقدم بها، واألسباب التي يستند إليها المعارض،بشأنها
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  ١٩٠مادة 

 المعارضة،  ويعلن    على رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم أن يأمر بتحديد جلسة لنظر          

 كما يعلن من تلقاء     ،قلم الكتاب من تلقاء نفسه المحكوم عليه وسائر الخصوم بميعاد هذه الجلسة           

  .نفسه عريضة المعارضة لسائر الخصوم

  ١٩١مادة 

 ، أو قبل الفصل فـي المعارضـة       ،إذا توفى المحكوم عليه قبل انقضاء موعد المعارضة       

  .ئي وانقضاء الدعوى الجزائية قبلهترتب على وفاته سقوط الحكم االبتدا

  ١٩٢مادة 

عتبـار   قـضت المحكمـة بأ     ،إذا غاب المعارض في الجلسة األولى لنظر المعارضـة        

  . يسرى ميعاده من وقت النطق بهذا الحكم،وفي حالة جواز االستئناف. المعارضة كأن لم تكن

  ١٩٣مادة 

 أو  ، النعدام صـفة رافعهـا      أو ،تقضي المحكمة بعدم قبول المعارضة لرفعها بعد الميعاد       

ولها أن تقضي بعدم القبول أثناء نظـر الـدعوى إذا لـم             .  عيب شكلي آخر يكون جوهرياً     ألي

  .ينكشف لها السبب إال بعد البدء في ذلك

  ١٩٤مادة 

 سمعت أقوال المعـارض وطلباتـه ورد        شكالًإذا وجدت المحكمة أن المعارضة مقبولة       

  . الخصوم

 فللمحكمة أن تسمع هؤالء الشهود      ،هود أو إجراء تحقيق ما    وإذا طلب المعارض سماع ش    

  .إجراءات من  وأن تقوم بما تراه الزماً،أو غيرهم ممن ترى سماع شهادتهم

  ١٩٥مادة 
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 وأن الحكـم    ،تقضي المحكمة بتأييد الحكم الغيابي إذا وجدت أن المعارضة ال أساس لها           

  .موضوعاً وشكالًصحيح 

  ١٩٦مادة 

 ال   شـكلياً   أو عيباً   موضوعياً  الحكم الغيابي إذا وجدت به عيباً      لغاءبإللمحكمة أن تقضي    

 سواء كان المعارض قد تمسك بهذه العيـوب أو          ، أو وجدت انه مخالف للقانون     ،يمكن تصحيحه 

  .أن المحكمة قد الحظتها من تلقاء نفسها

  ١٩٧مادة 

ي والحكـم   فيجوز إلغاء الحكـم الغيـاب    ،ال يجوز أن تكون المعارضة ضارة بالمعارض      

 ولكن ال يجـوز تـشديد       ، كما يجوز تعديل الحكم الغيابي وتخفيض العقوبة الواردة فيه         ،بالبراءة

  .هذه العقوبة

  ١٩٨مادة 

 ويجـوز اسـتئنافه إال إذا كـان         ،الحكم الصادر في المعارضة ال تجوز المعارضة فيه       

  .صادرا في جنحة ال يجوز استئناف الحكم فيها

  االستئنافـ  ٢

  ١٩٩    المادة

 من محكمة الجـنح أو      اإلدانة بالبراءة أو    ،يجوز استئناف كل حكم صادر بصفة ابتدائية      

 وانقـضى الميعـاد دون أن        أو صدر غيابياً   ، سواء صدر الحكم حضورياً    ،من محكمة الجنايات  

  . أو صدر في المعارضة في حكم غيابي،يعارض فيه

  (*)٢٠٠مادة 

 المحاكم الجزائية يجوز استئنافها إذا كانت مما        األحكام الصادرة في الدعاوي المدنية من     

                                                           
  .١٩٦١ لسنة ٣٠ رقممعدلة بالقانون ) ٢٠٠( المادة (*)
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 السـتئناف    أو كانت قد استؤنفت تبعاً     ،يجوز استئنافه لو أنها كانت صادرة من المحاكم المدنية        

  .الحكم الصادر في الدعوى الجزائية

  (*) مكرر٢٠٠مادة 

 علـى   ء أو بنا  ،لكل من النائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين من تلقاء نفسه            

 وللمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية أو المدعى بها الطعـن فـي              ،طلب االدعاء العام  

 االسـتئناف العليـا ـ     أمام محكمة،األحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة بعقوبة الحبس

لجزائية  المقررة للطعن بالتمييز والطعون اجراءات للحاالت والمواعيد واإلطبقاًبهيئة تمييز ـ  

 والمرسـوم   ١٩٧٢لـسنة   ) ٤٠( و   ١٩٦٠لـسنة   ) ١٧ (رقميالمنصوص عليها في القانونين     

  . المشار إليه١٩٨٠لسنة ) ٣٨(بالقانون رقم 

  .وتكون األحكام الصادرة فيها غير قابلة للطعن فيها أمام محكمة التمييز

  ٢٠١مادة 

 أو   الحكـم حـضورياً     من تاريخ النطق بالحكم إذا كـان       ميعاد االستئناف عشرون يوماً   

  . ومن تاريخ صيرورته غير قابل للمعارضة إذا كان غيابياً، في المعارضةصادراً

  ٢٠٢مادة 

 ويوقـع علـى     ،يرفع االستئناف بعريضة تقدم لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكـم          

 فانـه يقـدم اسـتئنافه       ،وإذا كان المتهم محبوساً   . العريضة الخصم المستأنف أو من ينوب عنه      

  . بوساطة مأمور السجن

 ، والدعوى التي صـدر بـشأنها  ، بالحكم المستأنف   كامالً وتشمل عريضة االستئناف بياناً   

 والطلبات التـي يتقـدم      ،وصفة المستأنف والمستأنف ضده واألسباب التي يستند إليها المستأنف        

  .بها

  

                                                           
  .٧٣/٢٠٠٣بالقانون رقم )  مكرر٢٠٠( أضيفت المادة (*)
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  ٢٠٣مادة 

لمحكمـة المختـصة    على قلم الكتاب أن يحيل عريضة االستئناف مع ملف القضية إلى ا           

  .  خالل مدة ال تزيد على ثالثة أيام،بنظر االستئناف

 عند ورود عريضة االستئناف وملـف       ،وعلى رئيس المحكمة المختصة بنظر االستئناف     

 ويعلن قلم كتاب هذه المحكمة من تلقاء نفـسه          ، أن يأمر بتحديد جلسة لنظر االستئناف      ،القضية

 كما يعلن مـن تلقـاء نفـسه عريـضة           ، هذه الجلسة  الخصم المستأنف وسائر الخصوم بميعاد    

  .االستئناف لسائر الخصوم

  ٢٠٤مادة 

 فللمحكمـة أن    ،إذا غاب أحد الخصوم عن حضور الجلسة المحددة لنظـر االسـتئناف           

 ، وأن تفصل في االستئناف في غيابه إذا لم يكن لديه عذر مقبـول             ،تصرف النظر عن حضوره   

 ،أخـرى  ولها أن تؤجل نظر االستئناف إلى جلسة         ،لحكموال يكون له حق المعارضة في هذا ا       

  .  إذا اقتضى األمر ذلكوإحضاره أو القبض عليه ،الخصم الغائبإعالن  بإعادةوأن تأمر 

 منه عن الطعن المقـدم       فللمحكمة أن تعتبر غيابه نزوالً     ،وإذا كان الغائب هو المستأنف    

  . وأن تقضي باعتبار االستئناف كأن لم يكن،منه

  ٢٠٥ مادة

 أو قبل الفـصل     ،إذا توفى المتهم المحكوم عليه بالعقوبة قبل أن ينقضي موعد االستئناف          

نقضاء الدعوى الجزائية   أ ترتب على وفاته سقوط الحكم االبتدائي و       ،في االستئناف المرفوع منه   

  .قبله

  ٢٠٦مادة 

عه،  أو ألى     أو النعدام صفة راف    ،تقضي المحكمة بعدم قبول االستئناف لرفعه بعد الميعاد       

 ولها أن تقضي بعدم القبول أثناء نظر الدعوى، إذا لم ينكـشف       ،عيب شكلي آخر يكون جوهرياً    

  .لها العيب إال بعد البدء في ذلك
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  ٢٠٧مادة 

 سمعت أقوال المـستأنف وطلباتـه ورد        ،شكالًإذا وجدت المحكمة أن االستئناف مقبول       

  . المستأنف ضده وغيره من الخصوم الذين ترى سماعهم

 فللمحكمة أن تسمع هؤالء الشهود      ،وإذا طلب المستأنف سماع شهود أو إجراء تحقيق ما        

  .إجراءات من  وأن تقوم بما تراه الزماً،أو غيرهم ممن ترى سماع شهادتهم

  ٢٠٨مادة 

 وأن الحكـم    ،تقضي المحكمة بتأييد الحكم االبتدائي إذا وجدت أن االستئناف ال أساس له           

  . موضوعاً وشكالًصحيح 

 فعلى المحكمة   ، يمكن تصحيحه  شكلي السابقة عليه عيب     جراءاتوإذا كان بالحكم أو باإل    

 إذا كـان مـا      ، وأن تقضي بتأييد الحكم فيما قرره بالنسبة إلى الموضوع         ،أن تصحح هذا العيب   

 جاز للمحكمة عند تأييده أن تعدل فـي         باإلدانة فإذا كان الحكم     ، في هذه الناحية   انتهى إليه سليماً  

  .مقدار العقوبة

  ٢٠٩مادة 

 ال   شكلياً  أو عيباً   موضوعياً  إذا وجدت به عيباً    ، الحكم المستأنف  بإلغاءللمحكمة أن تحكم    

 أو وجدت انه مخالف للقانون سواء كان المستأنف قد تمسك بهذه العيوب أو أن               ،يمكن تصحيحه 

 ، في الدعوى   جديداً حكماً وعليها في هذه الحالة أن تصدر        ،المحكمة قد الحظتها من تلقاء نفسها     

  . مما ورد في الحكم االبتدائييء شبأيدون أن تتقيد 

  ٢١٠مادة 

  .الحكم الصادر في االستئناف ال تجوز المعارضة فيه

  ٢١١مادة 

 تحيله المحكمة من تلقاء نفسها إلى       ،عدامكل حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة اإل       

في ظرف شهر من تاريخ صدور الحكم إذا لم يكن قـد          اإلحالة وتكون   ،محكمة االستئناف العليا  

  . رفع عنه استئناف من جانب المحكوم عليه
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 كل الحقوق المخولة لهـا عنـد نظـر          ، في هذه الحالة   ،وتباشر محكمة االستئناف العليا   

  .االستئناف

  ٢١٢مادة 

 إجـراءات جميع األوامر واألعمال التي تقوم بها الشرطة أو المحقق أو المحكمة بـشأن              

الدعوى أو التحقيق يجوز التظلم منها إما إلى الجهة التي أصدرتها وإما إلى محكمة الموضـوع                

 وال يتقيـد    ، وال يعتبر هذا الـتظلم اسـتئنافاً       ،إلى أن يصدر حكم نهائي فيها     . عند نظر الدعوى  

  .  معينةإجراءاتبموعد وال 

 ويعتبـر سـكوت     ،تقلوال تلتزم الجهة المرفوع إليها التظلم بان تفصل فيه بقرار مـس           

 لـصحة   وإقـراراً  ، لهـا   ضمنياً المحكمة عن إجابة هذه التظلمات في الحكم الموضوعي رفضاً        

  . المتظلم منهاجراءاتاإل

  ٢١٣مادة 

إذا رفع استئناف أو تظلم من المتهم وحده فال يجوز أن يكون هذا االستئناف أو الـتظلم                 

  . بهضاراً

  الفصل الثالث

  تنفيذ األحكام

  ٢١٤مادة 

  . األحكام الصادرة من المحاكم الجزائية ال يجوز تنفيذها إال إذا أصبحت نهائية

  وفقـاً  ،الفـوري  بالنفاذ   لى أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بجعل الحكم االبتدائي بالعقوبة مشموالً          ع

  .للقواعد المقررة في هذا القانون

  ٢١٥مادة 

 بالبراءة أو بالغرامـة أو      دائيابت وصدر حكم    ، على ذمة القضية   إذا كان المتهم محبوساً   

  .  سراحه فوراًإطالق وجب ،بالحبس مع وقف التنفيذ

 بعقوبة الحبس متى قضى في الحـبس         سراح المتهم المحكوم عليه ابتدائياً     إطالقويجب  
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  .االحتياطي مدة تعادل المدة المحكوم بها

  (*)٢١٦مادة 

الحكم إلـى الجهـة التـي       يرسل رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم الواجب النفاذ هذا          

 جراءات إلى الشرطة واألمن العام التخاذ اإل      إرساله وعلى هذه الجهة     ،باشرت الدعوى الجزائية  

  .  التنفيذإجراءات رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم عندما تتم وإخطارالكفيلة بتنفيذ الحكم 

 على أسبوع مـن      رئيس المحكمة بأسباب التأخر إذا تأخر التنفيذ مدة تزيد         إخطارويجب  

  .تاريخ صدور الحكم

        )**(اً مكرر٢١٦مادة 

 ويالمآ في المصحات أو     باإليداعال يخل تنفيذ األحكام أو القرارات أو األوامر الصادرة          

 تدبير وقائي أو عالجي آخر بما هـو مقـرر           بأيالعالجية أو مؤسسات الرعاية االجتماعية أو       

 من القـانون    ٢١ ،١٩ ،١٨ ،١٧ ،١٦ بمقتضى المواد     المختصة من صالحيات   اإلداريةللجهة  

 . األجانبإقامة في شأن ١٩٥٩ لسنة ١٧رقم 

  -:تنفيذ الحكم باإلعدام ـ  ١

 ٢١٧مادة 

 ويوضع المحكوم عليه في     ،ال يجوز تنفيذه إال بعد مصادقة األمير عليه       عدام  كل حكم باإل  

  . وبة أو العفوالسجن إلى أن يصدر األمير قراره بالمصادقة أو تخفيف العق

 ويشرف على التنفيذ    ، أصدر رئيس المحكمة أمره بتنفيذه     ،فإذا صادق األمير على الحكم    

  . بالرصاصبالشنق أو رمياًعدام  وينفذ اإل،النائب العام أو من يكلفه من المحققين

  ٢١٨مادة 

 وجـب وقـف تنفيـذ       ، حامل ووضعت جنينها حيا    بإعدامهاإذا تبين أن المرأة المحكوم      

  .اإلعدام ويعرض األمر على المحكمة التي أصدرت الحكم إلبدال الحبس المؤبد بعقوبة ،دامعاإل

                                                           
  .١٩٦١ لسنة ٣٠ رقممعدلة بالقانون  (*)

  .١٩٨٧ لسنة ٥٤  مضاف بالمرسوم بالقانون رقم(**)
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  -:تنفيذ الحكم بالحبس ـ  ٢

  ٢١٩مادة 

 وكذلك للمحكمة التـي رفـع إليهـا         ، بالحبس  ابتدائياً يجوز للمحكمة التي أصدرت حكماً    

م عليه بتقديم كفالة شخصية أو  أو أن تكلف المحكو أن تأمر بتنفيذه فوراً،استئناف عن هذا الحكم  

  . مالية إذا لم يكن يخشى فراره

 ، وقت صدور الحكم االبتدائي     احتياطياً  في القضية حبساً   وإذا كان المحكوم عليه محبوساً    

 إال إذا أمرت المحكمة التي أصدرت هذا الحكم أو المحكمة التي رفع             ،نفذ الحكم االبتدائي فوراً   

 بغير  أوراح المحكوم عليه في مقابل تقديم كفالة شخصية أو مالية            س بإطالقإليها استئناف عنه    

  . كفالة إذا لم يكن يخشى فراره

 فللمحكمـة   ،وإذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم االبتدائي قد أمرت بتنفيـذه فـوراً            

             على طلبه  االستئنافية في أي وقت أثناء نظر الدعوى أمامها أن تطلق سراح المحكوم عليه بناء ، 

  .في مقابل تقديم كفالة شخصية أو مالية أو بغير كفالة إذا لم يكن يخشى فراره

  ٢٢٠مادة 

إذا كان المحكوم عليه بعقوبة الحبس قد أمضى مدة في الحبس االحتيـاطي علـى ذمـة               

 وجب خصم مدة الحبس االحتياطي من مدة الحبس المحكوم بها           ،القضية التي صدر الحكم فيها    

  .عند تنفيذها

  ٢٢١مادة 

 فعقوبات الحبس مـع     ،إذا صدرت أحكام متعددة بعقوبة الحبس المؤقت على متهم واحد         

 وتنفذ العقوبات في الحالتين على التوالي كل منها بعـد           ،الشغل تنفذ قبل عقوبات الحبس البسيط     

ويجوز للمحكمة مع ذلك أن تأمر بتدخل تنفيذ عقوبة في تنفيذ .  بترتيب صدورها ،انتهاء األخرى 

  .  ويجب أال يزيد ما ينفذ من هذه األحكام كلها على عشرين سنة،خرىعقوبة أ

على أنه ال يجوز األمر بالتدخل في تنفيذ العقوبات إذا صدر حكم بالحبس بشأن جريمـة                

 ويجوز في هذه الحالة أن يزيد مجموع مـا ينفـذ مـن              ،ارتكبت أثناء تنفيذ عقوبة حبس سابقة     
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  .األحكام على عشرين سنة

  ٢٢٢مادة 

أو الحبس المؤبد نفذت هذه العقوبـة       عدام  ا كانت إحدى العقوبات المحكوم بها هي اإل       إذ

  .وحدها

  (*)٢٢٣   مادة 

           تقوم إدارة السجن بتنفيذ أحكام الحبس بموجب أمر كتابي من الشرطة واألمن العام بنـاء 

 إلىلتنفيذ  ويوجه األمر با  .  الذي تتلقاه من الجهة المختصة وترفق به صورة الحكم         اإلخطارعلى  

 وعليه أن يحفظه ومعه الحكم بملـف المحكـوم عليـه            ،مأمور السجن الذي سيجري فيه التنفيذ     

  .بالسجن

  ٢٢٤مادة 

 أن يسمح بدخول محبوس فيـه إال        ،ال يجوز لمأمور السجن وال ألي ضابط مسئول عنه        

وال . بناء على أمر حبس مكتوب من جهة مختصة أو حكم من المحكمة مرفق به أمـر التنفيـذ             

يجوز أن يبقى المحبوس في السجن مدة تزيد عما هو مقرر في أمر الحبس أو الحكم بحال من                  

  .األحوال

  ٢٢٥مادة 

وجميـع األوراق المتعلقـة     فـراج   يكون لكل مسجون ملف تحفظ فيه أوامر الحبس واإل        

خ  ثـم التـاري    ، كما يثبت فيه تاريخ دخوله السجن والتاريخ المقرر فيه خروجه منه           ،بالمسجون

  . الذي خرج فيه فعالً

  .ويكون بالسجن دفتر يبين فيه أسماء المسجونين وأمام كل منهم البيانات المشار إليها

                                                           
  .١٩٦١ لسنة ٣٠ رقممعدلة بالقانون  (*)
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  ٢٢٦مادة 

 ،ال يجوز القبض على شخص أو حبسه إال بأمر صحيح صادر من الـسلطة المختـصة               

  .  المنصوص عليها في القانونجراءاتوبالشروط واإل

السجون المخصصة لذلك بموجب القوانين والـنظم       وال يجوز وضع المحبوس في غير       

  .السارية

  ٢٢٧مادة 

  وجب عليه مباشرة التحقيق فـوراً      ، قبض عليه بدون حق    إذا اخطر المحقق بأن شخصاً    

 ويعتبر الشخص المخطوف    ، يوجد به الشخص المعتقل وإخالء سبيله      الذيواالنتقال إلى المحل    

 أو  الـشرعي نتزع بغير حق مـن وليـه        قد أ ن   وكذلك الصغير إذا كا    ،في حكم المقبوض عليه   

  . المكلف برعايته

 الالزمة لمجازاة المـسئول     جراءاتوفي جميع هذه األحوال ال يجوز التأخر في اتخاذ اإل         

  .عن ذلك جنائياً

  

  -:تنفيذ الحكم بالغرامة والحكم بالمصادرة ـ  ٣

  ٢٢٨مادة 

المتهم أن تخصص كل الغرامة      عند الحكم بالغرامة على      ،يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها    

 ثم لتعويض المجني عليه أو ورثته أو تعويض الحائز ،أو جزءاً منها للوفاء بمصروفات الدعوى 

  .  أمر بردهالذيحسن النية عن الثمن وما أنفقه على الشئ 

 فعلى المحكمة أن    ،فإذا رفع أحد من هؤالء دعوى تعويض بعد ذلك أمام القضاء المدني           

  .لذي حصل عليه من الغرامة عند تقدير التعويضتراعي المبلغ ا

  ٢٢٩مادة 

 وجب أن ينقص منها عند التنفيـذ        ، ولم يحكم عليه إال بغرامة     إذا حبس شخص احتياطياً   
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  .  عن كل يوم من أيام الحبس المذكورسبعمائة وخمسون فلساً

يـاطي   وكانت المدة التي قضاها في الحبس االحت       ،وإذا حكم عليه بالحبس والغرامة معا     

 وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من            ،تزيد على مدة الحبس المحكوم بها     

  .أيام الزيادة

  (*)٢٣٠مادة 

 علـى   الجبري ُحصلت بطريق التنفيذ     ،إذا لم يقم المحكوم عليه بدفع الغرامة المحكوم بها        

ت الحكم إذا طلب المحكوم      ولرئيس الشرطة واألمن العام أو لرئيس المحكمة التي أصدر         ،أمواله

 أن يأمر بتقسيط المبلغ المحكوم بـه علـى          ،  وكانت حالته المالية تبرر قبول الطلب       ،عليه ذلك 

 ، على أال يتأخر دفع مبلغ الغرامة بأكمله عن سـنة إذا كانـت ال               معقوالً دفعات أو تأجيله أجالً   

  . وعن سنتين إذا زادت على ذلكتزيد على أربعين ديناراً

  

  (**)٢٣١مادة 

 أو تأخر في تنفيـذ      ، أو قصر في ذلك    ،إذا عجز المحكوم عليه بعقوبة الغرامة عن دفعها       

 فعلـى رئـيس     ، سـبب  ألية المحددة في المادة السابقة      الحكم الصادر بعقوبة الغرامة عن المد     

الشرطة واألمن العام تكليف النيابة العامة أو المحقق بأن يرفع األمر إلى رئيس المحكمة التـي                

  .أصدرت الحكم ليأمر بما يراه طبقا للقواعد التالية

  ٢٣٢مادة 

 بـاإلكراه غرامـة   لرئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بالغرامة أن يصدر األمر بتنفيذ ال          

 سـبعمائة  البدني بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كـل             اإلكراه وينفذ   ،البدني

 للغرامة عن   وال يجوز أن تزيد مدة الحبس تنفيذاً      .  مع صرف النظر عن الكسور     ،وخمسين فلساً 

  .ستة شهور

                                                           
  .١٩٦١ لسنة ٣٠ رقممعدلة بالقانون  (*)

  .١٩٦١ لسنة ٣٠ رقممعدلة بالقانون  (**)
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   ٢٣٣مادة 

 علـى    بنـاء  ، يمنح المحكوم عليه    أن ، البدني أو بعده   باإلكراهلرئيس المحكمة قبل األمر     

 متى رأى أن ظروف المحكوم عليـه        ، مهلة للسداد أو أن يأمر بتقسيط المبلغ على دفعات         ،طلبه

  .  لذلك وله في هذه الحالة أن يأمر بتوقيع تعهد مضمون بكفيل إذا رأى داعياً،تبرر ذلك

 سـبيل   بـإخالء  اراً اصدر رئيس المحكمـة قـر      ، البدني باإلكراهوإذا كان قد بدأ التنفيذ      

  .المحكوم عليه متى وافق على منحه المهلة أو التقسيط

  ٢٣٤مادة 

 البدني إال بعد استيفاء المحكوم      باإلكراه لم يجز تنفيذ الغرامة      ،إذا حكم بالحبس والغرامة   

  .عليه مدة الحبس المحكوم بها

  ٢٣٥مادة 

 أو لمن صدر أمر     ،وريجوز للمحكوم عليه بالحبس البسيط الذي ال تجاوز مدته ستة شه          

 أن يطلب من مدير السجن إبدال العمل لـصالح الحكومـة            ، البدني باإلكراهبتنفيذ الغرامة عليه    

  . بالحبس

 ليـوم    ويعتبر كل يوم من أيام العمل معادالً       ،وال تزيد مدة العمل على سبع ساعات يومياً       

عيد المحددة بغير عـذر     للعمل في الموا   من أيام الحبس وإذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور        

 جاز لمدير السجن أن يصدر األمر بإلغـاء  ، أو قصر في الواجبات التي  يفرضها العمل        ،مقبول

  . البدني عليهاإلكراهتشغيله وتنفيذ المدة الباقية من الحبس أو 

  ٢٣٦مادة 

تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة بالقدر الذي يتناسب مع مدة الحبس التي قضاها فـي                

 وتجوز مطالبته بما يتبقى في ذمته من الغرامـة          ، البدني أو في العمل لحساب الحكومة      كراهاإل

  . وقتأي وتحصيلها بالتنفيذ على أمواله في ،المحكوم بها
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  (*)٢٣٧مادة 

 ويجوز للمحكمة أو لرئيس الـشرطة       ، للدولة إذا حكم بمصادرة شئ مضبوط أصبح ملكاً      

، ، أو بيعها بالمزاد أو بالممارسة      األشياء المصادرة  بإتالفر  واألمن العام أو للنائب العام أن يأم      

 إذا  واجبـاً إتالفهاأو تسليمها إلى إحدى الجهات الحكومية لالنتفاع بها في حدود القوانين ويكون     

  .نص عليه في الحكم

  -:العفو والصلح - ٤

  ٢٣٨مادة 

 ويعتبر هذا العفو    ، عن جريمة أو جرائم معينة      شامالً  وقت أن يصدر عفواً    أيلألمير في   

 واألحكام السابقة عليه والمعارضـة      جراءات ويترتب عليه إلغاء جميع اإل     ،بمثابة حكم بالبراءة  

  .المدني وال يمنع العفو الشامل عن الجريمة من المطالبة بالتعويض ،لحكمه

  ٢٣٩مادة 

تنفيذ، لألمير بعد صدور حكم بالعقوبة ضد شخص معين وقبل تنفيذ هذا الحكم أو أثناء ال              

  .  بالعفو عن العقوبة المحكوم بها أو تخفيضها أو إبدالها بعقوبة أخف منهاأن يصدر أمراً

 وإنما يترتب عليه تغيير نوع العقوبـة أو         ،ال يترتب على العفو عن العقوبة إلغاء الحكم       

  .مقدارها أو اعتبارها كأنها نفذت

  ٢٤٠مادة 

 وكذلك فـي    ، شكوى من المجني عليه    في الجرائم التي يشترط لرفع الدعوى فيها صدور       

 التي ال تزيد عقوبتها على الحبس لمدة خمس سنوات وجـرائم انتهـاك              والتعديجرائم اإليذاء   

، لتهديد وابتزاز األموال بالتهديد    وا ، الواقع على أمالك األفراد    واإلتالفحرمة الملك والتخريب    

  . مال قبل صدور الحكم أو بعدهيجوز للمجني عليه أن يعفو عن المتهم أو يتصالح معه على 

  .وتسري على هذا الصلح شروط الشكوى من حيث الشكل ومن حيث أهلية التصالح

                                                           
  .١٩٦١ لسنة ٣٠ رقممعدلة بالقانون  (*)
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  ٢٤١مادة 

 ولكن فـي    ،يترتب على الصلح أو العفو الفردي ما يترتب على الحكم بالبراءة من آثار            

ـ      ،غير الجرائم التي يشترط لرفع الدعوى فيها شكوى المجني عليه          صلح أو   ال يترتب علـى ال

  . العفو الفردي آثاره إال بموافقة المحكمة

وإذا رغب المجني عليه في العفو عن المحكوم عليه أو الصلح معه بعد صـدور حكـم                 

 لألحكـام    بذلك إلى المحكمة التي أصدرت هذا الحكم لتنظر فيـه وفقـاً             قدم طلباً  ،بإدانتهنهائي  

  .السالفة الذكر

  ٢٤٢مادة 

 فال يكـون لـه      ، وصدر العفو أو الصلح عن بعضهم      ،جريمةإذا تعدد المجني عليهم في      

 أو إذا أقرته المحكمة رغم معارضتهم إذا تبين لهـا أنهـا معارضـة               ،آثار إال إذا اقره الباقون    

  .تعسفية

  ٢٤٣مادة 

 فلوليه الشرعي أن ينوب عنـه       إذا كان المجني عليه في الجريمة ناقص األهلية أو غائباً         

  .  العفو عنهفي الصلح مع المتهم أو في

 ، فان للمحكمة المرفوع لها الـدعوى      ،وإذا لم يكن لناقص األهلية أو الغائب ولى شرعي        

ألحد أقارب المجني عليـه أو المـدعي          أن يصدر إذناً   ، على طلب يتقدم به من له مصلحة       بناء 

  .عليه أو النائب العام بأن ينوب عنه في مباشرة حق الصلح

  -:االعتبار رد  ـ ٥

  ٢٤٤مادة 

كل حكم بعقوبة تظل آثاره الجنائية قائمة إلى أن يسترد المحكوم عليه اعتبـاره بحكـم                

  . القانون أو بحكم قضائي

 بالنسبة إلى المستقبل    باإلدانةويترتب على رد االعتبار القانوني أو القضائي محو الحكم          
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  . ولكن ال أثر له في حقوق الغير،وزوال كل ما يترتب عليه من آثار جنائية

  ٢٤٥دة ما

 بحكم القانون متى مضت المدة القانونية بعد تمـام تنفيـذ            يرد اعتبار المحكوم عليه حتماً    

  . العقوبة أو صدور عفو عنها أو سقوطها بالتقادم

 هي عشر سنوات إذا كانت العقوبـة تزيـد علـى            القانونيوالمدة الالزمة لرد االعتبار     

 وخمـس سـنوات إذا      خمسة وعشرين ديناراً  الحبس لمدة ثالث سنوات والغرامة بمبلغ مائتين و       

  .كانت العقوبة ال تزيد على ذلك

  ٢٤٦مادة 

 على   برد االعتبار إلى المحكوم عليه بناء      يجوز لمحكمة االستئناف العليا أن تصدر قراراً      

  :  متى توافرت الشروط اآلتية ،طلبه

  .قادمأن تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت أو صدر عفو عنها أو سقطت بالت -١

 أن يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ أو صدور العفو أو انقضاء مدة التقادم خمـس                  -٢

سنوات بالنسبة إلى العقوبة التي تزيد على الحبس لمدة ثالث سنوات والغرامة بمبلغ مائتين              

  . وثالث سنوات بالنسبة إلى العقوبة التي ال تزيد على ذلك،وخمسة وعشرين ديناراً

  . المحكوم عليه قد حسنت سيرته أن يكون-٣

  ٢٤٧مادة 

 لم تبدأ المدة الالزمـة لـرد االعتبـار          ،إذا كان المحكوم عليه قد أفرج عنه تحت شرط        

  .  ال يجوز إلغاؤهنهائياًفراج  إال من التاريخ الذي يصبح فيه اإلالقضائي أو القانوني

  يرد اعتباره قانونـاً     فال ،وإذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام بعقوبات متعددة         

وال قضاء إال إذا توافر شرط المدة الالزمة لرد االعتبار بالنسبة إلى جميع العقوبات المحكـوم                

  .بها عليه
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  (*)٢٤٨مادة 

 على البيانات الواجبة  يقدم رد االعتبار القضائي إلى رئيس الشرطة واألمن العام مشتمالً       

ألمكنة التي أقام فيها خالل المدة المقـررة لـرد          في عرائض االستئناف مع إضافة بيانات عن ا       

 تحقيق للتثبـت مـن      بإجراءوعلى رئيس الشرطة واألمن العام تكليف أحد المحققين         . االعتبار

حسن سيرة المحكوم عليه واستقامته خالل هذه المدة ثم يحيل الطلـب إلـى رئـيس محكمـة                  

  .االستئناف العليا بتقرير يبين فيه رأيه

  ٢٤٩مادة 

 ،ئيس محكمة االستئناف العليا أن يعرض الطلب عليها منعقدة في غرفة المداولـة            على ر 

 وال  ، بقبول الطلب أو رفـضه      ثم تصدر قراراً   ،بإجرائه أو تأمر    ولها إذا رأت أن تجري تحقيقاً     

  .يجوز الطعن في هذا القرار

  ٢٥٠مادة 

  .ال يجوز الحكم برد االعتبار القضائي للمحكوم عليه إال مرة واحدة

                                                           
  .١٩٦١ لسنة ٣٠ رقممعدلة بالقانون  (*)
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  مذكرة تفسيرية بالمسائل الرئيسية

   والمحاكمات الجزائيةجراءاتفي قانون اإل
  

 والمحاكمات الجزائية إلى أبواب أربعة الباب األول في أحكـام           جراءاتينقسم قانون اإل   

 والبـاب   ، والباب الثالث في المحاكمة    ،االبتدائي في التحريات والتحقيق     الثاني والباب   ،تمهيدية

  .كام وآثارها والطعن فيها وتنفيذهاالرابع في األح
  

  الباب األول

  أحكام تمهيدية

  :ينقسم هذا الباب إلى فصول ثالثة تتعلق بالمسائل اآلتية

  . الوقائيةجراءات واإل، واألمر بالحضورالقضائيالتنظيم 
  

  الفصل األول

  القضائيالتنظيم 

يجوز توقيـع    نه ال  يقضى بأ  أساسي والمحاكمات الجزائية بمبدأ     جراءاتصدر قانون اإل  

  . التي يقررها هذا القانونجراءات للقواعد واإلعقوبة جزائية إال بعد محاكمة تجرى وفقاً

 وأن  ،وهذا المبدأ من شأنه أن يحمى الناس في دمائهم وفى أعراضـهم وفـى أمـوالهم                

  . وأن يبسط سيادة القانون،يصون الحريات العامة

  :وتقوم المحاكم الجزائية على درجتين 

 وهذه هى محكمة الجنح ومحكمة الجنايات وتتألف محكمة الجـنح           ، محاكم الدرجة األولى   - ١

 وتنظر في جميع قضايا الجـنح،  وتتـألف محكمـة            ،من قاض واحد من قضاة المحكمة الكلية      

  . وتنظر في جميع قضايا الجنايات،الجنايات من ثالثة من قضاة المحكمة الكلية

وتتـألف  . ه هى محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة االستئناف العليا        وهذ ، المحاكم االستئنافية  - ٢

 وتنظر فيما يرفع إليها من استئناف       ،محكمة الجنح المستأنفة من ثالثة من قضاة المحكمة الكلية        

تزيد العقوبة المقـررة     يجوز استئناف حكم صادر في جنحة ال       وال. األحكام الصادرة في الجنح   

  .  دينار٢٢٥شهر وغرامة مقدارها لها على الحبس مدة ثالثة أ

و تتألف محكمة االستئناف العليا في دائرتها الجزائية من ثالثة مستشارين وتنظر فيمـا يرفـع                
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  .وكل حكم صادر في جناية يجوز استئنافه. إليها من استئناف األحكام الصادرة في الجنايات

نائب العـام سـلطة االدعـاء       ويتولى ال . وإلى جانب المحاكم الجزائية تقوم النيابة العامة      

، إلى جانب أعضاء     ويعاونه أعضاء النيابة العامة والمحققون اآلخرون ويعتبر محققاً        ،والتحقيق

وقد .   ضابط الشرطة وكذلك من يعين في هذا المنصب من غير ضباط الشرطة            ،النيابة العامة 

قوال متهم أو شـاهد و       للحصول على أ   اإلكراهحرم القانون أن يستخدم في التحقيق التعذيب أو         

 به، وأوجب على كل فرد أن يقدم لرجـال التحقيـق ورجـال              اإلدالءيريد   لمنعه من تقرير ما   

 كما أوجب على كل شخص شهد ارتكاب جريمـة أو           ،يطلبونه من مساعدات ممكنة،    القضاء ما 

  . إلى أقرب جهة من جهات الشرطة أو التحقيقعلم بوقوعها أن يبلغ بذلك فوراً
  

  لثانياالفصل 

  األمر بالحضور

وقد وضع القانون قواعد عامة لألمر بالحضور، إذ يغلب اسـتعماله عنـد التحقيـق أو                  

 إجـراءات  المتهم أو الشهود بالحضور، ويتبع فـي ذلـك           القاضيفيأمر المحقق أو    . المحاكمة

 ويعلن إلى شخص المكلف بالحـضور، فيوقـع إحـدى           ،من نسختين عالن   فيحرر اإل  ،خاصة

 ،إقامتـه فإذا لم يوجد المكلف بالحضور في محـل         .ويوقع على ظهر األخرى بالتسلم    النسختين  

إلى أحد أقاربه الذكور البالغين القاطنين معه ويوقع المتسلم علـى           عالن  اكتفى بتسليم صورة اإل   

 فإذا لم يمكن تسليم الصورة لشخص المكلف بالحضور وال ألحد من أقاربـه              ،الصورة األخرى 

 اإلقامـة على جزء ظاهر من محـل       عالن   لصقت صورة اإل   ،رفضهم التسلم لعدم وجودهم أو ل   

إلى اآلمر  عالن   ويرد من قام باإل    ،األخرىعالن  بحضور شاهدين، ويوقع هذان على صورة اإل      

 وعليهـا  ،أو الـشهود عالن  ـ صورة  األمر الموقع عليها ممن تسلم اإل القاضيـ المحقق أو 

  .ومكانه وكيفيتهالن عموقع منه يبين فيه تاريخ اإلإقرار 

 جاز  ،ه باألمر على الوجه المتقدم الذكر     إعالنفإذا تخلف من صدر له أمر بالحضور بعد           

، بل يجوز للمحقق أن يطلب معاقبته بعقوبـة       أو شاهداً   كان أو مدعياً    متهماً ،األمر بالقبض عليه  

  .االمتناع عن الحضور ألداء الشهادة
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  الفصل الثالث

   الوقائيةجراءاتاإل

 الوقائية بأنها أوامر تصدر من المحاكم لمنع وقوع الجرائم قبل           جراءاتيعرف القانون اإل    

يقـوم    ويقصد بها لفت نظر شخص معين إلى ما يحوم حول سلوكه من شكوك ومـا               ،ارتكابها

 ودعوته إلى تغيير مسلكه وااللتزام ،ضده من شبهات وتحذيره من االستمرار في سلوكه المريب 

ويترتب على مخالفة هذه األوامر تشديد الجزاء على ارتكاب أية جريمـة            . لقانونبعدم مخالفة ا  

يعتبر الـشخص     وال ، عقوبات جزائية  جراءاتتعتبر هذه اإل    وال .لإلجراءتقع في المدة المحددة     

ينص عليـه    تجوز معاملته أية معاملة استثنائية عدا ما        وال ، وال متهماً   تتخذ ضده مجرماً   الذي

  .القانون

 الشخص بتوقيع تعهد بدفع مبلغ معين إذا ارتكب جناية أو           إلزام الوقائية هى    جراءاتإلوا  

 أو بـأن    ، يضمن سداد المبلغ المعـين      بأن يقدم كفيالً    أيضاً إلزامه ويجوز   ،جنحة في مدة معينة   

  .تزيد مدة التعهد على سنتين وال.  لقيامه بتعهدهيودع المبلغ المعين ضماناً

 وإما  بصفة أصلية بناء      ، أصلى جزائي لحكم    الوقائية إما تبعاً   ءاتجراويصدر األمر باإل  

 يصدر في جناية أو جنحة من شأنها        جزائي بحكم    يكون مقترناً   فاألمر التبعي  ،على طلب مستقل  

 وإما بالبراءة   ،الوقائي األمر   باإلدانة فيقترن   باإلدانة ويكون هذا الحكم إما      ، باألمن العام  اإلخالل

.  إزاء المتهم رغم عدم إدانتـه      وقائي إجراءمة أن ظروف الحال تستلزم اتخاذ       إذا وجدت المحك  

 يكون بناء على طلب مستقل يتقدم به النائب العام إلى محكمة الجنايـات ضـد                األصليواألمر  

 إذا كان  قد سبق الحكـم        ،ينذر بارتكاب الجرائم   شخص يثبت لديه أن في سلوكه وفى ميوله ما        

 بارتكـاب إحـدى جـرائم     جـدياً   سنة أو أكثر،  أو كان قد اتهم اتهاماً         عليه بعقوبة الحبس مدة   

 أو  ،االعتداء على النفس أو على المال ولم يحكم عليه أو لم ترفع عليه الدعوى لعدم كفاية األدلة                

 أو ،كان معروفا بالشهرة العامة اعتياده على ارتكاب جرائم االعتداء على النفس أو على المـال         

  .رد مشروعة للعيش أو عرف عنه أنه يكسب المال بوسائل غير مشروعةلم تكن لديه موا
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  الثانيالباب 

  االبتدائيالتحريات والتحقيق 

أما التحريـات   .  وله حجية معروفة   ، مرسومة إجراءات هو تحقيق ذو     االبتدائيالتحقيق    

 ،اءأمام القـض  ثبات   حجية في اإل   التحرييكون لمحاضر     وال ،فهى جمع معلومات عن الجريمة    

 معين، أو تـستخدم العناصـر       بإجراءوإنما يجوز للمحكمة أن تستخلص منه قرائن تبرر القيام          

 ولها أن تستدعى محـرر المحـضر        ،المستمدة منه في مناقشة الشهود أو الخبراء أو المتهمين        

يقوم بالتحقيق إال من ثبتت له صفة المحقق،          وال .التحريكشاهد وتناقشه فيما أثبته في محضر       

أعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة ومن عينوا في وظيفة المحقق في دوائـر الـشرطة               أى  

 والتحقيـق واجـب فـي       ، أما التحريات فيقوم بها رجال الشرطة دون ضـباطها         .واألمن العام 

  .التحري أما الجنح فيجوز االكتفاء فيها بمحاضر ،الجنايات

 ضباط الـشرطة والمحققـون ـ     أيلعام ـ        والمحققون التابعون لدوائر الشرطة واألمن ا

 يصدر به قرار مـن رئـيس دوائـر          داخلي لقواعد يقررها نظام     يباشرون اختصاصاتهم وفقاً  

 والمحاكمـات   جـراءات  لقـانون اإل    مكمـالً  الداخلي ويعتبر هذا النظام     ،الشرطة واألمن العام  

  .الجزائية

  

  الفصل األول

  التحريات بوساطة رجال الشرطة

 وجب علـى    ، فإذا كانت الجريمة جناية    . البالغات عن جميع الجرائم    بتلقية  تقوم الشرط   

 وإما أن ينتدب رجـل  ،رجل الشرطة أن يخطر بها المحقق والمحقق إما أن يقوم بتحقيقها بنفسه          

 التحريـات مـن   بإجراء فان رجل الشرطة يقوم ، أما إذا كانت الجريمة جنحة    ،الشرطة للتحقيق 

 ،يبديه المتهم من أقوال وما يتقدم به من دفـاع           المبلغين والشهود وما    ويسمع أقوال  ،تلقاء نفسه 

 في  وإذا اعترف المتهم دون رجل الشرطة االعتراف مبدئياً،التحريويثبت كل ذلك في محضر   

  .محضره، وأحال المتهم على المحقق الستجوابه والتثبت من صحة االعتراف

 كانت الجريمة مشهودة، فإن لـم تكـن         ولرجل الشرطة حق تفتيش المتهم أو مسكنه إذا         
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  .مشهودة وجب عليه الحصول من المحقق على إذن بالتفتيش

 وجب عليه عرضه على المحقق، ولهذا أن يرفع         ،وإذا أتم رجل الشرطة محضر تحريه       

 أن يقوم بتحقيق القضية      وللمحقق أيضاً  . أو أن يحفظ األوراق    التحريالدعوى بناء على محضر     

 وله أن يأمر رجل الشرطة باسـتيفاء بعـض          ،دب أحد رجال الشرطة للتحقيق    بنفسه أو أن ينت   

  . للتحقيقالمسائل الواردة في محضر تحريه إذا لم يجد داعياً

  

  الثانيالفصل 

   التحفظيةجراءاتاإل

  .االحتياطي التحفظية هى القبض والحبس جراءات         هذه اإل

   : ـ القبض١

 ولمن يقوم بتنفيـذ     ، أمام المحكمة أو المحقق    اً جبر وإحضارهالقبض هو ضبط الشخص       

 وله أن يدخل مسكن الشخص المطلوب القبض عليـه    ،القبض أن يستعمل القوة التي تلزم لتنفيذه      

  . مسكن آخر لنفس الغرضأيللبحث عنه أو 

ورجال الشرطة لهم حق القبض في حاالت معينة نص عليها القـانون، بـل أن للفـرد                   

  ومطلوبـاً    أو كان المتهم هارباً     ، على  المتهم إذا صدر إليه أمر بذلك         الحق في القبض   العادي

  . الجريمةبارتكاب  أو كان متلبساً، أو كان  قد قبض عليه وفر،القبض عليه

 فهو يـستطيع فـي جميـع        ،أما المحقق فحقه في القبض أوسع من حق رجال الشرطة           

  .ئل جدية قامت على اتهامه دالالذياألحوال أن يقبض على المتهم 

  :االحتياطي ـ الحبس ٢

 فإذا رؤى   .تزيد على أسبوع بأمر من المحقق       لمدة ال   احتياطياً يجوز حبس المتهم حبساً     

تزيد على خمسة     ويأذن هذا بتجديد الحبس مدة ال      ،القاضي وجب الرجوع إلى     ،حبسه مدة أطول  

 مـدة سـتة     م محبوسـاً   فإذا استمر المته   .عشر يوما في كل مرة يطلب إليه فيها تجديد الحبس         
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 ويكون أمر المحكمة    ،شهور، لم يجز تجديد حبسه إال بأمر من المحكمة المختصة بنظر الدعوى           

  . كل مرةبالتجديد ثالثين يوماً

  

  الفصل الثالث

  االبتدائيالتحقيق 

 ،ثبات رسمها القانون وجعل لها حجية في اإل       إجراءات كما سبق القول     االبتدائيوالتحقيق    

  :يأتي  ماجراءاتوتتضمن هذه اإل. لمحققويقوم بها ا

  :أ ـ المعاينة واالنتقال

ينتقل المحقق إلى محل الحادث فور علمه به متى كانت الجريمة جناية، فيصف مكـان                 

  .ارتكاب الجريمة وآثارها وظروفها المادية

  :ب ـ األمر بتقديم شىء

 آخـر    شيء أية أو    حوزته من أوراق أو أمتع     في قد يقتضى التحقيق أن يقدم شخص ما        

 فان لم يفعـل جـاز       الشيء بتكليف الحائز تسليم هذا       فيصدر المحقق أمراً   ،له عالقة بالجريمة  

ويعاقب الحائز الممتنع عن التـسليم بغيـر        . الشيء التفتيش لضبط هذا     بإجراءللمحقق أن يأمر    

  . في القضيةلم يكن متهماً عذر مقبول عقوبة الممتنع عن الشهادة ما

   :يشج ـ التفت

ويجوز للمحقق تفتيش الشخص أو مسكنه أو رسائله لضبط األشياء التـي لهـا عالقـة                  

  وال ، وتفتيش الشخص يقع بالبحث عما يكون بجسمه أو مالبسه أو أمتعته التي معـه              .بالجريمة

يفتش النساء إال نساء وتفتيش المساكن يكون بدخولها والبحث فيها عـن شـىء أو أثـر يفيـد                   

جد أشخاص داخل المسكن فللمحقق أن يضعهم تحت الحراسة الالزمـة أثنـاء              وإذا و  ،التحقيق

 وإذا قامت قرائن جدية على أن       . قيامهم بعرقلة التفتيش أو تعطيله أو مقاومته       خشيالتفتيش إذا   

يدور البحث عنه، فلـه أن يفتـشه          مما أحد هؤالء األشخاص يخفى في جسمه أو مالبسه شيئاً        

 مـن   ،ن بضبطها واالطالع عليها بالوسائل التي تتالءم مع طبيعتها         وتفتيش الرسائل يكو   ،فورا
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  .رسائل بريدية أو برقية أو محادثات هاتفية

   :د ـ ضبط األشياء

 إما أثناء التفتيش وإما عن طريق الضبط المستقل         ،وقد يضبط المحقق أشياء تفيد التحقيق       

شياء التي صدر قرار بضبطها      وتبقى األ  .يتبع الشخص أو المسكن     المضبوط ال  الشيءإذا كان   

وإذا لم تحكم محكمـة الموضـوع       . مضبوطة طالما كانت الزمة للتحقيق أو للفصل في القضية        

بمصادرة األشياء المضبوطة أو بردها إلى شخص معين غير من ضبطت لديه، وجـب علـى                

لم يمكن  وإذا  .  في القضية أن يأمر بتسليمها إلى من ضبطت لديه         النهائيالمحقق بمجرد الفصل    

تسليم األشياء إلى صاحب الحق فيها ولم يطالب بذلك أحد في ظرف سنة واحـدة مـن انتهـاء        

  . للحكومة فان هذه األشياء تصبح ملكاً،القضية

  :هـ ـ استجواب المتهم وسماع الشهود

 فعلى المحقق قبل البـدء فـي        ،وأهم وسائل التحقيق هو استجواب المتهم وسماع الشهود         

 فـإذا اعتـرف بارتكـاب       ،ق األولى، أن يسأل المتهم عن التهمة الموجهة إليه         التحقي إجراءات

 وإذا  .الجريمة في أى وقت اثبت اعترافه في محضر التحقيق فور صدوره ونوقش فيه تفصيلياً             

 وللمتهم أن يرفض الكـالم أو أن يطلـب          ،ثباتأنكر المتهم وجب استجوابه بعد سماع شهود اإل       

يجـوز تحليفـه اليمـين وال         وال ، وقت آخـر   ألير محاميه أو    تأجيل االستجواب لحين حضو   

لديـه   وللمتهم في كل وقت أن يبدى ما      .  ضده اإلكراه أو   اإلغراءاستعمال أية وسيلة من وسائل      

 مـن   إجـراء  أي وأن يطلب سماع شهود نفى، أو اتخـاذ          ،ثبات وأن يناقش شهود اإل    ،من دفاع 

وشـهود  ثبـات   لمحضر ويسمع المحقق شهود اإل     وتثبت طلباته ودفاعه في ا     ، التحقيق إجراءات

                                  .، ويناقش كل شاهدالنفي

   :و ـ  الخبراء

 فـي مـسألة     الرأيوللمحقق أن يطلب من أى شخص له خبرة فنية في أية ناحية إبداء                

  يقدم تقريـراً    ولكل من الخصوم أن    .ويقدم الخبير رأيه كتابة   . متعلقة بالتحقيق بعد حلف اليمين    

  .من خبير آخر بصفة استشارية
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  :ز ـ التصرف في التحقيق

 والتصرف يكون إما بتقديم المتهم إلى المحاكمـة  تم التحقيق تصرف المحقق فيه، فإذا ما   

 لعدم الصحة    وحفظ التحقيق إما أن يكون نهائياً      . وأما بحفظ التحقيق   ،إذا كانت األدلة ضده كافية    

 وقـرار حفـظ     . لعدم معرفة الفاعل أو لعدم كفاية األدلة        أن يكون مؤقتاً    وإما ،أو لعدم الجريمة  

التحقيق يترتب عليه وقف السير في الدعوى ووقف التحقيق  إلى أن تظهر أدلة جديدة تستوجب                

 عليه من أن يرفع دعواه مباشـرة فـي       المجنييمنع   وهذا القرار ال  . إعادة فتح التحقيق وإكماله   

  .فيها ذلكاألحوال التي يجوز له 

والتصرف في الجنح على الوجه المتقدم من حق المحقق أيا كان عضو نيابة أو ضـابط                  

أما التصرف في الجنايات فمن حق أعضاء النيابة العامـة وحـدهم  ويحـدد             . محققاً شرطة أو 

النائب العام بقرار منه السلطة التي يخولها في هذا الصدد ألعضاء النيابة العامة على مختلـف                

  .تهمدرجا

وهناك وجه خاص لحفظ التحقيق استبقاه القانون للنائب العام وحده لخطورته، وهو حفظ               

 ولكن تفاهة الجريمة أو ظروفها الخاصـة     ،التحقيق نهائيا بالرغم من أن األدلة كافية ضد المتهم        

ـ كما لو كانت الجريمة تمس العرض أو الشرف ـ تبرر حفظ التحقيق  وقد جعـل القـانون    

  . تقدير هذا الوجه من أوجه الحفظ،سبق القول العام وحده، كماللنائب 
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  الباب الثالث

  المحاكمة

  الفصل األول ـ الخصوم

الخصوم في الدعوى الجزائية هم المتهم ويلحق به المسئول عن الحقوق المدنية والنيابـة     

  . مدنياً عليه وقد يكون مدعياًوالمجنيالعامة ويلحق بها المحققون، 

 وقد يرفعها فـي الجـنح المحققـون         ،دعوى الجزائية على المتهم النيابة العامة     ويرفع ال   

 . عليه أن يرفع الدعوى الجزائية على المتهم فـي الجـنح           للمجنيوضباط الشرطة كذلك يجوز     

 ولكن يجـوز فـي جميـع         االتهام فيها،  إجراءاتومن له حق مباشرة الدعوى الجزائية يتولى        

 إجـراءات ابة العامة في أية حالة كانت عليها الـدعوى لتـولى            األحوال أن يتدخل أعضاء الني    

االتهام ولو كانت الدعوى مرفوعة من أحد المحققين من غير أعضاء النيابـة العامـة أو مـن                  

  . عليهالمجني

 من رئيس العدل أو شكوى      إذنيجوز رفع الدعوى الجزائية إال بعد        وفى جرائم معينة ال     

  . عليهالمجني

 بالتعويض فصلت المحكمـة الجزائيـة فـي هـذه            مطالباً  عليه مدنياً  نيالمجوإذا ادعى     

الدعوى المدنية، إال إذا رأت أن تحيلها إلى المحكمة المدنية المختصة ويجوز من غير ادعـاء                

 عليه بـأال    المجني أن تقضى المحكمة من تلقاء نفسها على المتهم بدفع تعويض إذا تعهد              مدني

ريمة ذاتها كما يجوز للمحكمة أن تقـضى بـالتعويض علـى             تعويض آخر عن الج    بأييطالب  

 أو اتهام   كيدي أصابه بسبب توجيه اتهام      الذي عن الضرر    ، على طلب المتهم    بناء ، عليه المجني

 فـي   بإدانتهمبنى على خفة وتهور، بل أن للمحكمة أن تقضى بالتعويض للمتهم على من تحكم               

  .على طلب المتهم أو بدون طلب منهجريمة شهادة الزور أو البالغ الكاذب بناء 

 المحاكمة، فإذا كانت الجريمـة جنحـة جـاز          إجراءاتويحضر المتهم بنفسه في جميع        

يزيـد    ال الـذي  فإذا كانت عقوبة الجنحة الحبس       ، بحضور وكيل عن المتهم    تكتفيللمحكمة أن   

وفـى الجنايـات     ،على سنة أو الغرامة فقط جاز للمتهم أال يحضر بنفسه وأن ينيب عنه وكيالً             

 وجب   فإذا لم يوكل أحداً    ،يجب أن يحضر المتهم بنفسه وأن يوكل في الوقت ذاته من يدافع عنه            
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  .على المحكمة أن تنتدب من المحامين من يقوم بهذه المهمة

وإذا تخلف المتهم عن الحضور بنفسه أو بوكيل عنه في األحوال التي يجوز فيها ذلـك،                  

 أو تأكدت   ، للقبض عليه   فإذا لم تر داعياً    ، ثم تأمر بالقبض عليه    ،هالنإع بإعادةفللمحكمة أن تأمر    

  . فيها غيابياً فلها أن تنظر الدعوى في غيبته وأن تصدر حكماً،أنه هارب

ويعتبر المتهم هاربا في أحوال معينة حددها القانون ويجوز للمحكمة في هذه األحوال أن                

 وأن  ، بالحجز على جزء مـن مالـه       أن تصدر أمراً   معينة، و  جراءات إل هربه وفقاً إعالن  تأمر ب 

تبيع هذا المال بعد انقضاء سنة من تاريخ الحجز أما إذا حضر المتهم أو قبض عليه قبل انقضاء   

 ردت له المحكمة    ،عالنسنة من تاريخ الحجز على المال، وأثبت أنه لم يخف نفسه ولم يعلم باإل             

 إذا لم يحـضر     ،أو تصادر الثمن المتحصل منه     ، وتصادر المال كله أو بعضه     ،ماحجز من ماله  

  .المتقدم الذكرثبات المتهم قبل انقضاء السنة، أو حضر ولكنه عجز عن اإل

  الثانيالفصل 

  تقديم الدعاوى ونظام الجلسات

 ،ترفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة بصحيفة اتهام تحتوى على بيانات معينة             

 وتقـدم  ،متهم وبيان الجريمة والوصف القانوني لها وبيان األدلـة       أهمها تعيين المدعى وتعيين ال    

ـ        ،صحيفة االتهام إلى رئيس المحكمة المختصة      إعالن  ويأمر هذا بتحديد جلسة لنظر الدعوى وب

المتهم بصحيفة االتهام وبتكليفه هو وسائر الخصوم وجميع الشهود الذين يرى لزوم اسـتدعائهم              

  .وز تعديل وصف التهمة بمقتضى قواعد ذكرها القانون ويج.بالحضور في الجلسة المحددة

  إال إذا رأت المحكمة جعل الجلسة سرية إذا كان هذا ضـرورياً            ،وجلسات المحاكم علنية    

لظهور الحقيقة أو مراعاة للنظام العام واآلداب العامة، ويكون النطق بالحكم في جلـسة علنيـة                

 وله أن يخرج من قاعة الجلـسة مـن يخـل            ، منوطان برئيسها  وإدارتها وضبط الجلسة    ،دائماً

 وخمسمائة  اً وعشرين ساعة أو بتغريمه دينار      فان لم يمتثل جاز أن يقضى بحبسه أربعاً        ،بالنظام

تزيـد   فلس، كما يجوز للمحكمة أن تقضى على كل من امتنع عن تنفيذ أوامرها بالحبس مدة ال               

قبل انتهـاء     وللمحكمة إلى ما   ،ة فلس تزيد على سبعة دنانير وخمسمائ      أو بغرامة ال   أسبوععلى  

الجلسة أن ترجع عن الحكم في الحالتين السابقتين إذا قدم لها المتهم اعتذاره أو قام بمـا طلـب                   
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منه، وللمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جريمة تعد علـى هيئتهـا أو علـى أحـد                    

 في الجلسة أو امتنع عـن       د زوراً أعضائها أو على أحد الموظفين بالمحكمة، وأن تحاكم من شه         

 شخص آخر تكلفه المحكمـة      أيتأدية الشهادة، ويتولى االدعاء في هذه الجرائم النيابة العامة أو           

وإذا وقعت بالجلسة جريمة غير الجرائم المتقدمة الذكر، فللمحكمة أن توجه التهمة إلـى              . بذلك

 بإحالة ثم تأمر    ،ادث وتسمع الشهود  من ارتكبها وأن تأمر بالقبض عليه أو حبسه وأن تحقق الح          

 حررته إلى المحكمة المختصة بمحاكمته أو إلى نفس المحكمـة إذا            الذيالمتهم ومعه المحضر    

  .كانت هى المختصة ولكن في جلسة أخرى

 ولو لم يكن    وفى الدعوى التي تنظرها المحكمة يجوز لها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً             

 أن تفرج عـن المـتهم        كل مرة ولها أيضاً    تزيد على ثالثين يوماً    ال ويكون ذلك لمدة     ،محبوساً

  . بضمان أو بدون ضمانكتابيالمحبوس بتعهد 

تزيد عقوبتها على الحبس سنة واحـدة        وهناك طريقة موجزة لنظر قضايا الجنح التي ال         

ويكون ذلك بعريـضة دعـوى مـع بيـان أن           . تجاوز خمسة وسبعين دينارا    والغرامة التي ال  

 ويرفق بالعريضة جميع األوراق والمحاضـر المؤيـدة         ،جزائيمطلوب هو الفصل فيها بأمر      ال

  اكتفاء ، وتفصل المحكمة في هذا الطلب في غيبة المتهم دون حاجة إلى تحقيق بالجلسة             ،لالتهام

يجوز لها أن تحكم بغير عقوبة        ولكن ال  ،باالطالع على األوراق ومحاضر التحريات أو التحقيق      

فإن لم تر المحكمة الفصل في       تجوز المعارضة فيه،     غيابي ويكون حكمها بمثابة حكم      ،الغرامة

  أن عقوبة الغرامة غير كافية أو أن األوراق ال          بأن كانت ترى مثالً    ،وى بالطريقة الموجزة  الدع

 ، بـالرفض   فان لها أن تصدر أمراً     ،تكفى للفصل في الدعوى وأنه يجب إجراء تحقيق بالجلسة        

  .العاديى إذا رأى رفع الدعوى أن يلجأ إلى الطريق وعلى المدع
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  الفصل الثالث

  في الجلسةثبات التحقيق واإل

 أجرته في القـضية أو      الذيتعتمد المحكمة في اقتناعها على األدلة المستمدة من التحقيق            

 أو  باًم تسأله عما إذا كان مـذن       ث ، وتوجه التهمة إلى المتهم    .من التحقيقات السابقة على المحاكمة    

 فلهـا أن    ، واطمأنت المحكمة إلى أن اعترافه صـحيح       ، وقت بأنه مذنب   أيفإذا اعترف في    . ال

 ولها أن تتم التحقيق إذا وجدت لذلك        ، التحقيق وأن تفصل في القضية     إجراءات عن كل    تستغني

 ويكـون ذلـك     ، فعلى المحكمة أن تشرع في التحقيق      ،اإلجابة وإذا أنكر المتهم أو رفض       ،داعياً

 تـراه   الـذي  لفحص األدلة ومناقشتها بالترتيب      تراه الزماً  سماع الشهود والخبراء وإجراء ما    ب

 وبعد .ثبات ثم تستجوب شهود اإل،المدني ويتلوه المدعى بالحق ، فيبدأ المدعى ببيان أدلته   .مناسباً

 ثـم   ،لمدنية ويتلوه المسئول عن الحقوق ا     ،إلثباتها النفيذلك يبين المتهم الوقائع التي دعا شهود        

 ثـم   ، توجه إليهم المحكمة ما تراه من األسـئلة        ،ثبات وفى سماع شهود اإل    النفيتستجوب شهود   

 وللمتهم وللمسئول عن الحقوق المدنية مناقشتهم بعـد         ،المدنييستجوبهم المدعى فالمدعى بالحق     

 ،النفيوفى سماع شهود . المدني وتجوز مناقشتهم مرة أخرى من المحكمة والمدعى بالحق        ،ذلك

 ، ثم يستوجبهم المتهم فالمسئول عن الحقـوق المدنيـة         ،تراه من األسئلة   توجه إليهم المحكمة ما   

 وتجوز مناقشتهم مرة أخرى من المحكمـة والمـتهم          ، مناقشتهم بعد ذلك   المدنيوللمدعى بالحق   

  .والمسئول عن الحقوق المدنية

 عليها بالحبس مدة    ة جناية معاقباً   إذا كانت الجريم   ،وللمحكمة أن تمنح أحد المتهمين عفواً       

 على شرط أن يدلى هذا      ،تزيد على سبع سنوات أو بعقوبة أشد وكان التحقيق في حاجة إلى أدلة            

  .المتهم بمعلومات تكفى إلدانة المتهمين اآلخرين

 وإذا تبين أن هذا المـتهم  ، ويدعى عادة بشاهد الملك   ،ويعتبر المتهم في هذه الحالة شاهداً       

 اعتبر  ،ا بعض الحقائق الهامة أو أدلى ببيانات يعلم أنها كاذبة أو حاول تضليل العدالة             أخفى عمد 

  . وتؤخذ األقوال التي صدرت منه حجة عليه،العفو الغياً

، ثم مرافعـة    المدنيوعند انتهاء التحقيق تسمع المحكمة مرافعة المدعى والمدعى بالحق            

  .متهم آخر من يتكلم عن الحقوق المدنية ويكون الوالمسئولالمتهم 
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 وتفـصل فـي طلـب       ، بالبراءة أو بالعقوبـة    وبعد تمام المرافعة تصدر المحكمة حكماً       

 ثم تسمع أقوال المدعى والمتهم بشأن تقريـر         باإلدانة  حكماً  ويجوز أن تصدر ابتداء    ،التعويض

  . بالعقوبة على سيرة المتهم وتصدر بعد ذلك حكماًالعقوبة كما تسمع شهوداً

  لرابعالباب ا

  األحكام وآثارها والطعن فيها وتنفيذها

  الفصل األول

  صدور األحكام وآثارها
  

يصدر الحكم باألغلبية فإذا تشعبت اآلراء إلى ثالثة وجب أن ينضم أحدث القضاة ألحـد                 

  .الرأيين اآلخرين

ويجب أن يشتمل الحكم على بيانات معينة ذكرها القانون، وتحفظ مسودة الحكم المشتملة               

 ويكون ذلك بتالوة ، وينطق رئيس المحكمة بالحكم في جلسة علنية   ، منطوقه وأسبابه بالملف   على

فإذا نطق بالحكم عقب المرافعـة وجـب أن         . منطوقه بحضور القضاة الذين اشتركوا في الحكم      

 أما إن كان النطق بالحكم في جلـسة         ،تودع المسودة في ظرف سبعة أيام من يوم النطق بالحكم         

  .سة المرافعة وجب أن تودع المسودة عقب النطق بهأخرى غير جل

 ،ويكتب الكاتب نسخة الحكم األصلية ويوقعها هو والرئيس وتحفظ في ملـف الـدعوى               

 وتعطى صورة رسمية من الحكم لكل من المـتهم       ، المسودة إيداعوذلك في ظرف ثالثة أيام من       

  . والمدعى ولكل من له مصلحة

 لم يعد يجوز رفع دعوى جزائية أخـرى     ،المقضي يءالشومتى  صدر الحكم وحاز قوة         

ولكن إذا تبين أن األفعال المكونة للجريمـة تكـون          . عن نفس الوقائع التي صدر بشأنها الحكم      

 كضرب بسيط ثم تبين أنه أحـدث عاهـة   ،ترتب عليها من نتائج جديدة جريمة أخرى بسبب ما 

 وإذا كـان الحكـم      ،لجريمة الجديدة  جاز رفع الدعوى عن ا     ،مستديمة أو أنه أفضى إلى الموت     

 فعلى المحكمة أن تراعى ذلك إذا حكمت بالعقوبة فـي الـدعوى             ،األول قد صدر بتوقيع عقوبة    

  .الجديدة
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  الثانيالفصل 

  المعارضة واالستئناف

والمعارضة جائزة في األحكام الغيابية ـ وتكون أمام المحكمة التـي أصـدرت الحكـم       

 للمحكوم عليه، أما في الجنايـات  الغيابيالحكم إعالن حد من تاريخ  وميعادها أسبوع وا .الغيابي

 وترفـع المعارضـة     ،فمن تاريخ القبض على المحكوم عليه إذا لم يكن الحكم قد أعلن لشخصه            

بعريضة تقدم لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، ويحدد رئـيس هـذه المحكمـة جلـسة                 

 قضت المحكمة باعتبار المعارضة كـأن لـم         ،ولى وإذا غاب المعارض في الجلسة األ      .لنظرها

 سمعت أقوال المعارض وطلباتـه ورد       ،شكالًوإذا وجدت المحكمة أن المعارضة مقبولة       . تكن

يجوز أن تضر المعارضة     ولكن ال .  أو بتعديله  بإلغائه أو   الغيابي وتقضى بتأييد الحكم     ،الخصوم

 ،تجوز المعارضة فيـه    في المعارضة ال  والحكم الصادر   .  فال يجوز تشديد العقوبة    ،بالمعارض

  . بالنسبة  إلى أحد الخصومولو صدر غيابياً

 مـن    وميعاد االستئناف عشرون يومـاً     ،ويجوز استئناف كل حكم صادر بصفة ابتدائية        

 ومن تاريخ صـيرورته     ، في المعارضة   أو صادراً  تاريخ النطق بالحكم إذا كان الحكم حضورياً      

 ويرفع االستئناف بعريضة تقدم لقلم كتاب المحكمـة التـي           ، غيابياً غير قابل للمعارضة إذا كان    

 وتحال العريضة مع ملف القضية إلى المحكمة المختصة بنظر االستئناف خالل            ،أصدرت الحكم 

وتقـضى  .  وعلى رئيس محكمة االستئناف أن يأمر بتحديد جلسة لنظـر االسـتئناف  .ثالثة أيام 

 سمعت أقـوال المـستأنف      شكالً فإذا وجدت أنه مقبول      محكمة االستئناف في قبول االستئناف،    

والحكم الصادر في   .  أو بتعديله  بإلغائه أو   االبتدائي وتقضى بتأييد الحكم     .وطلباته ورد الخصوم  

  .تجوز المعارضة فيه، ولو صدر في غيبة أحد الخصوم االستئناف ال
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  الفصل الثالث

  تنفيذ األحكام

حكم الواجب النفاذ هذا الحكم إلى النائب العـام أو          يرسل رئيس المحكمة التي أصدرت ال       

 جـراءات  وعلى النائب العام أو المحقق األمر باتخاذ اإل        . تنفيذه إلجراء ينوب عنه    الذيالمحقق  

  . المختصةواإلدارةلتنفيذ الحكم، ويصدر األمر في ذلك إلى جهات الشرطة 

  وينفـذ بالـشنق أو رميـاً       ،عليهيجوز تنفيذه إال بعد مصادقة األمير        العدام  والحكم باإل   

  .بالرصاص

 وتخـصم منهـا مـدة الحـبس         ،والحكم بالحبس ينفذ بحبس المتهم المدة المحكوم بهـا          

 وعقوبة الحبس مع الشغل تنفذ قبل عقوبة الحبس البسيط، وتنفـذ العقوبـات فـي                ،االحتياطي

ينفذ من هـذه     د ما  ويجب أال يزي   ، كل منها بعد األخرى بترتيب صدورها      التواليالحالتين على   

أو الحـبس   عدام   وإذا كانت إحدى العقوبات المحكوم بها هى اإل        ،األحكام كلها على عشرين سنة    

 كتـابي وتقوم إدارة السجن بتنفيذ أحكام الحبس بموجب أمـر          . المؤبد نفذت هذه العقوبة وحدها    

  .صادر لها من النائب العام أو المحقق المختص وترفق به صورة الحكم

 . المحكوم عليه على سدادها ولو بطريق التنفيذ علـى مالـه     بإجباربالغرامة ينفذ   والحكم    

 ٧٥ وجب أن ينقص منها عند التنفيـذ           ، ولم يحكم عليه إال بغرامة     وإذا حبس شخص احتياطياً   

 على أال يتأخر السداد على      ،ويجوز تقسيط الغرامة  . االحتياطيفلس عن كل يوم من أيام الحبس        

 ويجوز تنفيذ   ، وعن سنتين إذا زادت عن ذلك      ، دينار ٣٧ر٥تزيد على    رامة ال سنة إذا كانت الغ   

 بالحبس البسيط وتقدر مدتـه باعتبـار   البدني اإلكراه، وينفذ البدني اإلكراهحكم الغرامة بطريق   

  . للغرامة عن ستة شهور وال يجوز أن تزيد مدة الحبس تنفيذاً، فلس٧٥يوم واحد عن كل 

يتجاوز مدته ستة شهور أو لمن صدر أمر          ال الذيالحبس البسيط   ويجوز للمحكوم عليه ب     

 أن يطلب من مدير السجن إبدال العمل لـصالح الحكومـة            ،البدني باإلكراهبتنفيذ الغرامة عليه    

 ليوم   ويعتبر كل يوم من أيام العمل معادالً       ،تزيد مدة العمل على سبع ساعات يومياً        وال ،بالحبس

  .من أيام الحبس
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 ويعتبر هذا العفو بمثابة حكـم       ، عن الجريمة   شامالً  وقت أن يصدر عفواً    أيفي  ولألمير    

 بعقوبـة أخـف     إبدالها بتخفيضها أو     عن العقوبة أو أمراً     كذلك لألمير أن يصدر عفواً     .بالبراءة

 عليه أن يعفو عن المتهم أو يتصالح معه على مال قبـل             للمجني وفى جرائم معينة يجوز      ،منها

  .عدهصدور الحكم أو ب

 ويـرد   ،وكل حكم بعقوبة تظل آثاره الجنائية قائمة إلى أن يسترد المحكوم عليه اعتباره              

اعتبار المحكوم عليه بحكم القانون إذا مضت عشر سنوات بعد تنفيذ العقوبة أو صـدور عفـو                 

عنها أو سقوطها بالتقادم إذا كانت مدة العقوبة تزيد على الحبس لمدة ثالث سـنوات والغرامـة                 

تزيد على ذلك، ويرد اعتبـار        أو مضت خمس سنوات إذا كانت العقوبة ال        ، دينار ٢٢٥غ    بمبل

 أو انقـضت    ، على طلبه إذا انقضت خمس سنوات في الحالة األولى          بناء المحكوم عليه قضائياً  

 ويكون ذلك بناء على تحقيق يجريه النائب العام للتثبت من حسن           ،ثالث سنوات في الحالة الثانية    

 قرار من محكمة االستئناف     القضائي ويصدر برد االعتبار     ،حكوم عليه خالل هذه المدة    سيرة الم 

 للمحكوم عليه إال مـرة      القضائييجوز الحكم برد االعتبار       وال ،العليا منعقدة في غرفة المداولة    

 فإذا أدين المحكوم عليه في جريمة بعد رد االعتبار، لم يعـد أمامـه إال رد االعتبـار                   ،واحدة

  .ونيالقان
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  إيضاحيةمذكرة 

  لمشروع القانون الخاص بتعديل بعض

   والمحاكمات الجزائيةجراءاتأحكام قانون اإل

 ١٩٦٠ لـسنة    ١٧ العملية أن بعض النصوص الواردة في القانون رقم          التجربةلقد أثبتت     

 من صـالحيات رجـال      ينبغي  تحد أكثر مما   ، والمحاكمات الجزائية  جراءات قانون اإل  بإصدار

 التحريات الالزمة للكشف عـن الجـرائم فـور          إجراء في   ،طة والمحققين على حد سواء    الشر

 وفى مقدمة النـصوص     ،يتعلق بها من معلومات مفيدة      ومعرفة مرتكبيها وجمع كل ما     ،ارتكابها

 من القانون المذكور على وجوب تسليم المتهم المقبوض عليه          ٦٠المشار إليها النص في المادة      

 وعدم جواز حجزه مدة تزيد على أربع وعشرين ساعة دون أمر كتابى مـن               ، إلى المحقق  فوراً

  .المحقق بحبسه احتياطياً

ولما كانت الحاالت التي يجوز فيها لدوائر الشرطة واألمن القبض على المتهمين بـدون                

 جـراءات بعـدها مـن قـانون اإل        ومـا  ٥٢ في المواد     واردة تفصيالً  ،أمر من سلطة التحقيق   

يساعد على سرعة     ما اإلمكانيات كما أنه لدى رجال الشرطة واألمن من         .لجزائيةوالمحاكمات ا 

 إحالـة البحث عن األدلة المادية والشفوية المتعلقة بالجريمة بالوسائل التي نظمها القانون، وقبل             

الشرطة واألمـن فـي       لذلك رؤى أن يفسح المجال لدوائر      .المتهمين إلى من لهم صفة التحقيق     

 واألدلة الالزمة لمرحلة التحقيق، من المتهم وغيره، بمد المدة التـي يجـوز أن               جمع التحريات 

 مـن    بجعلها أربعة أيام بـدالً     ، قبل تسليمه إلى المحقق أو إحالة أمره إليه        ،يبقى المتهم محجوزاً  

  . آنفة الذكر٦٠أربع وعشرين ساعة كما هو الشأن اآلن بموجب نص المادة 

 لجعل المدة التي يجـوز      االحتياطي في باب الحبس     ٦٩ادة  والعتبارات مماثلة عدلت الم     

بجعلهـا  " رئيس المحكمـة    "  على القضاء    ، قبل عرض أمره وجوباً    حبس المتهم فيها احتياطياً   

 فـإذا رؤى تجديـد هـذا الحـبس          ، واحد من تاريخ القبض عليه     أسبوع من   ثالثة أسابيع بدالً  

تهم على رئيس المحكمة قبل نهاية هذه المدة     وجب عرض الم   ، ألكثر من ثالثة أسابيع    االحتياطي

تزيد كل مدة منهـا       مددا أخرى حسبما تتطلبه مصلحة التحقيق وبحيث ال        لتجديد حبسه احتياطياً  

  . يوما كما هو الحال اآلن١٥على 

                                                                        وزيـر العــدل
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  إيضاحيةمذكرة 

   من قانون١٨مرسوم بقانون بشأن تعديل المادة ل

   م١٩٦٠ لسنة ١٧ والمحاكمات الجزائية رقم جراءاتاإل

  والمحاكمات الجزائية على أنه إذا لم يكن ممكنـاً         جراءات من قانون اإل   ١٨نصت المادة     

 لعـدم   إقامتـه لشخص المكلف بالحضور وال ألحد أقاربه المقيمين معه في محل           عالن  تسليم اإل 

على جزء ظاهر من المنزل أو محل       عالن  ود أحد منهم أو لرفضهم التسلم تلصق صورة اإل        وج

  .األخرىعالن  ويوقع الشاهدان بذلك على صورة اإل، بحضور شاهديناإلقامة

المكلف بالحضور بتسليم الصورة إليه أو ألحـد        إعالن  ومفاد هذا النص أنه إذا لم يمكن          

على جزء ظاهر من المنزل أو      عالن  طريق لصق صورة اإل   ب هإعالنأقاربه المقيمين معه جرى     

، ومـرد    عمـالً  إتمامـه بهذه الطريقة يصعب    عالن   بحضور شاهدين، وإجراء اإل    اإلقامةمحل  

 والتوقيع  اإلجراءيقبالن الشهادة بصحة    عالن  الصعوبة هو تعذر تواجد شاهدين وقت إجراء اإل       

صقة للنزع أو التمزيق مما يفقدها الغاية        عن تعرض الورقة المل     هذا فضالً  ،عالنعلى صور اإل  

  .المقصودة منها

 يقضى فـي    والذيإزاء هذه الصعوبة رؤى األخذ بحكم قانون المرافعات في هذا الشأن              

الصورة في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة أو مـن          عالن  مثل هذه الحالة بأن يسلم القائم باإل      

ف بالحضور، على أن يوجه إلى األخير في موطنه          يقع في دائرته موطن المكل     الذييقوم مقامه   

 بالبريد يخطره فيـه أن الـصورة         مسجالً  ساعة من تسليم الصورة إلى المخفر كتاباً       ٢٤خالل  

بهذه الصورة أمكن تالفى المثالب التي تحيط طريقـة  عالن تم اإل  فإذا ما ،سلمت لمخفر الشرطة  

  .بلصقه على منزل المكلف بالحضورعالن إتمام اإل

ـ حالة ما إذا كان المكلف بالحضور عالن  مما يتصل بهذا األمر ـ في صدد إتمام اإل و

فـي  عالن   من نص يوضح طريقة اإل      قد جاء خلواً   جراءاتكان قانون اإل    ولما ،اإلقامةمجهول  

 وذلك استهداء بما هو     ، لدابر الخالف في هذا الشأن      قطعاً ، فقد رؤى وضع حكم لها     ،هذه الحالة 

إلى النيابة العامة   عالن  وذلك بالنص على أن يسلم اإل     " ١١/٢" المرافعات المادة    مقرر في قانون  

  .أو االدعاء العام حسب األحوال
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  إيضاحيةمذكرة 

    ١٩٨٧ لسنة ٤٥للمرسوم بالقانون رقم 

   من قانون١٤٨بتعديل المادة  

   م١٩٦٠ لسنة ١٧ والمحاكمات الجزائية رقم جراءاتاإل

  

 والمحاكمات الجزائية الجرائم التـي يجـوز        جراءاتانون اإل  من ق  ١٤٨اشترطت المادة     

تزيد عقوبتها على الحبس مدة سنة واحـدة          أن تكون من الجنح التي ال      جزائي أمر   إصدارفيها  

 ولما كانت الحكمة مـن وراء نظـام األوامـر           ،تجاوز خمسة وسبعين ديناراً    والغرامة التي ال  

هـا  إجراءاتلدعاوى الجزائية قليلة األهمية وتبسيط      الجزائية هى تحقيق السرعة في الفصل في ا       

والتخفيف من أعباء المحاكم حتى تتفرغ لنظر القضايا الهامة وكان الحـد األقـصى للغرامـة                

المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر لم يعد يتناسب مع العقوبات المقررة للعديد من الجرائم               

 في الغالب من األحوال اللجوء إلى هـذا الطريـق            وأصبح من المتعذر   ،الجزائية قليلة األهمية  

الموجز مما أثقل الدوائر الجزائية بالمحكمة الكلية بكم هائل من الـدعاوى الجزائيـة البـسيطة                

وتحقيقا للغاية المنشودة  من نظام األوامر الجزائية فقد رؤى رفع الحد األقصى للغرامـة فـي                 

يقضى فـي األمـر بغيـر        ى خمسمائة دينار وال    إل جزائي أمر   إصدارالجرائم التي يجوز فيها     

 وقد روعى في تحديد الحد األقصى للغرامة التي يجـوز أن            ،تجاوز مائة دينار   الغرامة التي ال  

 تحقيق  إجراءات طبيعة هذا األمر وكونه يصدر في غيبة المتهم بغير           الجزائييصدر بها األمر    

  .أو مرافعة

  .لذلك أعد المرسوم بالقانون المرافق   
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  اإليضاحيةالمذكرة 

  م٢٠٠٣لسنة ) ٧٣( للقانون رقم 

  مكرراً) ٢٠٠( مادة جديدة برقم بإضافة

   بإصدار١٩٦٠لسنة ) ١٧(إلى القانون رقم 

   والمحاكمات الجزائيةجراءاتقانون اإل

 قد جرى على االكتفاء بنظر قضايا الجنح أمام محكمة الدرجة           الجزائيكان التشريع    لما

 وكان لتزايد عدد القضايا األثر في تعدد دوائر الجنح المستأنفة           ، المستأنفة األولى ومحكمة الجنح  

 ونتج عن ذلك    ،بالمحكمة الكلية مما أدى إلى االختالف في أحكامها حول تفسير القانون وتأويله           

 وهو األمـر    ، التي تؤثر في الحكم    جراءاتاعتوار البعض منها بشائبة البطالن في الحكم أو اإل        

وب فتح باب الطعن في أحكام دوائر الجنح المستأنفة لدى محكمة االستئناف العليا              يحتم وج  الذي

 والـشروط المقـررة   جراءاتـ بهيئة تمييز ـ بغية توحيد القواعد القانونية وفق الحاالت واإل 

 والمرسـوم بالقـانون     ١٩٧٢لسنة  ) ٤٠( و   ١٩٦٠لسنة  ) ١٧ (رقميللطعن بالتمييز بالقانونين    

  .١٩٨٠لسنة ) ٣٨(رقم 

) ١٧( إلى القـانون رقـم   مكرراً) ٢٠٠( مادة جديدة برقم إضافةوقد تضمن هذا القانون  

 والمحاكمات الجزائية تجيز للنائب العام أو من يفوضـه          جراءات بإصدار قانون اإل   ١٩٦٠لسنة  

من المحامين العامين من تلقاء نفسه أو بناء على طلب االدعاء العام وللمحكوم عليه والمـسئول                

حقوق المدنية أو المدعى بها الطعن في األحكام الصادرة من محكمـة الجـنح المـستأنفة         عن ال 

 للحـاالت والمواعيـد   بعقوبة الحبس أمام محكمة االستئناف العليا ـ بهيئة تمييز ـ وذلك طبقاً  

 و  ١٩٦٠لسنة  ) ١٧ (رقمي المقررة للطعن بالتمييز المنصوص عليها في القانونين         جراءاتواإل

 على أن تكون األحكام الـصادرة       ١٩٨٠لسنة  ) ٣٨( والمرسوم بالقانون رقم     ١٩٧٢لسنة  ) ٤٠(

  .يجوز الطعن فيها أمام محكمة التمييز في هذا الشأن نهائية وباتة ال
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  إيضاحيةالمذكرة 

   م٢٠٠٣لسنة ) ٧٤( للقانون رقم 

  بتعديل بعض أحكام قانون 

   والمحاكمات الجزائية الصادرجراءاتاإل

   والقانون١٩٦٠لسنة ) ١٧(بالقانون رقم 

   بشأن حماية األموال العامة ١٩٩٣ لسنة ١ رقم 

  

 جـراءات  مـن قـانون اإل     ١٠٢أعطى المشرع للنيابة العامة ولجهة التحقيق في المادة           

 سلطة إصدار قرار مؤقت بحفـظ       ١٩٦٠ لسنة   ١٧والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم      

فة المتهم فيها أو أن األدلة عليه فيها غير كافية ويظل هذا            القضية التي لم يتم التوصل إلى معر      

 فيتم عندئذ تقديمـه     ، إلى حين التعرف على شخص المتهم أو ظهور أدلة كافية ضده           الحفظ قائماً 

 للقضية إذا تبين لجهة التحقيق      النهائي كما يصدر قرار بالحفظ      ،إلى المحكمة المختصة لمحاكمته   

 وأوجبت المادة في كل األحوال      ،متهم غير صحيحة أو ال جريمة فيها      أن الوقائع المنسوبة إلى ال    

  .قرار الحفظ إلى الخصومإعالن 

 مـن   وألي عليه في هذه القضايا،      للمجني من ذات القانون      مكرراً ١٠٤ثم أتاحت المادة      

 مـن  ورثته ـ في حالة وفاته ـ حق التظلم من قرارات الحفظ المشار إليها خالل عشرين يوماً  

 ، وذلك أمام محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة بحسب األحوال         ،ه أو علمه بالقرار   إعالنخ  تاري

 فإن قبلته تعاد األوراق لجهة التحقيق التي يجب عليها تقديم القضية إلى             ،التي تفصل في التظلم   

  . القضية إليهاإعادةالمحكمة المختصة خالل عشرة أيام من تاريخ 

يعرف فيهـا    عض القضايا التي تصدر فيها قرارات بالحفظ، ال       وقد تبين في العمل أن ب       

هم بهذا القرار، كجرائم القتل التي يكون فيها القتيل         إعالن عليه أو ورثته حتى يمكن       المجنياسم  

 عليـه فيهـا،    المجني أو مجهول األبوين وغيرها من الجرائم التي يتعذر تحديد شخص            مجهوالً

لطرح التظلم في قرارات حفظها على المحكمـة المختـصة          ومن ثم فال يوجد عندئذ من سبيل        

 ال يتحقق معه قصد المشرع فـي        الذي األمر   ،للنظر في مدى صحة هذه القرارات أو بطالنها       

إعمال رقابة القضاء على قرارات الحفظ الصادرة من جهات التحقيق على نحو كامل يـضمن               
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  . بشأنهاتحقيق العدالة فيها ويكفل في ذات الوقت حقوق المجتمع

قرار إعالن ومن جهة أخرى فقد تبين أن المدة المقررة لرفع التظلم ـ سواء من تاريخ    

 اإلجـراء تكفى في بعض األحيان التخاذ هـذا    ال،الحفظ أو العلم به ـ وقدرها عشرون يوماً 

 حيـث   ، عليه هو الدولة أو إحدى الجهـات العامـة         المجنيوبخاصة في الحالة التي يكون فيها       

  . اتخاذ القرار برفع التظلم دراسة أسبابه ومراجعة ظروف الدعوى وأدلتهايتطلب

 ١٠٤ومن ثم فقد أعد مشروع القانون المرافق يستبدل بنص الفقرة األولى مـن المـادة                  

  نصاً ، والمحاكمات الجزائية  جراءات الصادر بقانون اإل   ١٩٦٠ لسنة   ١٧مكررا من القانون رقم     

ه أو  إعالنورثته التظلم من قرار الحفظ خالل شهرين من تاريخ           من   ألي عليه أو    للمجنييجيز  

  .علمه بالقرار أمام المحكمة المختصة

كما أضاف المشروع فقرة جديدة أخيرة للمادة المذكورة تنص على أنه في حالة إصـدار      

 عليه أو ورثته ـ فيتعين علـى جهـة    المجنييعرف فيها  قرارات بالحفظ في القضايا التي ال

 لألوضـاع   ق عرض هذه القضايا على المحكمة المختصة للنظـر فيهـا وذلـك طبقـاً              التحقي

 المجنـي يكون التجهيل بشخص      وذلك حتى ال   ، المنصوص عليها بالفقرات السابقة    جراءاتواإل

 يحول دون عرض الدعوى الجزائية التي تم حفظها على القـضاء لتقـدير              عليه أو ورثته عائقاً   

  .ر فيهامدى سالمة قرار الحفظ الصاد

 وأناط فـي    ١٩٩٣ لسنة   ١ومن جهة أخرى فقد صدر قانون حماية األموال العامة رقم             

المادة الخامسة منه بالنيابة العامة دون غيرها االختصاص بالتحقيق والتصرف واالدعـاء فـي              

 في حـين    ،الجنايات والجنح المنصوص عليها في ذلك القانون وكذلك في القضايا المرتبطة بها           

 والمحاكمات الجزائية سالفة الذكر علـى حـق         جراءات من قانون اإل    مكرراً ١٠٤دة  نصت الما 

 عليه بوجه عام في التظلم من قرارات الحفظ الصادرة من جهة التحقيق ـ أمام محكمة  المجني

  .الجنايات أو الجنح المستأنفة بحسب األحوال

لجهات المالكة لألمـوال     من قانون حماية األموال العامة قد حددت ا        ٢وإذا كانت المادة      

 العامة بأنها الدولة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها هذه الجهات بنسبة ال        

ـ إال أن الدولة هى في الواقع مالكه لهذه ـ األموال أو في األقل لهـا نـصيب    % ٢٥تقل عن 

 المجنيى هذه األموال ومن ثم       عليها  في جرائم االعتداء عل      فيها فتكون الدولة بوجه عام مجنياً     

 إلى الجهات األخرى التي تكون هذه األموال قد         باإلضافة في جرائم االعتداء عليها      الحقيقيعليه  
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  .خصصت لها

 المشار  ١٩٩٣ لسنة   ١ومن ثم فقد تناول المشروع تعديل المادة الخامسة من القانون رقم              

يابة العامة ـ بـأن توجـه إلـى مجلـس       يلزم جهة التحقيق ـ وهى الن ،إليه باستبدال نص بها

 باإلضافة ، من قضايا االعتداء على المال العام      أي يصدر في    الذي بقرار الحفظ    اًإعالنالوزراء  

 وذلك ليتدارك   ، يوجه إلى الجهة العامة المخصص لها هذا المال المعتدى عليه          الذيعالن  إلى اإل 

ويكون هـذا الـتظلم     . اإلجراءاذ هذا   مجلس الوزراء فرصة التظلم إن فات على تلك الجهة اتخ         

 والمحاكمـات   جراءات من قانون اإل    مكرراً ١٠٤ واألوضاع المبينة في المادة      جراءاتبذات اإل 

  .الجزائية
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  فهرس الموضوعـات

  الموضـــوع 
رقـم 

  الصفحة

  ٩ ............. لسنة بإصدار قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية١٧قانون رقم  -

  ٨٦ .....مذكرة تفسيرية بالمسائل الرئيسية في قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية -

 قانون اإلجـراءات     مذكرة إيضاحية لمشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام        -

...............................................................والمحاكمات الجزائية
١٠٢  

مـن قـانون    ) ١٨( مذكرة إيضاحية للمرسوم بقانون بشأن تعـديل المـادة رقـم             -

 ............................م١٩٦٠ لسنة ١٧اإلجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 
١٠٣  

من ) ١٤٨( بتعديل المادة    ١٩٨٧ لسنة   ٤٥للمرسوم بالقانون رقم    ذكرة إيضاحية    م -

 .......................١٩٦٠ لسنة ١٧قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 
١٠٤  

 ٢٠٠( بإضافة مادة جديـدة بـرقم        ٢٠٠٣ لسنة   ٧٣للقانون رقم    مذكرة إيضاحية    -

 قانون اإلجراءات والمحاكمـات     م بإصدار ١٩٦٠ لسنة   ١٧إلى القانون رقم    ) مكرراً

............................................................................الجزائية

  

١٠٥  

م بتعديل بعـض أحكـام قـانون        ٢٠٠٣ لسنة   ٧٤يضاحية للقانون رقم    اإلمذكرة  ال -

م والقـانون   ١٩٦٠ لسنة   ١٧اإلجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم       

 ..................................... بشأن حماية األموال العامة١٩٩٣ لسنة ١رقم 
١٠٦  

  ١٠٩ ....... .......................................................فهرس الموضوعات
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  الباب األول

  

  التنظيم القضائي

  

  

  -:االختصاص: أوالً

  .اختصاص المحاكم -١

 -:ختصاص بالتحقيقاتاال -٢

  .النيابة العامة -أ

  .اإلدارة العامة للتحقيقات -ب
  

  

  .األمر بالحضور واإلعالن: ثانياً
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  الباب األول

  التنظيم القضائي

  -: االختصاص-:أوالً 

  : اختصاص المحاكم-١

بالوصـف القـانوني للواقعـة كمـا رفعـت بـه          .  عليه فـي االختـصاص النـوعي        المعول -١

 .ة الجنايات بنظر الدعوىل الطراح الدفع بعدم اختصاص محكم مثا.الدعوى

  )٢٩٢ص  - سنوات ٧ مج ٧/١١/١٩٧٧ جزائي جلسة ٤٣/١٩٧٧ الطعن(    

  )٧٧ ص  المجلد الرابع– القسم الثالث ٢٩/٥/١٩٩٥ جزائي جلسة ٢٩٥/١٩٩٤ الطعنو(

. جنايـة .  مناط اعتبار الجريمة المعاقب عليها بعقوبـة الغرامـة باعتبارهـا عقوبـة أصـلية               -٢

  .مثال

)٢٩٣ص  - سنوات ٧ مج ١٦/١١/١٩٧٨ جزائي جلسة ١٨/١٩٧٧ الطعن(

تقيـدها بمـا جـاء بـه        .  اتصال محكمة االستئناف بالدعوى مـن واقـع تقريـر االسـتئناف            -٣

  .أول درجة كما وردت بتقرير االتهامطروحة على محكمة موبالوقائع ال

ف ولـم تطـرح     اعدم جواز تصدي محكمة االستئناف لوقائع لـم يتـضمنها تقريـر االسـتئن              -

 .علة ذلك. على محكمة أول درجة

جنحـة تأييـد    . جريمة دخول مسكن ليالً دون رضاء حـائزه بقـصد ارتكـاب جريمـة فيـه                -

. ال خطـأ  . ها بنظـر الـدعوى    الحكم المطعون فيه قضاء محكمة الجنايات بعـدم اختـصاص         

علـة  .  ق الجـزاء علـى إطالقهـا       ٢٥٥ال يغير من ذلك طلب النيابة العامة تطبيـق المـادة            

  .ذلك

  )٢٩٣ص  - سنوات ٧ مج ٢٢/٥/١٩٧٨ جزائي جلسة ٢٥٨/١٩٧٧ الطعن(

  .مناطه.  اختصاص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى المدنية-٤

  )٤٩ص   المجلد الثالث–القسم األول  ٢١/١٢/١٩٨١ جزائي جلسة ٣٤٢/١٩٨١ الطعن(
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االختصاص بها أصالً للمحاكم المدنيـة واسـتثناء للمحـاكم الجزائيـة متـى              .  الدعوى المدنية  -٥

ـ . لحق المدعى به ناشـئاً عـن جريمـة        كان ا  ضاء المحكمـة الجزائيـة بـالبراءة النتفـاء         ق

 االختـصاص   توزيـع .  القضاء بعدم اختصاصها بنظـر الـدعوى الجزائيـة         هالزم. الجريمة

  .متعلق بالنظام العام. بين المحاكم الجزائية والمدنية

  )٤٩ص   المجلد الثالث– القسم األول ١٣/١/١٩٨٣ جزائي جلسة ٢٣٢/١٩٨٢ الطعن(

  )٢٨٩ص   عشر المجلد الثاني– القسم الخامس ٢٩/٧/٢٠٠٦ جزائي جلسة ١/٢٠٠٦ الطعنو(

نظرهـا  . متعلقـة بأسـهم تمـت باألجـل      جناية إصدار شيك ليس له مقابل وفاء عن معاملـة            -٦

هيئة التحكـيم المنـصوص عليهـا فـي المرسـوم بقـانون             . من اختصاص محكمة الجنايات   

  .أساس ذلك.  ال تختص بها١٩٨٢ لسنة ٥٧

  )٤٩ص   المجلد الثالث– القسم األول ٣١/١٠/١٩٨٣ جزائي جلسة ١٦٣/١٩٨٣ الطعن(

الجزائيـة رهـن بـان تكـون محكمـة          حق محكمة االستئناف في التصدي لموضوع الدعوى         -٧

قـضاء محكمـة أول درجـة بعـدم         . أول درجة فصلت في هذا الموضوع واستنفدت واليتهـا        

  .وجوب اإلعادة لمحكمة أول درجة. إلغاء هذا الحكم في االستئناف. االختصاص

  )٥٢ص   المجلد الثالث– القسم األول ٧/١١/١٩٨٣ جزائي جلسة ١٧٦/١٩٨٣ الطعن(

ال بنـوع   . وعي يتحدد بالوصف القانوني الذي ترفـع بـه الـدعوى الجزائيـة            االختصاص الن  -٨

  .العقوبة التي يوقعها القاضي بعد سماع الدعوى

  )٩١ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ١٦/٦/١٩٨٦ جزائي جلسة ١/١٩٨٦ الطعن(

اختـصاصها بنظـر    . اقتصارها على ما يطرح عليهـا مـن جـرائم         .  والية المحكمة الجزائية   -٩

: شـرطه . ارتباط الـدعويين ووحـدة الـسبب بينهمـا        : مبناه. استثناء. الدعوى المدنية التابعة  

  .ال بالتبعيةإأال تنظر الدعوى المدنية 

متى تقضي المحكمة الجزائية بعدم اختـصاصها بالـدعوى المدنيـة التابعـة ومتـى يكـون                  -

لـى الـرفض فـي      فضاؤها بالبراءة متضمناً لقضاء برفض الدعوى المدنية ولو لـم يـنص ع            

 .المنطوق

  )٩١ص  الرابع المجلد – الثاني القسم ٢٢/٦/١٩٨٧ جزائي جلسة ٩٥/١٩٨٧ الطعن(

أن يكـون طلـب التعـويض       : شـرطه .  رفع الـدعوى المدنيـة أمـام المحكمـة الجزائيـة           -١٠

عـدم  . أثـره : تخلـف ذلـك   . ن الجريمة موضـوع الـدعوى الجزائيـة       موضوعها ناشئ ع  

  .تعلق هذا االختصاص بالنظام العام. نظرهااختصاص المحاكم الجزائية ب
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سابق علـى وقـوع جريمـة إصـداره بـدون رصـيد وليـست               قيمة الشيك عبارة عن دين       -

 .عدم اختصاص المحاكم الجزائية في الحكم بها. أثر ذلك. تعويضاً عنها

  )٩١ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ٢٢/٥/١٩٨٩ جزائي جلسة ٣٣١/١٩٨٨ الطعن(

. إقليمية سريانه على الجرائم التي ترتكـب فـي الكويـت أيـا كـان مرتكبهـا          . جزاءقانون ال  -١١

  .أركانها. جريمة إصدار شيك بدون رصيد: مثال

  )٩٢ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ٤/٧/١٩٨٨ جزائي جلسة ١٣٧/١٩٨٨ الطعن(  

 الجنايـة أو    معاقبـة فاعلهـا بعقوبـة     . جريمة حيازة الخمر بقصد االتجار فـي حالـة العـود           -١٢

وصـفها بأنهـا جنايـة أو جنحـة مرجعـه      . أمر جوازي لقاضي الموضـوع    . بعقوبة الجنحة 

االختـصاص بنظـر الـدعوى      . عمل القاضي نفسه تبعاً لقدر العقوبـة التـي يقـضي بهـا            

  .لمحكمة الجنايات دون قاض الجنح أساس ذلك. الجزائية المرفوعة عنها

  )٩٢ص   المجلد الرابع–القسم الثاني  ٢٦/٦/١٩٨٩ جزائي جلسة ١٤٨/١٩٨٩ الطعن(

  .أساس ذلك. اعتبارها من أعمال السيادة التي تخرج عن والية المحاكم.  مسائل الجنسية-١٣

  )٩٣ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ١٨/١٢/١٩٨٩ جزائي جلسة ١٣٩/١٩٨٩ الطعن(

ظـام العـام فيجـوز      تعلقه باالختصاص النـوعي ومـن ثـم بالن        . الدفع بشأن قيمة المسروقات    -١٤

  .شرط ذلك. التمسك به ألول مرة أمام محكمة التمييز

  )٩٣ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ١٨/١٢/١٩٨٩ جزائي جلسة ٢٠٩/١٩٨٣ الطعن(

متـى كـان قـد وصـف الفعـل وبـين            . غير مؤثر .  الحكم في رقم مادة العقاب المطبقة      خطأ -١٥

قضى بعقوبة ال تخـرج عـن حـدود المـادة الواجـب             الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً و     

مثال بشأن واقعة الشروع فـي الـسرقة لـيالً عـن طريـق الكـسر واختـصاص                  . تطبيقها

  .محكمة الجنايات بنظرها

  )٧٨ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ١٩/٦/١٩٩٥ جزائي جلسة ٤٣/١٩٩٥ الطعن(

ـ          -١٦  بنظـر الـدعوى وباختـصاصها       اًقضاء الحكم برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمـة والئي

عـدم جـواز    . أثـر ذلـك   . حكم غير فاصل فـي موضـوع الـدعوى        . والمضي في نظرها  

مخالفة الحكم المطعـون فيـه هـذا النظـر وقـضاؤه بقبـول االسـتئناف شـكالً                  . استئنافه

  .أساس ذلك. يعيبه. وتعرضه للموضوع

  )٧٩ص  د الرابع المجل– القسم الثالث ٢٣/١٢/١٩٩٦ جزائي جلسة ١٣٧/١٩٩٦ الطعن(
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 بنظر الـدعوى وبعـدم قبولهـا يترتـب عليـه            الحكم بعدم اختصاص محكمة الجنايات والئياً      -١٧

  .جواز الطعن فيه بطريق التمييز. أثر ذلك. يمنع السير فيها أمام جهة القضاء العاد

  )٧٩ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٢٣/١٢/١٩٩٦ جزائي جلسة ١٣٧/١٩٩٦ الطعن(

دفـاع قـانوني ظـاهر      .  بعدم اختصاص المحـاكم الجزائيـة بنظـر جـرائم الـشيك            النعي -١٨

  .ال يعيبه. التفات الحكم عن الرد عليه. البطالن

  )١٧٩ص  السابع المجلد – الرابع القسم ١٦/٦/١٩٩٧ جزائي جلسة ٢١١/١٩٩٦ الطعن(

ـ          . االختصاص الوالئي للقضاء الكويتي    -١٩ ة أو أحـد    ينعقد كلمـا تحقـق الـركن المـادي للجريم

  .مثال. عناصره في إقليم دولة الكويت وما ارتبط بها من جرائم أخري ال يقبل التجزئة

  )١٨٠ص  السابع المجلد – القسم الرابع ٣٠/٦/١٩٩٧ جزائي جلسة ٤٢/١٩٩٦ الطعن(

إنشاء محكمة خاصة لنظر نـوع معـين مـن الجـرائم وبـإجراءات تخـالف تلـك الـواردة                  -٢٠

انفراد هـذه المحكمـة بمـا خصـصت لـه           . مؤداه. اكمات الجزائية بقانون اإلجراءات والمح  

دون النص صراحة علي ذلـك كمـا تخـتص بمحاكمـة الفـاعلين والـشركاء مـن غيـر                    

  .الوزراء ونظر الجرائم المرتبطة ارتباطاً ال يقبل التجزئة بالجرائم المعروضة عليها

  )١٨٠ص  السابعلد  المج– القسم الرابع ٢٢/١٢/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٣٨/١٩٩٧ الطعن(

  .نطاق سريانها. القوانين اإلجرائية -٢١

تطبيقهـا بـأثر فـوري شـأنها فـي ذلـك شـأن قـانون                . القوانين المعدلـة لالختـصاص     -

  .اإلجراءات

اختـصاص األخيـرة بالـدعوى      . أثـره . نقل القانون اختصاص محكمة إلي محكمـة أخـري         -

إحالـة الـدعوى المنظـورة      وليس للمحكمة التي عدل اختصاصها بعد نفـاذ القـانون سـوي             

 يكـون قـد     أال. شـرطه . ا إلي المحكمة المختـصة    أمامها بالحالة التي كانت عليها عند رفعه      

 بـشأن   ١٩٩٠ لـسنة    ٣٥مثـال بـشأن نطـاق سـريان أحكـام ق            . تم الفصل في الـدعوى    

  محاكمة الوزراء

  )١٨١ص  السابع المجلد – القسم الرابع ٢٢/١٢/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٣٨/١٩٩٧ الطعن(

  .مناطه. رفع الدعوى بالحقوق المدنية إلى المحكمة الجزائية -٢٢

مثـال بـشأن جـواز الطعـن     . شـرطه . والية المحاكم الجزائية بالفصل في الدعوى المدنيـة     -

من المدعى بالحق المدني على الحكم الصادر في الـدعوى المدنيـة عنـد القـضاء بـالبراءة                  
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 .لعدم ثبوت التهمة

  )٦١٥ص  الثامن المجلد – القسم الرابع ١٩/١/١٩٩٨ جلسةجزائي  ١٥٤/١٩٩٧ الطعن(

خـروج  . التزوير في المحررات الرسمية التي تقع مـن الموظـف العـام المكلـف بكتابتهـا                -٢٣

نـشوء خطـأ    . أسـاس ذلـك   . علي واجب الوظيفة العامة ومخالفة ألحكـام قـانون الجـزاء          

  .اًتأديبي يستوجب المساءلة التأديبية وفعل جزائي مؤثم قانون

إقامة المحكمة الدعوى الجزائية علي الطاعن لمحاكمتـه علـي مـا اسـند إليـه مـن فعـل                     -

عـدم تقيـدها بمـا      . علـة ذلـك   . ال عيب . انضباطيةيشكل في نفس الوقت مخالفة إدارية أو        

  .تتخذه الجهة اإلدارية من إجراءات تأديبية إذ لكل اختصاصه

  )١٨٣ص   المجلد السابع–رابع  القسم ال٢٩/١٢/١٩٩٨ جزائي جلسة ٤١/١٩٩٨ الطعن(

  .اختصاص المحاكم بنظر الدعاوى المطروحة عليها من السلطة المخولة لها -٢٤

لمحكمة أول درجة حال نظرها للـدعوى تعـديل التهمـة بزيـادة بعـض الوقـائع إليهـا أو                     -

  .تغيير عناصرها أو إسناد وقائع جديدة مرتبطة بتلك التي رفعت عنها الدعوى

. ة إدخال متهم أو متهمين آخرين في الدعوى والفـصل فيمـا وجـه إلـيهم               لمحكمة أول درج   -

تحري العدالة وتحققها لصالح الجماعة مع القيـام بكافـة اإلجـراءات مـن إعـالن                . علة ذلك 

أو إجراءات التحقيقات التي استلزمها التعديل وللمحكمة إجابـة طلـب المـتهم تأجيـل نظـر                 

 .الدعوى إلعداد دفاعه

  )١٨٣ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٢٩/١٢/١٩٩٨ جزائي جلسة ٤١/١٩٩٨ الطعن(

تبعيتهـا للـدعوى الجزائيـة      . حاالتـه . إجازة رفع الدعوى المدنية أمام المحكمـة الجزائيـة         -٢٥

اً عن ضرر مترتب علي الجريمـة المرفوعـة بهـا الـدعوى             ئمتى كان الحق المدعي به ناش     

تعلـق  . المحكمـة الجزائيـة بالـدعوى المدنيـة       عدم اختـصاص    . أثره. انتفاء ذلك . الجزائية

  .ذلك بالنظام العام

ـ انتهاء الحكم إلي القضاء بالبراءة النتفاء صفة الت        - ريم فـي جريمـة شـيك بـدون رصـيد           ج

مخالفـة  . وجوب القضاء بعـدم االختـصاص بنظـر الـدعوى المدنيـة           . لعدم توافر أركانها  

 .ب تمييزهيعيبه ويوج. الحكم ذلك وقضاؤه برفض الدعوى المدنية

  )١٨٤ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٨/٣/١٩٩٩ جزائي جلسة ١٥٠/١٩٩٩ الطعن(

إجراءات لجان التحقيق مـع الـوزراء وغيـرهم مـن الفـاعلين والـشركاء وفقـاً للقـانون                    -٢٦
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أمـام المحكمـة المختـصة بعـد        : كيفية التظلم منهـا   .  في شأن محاكمة الوزراء    ٨٨/١٩٩٥

ولهـا الفـصل إمـا بـالرفض أو باإللغـاء أو            . يخ صدور القـرار   مضي ثالثة أشهر من تار    

جواز إعادة التظلم أمامها بعـد سـتة أشـهر مـن الفـصل فـي                . التعديل مع تقرير ضمانات   

  .التظلم

قـرارات والئيـة بمـا لهـا مـن سـلطة            . ماهيتهـا . القرارات الصادرة من محكمة الـتظلم      -

أنهـا ال   . علـة ذلـك   . طتها القـضائية  عدم اعتبارها حكماً صادراً منها بموجـب سـل        . والئية

تفصل في خصومة قائمـة إذ ال وجـود لخـصومة أثنـاء التحقيقـات كمـا ال تـستنفد بهـا                      

المحكمة واليتها إذ يجوز لها نظر التظلم الجديد بعد سـتة أشـهر مـن الفـصل فـي الـتظلم                     

ض كما أجاز القانون لسلطة التحقيق ان تعدل عنه أو تفـصل فيـه وهـو مـا يتعـار                  . األول

  .عدم جواز الطعن فيه بالتمييز. أثر ذلك. مع الحجية المقررة لألحكام وحدها

  )١٨٥ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٢٢/٥/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٦٦/٢٠٠٠ الطعن(

رفعهـا إلـى    : االسـتثناء . األصل أن دعاوي الحقوق المدنية ترفـع إلـى المحـاكم المدنيـة             -٢٧

عـة للـدعوي الجزائيـة وكـان الحـق المـدعي بـه ناشـئاً           المحكمة الجزائية متى كانت تاب    

انتفـاء  . مباشرة عن فعل خاطئ مكون لجريمة هي موضوع الـدعوى الجزائيـة المنظـورة             

  .هذه اإلباحة بعدم تحقق ذلك

أن يكون عـن فعـل يعاقـب عليـه القـانون        . أساس المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجزائي      -

. لى هذا الفعـل ومتـصالً بـه اتـصاالً سـببياً مباشـراً         ع ومترتباًوأن يكون الضرر شخصياً     

اإلحساس بجرح الكبرياء الوطنية ومـا ألـم بأهـل الكويـت وأمـوالهم الـذي تولـد عـن                    

 أن التعـويض هنـا      .علـة ذلـك   . ال يجوز االدعاء به مدنياً أمام المحكمة الجزائيـة        . الجريمة

ختـصاص المحـاكم الجزائيـة      انتفـاء ا  : مؤدى ذلك . رهن بتوقيع العقوبة على مرتكب الفعل     

تعلقه بالنظام العام يوجب على المحكمـة أن تقـضي بـه مـن              . بنظر الدعوى المدنية التابعة   

  .تلقاء نفسها

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز االدعاء المدني يلتقي فـي النتيجـة مـع الحكـم بعـدم                    -

تـب عليـه سـوي      اختصاص القضاء الجزائي بنظره ويكون وجه الطعن غير منـتج وال يتر           

 .مصلحة نظرية صرفه مما يوجب رفض الطعن

  )٢٨٥ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٣/٣/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٩٦/٢٠٠١ الطعن(

. األصل اقتـصارها علـى نظـر مـا يطـرح عليهـا مـن جـرائم                . والية المحكمة الجزائية   -٢٨
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أالّ . شـرط ذلـك  .  الجـرائم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشـئة عـن تلـك     . االستثناء

عـدم صـحة رفعهـا      . مـؤدى ذلـك   . تنظر الدعوى المدنية إال بالتبعية للـدعوى الجزائيـة        

ال واليـة   . أثـره . كون الفعل غيـر معاقـب عليـه قانونـاً         . استقالالً أمام المحكمة الجزائية   

  .للمحكمة الجزائية بالنسبة للدعوى ويجب عليها القضاء بعدم اختصاصها

ارتبـاط الـدعويين    : مبنـاه . كمة الجزائية بنظـر الـدعوى المدنيـة التابعـة         اختصاص المح  -

 .الجزائية والمدنية ووحدة السبب الذي تقوم عليه كل منهما

  )٧٧٠ص   المجلد الرابع عشر– القسم الخامس ٣٠/١١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ١١٢/٢٠٠٤ الطعن(

يوجـب  .  المـتهم ال يكّـون جريمـة       قضاء المحكمة بالبراءة استناداً إلى أن الفعل المسند إلـى          -٢٩

قـضاء المحكمـة االسـتئنافية بإلغـاء        . القضاء في الدعوى المدنية التابعة بعدم االختـصاص       

. الحكم المستأنف القاضي برفض الـدعوى المدنيـة التابعـة والقـضاء بعـدم االختـصاص               

  .تطبيق للقانون على وجهه الصحيح

  )٢٩٠ص   المجلد الثاني عشر–لخامس  القسم ا٢٩/٧/٢٠٠٦ جزائي جلسة ١/٢٠٠٦ الطعن(

اختـصاصها بالوقـائع    : مـؤداه . اختصاص محكمة الجنايات بـالجنح المرتبطـة بالجنايـات         -٣٠

أسـاس  . التي تقدمها سلطة االتهام إليها بوصف الجناية وترى بعـد تمحيـصها أنهـا جنحـة               

طعـت  أن من دواعي العدالة أن تمضي المحكمة فـي نظـر الـدعوى بعـد أن ق                : وعلة ذلك 

 القـضاء فـي     فـي شوطاً كبيراً فـي مناقـشة عناصـرها وأصـبحت أقـدر مـن غيرهـا                 

محكمـة  موضوعها ودرءاً لما عسى أن يثور من أحوال تنـازع االختـصاص بينهـا وبـين                 

عليه في االختصاص هو بالوصـف القـانوني للواقعـة كمـا رفعـت بـه             الجنح وأن المعول  

  .الدعوى

  )٥٥٩ص  ٣ ج ٣٦مجلة القضاء والقانون س  ٢١/٧/٢٠٠٨ جزائي جلسة ١٩٦/٢٠٠٨ الطعن(

المرتبطــة  و- التــي ال خــالف علــى وصــفها–اختــصاص محكمــة الجنايــات بــالجنح  -٣١

: الزمــه. اإلجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة ق ١٣٥م . بالجنايــات المنظــورة أمامهــا

 بعـد    المحكمـة  اختصاصها بالوقائع التي تقدمها سـلطة االتهـام بوصـف الجنايـة وتـرى             

يثـور مـن أحـوال      ودرء مـا  دواعي العدالـة و المـصلحة     : علة ذلك . محيصها أنها جنحة  ت

  .تنازع االختصاص

 . المعول عليه في االختصاص هو. القانوني للواقعة كما رفعت بها الدعوىالوصف -

مثـال بـشأن الـدفع بعـدم        . ال يعيبـه  . التفات الحكـم عنـه    . الدفاع القانوني ظاهر البطالن    -
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  .نظر الدعوىاختصاص المحكمة ب

  )٤٨٩ص  ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٧/٤/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٣٨٤/٢٠٠٨ الطعن(

 فـي شـأن     ١٩٨٣ لـسنة    ٣ ق   ٣٨م  .  الدعوى المدنيـة ال تقبـل أمـام محكمـة األحـداث            -٣٢

حتى ال تنـشغل محكمـة األحـداث بالمـسائل المدنيـة عـن وظيفتهـا                : علة ذلك . األحداث

ثبـوت  . زوال هـذا الحظـر    : أثـره . أمـام محكمـة أخـرى     محاكمة الحـدث    . االجتماعية

. أثـره . محاكمة الطاعن وآخر حدث أمام محكمة الجنايات ولـيس أمـام محكمـة األحـداث              

  .النعي على غير ذلك غير سديد. قبول الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية

  )٤٩٥ص  ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٤/٤/٢٠٠٩ جزائي جلسة ١٧٤/٢٠٠٨ الطعن(

 اختصاص القضاء الكويتي بمحاكمة كـل شـخص كـويتي الجنـسية يرتكـب فعـالً خـارج                   -٣٣

والقـانون الـساري فـي المكـان        الكويت معاقباً عليه طبقاً ألحكام قانون الجـزاء الكـويتي           

شرط ذلـك إذا عـاد إلـى دولـة الكويـت دون أن تكـون المحـاكم                . الذي ارتكب فيه الفعل   

  . من قانون الجزاء١٢المادة : اس ذلكأس. األجنبية قد برأته

بيان الحكم أن الطاعن كويتي الجنسية وارتكب فعالً معاقبـاً عليـه خـارج الـبالد ولـم تـتم                     -

 .مثال. كفايته للرد على الدفع بعدم االختصاص بنظر الدعوى. محاكمته عنه

  )٤٧٤ص  ١ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ١٦/٢/٢٠١٠ جزائي جلسة ٤٥٠/٢٠٠٨ الطعن(

نفاذها على اإلجراءات التي لم تكن قـد تمـت ولـو كانـت              القوانين اإلجرائية تسري من يوم       -٣٤

  .متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها

كـون الـدعوى لـم      أن ت : شـرط ذلـك   . تطبق بـأثر فـوري    . المعدلة لالختصاص القوانين   -

 .يفصل فيها بحكم بات

كب خـارج إقلـيم دولـة الكويـت          على كل من يرت    ١٩٩٣ لسنة   ١رقم  سريان أحكام القانون     -

. ١٩٩٣ ة لـسن  ١ مـن القـانون رقـم        ٤المـادة   . جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيـه      

أنه نص إجرائي يتعلق باالختصاص ويكون واجـب التطبيـق بـأثر فـوري منـذ                : علة ذلك 

مثال لتسبيب للرد على الدفع بعـدم اختـصاص القـضاء الكـويتي فـي جريمتـي                 . صدوره

 .اختالس وتربح

  ) ٢١/٧/٢٠١٣ جزائي جلسة ٣٣٦/٢٠١٢ الطعن(                   

: اختـصاصها . بالجنح المرتبطـة بالجنايـات المنظـورة أمامهـا        اختصاص محكمة الجنايات     -٣٥
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. من باب أولى بالوقائع التي تقدمها سلطة االتهام إلـى محكمـة الجنايـات بوصـف الجنايـة                 

 يثـور مـن أحـوال تنـازع         أنرء ما عسى    هي األقدر بالقضاء في موضوعها ود     : علة ذلك 

  .االختصاص بينها وبين محكمة الجنح

  .العبرة في االختصاص بالوصف القانوني للواقعة كما رفعت به الدعوى -

  ) ٢/١٢/٢٠١٣ جزائي جلسة ٦٣٤/٢٠١٢ الطعن(                  
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  -:االختصاص بالتحقيقات -٢

  

  . النيابة العامة–أ 

  

  .للتحقيقات اإلدارة العامة –ب 
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  :النيابة العامة –أ 

  .صحتها أو بطالنها يكون بمقدماتها ال بنتائجها. اإلعمال اإلجرائية -١

النعي بتحقيق الواقعة بمعرفة محقـق دون النيابـة العامـة بوصـفها جنحـة وقبـل ثبـوت                    -

 .غير مقبول. وصف الجناية

  )١١٤ص  السابع المجلد – القسم الرابع ١٨/٤/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٣١٧/١٩٩٩ الطعن(

 عرض الحكم الـدفع بعـدم اختـصاص وكيـل النيابـة المحقـق بواقعـة ضـبط المخـدر                     -٢

  .ال عيب. وإطراحه بما يستقيم معه ذلك

  )٢٨٦ص عشر   المجلد الثاني– القسم الخامس ٤/٢/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٦٩٧/٢٠٠١ الطعن(

  :اإلدارة العامة للتحقيقات –ب 

جري على حكم الظاهر وال تبطل نـزوالً علـى مـا ينكـشف              األصل أن األعمال اإلجرائية ت     -١

  .من أمر واقع

اتضاح عدم اختصاص محقق وزارة الداخلية بعـد إجـراء تحقيـق فـي الواقعـة بحـسبانها                   -

 .علة ذلك. صحة هذا التحقيق: أثره. مبادرته بإحالته إلى النيابة العامة. جنحة

  )٢٨٧ص عشر   المجلد الثاني–س  القسم الخام٢٤/٦/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٣٨٩/٢٠٠٢ الطعن(

. رف واإلدعـاء فـي مـواد الجـنح        لها سـلطة التحقيـق والتـص      . لتحقيقات اإلدارة العامة ل   -٢

  .أساس ذلك

   )٢ ج ٣٨ س ١٨/٥/٢٠١٠ جزائي جلسة ٥٩٤/٢٠٠٩ الطعن(                      

واتخـاذه  اتصال محقق الشرطة بالواقعة بادئ األمر لكونها حـسب الظـاهر تـشكل جنحـة                 -٣

  قـانون اإلجـراءات والمحاكمـات      ٩/٢إجراءات التحقيق والتصرف واإلدعاء طبقـاً للمـادة         

ال ينال منهـا أن الواقعـة تـشكل جنايـة تخـتص             : ثر ذلك أ. للوقوف على الحقيقة  . الجزائية

األصـل فـي األعمـال    : علـة ذلـك  . النيابة العامة بـالتحقيق والتـصرف واإلدعـاء فيهـا       

من بعـد نـزوالً علـى مـا يتكـشف مـن              على حكم الظاهر وال تبطل       اإلجرائية أنها تجري  

مثـال بـشأن مباشـرة محقـق        . أمر الواقع ألن تلك األعمال محكومة بمقدماتها ال بنتائجهـا         

 – وهمـا مـن الجـنح        –الشرطة التحقيق في حادث قتل خطأ وقيادة مركبـة آليـة برعونـة              



 إجراءات ومحاكمات جزائية

- ١٢٦ -  

ـ           الزم بعـد أن علـل المـتهم الحـادث          وإرساله المتهم لألدلة الجنائيـة إلجـراء التحليـل ال

 ودفـع   – وهـي جنايـة      – مادة مجهولة وإثبات التحليل أنها لمادة الحـشيش المخـدر            بتعاطيه

بعد ذاك ببطالن نتيجة التحليـل اسـتناداً ألن النيابـة العامـة هـي المختـصة بمـواد                   المتهم  

  .الجنايات

  )١٤/٧/٢٠١٣ جزائي جلسة ٧٣٦/٢٠١٢ الطعن(                      
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  ثانياً

  األمر بالحضور واإلعالن

وجـوب تأكـد المحكمـة مـن إعالنـه إعالنـاً            . الفصل في الدعوى الجزائية في غيبة المتهم       -١

. صحيحاً بالحضور للجلسة المحددة لمحاكمتـه وإال تعيـين تأجيـل محاكمتـه لجلـسة تاليـة                

  .بطالن في اإلجراءات يوجب تمييز الحكم. مخالفة ذلك

  )٣٢٤ص  - سنوات ٧ مج ٣١/١٢/١٩٧٣ جزائي جلسة ١٣/١٩٧٣ الطعن(    

  )١٣٦ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ١٣/٦/١٩٩٤ جزائي جلسة ٩٣/١٩٩٣ الطعنو(

  )١٣٦ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ١٧/٤/١٩٩٥ جزائي جلسة ٢٥٨/١٩٩٤ الطعنو(

  )٢٦٣ص  ابع المجلد الس– القسم الرابع ٢٢/٢/١٩٩٧ جزائي جلسة ٣٧٥/١٩٩٥ الطعنو(

  .كيفيته.  إعالن األوراق في المواد الجزائية-٢

  )٩٧ص   المجلد الثالث– القسم األول ١٣/٤/١٩٨١ جزائي جلسة ١١/١٩٨١ الطعن(

كيفيتـه وإجراءاتـه    . إعالن األوراق في المواد الجزائية ومنهـا ورقـة التكليـف بالحـضور             -٣

  .ثر مخالفة هذه اإلجراءاتأو

  )٩٧ص   المجلد الثالث– القسم األول ٨/٦/١٩٨١ جلسةجزائي  ٦٥/١٩٨١ الطعن(

اللجـوء إليـه ال يكـون عنـد عـدم معرفـة مـوطن               . استثناء.  اإلعالن في مواجهة النيابة    –٤

  .المعلن إليه وبعد إجراء تحريات كافية

  )٩٨ص   المجلد الثالث– القسم األول ١٨/٤/١٩٨٣ جزائي جلسة ٢٣/١٩٨٣ الطعن(

  )١٤٦ص  الرابع المجلد – الثاني القسم ١٨/١٢/١٩٨٧ لسةجزائي ج ٢٠٢/١٩٨٧ الطعن(

  .مثال. البطالن. أثر مخالفتها.  قواعد اإلعالن-٥

  )٩٩ص   المجلد الثالث– القسم األول ٤/٧/١٩٨٣ جزائي جلسة ١٠٩/١٩٨٣ الطعن(

.  الفصل في االستئناف في غيبة المتهم دون إعالنه بالحـضور للجلـسة المحـددة لمحاكمتـه                -٦

  .طالن إجراءات المحاكمةب. أثره

  )١٤٤ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ١٧/٢/١٩٨٦ جزائي جلسة ٢٦١/١٩٨٥ الطعن(

حـد  قـصد المـشرع مـن توقيـع أ        . ة إعالنها كيفي.  ورقة التكليف بالحضور لجلسة المحاكمة     -٧
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  .األقارب البالغين القاطنين مع المكلف بالحضور على صورة الورقة

ضـرورة التأكـد مـن إعالنـه إعالنـاً صـحيحاً            . ي غيبـة المـتهم    ل في االستئناف ف   الفص -

عـدم تحقـق العلـم      . أثـره . مـن توقيعـه   المتهم وخلو صورتها    تسليم الورقة لوالد    . للجلسة

بطـالن  .  ذلـك  أثـر مخالفـة   . وجوب التأجيل حتى يتم اإلعـالن صـحيحاً       . الرسمي بالجلسة 

يـه آخـر لوحـدة الواقعـة وحـسن          في اإلجراءات أثر في الحكم بالنسبة للطاعن ومحكوم عل        

 .سير العدالة

  )١٤٤ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ١٧/٣/١٩٨٦ جزائي جلسة ٢٦٦/١٩٨٥ الطعن(

  )٢٦٤ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٥/١٠/١٩٨٨ جزائي جلسة ١٦/١٩٩٨ الطعنو(

  )٤٥٧ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٦/٧/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٢/٢٠٠٢ الطعنو(

األصل في اإلعالن هو وصوله إلى علم المكلـف بالحـضور علمـاً يقينيـاً بتـسليم صـورة                    -٨

اإلعالن له شخصياً االكتفاء بالعلم الظني في بعـض األحـوال بـإعالن المكلـف بالحـضور                 

في موطنه وبالعلم الحكمي في حاالت أخرى بتـسليم الـصورة للنيابـة العامـة أو االدعـاء                  

طة حسب األحوال إذا كانـت الخطـوات التـي اتبعهـا القـائم بـاإلعالن                العام أو مخفر الشر   

  .مثال. وأثبتها في محضره صحيحة

  )١٤٥ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ٢٣/١١/١٩٨٧ جزائي جلسة ١١٣/١٩٨٧ الطعن(

  )٢٦٣ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٢٨/٤/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٣٥/١٩٩٦ الطعنو(

ال . الطعـن عليهـا بـالتزوير     . وسـيلته . البيانات الواردة بمحضر اإلعـالن     إثبات ما يخالف     -٩

  .محل للنعي ببطالن اإلعالن دون سلوك هذا الطريق

  )١٤٦ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ٢٣/١١/١٩٨٧ جزائي جلسة ١١٣/١٩٨٧ الطعن(

ـ         . الفصل في الدعوى الجزائية في غيبة المتهم       -١٠ ه إعالنـاً   وجـوب تأكـد المحكمـة مـن إعالن

صحيحاً بالحضور للجلسة المحددة لمحاكمته وإال تعيين تأجيل محاكمتـه لجلـسة تاليـة يـتم                

  .إعالنه بها إعالناً صحصحاً

واجـب  . إعالن المستأنف وسائر الخصوم بميعـاد الجلـسة التـي تحـدد لنظـر االسـتئناف                -

 .على قلم الكتاب

  )١٤٦ص   المجلد الرابع–  القسم الثاني٢٣/١١/١٩٨٧ جزائي جلسة ٢٤٣/١٩٨٧ الطعن(

  )١٣٧ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٢٠/١١/١٩٩٥ جزائي جلسة ١٥٥/١٩٩٥ الطعن(

. اثـر ذلـك   . إقـرار فـردي   .  البيان الخاص بمحل إقامة المدعى عليه في صـحيفة الـدعوى           -١١
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يمـة  وقـوع جر  . أثـره . تأييد مندوب اإلعالن لهـذا البيـان      . تغيير الحقيقة فيه ال يعد تزويراً     

مـساءلة الـشريك    . اثـره . انعدام القـصد الجنـائي لديـه      . التزوير منه باعتباره فاعالً أصلياً    

  .وحده

صحيفة الدعوى تكتسب صـفة الرسـمية باتخـاذ إجـراءات إعالنهـا علـى يـد الموظـف                    -

 .المختص

  )١٤٧ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ١٤/١١/١٩٨٨ جزائي جلسة ٧/١٩٨٨ الطعن(

  .كيفية إعالنها. ف بالحضور لجلسة المحاكمة ورقة التكلي-١٢

وجوب توقيع احد األقارب الذكور البالغين القاطنين مـع المكلـف بالحـضور علـى صـورة                  -

 .قصد المشرع منه. الورقة

ضـرورة التأكـد مـن إعالنـه إعالنـاً صـحيحاً            . الفصل في االستئناف في غيبـة المـتهم        -

عـدم تحقـق العلـم الرسـمي        . أثـره . لمـتهم تسليم الورقة لوالدة ا   . مثال. بالحضور للجلسة 

بطـالن فـي    . اثـر مخالفـة ذلـك     . وجوب التأجيل حتى يـتم اإلعـالن صـحيحاً        . بالجلسة

  .اإلجراءات مؤثر في الحكم

  )١٤٧ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ٢٦/٢/١٩٩٠ جزائي جلسة ٣٣٩/١٩٩٠ الطعن(

إذا لـم يكـن مـوطن المكلـف         : متـى يـصح   .  إعالن المتهم في مواجهـة النيابـة العامـة         -١٣

  .مثال. بالحضور معلوماً

 .مفاده. قبول معارضة المتهم في الحكم الغيابي -

  )١٣٧ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٤/١٢/١٩٩٥ جزائي جلسة ١٠٣/١٩٩٥ الطعن(

  )٢٦٥ص   المجلد السابع– القسم الرابع ١٩/١/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٩٠/١٩٩٧ الطعن(

تئنافية لالسـتئناف المرفـوع مـن النيابـة العامـة عـن الحكـم الغيـابي                 نظر المحكمة االس   -١٤

الصادر من محكمة أول درجة رغم جواز المعارضـة فيـه وعـدم انقـضاء ميعـاد الطعـن           

  .أساس ذلك. غير جائز. فيها

تصدي الحكم المطعون فيه للفـصل فـي هـذا االسـتئناف رغـم خلـو األوراق ممـا يفيـد                     -

 .خطأ في تطبيق القانون. بهذا الحكم لشخصهالقبض على المتهم أو إعالنه 

  .أساس ذلك. سلطة محكمة التمييز في تمييز الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم -

  )١٣٧ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٢٤/٦/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٩٥/١٩٩٥ الطعن(
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  .طالنال يترتب عليه الب.  حضور المتهم بجلسة االستئناف رغم عدم إعالنه بها-١٥

ينتفـي معـه قالـة اإلخـالل بحـق          . طلب المتهم أو محاميه تأجيـل نظـر االسـتئناف         عدم   -

 .الدفاع

  )٢٦٤ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٢٠/١٠/١٩٩٧ جزائي جلسة ٢٩٨/١٩٩٦ الطعن(

  .مناط صحته.  اإلعالن في مواجهة النيابة العامة-١٦

خـضوعهم للقواعـد العامـة عنـد        . يتهكيف. إعالن العاملين بالحرس الوطني في محل عملهم       -

 .أساس ذلك. إعالنهم في غير محل العمل

  )٢٦٥ص   المجلد السابع– القسم الرابع ١٦/٢/١٩٩٨ جزائي جلسة ٢١٣/١٩٩٧ الطعن(

 اعتبار المستأنف الغائب متنازالً عن استئنافه بما يوجب القضاء باعتبـار اسـتئنافه كـأن لـم                  -١٧

 مـن إعالنـه إعالنـاً صـحيحاً بالجلـسة المحـددة لنظـر               عند التأكد : متى يصح ذلك  . يكن

  .استئنافه

 .غير الزم. إجراء اإلعالن وفق نموذج معين -

بموجـب كـشف مرسـل إلـى إدارة         . إعالن المتهم لشخصه بالجلسة المحددة لنظر اسـتئنافه        -

جلـسة والقـضاء باعتبـار      تخلفه رغم ذلـك عـن حـضور ال        . صحيح. السجن المحتجز فيه  

 .غير صحيح. النعي ببطالن الحكم لبطالن اإلجراءات. م يكنن لاستئنافه كأ

  )٢٦٦ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٤/٥/١٩٩٨ جزائي جلسة ٢٦٨/١٩٩٧ الطعن(

وجـوب تتبعـه سـير جلـساتها        . مـؤداه . إعالن المتهم لشخصه بجلسة حجز الدعوى للحكم       -١٨

أثـره  .  بعـد الميعـاد القـانوني      تقريره بالطعن بالتمييز وإيـداع أسـبابه      . دون حاجة إعالنه  

  .عدم قبوله شكالً

  )٢٦٦ص   المجلد السابع– القسم الرابع ١/٦/١٩٩٨ جزائي جلسة ٢٨٨/١٩٩٨ الطعن(

  .كيفيته. إعالن األوراق في المواد الجزائية -١٩

. اسـتثناء . تـسليم صـورة اإلعـالن للنيابـة العامـة         . إجراءاتـه . تكليف المتهم بالحـضور    -

  .دم معرفة موطن المعلن إليه بعد إجراء التحريات الكافيةاللجوء إليه عند ع

اإلعالن مباشرة في مواجهة النيابة العامة لعدم االسـتدالل علـى المعلـن إليـه دون إثبـات                   -

فـصل  .  األوراق بما يفيد علـم الطـاعن رسـمياً بتـاريخ الجلـسة             وتسليم هذا اإلعالن وخل   

 صـحيحاً يبطـل إجـراءات المحاكمـة ممـا           محكمة االستئناف في غيبته ودون إعالنه إعالناً      
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  .يعيب حكمها ويوجب تمييزه

  )٢٦٧ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٢٢/٦/١٩٩٨ جزائي جلسة ٨٨/١٩٩٨ الطعن(

 في إعـالن األوراق فـي المـواد الجزائيـة ومنهـا ورقـة التكليـف                 إتباعهاالطرق الواجب    -٢٠

  .مثال. ماهيتها. بالحضور

الطـاعن رغبتـه فـي تحديـد مكتـب محاميـه باعتبـاره موطنـاً                خلو األوراق من إفصاح      -

عدم إعالنه بجلسة االسـتئناف علـى هـذا العنـوان األخيـر دون محـل إقامتـه         . مختاراً له 

 .ال ينال من صحته. األصلي المبين باألوراق

  )٢٦٧ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٢٧/٤/١٩٩٩ جزائي جلسة ٤٠٠/١٩٩٨ الطعن(

ن بالحضور للجلسة المحددة لنظـر اسـتئنافه علـى العنـوان الـذي أدلـى بـه                  إعالن الطاع  -٢١

  .غير صحيح. النعي بأن اإلعالن على غير موطنه. بالتحقيقات

  )٢٦٩ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٤/٤/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٢٣٥/١٩٩٩ الطعن(

  .األصل في اإلجراءات هو الصحة -٢٢

  .الطعن بالتزوير. وسيلته. ماالدعاء بما يخالف ما ُأثبت بالحك -

تـصديه  . إثبات الحكم تخلف الطاعن عن الحضور بجلسة االسـتئناف رغـم إعالنـه قانونـاً               -

  .ال عيب. للفصل في موضوع االستئناف

لمحكمة االستئناف أن تصرف النظر عن حضور المـتهم الجلـسة وتفـصل فـي االسـتئناف                  -

  .شرطه. في غيبته

  )٢٦٩ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٢٦/٦/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٤٥٢/١٩٩٩ الطعن(

اسـم المعلـن إليـه بالكامـل ومهنتـه أو           . ماهيتهـا . البيانات الواجب توافرها بورقة اإلعالن     -٢٣

يـذكر  . عدم العلم بموطنـه أو محـل عملـه وقـت اإلعـالن            . وظيفته وموطنه ومحل عمله   

ـ             ارج وتـسلم الورقـة   آخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل كان لـه فـي الكويـت أو الخ

تيـسير بـدء التحـري مـن هـذا          . مقـصوده . البطالن. أثره. مخالفة ذلك . إلى النيابة العامة  

. عـدم توصـل التحريـات الجديـة إليـه         . المكان عن مآل هذا الشخص توصالً إلى إعالنـه        

ـ         وجـوب إثبـات تلـك التحريـات فـي ورقـة            . ةتسلم صورة اإلعالن إلـى النيابـة العام

 مـن   ١١،  ٨م. تمكن المحكمة من إعمال رقابتهـا علـى جديـة التحـري           . علة ذلك . اإلعالن

  .قانون المرافعات



 إجراءات ومحاكمات جزائية

- ١٣٢ -  

. األوراق في المواد الجزائية ومـن بينهـا ورقـة التكليـف بالحـضور لجلـسة المحاكمـة                  -

تـسلم صـورة اإلعـالن إلـى        . عدم وجوده في محل إقامتـه     . وجوب إعالنها لشخص المتهم   

تـسلم صـورة اإلعـالن      . عـدم معرفـة موطنـه     . ين معه أحد أقاربه الذكور البالغين القاطن    

. أثـره . مخالفـة ذلـك   .  جهد معقول للتحري عـن موطنـه المـذكور         للنيابة العامة بعد بذل   

  .بطالن الحكم

  .مؤدى ذلك. اإلعالن للنيابة العامة استثناء -

محكمة االستئناف يجب أن تتأكد قبل أن تفـصل فـي الـدعوى فـي غيبـة المـتهم أن قلـم                       -

. علـة ذلـك   . م بإعالنه وباقي الخصوم بميعاد جلـسة االسـتئناف إعالنـاً صـحيحاً            الكتاب قا 

دون . قضاؤها فـي االسـتئناف المرفـوع مـن النيابـة العامـة            . حضور المتهم وإبداء دفاعه   

  .البطالن. أثره. إعالن المتهم إعالناً صحيحاً

  )٢٦٩ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٢٤/١٠/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٤٦/٢٠٠٠ الطعن(

إثبـات مـا    . لـه الحجيـة الكاملـة     . دون بـه   مـا . محضر اإلعالن من المحررات الرسمية     -٢٤

  .الطعن بالتزوير. وسيلته. يخالف ما وقع فيه

  )٢٧٠ص   المجلد السابع– القسم الرابع ١٩/٢/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٢١/٢٠٠٠ الطعن(

 بميعـاد الجلـسة التـي       إعالن قلم كتاب محكمـة االسـتئناف المـستأنف وسـائر الخـصوم             -٢٥

 للحـضور    صـحيحاً  تحددت لنظر االستئناف واستيثاق المحكمة من إعـالن المـتهم إعالنـاً           

قـضاء المحكمـة فـي غيبـه المـتهم          .  إجراءات ٢٠٣،  ١٢٢المادتين  . وجوبي. بتلك الجلسة 

  .بطالن الحكم البتنائه على بطالن اإلجراءات. أثره. الذي لم يعلن

  )٢٧٠ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٢٧/٢/٢٠٠١ لسةجزائي ج ٢٧٨/٢٠٠٠ الطعن(

 على عدم حـضور المـتهم رغـم إعالنـه مـع خلـو               اعتبار المعارضة كأن لم تكن تأسيساً      -٢٦

ورقة اإلعالن من تحديد صفة الشخص الموقع عليها باالسـتالم ومـا إذا كـان أحـد أقـارب                   

 المحاكمـة علـى إجـراءات معيبـة     بطالن الحكم لقيـام . أثره. المتهم المقيمين معه من عدمه   

  .حرمت المعارض من حقه في الدفاع

  )٢٧٠ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٢٧/٢/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٧٨/٢٠٠٠ الطعن(

وجـوب قيـام قلـم الكتـاب بـإعالن المـستأنف وسـائر              . الجلسة المحددة لنظر االسـتئناف     -٢٧

نـاً صـحيحاً لشخـصه أو ألحـد     الخصوم بها وأن تستوثق المحكمـة مـن أنـه أعلـن إعال         
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تـسليم صـورة اإلعـالن إلـى        . مـؤداه . تعـذر ذلـك   . أقاربه الذكور البالغين المقيمين معه    

عـدم وجـود مـوطن      . مخفر الشرطة الكائن في دائرته موطن المعلن إليه وإخطـاره بـذلك           

وجـوب  . يـسلم اإلعـالن للنيابـة العامـة       . معلوم له وبذل جهد معقول في التقـصي عنـه         

بطـالن فـي اإلجـراءات أثـر فـي          . أثره. مخالفة ذلك . لقائم باإلعالن تلك الخطوات   إثبات ا 

  .مثال. الحكم

  )٢٧١ص   المجلد السابع– القسم الرابع ١٩/٣/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٥٤/٢٠٠٠ الطعن(

  )٤٥٥ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٨/٨/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٣٣/٢٠٠٦ الطعنو(

االكتفـاء  . االسـتثناء .  علـم المكلـف بالحـضور يقينيـاً        إلـى صـوله    اإلعالن و  ياألصل ف  -٢٨

 .ج.أ/١٨م . بالوصول الحكمي

 .علة ذلك. عدم جوازه إال بالطعن بالتزوير. إثبات ما يخالف البيانات الواردة باإلعالن -

  )٢٧٢ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٢٥/١٢/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٦٢/٢٠٠١ الطعن(

علـم المحكـوم عليـه بالجلـسة التـي          . شرطه. يبدأ من تاريخ النطق بالحكم    . زالطعن بالتميي  -٢٩

صدر فيها الحكم وأن يكون عدم حضوره راجعاً إلـى سـبب غيـر مقبـول وإال ظـل بـاب                     

  .الطعن مفتوحاً لحين إعالنه بالحكم أو علمه به بأي طريق رسمي

  )٤٥٦ص  الثاني عشر المجلد – القسم الخامس ٢٩/١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٥٩١/٢٠٠١ الطعن(

وجـوب تأكـد المحكمـة مـن إعالنـه إعالنـاً            . الفصل في الدعوى الجزائية في غيبة المتهم       -٣٠

وإال تعين تأجيل محاكمتـه لجلـسة تاليـة يـتم           . صحيحاً بالحضور للجلسة المحددة لمحاكمته    

د بـدء ميعـا   . بطالن في اإلجراءات يوجـب تمييـز الحكـم        . مخالفة ذلك . إعالنه بها صحيحاً  

  .مثال. الطعن فيه من يوم العلم رسمياً بصدوره

  )٤٥٦ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٩/١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٥٩١/٢٠٠١ الطعن(

األصل أن يبدأ ميعـاد الطعـن بـالتمييز مـن تـاريخ             . الحكم الصادر في غيبة المحكوم عليه      -٣١

ره راجعـاً إلـى سـبب غيـر         العلم بجلسة الحكم وأن يكون عـدم حـضو        . شرطه. النطق به 

مقبول وإال ظل باب الطعن مفتوحاً حتى يعلن بـالحكم أو يعلـم بـه بـأي طريـق رسـمي                     

  .١٩٧٢ لسنة ٤٠ من القانون رقم ٩المادة . آخر

  )٤٥٦ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٩/٢/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٧٤٣/٢٠٠١ الطعن(

ة بإعالن المـتهم وسـائر الخـصوم بميعـاد الجلـسة            وجوب قيام قلم كتاب المحكمة االستئنافي      -٣٢
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  . إ ج٢٠٣المادة . المحددة لنظر االستئناف

 الـدعوى فـي     تأكد المحكمة من إعالن المتهم إعالناً قانونيـاً صـحيحاً قبـل الفـصل فـي                -

  .ج. إ١٢٢م . واجب. غيبته

 عـدم . إعالن المتهم المحبوس بجلـسة االسـتئناف فـي مواجهـة النيابـة العامـة مباشـرة                 -

يوجـب علـى المحكمـة التأجيـل        . حضوره وخلو األوراق مما يفيد علمه رسـمياً بالجلـسة         

. بطـالن وإخـالل بحـق الـدفاع       . إغفال ذلك والقضاء فـي الـدعوى      . إلعادة إعالنه قانوناً  

  .يوجب تمييز الحكم

  )٤٥٧ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٤/٥/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦٧٣/٢٠٠١ الطعن(

 قانون اإلجراءات والمحاكمـات الجزائيـة مـن نـص يبـين طريقـة إعـالن األوراق                  خلو -٣٣

وجوب تطبيق نص المـادة العاشـرة مـن قـانون المرافعـات المدنيـة التـي                 . للمسجونين

  .أوجبت تسليم صور اإلعالن لمدير السجن أو من يقوم مقامه

  )٤٥٧ص  اني عشر المجلد الث– القسم الخامس ١٤/٥/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦٧٣/٢٠٠١ الطعن(

اكتفـاء المـشرع فـي بعـض        . األصل هو وصول اإلعالن إلى علم المكلف بالحضور يقينـاً          -٣٤

  .الحاالت بالوصول الحكمي

عدم تسلم صورة اإلعـالن لـشخص المكلـف بالحـضور وإثبـات القـائم بـاإلعالن فـي                    -

 صـحيحاً   اعتبـار اإلعـالن   .  القواعد المقررة فـي القـانون      إتباعهمحضره بيانات دالة على     

  .مثال بشأن اإلعالن في مواجهة النيابة. أساس ذلك. ومرتباً لجميع آثاره القانونية

  )٤٥٨ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٨/٣/٢٠٠٣ جزائي جلسة ١٦٨/٢٠٠٢ الطعن(

ال ينال فـي ذاتـه مـن أسـباب البـراءة الـسائغة              . القضاء في الدعوى غيابياً وبغير إعالن      -٣٥

النعي عليـه فـي هـذا الخـصوص غيـر           . ا الحكم وال يغير من سالمة استدالله      التي أورده 

  .البتنائه على مصلحة نظرية صرفة وال يؤبه به. مقبول

  )٤٥٩ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٩/٩/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٣٤٧/٢٠٠٢ الطعن(

عـدم قبـول    : أثـره . قانونـاً عدم التقرير بالطعن بالتمييز وإيداع األسباب في الميعاد المحـدد            -٣٦

ال ينال من ذلك ما أبداه الطاعن من عدم علمـه بتـاريخ صـدور الحكـم قبـل                   . الطعن شكالً 

. مادام أنه حضر الجلـسة األخيـرة الـصادر فيهـا ذلـك الحكـم              . إعالنه لجهة إدارة السجن   

  .علة ذلك

  )٤٥٩ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٠/١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٩/٢٠٠٣ الطعن(
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وجوب إعالن إدارة كتاب المحكمة االسـتئنافية المـتهم وسـائر الخـصوم بميعـاد الجلـسة                  -٣٧

التي تحدد لنظر االستئناف والتأكد قبل فصل المحكمة في الـدعوى فـي غيبـة المـتهم مـن                   

  .إعالنه إعالناً صحيحاً للحضور بالجلسة المحددة

  . ير السجن أو من يقوم مقامهتسليم ورقة اإلعالن للمتهم المحبوس يكون إلى مد -

عـدم  : أثـره . ثبوت تسليم ورقة إعالن المتهم المحبـوس للنيابـة العامـة لعـدم االسـتدالل               -

لزوم تأجيل المحكمة االستئنافية محاكمته لجلـسة تاليـة يـتم إعالنـه             . إعالنه إعالناً صحيحاً  

 علـى هـذا     ءإغفال ذلك والقضاء في االسـتئناف المرفـوع مـن النيابـة العامـة بنـا               . بها

  .يعيب الحكم ويوجب تمييزه. اإلعالن

  )٤٥٩ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٧/١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٣٧٨/٢٠٠٣ الطعن(

مثـال إلعـالن    . ماهيتهـا . الطرق الواجب إتباعها في إعالن األوراق في المـواد الجزائيـة           -٣٨

  .الطاعن إعالناً قانونياً صحيحاً

  )٤٦٠ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٣١/١/٢٠٠٦ ئي جلسةجزا ٥٨٩/٢٠٠٤ الطعن(

 مـن قـانون اإلجـراءات والمحاكمـات الجزائيـة رسـمت             ٢٠،  ١٩،  ١٨،  ١٧،  ١٦المواد   -٣٩

الطرق الواجب إتباعها في إعالن األوراق في المواد الجزائية ومـن بينهـا ورقـة التكليـف                 

  .بالحضور لجلسة المحاكمة

خصه أو تسليم صورة اإلعالن إلـى أحـد أقاربـه الـذكور البـالغين               وجوب إعالن المتهم لش    -

القاطنين معه إذا لم يكن متواجداً في محل إقامته وفـي حالـة عـدم العلـم بمـوطن إقامتـه                     

اسـتثناء ال يلجـأ إليـه إالّ بعـد إجـراء            : هذا الطريـق  . تسلم صورة اإلعالن للنيابة العامة    

  . بطالن: مخالفة ذلك.  إعالنهالتحريات الكافية للتقصي عن موطن المراد

. التأكـد مـن صـحة اإلعـالن       . على المحكمة قبل الفصل في الدعوى فـي غيبـة المـتهم            -

ال : أثـره . أن يكون قضاؤها قد بني على إجراءات باطلـة أثـرت فـي الحكـم              : مخالفة ذلك 

 .ينفتح ميعاد الطعن إال من اليوم الذي يعلم فيه الطاعن رسمياً بصدوره

  )٤٦٠ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٢/٨/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٦١٣/٢٠٠٥ الطعن(

مـا ال   . الحكـم بعـدم قبـول الطعـن شـكالً         : الزمـه . تجاوز الطاعن ميعاد الطعن وإيداع أسبابه      - -٤٠

  .يغير من ذلك

ما ورد بورقة اإلعالن لـه حجيتـه مـا لـم يثبـت مـا                : أثره. إعالن الطاعن إعالناً قانونياً    -

  . يخالفه
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ثبات القائم باإلعالن تسليمه صورة ورقة التكليف بالحـضور لـشقيق الطـاعن المقـيم معـه                 إ -

: أثـر ذلـك   . إعـالن صـحيح   . بذات محل اإلقامة وتوقيعه على األصل لعدم تواجد الطـاعن         

  .سريان ميعاد الطعن بالتمييز في حقه من تاريخ النطق بالحكم

  )٤٦١ص   المجلد الثاني عشر–س  القسم الخام٥/١٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٣/٢٠٠٦ الطعن(

اكتفـاء المـشرع فـي بعـض        .  األصل هو وصول اإلعالن إلى علم المكلف بالحضور يقينيـاً          -٤١

ــي ــاالت بالوصــول الحكم ــك. الح ــادة : أســاس ذل ــراءات /١٨الم ــانون اإلج ــن ق أ م

  .مثال. والمحاكمات الجزائية

أن الـنص   : علـة ذلـك   . لـه ال يبط . خلو ورقة اإلعالن من توقيع رئيس المحكمة أو المحقق         -

 من قانون اإلجـراءات والمحاكمـات الجزائيـة بـشأن تطلـب توقيـع               ١٦الوارد في المادة    

هـو إجـراء تنظيمـي ال يترتـب علـى           . إعالن أمر الحضور من رئيس المحكمة أو المحقق       

  .مخالفته البطالن

  )٥٦٥ص  ٢مج  ٣٧ س –مجلة القضاء والقانون  ٢٠٠٩ /٢٦/٥جلسة   جزائي٦٣٧/٢٠٠٨الطعن (

  . ذلكشرط.  في غيبتهاستئناف المتهمفي الفصل لمحكمة االستئناف  -٤٢

. إيداع الطاعن مستشفى الطب النفسي أو أحد المـصحات العالجيـة تنفيـذاً لحكـم قـضائي                 -

 تتبـع إجـراءات المحاكمـة       تهعـدم اسـتطاع   : علة ذلك . اً قهري اًيعتبر مقيد الحرية ويعد عذر    

  . بإحضاره بالجلسة المحددةاء على أمر المحكمةجلساتها إال بنأو المثول في 

ـ تقديم الطاعن دليل العـذر يوجـب علـى المحك          - . ة أن تعـرض لـه بـالقبول أو الـرفض          م

  .قصور وبطالن. مخالفة ذلك

  )٥٨١ ص ٢ مج ٣٧ س – مجلة القضاء والقانون ٢٠٠٩ /٢/٦جلسة   جزائي٢٨٠/٢٠٠٨الطعن (
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  الباب الثاني

  ئيالتحريات والتحقيق االبتدا

  :التحقيق

  .شروط صحته. التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن به -١

. مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . تقدير جدية التحريات وكفايتهـا إلصـدار إذن التفتـيش          -

ال ينال من جديتها خلوها من رقم الشقة التـي يـسكنها المـأذون بتفتيـشه وبيـان                  . شرط ذلك 

 .كمية ما يحوزه من مخدر

  )١٧٣ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ١٤/١١/١٩٩٤ جزائي جلسة ١١٤/١٩٩٤ الطعن(

ي المـساجين الـذين     قالنعي بعدم انتقال المحقق لمعاينة مكان الجريمة وعـدم اسـتجواب بـا             -٢

ال يـصح أن    . تعييـب لإلجـراءات الـسابقة علـى المحاكمـة         . تضمنهم محضر التحريـات   

  .يكون سبباً للطعن على الحكم

  )٥٨٥ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٠/٧/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٤٦٤/٢٠٠٣ الطعن(

تلقي البالغات عن جميع الجرائم وفحصها وجمـع المعلومـات المتعلقـة بهـا وإثباتهـا فـي                   -٣

لهـم أثنـاء تحريـر محـضر        . من الواجبات المفروضة على رجال الشرطة     . محضر تحري 

ـ         . ا فـي ذلـك اعترافـه دون اسـتجوابه تفـصيالً           التحري إثبات ما يبديه المتهم من أقوال بم

للنيابة أن تحقق ما ترى وجوب تحقيقه منه وللمحكمة أن تـستند فـي حكمهـا إلـى مـا ورد                     

  .حد وعلة ذلك. به من اعتراف

  )٥٨٣ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٠/١٢/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٤٤١/٢٠٠٤ الطعن(
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  أوالً

  التحريات

  :بوجه عام -١

. مـا دام سـائغاً    . موضـوعي . وكفايتهـا إلصـدار اإلذن بـالتفتيش      . ير جدية التحريـات   تقد -١

  .غير جائزة. المجادلة في ذلك أمام التمييز

  )٣٥٠  صنواتس٧ مج ٥/١٢/١٩٧٧ جزائي جلسة ٨٣/١٩٧٧الطعن (           

  )١١٩ص   المجلد الثالث– القسم األول ١٦/٥/١٩٨٣ جزائي جلسة ٢٩/١٩٨٣ الطعنو(

  )١٢٠ص   المجلد الثالث– القسم األول ٤/٧/١٩٨٣ جزائي جلسة ٩٨/١٩٨٣ نالطعو(

  )١٢٠ص   المجلد الثالث– القسم األول ١٤/١١/١٩٨٣ جزائي جلسة ١٧٩/١٩٨٣ الطعنو(

  )٣٦٥ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٦/١٠/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٨١/١٩٩٦ الطعنو (

مـادام لـم يتـدخل فـي خلـق          . صـحيح . ائمقيام رجل الشرطة بأي إجراء للكشف عن الجر        -٢

  .مثال. الجريمة

  )١١٩ص   المجلد الثالث– القسم األول ١٦/٥/١٩٨٣ جزائي جلسة ٢٩/١٩٨٣ الطعن(

  )١٧٢ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ٨/١١/١٩٩٣ جزائي جلسة ٦٨/١٩٩٣ الطعنو(

  )٣٦٥ص  بع المجلد السا– القسم الرابع ٢٤/١٠/٢٠٠٠ جزائي جلسة ١٨/٢٠٠٠ الطعنو(

 كـل إجـراء يقـوم بـه         –مهمته الكشف عن الجرائم والتوصل إلى مرتكبهـا         . رجل الشرطة  -٣

  .صحيح مادام لم يتدخل في خلق الجريمة أو التحريض عليها. في سبيل ذلك

  )١٢٠ص   المجلد الثالث– القسم األول ٢٣/٤/١٩٨٤ جزائي جلسة ٤٦/١٩٨٤ الطعن(

  . مناط صحته.التفتيش التي تأذن به النيابة -٤

تقـدير  . استغراق رجل الشرطة وقتاً طويالً في جمع التحريـات غيـر الزم للقـول بجـديتها                -

مـن سـلطة جهـة التحقيـق تحـت          . هذه الجدية وكفاية التحريـات إلصـدار إذن التفتـيش         

 .إشراف محكمة الموضوع

  )١٩٧ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ٣٠/٣/١٩٨٧ جزائي جلسة ٧/١٩٨٧ الطعن(

ـ         -٥ تـستقل بـه سـلطة التحقيـق تحـت          . يشتقدير جدية التحريات الالزمة إصـدار إذن التفت

  .الموضوعراف محكمة إش
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 ال  هخلوه من بعـض البيانـات المتعلقـة بالمـأذون بتفتيـش           . إذن التفتيش ليس له شكل خاص      -

 .مادام أنه المقصود بالتفتيش. يعيبه

  )١٩٧ص   المجلد الرابع–  القسم الثاني٥/١٢/١٩٨٣ جزائي جلسة ٢٥٢/١٩٨٨ الطعن(

  )١٧٣ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ١٦/١٢/١٩٩٦ جزائي جلسة ١٨٠/١٩٩٦ الطعنو(

لـسلطة التحقيـق تحـت      . تقدير وجود وجدية كفاية التحريات الالزمة إلصـدار إذن التفتـيش           -٦

  .إشراف محكمة الموضوع

  )١٩٧ص  مجلد الرابع ال– القسم الثاني ٢٠/١١/١٩٨٩ جزائي جلسة ٢٥٦/١٩٨٩ الطعن(

. مـن الواجبـات المفروضـة علـى رجـل الـشرطة           . إجراء التحريات للكشف عن الجريمة     -٧

كل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبـر صـحيحاً ولـو اتخـذ التخفـي وانتحـال                   . أثر ذلك 

  .الصفات

  )١٩٧ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ١٥/١/١٩٩٠ جزائي جلسة ٢٨١/١٩٨٩ الطعن(

  .موضوعي. ير جدية التحريات وكفايتها إلصدار إذن التفتيشتقد -٨

  .علة ذلك. غير مؤثر. الخطأ في اسم المأذون بتفتيشه -

  )١٩٨ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ٢٢/١/١٩٩٠ جزائي جلسة ٢٣٠/١٩٨٩ الطعن(

 مثـال . التحريات ال تصلح وحدها ألن تكون قرينة أو دلـيالً أساسـياً علـى ثبـوت التهمـة                  -٩

  .بشأن تحريات عن جلب خمور

  )١٩٨ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ١٤/٥/١٩٩٠ جزائي جلسة ٦٢/١٩٩٠ الطعن(

االنتقـال إلـى مكانهـا وسـماع أقـوال          . واجب رجل الشرطة عند علمه بوقـوع الجريمـة         -١٠

المبلغين واستدعاء الـشهود وسـماعهم وإجـراء التحريـات ومـا يبديـه المـتهم وتـدوين                  

 .اعترافه

  )١٧٢ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ١٥/٦/١٩٩٢ جزائي جلسة ١٨/١٩٩٢ الطعن(

الخطـأ الـوارد بـإذن التفتـيش المنقـول          . ورود االسم الثالثي الصحيح بمحضر التحريـات       -١١

 .خطأ مادي ال يترتب عليه بطالنه. عنه

  )١٧٣ ص  المجلد الرابع– القسم الثالث ١٤/١١/١٩٩٤ جزائي جلسة ١١٤/١٩٩٤ الطعن(

 .غير الزم لصحتها. ورود التحريات في محضر مكتوب -١٢

  )١٧٣ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ١٤/١١/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٤٠/١٩٩٤ الطعن(
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النعـي علـى الحكـم بعـدم إشـارته إلـى            . استناد الحكم على أقوال ضابط الواقعة وتحرياته       -١٣

 .تلك التحريات ال محل له

  )١٧٣ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ١٥/١/١٩٩٦ ي جلسةجزائ ١٧٣/١٩٩٥ الطعن(

شـرط  . موضـوعي . استخالص قصد االتجار في جريمـة حيـازة الخمـر بقـصد االتجـار         -١٤

 .ال عبرة بضآلة كمية الخمر أو بضخامتها. ذلك

 .مناطه. ةحق محكمة الموضوع في التعويل على تحريات الشرط -

  )١٧٣ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ١٥/١/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٩٢/١٩٩٥ الطعن(

 .ال تناقض. حق المحكمة في تجزئة التحريات واألخذ بها قبل متهم دون آخر -١٥

  )١٧٤ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ١١/٣/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٤٦/١٩٩٥ الطعن(

إشـراف  تحـت   . لـسلطة التحقيـق   .  التفتـيش  إذن إلصـدار تقدير ّجدية التحريات وكفايتهـا       -١٦

 .محكمة الموضوع

 .موضوعي. تقدير الدالئل التي تبيح تفتيش األشخاص والمساكن بناء على التحريات -

  )١٧٤ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٨/٤/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٨٢/١٩٩٥ الطعن(

إجـراء الزم للتحريـات التـي يقـوم بهـا           . االستيقاف لالستعالم عـن بيانـات الشخـصية        -١٧

وجـود قـرائن تـدل علـى        . شـرطه . اب الشخص إلى مركـز الـشرطة      اصطح. الشرطي

. صـحيح . استصدار إذن مـن النيابـة العامـة بـالتفتيش وإجرائـه           . ارتكاب جناية أو جنحة   

مثـال لـرد سـائغ علـى الـدفع          .  ق اإلجراءات والمحاكمـات الجزائيـة      ٥٢م. أساس ذلك 

 ،ببطالن القبض والتفتيش

  )٣٦٥ص  السابع المجلد – الرابع القسم ٢٦/١/١٩٩٨ جزائي جلسة ٦٣/١٩٩٧ الطعن(

عـدم وجـود تحريـات      . اقتناع المحكمة بأدلة الثبوت واستنادها إليها فـي القـضاء باإلدانـة            -١٨

 .تفيد نشاط الطاعنة في جلب أو تعاطي المواد المخدرة ال ينال من ذلك

  )٣٦٦ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٩/٢/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٦٨/١٩٩٧ الطعن(

 .موضوعي. تقدير جدية التحريات وكفايتها إلصدار إذن التفتيش -١٩

 .شرط ذلك. ال ينال منه. الخطأ في اسم المأذون بتفتيشه أو عمله أو محل إقامته -

  )٣٦٦ص   المجلد السابع– القسم الرابع ١٦/٣/١٩٩٨ جزائي جلسة ٢٠٦/١٩٩٧ الطعن(

  )٣٦٦ص   المجلد السابع–ابع  القسم الر١١/٦/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٣/٢٠٠١ الطعنو(
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إثبات الحكم بمدوناته أن تحريات الضابط التي صدر بنـاء عليهـا اإلذن بالـضبط والتفتـيش                  -٢٠

صـدور اإلذن عـن     . مفـاده . دلته على حيازة الطاعن لمخدر بقـصدي االتجـار والتعـاطي          

 .جريمة وقعت بالفعل

  )٣٦٦ص  لمجلد السابع ا– القسم الرابع ٢٣/٣/١٩٩٨ جزائي جلسة ٢٣٠/١٩٩٧ الطعن(

لـه  . غيـر الزم  . تولي رجل الشرطة بنفسه إجراء التحريات الالزمـة لـصدور إذن التفـيش             -٢١

 .االستعانة بغيره في ذلك

 .موضوعي. تقدير جدية التحريات وكفايتها إلصدار إذن التفتيش -

  )٣٦٦ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٢٣/٣/١٩٩٨ جزائي جلسة ٢٣٠/١٩٩٧ الطعن(

لـم يتطلـب لهـا القـانون شـكالً          . إجراءات التحري التي يبنى عليها إذن التفتيش والقـبض         -٢٢

كفايـة تـضمن المحـضر بيانـات نافيـة للجهالـة            . معيناً أو نمطاً خاصاً تفرغ فيه بياناتـه       

 .مثال. لشخص المتحرى عنه

  )٣٦٧ص   المجلد السابع– القسم الرابع ١٨/٥/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٤٧/١٩٩٧ الطعن(

 .ال يعيبه. إغفال الحكم بعض أقوال الشهود أو تجزئة التحريات -٢٣

  )٣٦٧ص   المجلد السابع– القسم الرابع ١٨/٥/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٤٧/١٩٩٧ الطعن(

لهـم سـماع    . من واجبـات رجـال الـشرطة      . قبول التبليغات وإجراء التحريات الالزمة عنها      -٢٤

 .مثال. المتهم ومن لديهم معلومات

  )٣٦٧ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٨/٦/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣٤٦/١٩٩٨ الطعن(

مـن  . تلقي البالغ عن الجريمة وفحصها وجمـع المعلومـات عنهـا وإخطـار النيابـة بهـا                 -٢٥

انتقاله إلى مكان الحادث وضـبط كـل مـا يتعلـق            . الواجبات المفروضة على رجل الشرطة    

لالزمـة للكـشف عـن الجـرائم ومرتكبيهـا          بالجريمة ويفيد التحقيق وإجـراء التحريـات ا       

 .أساس ذلك. وتحرير محضر بذلك

  )٣٦٨ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٢٩/٦/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣٨١/١٩٩٧ الطعن(

إجـراء التحريـات والحـصول      . ماهيتهـا . الواجبات المفروضة قانوناً على رجال الـشرطة       -٢٦

ـ        ى ثبـوت أو نفـي الوقـائع المبلـغ بهـا            على جميع اإليضاحات واالستدالالت المؤديـة إل

 .وسماع أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع ومرتكبيها وسؤال المتهم

  )٣٦٨ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٨/٢/٢٠٠٠ جزائي جلسة ١٢٦/١٩٩٩ الطعن(
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. ال عيـب  . أخذ المحكمة بهـا مـع تناقـضها مـع التحريـات           . موضوعي.  تقدير أقوال الشهود   -

 .شرطه

  )٣٦٩ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٢٠/٦/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٣٥٦/١٩٩٩ الطعن(

لـيس لرجـل الـشرطة أن يقـوم بـالقبض أو بتفتـيش              . مـؤداه . حصول مبرر لالسـتيقاف    -٢٧

لـه أن   . شخص من تم استيقافه ولو قامت قـرائن جديـة علـى ارتكـاب جنايـة أو جنحـة                  

أى ضـرورة لتفتيـشه فعليـه أن يـستأذن          يصطحب هذا الشخص إلى مركز الـشرطة وإن ر        

 .المحقق

  )٣٦٩ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٣/١٠/٢٠٠٠ جزائي جلسة ١٣٦/٢٠٠٠ الطعن(

األقوال أو االعترافات أو الدفاع الذي يبديه المتهم لرجـل الـشرطة أثنـاء تحريـر محـضر                   -٢٨

 .وجوب تدوينها بهذا المحضر. التحري

  )٣٧٠ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٢٤/١٠/٢٠٠٠ جزائي جلسة ١٣/٢٠٠٠ الطعن(

لمحكمـة الموضـوع اسـتخالص مـا إذا كـان بقـصد             . واقعة مادية . إحراز المادة المخدرة   -٢٩

للمحكمـة فـي سـبيل ذلـك تجزئـة          . إقامتها علـى مـا ينتجهـا      . شرطه. االتجار أو بغيره  

 .إلذن بالتفتيشتحريات الشرطة وأقوال الضابط مجريها وأن ترى فيها ما يسوغ ا

 .خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. أمر نسبي. ضآلة كمية المخدر أو كبرها -

إغفال المحكمة التحدث عن داللة وزن المخـدر المـضبوط ومـا جـاء بتحريـات الـشرطة                   -

ال يجـوز أمـام     . موضـوعي . جدل النيابـة فـي ذلـك      . إطراحها. مفاده. عن قصد االتجار  

 .محكمة الموضوع

  )٣٧١ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٢٧/٣/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٨٨/٢٠٠٠ الطعن(

تعويل محكمة الموضوع على تحريات الشرطة باعتبارهـا قرينـة معـززة لمـا سـاقته مـن               -٣٠

 .شرطه. أدلة

  )٣٧٢ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٨/٥/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٣/٢٠٠١ الطعن(

  )٣٧٢ص   المجلد السابع–القسم الرابع  ١١/١٢/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٤٦/٢٠٠١ الطعنو(

  )٥٨٤ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١/٦/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٦٠٤/٢٠٠٢ الطعنو(

ال يلـزم أن يتوالهـا رجـل الـشرطة      . التحريات واألبحاث ووسائل التنقيـب عـن الجـرائم         -٣١

 .شرطه. له أن يستعين بمعاونيه في ذلك. بنفسه

  )٣٧٢ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٢٢/٥/٢٠٠١ لسةجزائي ج ٢/٢٠٠١ الطعن(

  )٥٨٦ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٨/١/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٦٦٠/٢٠٠٣ الطعنو(



 إجراءات ومحاكمات جزائية

- ١٤٣ -  

موضـوعي لـسلطة التحقيـق تحـت        . تقدير جدية التحريات وكفايتها إلصـدار إذن التفتـيش         -٣٢

 .إشراف محكمة الموضوع

 .غير واجب. جراء تحقيق قبل إصدار أمر التفتيشاإلفصاح عن مصدر التحريات أو إ -

  )٣٧٢ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٢٣/١٠/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٤٤/٢٠٠١ الطعن(

لـسلطة التحقيـق تحـت إشـراف        . تقدير جدية التحريات وكفايتها إلصـدار اإلذن بـالتفتيش         -٣٣

 .محكمة الموضوع

 .ال عيب. رياتعدم إفصاح رجل الشرطة عن مصدره السري في التح -

  )٥٨٢ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٩/٢/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٢٢٣/٢٠٠١ الطعن(

  )٥٨٢ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٢/١٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٣٠٤/٢٠٠٥ الطعنو(

خلو صحيفة سوابق الطاعن من اتهامات وانحسار التحريـات عـن وجـود نـشاط لـه فـي                    -٣٤

ال ينال من أدلة الثبوت التي اقتنعـت بهـا المحكمـة وعولـت عليهـا                .  المخدرة تجارة المواد 

 .في قضائها باإلدانة

  )٥٨٢ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٥/٣/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٧٤٠/٢٠٠١ الطعن(

 .ال تصلح دليل إدانة. التحريات بمجردها -٣٥

 .مثال. يوجب القضاء ببراءته. همخلو األوراق من دليل يطمأن إليه ويصلح إلدانة المت -

  )٥٨٣ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٤/٩/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٧٠٩/٢٠٠١ الطعن(

 .مثال. علة ذلك. ال ينال في جديتها. كون الضابط قد استقى التحريات من المبلغ -٣٦

  )٣٩٤ص  ر المجلد الثاني عش– القسم الخامس ١١/٣/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٢٣٣/٢٠٠٢ الطعن(

اقتناع المحكمة بجدية التحريات التي بنـى عليهـا إذن التفتـيش وكفايتهـا لتـسويغ إصـداره                   -٣٧

 .علة ذلك. وإقرارها النيابة على تصرفها في هذا الشأن فال معقب عليها فيما ارتأته

. اطمئنان المحكمة إلى جدية التحريـات وكفايتهـا وتـوافر مـسوغات إصـدار إذن التفتـيش            -

 . إلطراح الدفع ببطالن إذن القبض والتفتيشكاف وسائغ

 .ال يقدح في جديته. عدم توصل مجرى التحريات إلى أن الطاعن يتخذ مسكناً آخر -

  )٥٨٣ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٦/٦/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٢٤٠/٢٠٠٢ الطعن(

ن التـي يـزاول فيهـا       عدم تحديد نوع المخدر الذي يتجر فيه المتحري عنه أو بيـان األمـاك              -٣٨

نشاطه في محضر التحريات أو عدم وجود معلومات مـسجلة لـدى أجهـزة الـشرطة عـن                  
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 .غير قادح بذاته في جدية التحريات. هذا النشاط

  )٥٨٣ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٣٠/٩/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٤١٤/٢٠٠٢ الطعن(

ـ . عدم تحديد مكان إخفاء المخدر بمحضر الضبط       -٣٩ . ر قـادح بذاتـه فـي جديـة التحريـات          غي

 .غير مقبول. النعي في هذا الخصوص

  )٥٨٤ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢١/١٠/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٣٥٩/٢٠٠٢ الطعن(

ثـر لـه فـي      أال  . عنوانه خطـأ فـي محـضر االسـتدالالت         وأإيراد سن المتهم أو أوصافه       -٤٠

ال . التـزام الحكـم هـذا النظـر       . مقـصود بـاإلذن   جدية ما تضمنه من تحريات ما دام أنه ال        

 .عيب

  )٥٨٤ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٤/٥/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٣١٦/٢٠٠٣ الطعن(

ال يوجب القانون حتماً تولي رجـل الـشرطة بنفـسه التحريـات واألبحـاث التـي يؤسـس                    -٤١

 رجـال الـشرطة العامـة       له االستعانة فيمـا يجريـه بمعاونيـه مـن         . عليها اإلذن بالتفتيش  

 .ما دام اقتنع بصحة وصدق ما تلقاه منهم. والمرشدين السريين

 .ال ينال من جديتها. استغراق التحريات وقتاً معيناً -

  )٥٨٤ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١١/٥/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٢٢٩/٢٠٠٣ الطعن(

 والـضبط وحجـب أسـماء القـوة         عدم إثبات نقود المباحث المرقمة في محضري التحريـات         -٤٢

 .ال ينال من شهادة الضابط وكفايتها. المرافقة

  )٥٨٤ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٩/٦/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٣٩٤/٢٠٠٣ الطعن(

موضـوعي لـسلطة التحقيـق تحـت        . تقدير جدية التحريات وكفايتها إلصدار األمر بالتفتيش       -٤٣

ن جدية االستدالالت التـي بنـي عليهـا أمـر التفتـيش             تحققها م . إشراف محكمة الموضوع  

. ال معقـب عليهـا فيـه      . وكفايتها لتسويغ إصداره وإقرارها النيابة العامـة علـى تـصرفها          

 .ال يقدح في ذلك. تضمين محضر التحريات أشخاص آخرين خالف الطاعن

  )٥٨٤ ص  المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٠/٧/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٤٦٤/٢٠٠٣ الطعن(

من الواجبـات المفروضـة قانونـاً علـى رجـال           . قبول التبليغات وإجراء التحريات الالزمة     -٤٤

ولهم الحصول على االستدالالت المؤدية إلى ثبـوت أو نفـى الوقـائع المبلـغ بهـا                 . الشرطة

ولهم سماع أقوال المبلغـين والـشهود ومـا يبديـه المـتهم             . إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم    

لرجـل الـشرطة أن     . أثـره .  بارتكـاب الجريمـة    تضمن أقوال األخير اعترافـاً    . المن أقو 
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 .يدونه في محضره

 الشرطة طلب استدعاء للطاعن الذي أسـفرت التحريـات عـن اتهامـه فـي جريمـة                  هتوجي -

ـ           . رشوة  تعرضـاً ماديـاً للمـستدعى أو        اإجراء في نطاق جمـع االسـتدالالت وال يعـد منه

 .مساساً بحريته

  )٥٨٥ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٣٠/١١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٤٥٣/٢٠٠٣ الطعن(

عدم بيان كيفيـة ارتكـاب الجريمـة فـي محـضر التحريـات والـسالح والـسيارة التـي                     -٤٥

ال يقـدح فـي جديـة       . استخدمت في الحادث وبيانات شخصية الطاعن أو المـصدر الـسري          

 .ما تضمنه من تحريات

  )٥٨٦ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢١/١٢/٢٠٠٤ لسةجزائي ج ٥٧٨/٢٠٠٣ الطعن(

مناقشة المحقق لرجل الشرطة فـي التحريـات واالسـتدالالت التـي يؤسـس عليهـا طلـب                   -٤٦

 .غير صحيح. النعي على ذلك. غير الزم. اإلذن بالقبض والتفتيش

  )٥٨٦ص  ر المجلد الثاني عش– القسم الخامس ١٨/١/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٦٢٢/٢٠٠٣ الطعن(

لـسلطة التحقيـق تحـت إشـراف        . تقدير جدية التحريات وكفايتهـا إلصـدار إذن التفتـيش          -٤٧

الخطـأ فـي أوصـاف      . غيـر صـحيح   . النعي علـى ذلـك    . محكمة الموضوع بغير معقب   

المتحري عنه أو عدم الكشف عن المصدر الـذي يتلقـى منـه المـواد المخــدرة أو عـدم                    

 .غير قادح في جدية التحريات. ى المخدر المضبوطبيان السيـارة التي عثر أسفلها عل

  )٥٨٦ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٦/٤/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٤٩٦/٢٠٠٤ الطعن(

 خـالف مـا قـرره أطـراف الواقعـة           يءاستخالص الحكم من التحريات التي لم تسفر عن ش         -٤٨

غيـر  . الثابـت بـاألوراق   النعـي عليـه بمخالفـة       . ال يعيبـه  . قيام الطاعن بارتكاب السرقة   

 .صحيح

  )٥٨٧ص  المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٩/٧/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٤٨٧/٢٠٠٤ الطعن(

. وجـوب قيامهـا علـى يقـين فعلـي         . وجوب أن تكون الحقائق القانونية في المواد الجزائية        -٤٩

 .مثال. ال يصح. أخذها بالظنون واالفتراضات

علـة  . ن تكـون دلـيالً أساسـياً علـى ثبـوت االتهـام            ال تصلح وحدها أل   . تحريات الشرطة  -

 .أنها رأي لمجريها يحتمل الصحة أو الخطأ: ذلك

  )٥٤٥ص  ٣ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١٤/٧/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٨٣/٢٠٠٧ الطعن(
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تساند الحكم المطعون فيه إلى التحريات كونها جـزءاً مـن شـهادة الـشاهد وعـدم التعويـل                    -٥٠

 .نعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. مستقلعليها كدليل 

  )٥٥٦ص  ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٢٦/٥/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٢٤٠/٢٠٠٨ الطعن(

 :الدفع بعدم جدية التحريات -٢

يخالطه واقع فـال تجـوز إثارتـه ألول مـره أمـام             دفاع قانوني   . الدفع بعدم جدية التحريات    -١

 .محكمة التمييز

  )١٩٧ص   المجلد الرابع–القسم الثاني  ٣٠/٣/١٩٨٧ جزائي جلسة ٧/١٩٨٧ الطعن(

 .سبب جديد ال يقبل. النعي ببطالن التحريات المبدي بعد فوات ميعاد الطعن  -٢

  )١٩٩ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ٢٤/٦/١٩٩٠ جزائي جلسة ١١٦/١٩٩٠٠ الطعن(

القانونيـة المختلطـة بـالواقع ال       الدفع ببطالن التحريات والـضبط والتفتـيش مـن الـدفوع             -٣

 .شرط ذلك. يجوز إثارتها ألول مرة أمام محكمة التمييز

  )١٧٤ص   المجلد الرابع– الثالث القسم ٥/٢/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٠٤/١٩٩٥ الطعن(

ـ         القصور في التحقيق االب    -٤ . بباً للطعـن علـى الحكـم      تدائي والتحريات ال يـصح أن يكـون س

  .علة ذلك

  )١٧٤ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٢٥/٣/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٧٨/١٩٩٥ الطعن(

 .موضوعي. تقدير جدية التحريات وكفايتها إلصدار األمر بالتفتيش -٥

 تزيد الحكم لدى ورده على الدفع بعدم جدية التحريات وبمـا أسـفر عنـه الـضبط ال يعـدو                    -

 .أن يكون فضلة يستقيم الحكم بدونها

  )١٧٤ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٣/٦/١٩٩٦ سةجزائي جل ٢٢٤/١٩٩٥ الطعن(

مـا يكفـي للـرد      . موضـوعي . الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبـل صـدور اإلذن بهمـا           -٦

 .موضوعي. تقدير جدية التحريات وكفايتها إلصدار إذن التفتيش. عليه

  )١٧٥ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٢٤/٦/١٩٩٦ جزائي جلسة ١٩٥/١٩٩٥ الطعن(

قيـام الـضابط بـذلك بنفـسه        . لمأمور الضبط أن يستعين بمعاونيه فيما يجريه من تحريـات          -٧

  . غير الزم.أو معرفته السابقة بالمتحري عنه

  )١٧٥ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٢١/١٠/١٩٩٦ جزائي جلسة ٣٢٨/١٩٩٥ الطعن(
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 .كفايته. تهاإطراح الحكم الدفع بعدم جدية التحريات القتناع المحكمة بجدي -٨

 .غير الزم. إجراء النيابة العامة تحقيقاً قبل إصدار األمر بالتفتيش -

  )٣٦٩ص   المجلد السابع– القسم الرابع ١٤/٣/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٢٧٥/١٩٩٩ الطعن(

لـسلطة التحقيـق تحـت رقابـة محكمـة          . تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إذن التفتيش       -٩

مخالفـة  . على المحكمـة أن تعـرض لـه       : أثره. الن هذا اإلجراء  دفع المتهم ببط  . الموضوع

 .قصور يوجب تمييز الحكم. ذلك

  )٣٦٩ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٢٧/٣/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٨٨/٢٠٠٠ الطعن(

توافر الصفة بـأن يـصدر عـن ممـن          . شرطه. الدفع ببطالن اإلجراء أو تعييب الحكم بسببه       -١٠

 .وقع في حقه

علـة  . عدم قبولها ممـن لـم تجـرى عليـه         . دم جدية التحريات التي أجرتها الشرطة     الدفع بع  -

 .عدم توافر الصفة. ذلك

  )٣٧٢ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٨/٥/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٥/٢٠٠١ الطعن(

النعي على الحكم تعويله على أقوال الضابط رغم أنه لـم يـشاهد الواقعـة وأخـذه بتحرياتـه                    -١١

ثبوت أن الحكم لم يعـول علـى تلـك األقـوال باعتبارهـا دلـيالً                . يجوز األخذ بها  والتي ال   

 .نعي غير مقبول. مستقالً ولم يأخذ بتلك التحريات

  )٥٨٦ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٤/١/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٢٥١/٢٠٠٤ الطعن(

 إذن التفتـيش    نعي الطاعن على الحكم قعوده عن الرد علـى مـا تمـسك بـه مـن بطـالن                   -١٢

 غيـر منـتج     .وبطالن القبض والتفتيش وما ترتب عليهمـا لحـصولهما قبـل صـدور اإلذن             

 .مثال. يتفق مع الواقع والقانونالحكم مادام ما أورده 

  )٥٨٧ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٩/٥/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٦٨٧/٢٠٠٥ الطعن(
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  ثانياً

  اإلجراءات التحفظية

  . االستيقاف-أ

  -: القبض-ب

  -: القبض بمعرفة- 

  . رجال الشرطة-١

  . الدفع بعدم اختصاص رجال الشرطة-  

  . اإلدارة العامة للمباحث الجنائية-٢

  . إدارة مكافحة المخدرات-٣

  . خفر السواحل-٤

  .ري إدارة األمن البح-٥

  .من الدولة ضباط أ-٦

  . الجماركمفتشو -٧

  . الفرد العادي-٨

  .الدفع بعدم االختصاص -
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  ). الجريمة المشهودة–حالة التلبس (القبض بدون إذن  -

 .الدفع ببطالن القبض -
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  :االستيقاف -أ

الـشرطة فـي سـبيل التحـري عـن الجـرائم            إجراء يقوم بـه رجـل       : تعريفه. االستيقاف -١

  .حد ذلك. ومرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف

  )٣١١ص  -نوات  س٧ مج ١٥/١/١٩٧٩ جزائي جلسة ١٥٠/١٩٨٧ الطعن(    

  )١١٧ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٢٨/٦/١٩٩٣ جزائي جلسة ٨٧/١٩٩٣ الطعنو(

  )٢٤٢ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٣٠/٥/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٣٣٩/١٩٩٩ الطعنو(

  .موضوعي. الفصل في قيام المبرر لالستيقاف أو تخلفه -٢

)٣١١ص  - سنوات ٧ج  م١٥/١/١٩٧٩ جزائي جلسة ١٥٠/١٩٨٧ الطعن(    

إجـراء الزم للتحريـات التـي يقـوم بهـا           . االستيقاف لالستعالم عـن بيانـات الشخـصية        -٣

وجـود قـرائن تـدل علـى        . شـرطه . اصطحاب الشخص إلى مركـز الـشرطة      . الشرطي

. صـحيح . استصدار إذن مـن النيابـة العامـة بـالتفتيش وإجرائـه           . ارتكاب جناية أو جنحة   

مثـال لـرد سـائغ علـى الـدفع      . ءات والمحاكمـات الجزائيـة   ق اإلجـرا ٥٢م. أساس ذلك 

  .ببطالن القبض والتفتيش

  )٢٤٢ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٢٦/١/١٩٩٨ جزائي جلسة ٦٣/١٩٩٧ الطعن(

هو إجراء يقوم به رجل الشرطة فـي سـبيل التحـري والكـشف عـن الجـرائم                  . االستيقاف -٤

  .اختياراً في موضع الريبة والظنومرتكبيها متى وضع الشخص نفسه طواعية و

  )٢٤٢ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٩/٣/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٩٨/١٩٩٧ الطعن(

عـدم جـواز تفتيـشه إال فـي األحـوال           . القارب أو الطراد الخاص الذي في حيازة صاحبه        -٥

لـة  تخلي صاحبه عنـه بعـد اسـتيقافه السـتكناه أمـره وإزا            . والضوابط التي رسمها القانون   

العثور بـه علـى مخـدر يـشكل جريمـة متلـبس بهـا               . جواز تفتيشه . أثره. دواعي الشبهة 

  .تجيز القبض والتفتيش

  )٢٤٢ص   المجلد السابع– القسم الرابع ١٣/٦/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٤٣٤/١٩٩٩ الطعن(

لـيس لرجـل الـشرطة أن يقـوم بـالقبض أو بتفتـيش              . مـؤداه . حصول مبرر لالستيقاف   -٦

لـه أن   . قافه ولو قامت قـرائن جديـة علـى ارتكابـه جنايـة أو جنحـة               شخص من تم استي   

يصطحب هذا الشخص إلى مركز الـشرطة وإن رأى ضـرورة لتفتيـشه فعليـه أن يـستأذن                  



 يةإجراءات ومحاكمات جزائ

- ١٥٢ -  

  .المحقق

  )٢٤٢ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٣/١٠/٢٠٠٠ جزائي جلسة ١٣٦/٢٠٠٠ الطعن(

. فه لتحـري حقيقتـه واسـتكناه أمـره         تبيح لرجـال الـشرطة اسـتيقا       محاولة المتهم الهرب   -٧

  .شرط ذلك

استيقاف الطاعن وباقي المتهمين قبل أن يقروا بالجريمـة المنـسوبة إلـيهم واقتيـادهم إلـى                  -

. بطـالن الـدليل المـستمد منـه       . قـبض باطـل   . مخفر الشرطة وتسليمهم للضابط المختص    

  .خطأ في تطبيق القانون. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. علة ذلك

  )٤٠٣ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢/٧/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٧٩٢/٢٠٠١ لطعنا(

مجرد ركوب المتهم األول مـع المـستأنف فـي سـيارة األخيـر وانتظـاره لـه ومـشاهدة                     -٨

المستأنف في حالة عدم اتزان أو التلعـثم فـي الحـديث أو احمـرار العينـين أو فـي حالـة                      

هـذه األمـور    . علـة ذلـك   . ض عليـه وتفتـيش سـيارته      ال تجيز للضابط القب   . غير طبيعية 

أال : شـرط ذلـك   . والحالة التي شوهد عليها تبيح للـضابط اسـتيقافه لتحـري حقيقـة أمـره              

. تتضمن إجراءاته تعرضاً مادياً للمتحرى عنـه ينطـوي علـى مـساس بحريتـه الشخـصية                

. مد منهمـا  بـاطلين ويبطـل الـدليل المـست       . قيام الضابط بالقبض على المـستأنف وتفتيـشه       

وجوب استبعاد شـهادة هـذا الـضابط وتقريـري األدلـة الجنائيـة بفحـص المـضبوطات                  

  .علة ذلك. وتحليل عينة بول المستأنف بعد إنكاره ما نسب إليه بالتحقيقات

  .مثال. يوجب القضاء بالبراءة. خلو األوراق من دليل يصلح التعويل عليه في اإلدانة -

  )٤٠٤ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١١/٣/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٧٠/٢٠٠٢ الطعن(

 إجراء يقوم به رجل الـشرطة فـي سـبيل التحـري عـن جريمـة وكـشف                    هو االستيقاف -٩

  .مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف

غير جائز إالّ في حاالت التلـبس أو بـإذن مـن النيابـة العامـة                . القيد على الحرية الشخصية    -

 .أساس ذلك. لتي وردت في القانون على سبيل الحصرأو في إحدى الحاالت ا

. ال تجيـز لـه القـبض عليهمـا وتفتيـشهما          . مشاهدة الضابط للمتهمين في حالة غير طبيعية       -

 .علة ذلك

أال تتضمن إجراءاتـه تعرضـاً ماديـاً للمتحـري عنـه ينطـوي علـى                : شرطه. االستيقاف -

 .ونقبض ال يبيحه القان. مخالفة ذلك. مساس بحريته الشخصية

تسليم المتهم علبة السجائر التي ضبط بها مخدر الحـشيش للـضابط بنـاء علـى أمـره لـه                     -
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. بطـالن الـدليل المـستمد منـه       . باطـل . القبض عليـه وتفتيـشه    . تخلي غير إرادي  . بذلك

وجوب استبعاد الدليل المستمد من شهادة الـضابط الـذي أجـراه وتقريـر األدلـة الجنائيـة                  

. ة بول المتهم بعـد إنكـاره مـا نـسب إليهمـا بالتحقيقـات              بفحص المضبوطات وتحليل عين   

 .صحيح. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. علة ذلك

  )٤٠٥ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٨/٤/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٨٠/٢٠٠٢ الطعن(

االستيقاف هو إجراء يقوم به رجل الـشرطة فـي سـبيل التحـري عـن الجـرائم وكـشف                     -١٠

وهـو أمـر مبـاح لرجـل الـشرطة متـى وضـع              . ا يسوغه اشتباه تبرره الظروف    مرتكبيه

الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضـع الريبـة والظـن علـى نحـو ينبـئ عـن                    

  .ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري عنه والكشف عن حقيقته

لرجلـي  محاولة الطاعن والمحكوم عليه اآلخـر الفـرار بالـسيارة قيادتـه بمجـرد رؤيتـه                  -

عـدم تنـاول الحكـم      . ظاهر الـبطالن  . الدفع ببطالن االستيقاف  . مبرر الستيقافهما . الشرطة

  .علة ذلك. ال يعيبه. له بأسباب خاصة

  )٤٠٥ص  الثاني عشر المجلد – الخامس القسم ٢٩/٤/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٧٩٣/٢٠٠١ الطعن(

لتحـري عـن الجـرائم وكـشف         إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل ا          هو االستيقاف -١١

 متـى    هـو أمـر مبـاح لرجـل الـسلطة العامـة            .مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف    

وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظنـون علـى نحـو ينبـئ عـن                  

 إجـراءات   ٥٢المـادة   . ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحـري والكـشف عـن حقيقتـه           

  .ومحاكمات جزائية

مـن األمـور التـي يـستقل بتقـديرها قاضـي            .  في قيام المبرر لالستيقاف أو تخلفه      الفصل -

 .مادام الستنتاجه مايبرره. الموضوع

يـوفر مبـررات    . إقرار الطاعن بعدم حمله لرخصة قيادة بالمخالفة ألحكـام قـانون المـرور             -

 حـال   ظهور مـادة الحـشيش المخـدرة عرضـاً        . استيقافه التخاذ اإلجراءات القانونية بشأنه    

 .حالة تلبس تبيح تفتيشه. تقديمه بطاقته المدنية للضابط

  )٤٠٦ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٦/٨/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٤١٨/٢٠٠٢ الطعن(

  .موضوعي. تقديره. ماهيته. االستيقاف -١٢

إطراح الحكم دفع الطاعن بـبطالن اسـتيقافه اسـتناداً إلـى مـا أورده الحكـم مـن تـوافر                      -

 رجل الشرطة له متوقفاً بالسيارة قيادته مـع آخـرين بالـدوار بحالـة غيـر                 ةه بمشاهد مبررات
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. طبيعية وتفوح من أفواههم رائحة الخمـر وعـدم مقـدرة الطـاعن الوقـوف علـى قدميـه                  

 .غير سديد. النعي عليه في هذا الشأن. سائغ قانوناً

  )٤٠٦ص  ثاني عشر المجلد ال– القسم الخامس ٢/٣/٢٠٠٤ جزائي جلسة ١٣٧/٢٠٠٣ الطعن(

االستيقاف ال يبرر لرجل الشرطة تفتيش الـشخص المـستوقف ولـو قامـت قـرائن جديـة                   -١٣

له أن يصطحبه إلى مركـز الـشرطة ويـستأذن المحقـق فـي              . على ارتكابه جناية أو جنحة    

  . إجراءات جزائية٥٢، ٤٤المادتان . أساس ذلك. إجراء التفتيش

غيـر طبيعيـة أو رؤيتـه ألقـراص فـي الـسيارة             مجرد مشاهدة الضابط للطاعن في حالة        -

ــؤثم  ــا أو إحرازهــا م ــأن حيازته ــه دون زعــم اشــتباهه ب ــز االســتيقاف أو . قيادت يجي

ال يـوفر حالـة     . االصطحاب لمركز الشرطة أو استئذان الـسلطة المختـصة فـي التفتـيش            

 .ايةوال يوفر أدلة قوية على اتهامه بجن. التلبس التي تبيح القبض والتفتيش بغير إذن

  )٤٠٧ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٢/١١/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٨٧/٢٠٠٥ الطعن(

االستيقاف هو إجراء يقوم به رجل الـشرطة فـي سـبيل التحـري عـن الجـرائم وكـشف                     -١٤

يسوغه اشتباه تبرره الظروف إذا ما وضـع الـشخص نفـسه طواعيـة واختيـاراً                . مرتكبيها

  .لكأساس ذ. موضع الريبة والظن

تجاوز الطاعن إشارة المرور الضوئية الحمراء ومحاولتـه الهـرب بعـد صـدور أمـر لـه                   -

بالوقوف وإدراك رجل الشرطة بحاسـة الـشم قيادتـه المركبـة تحـت تـأثير المـشروبات                  

نعـي  . يوفر حالة التلبس التي تبـيح لرجـل الـشرطة اسـتيقافه والقـبض عليـه               . المسكرة

 .ي غير محلهف. الطاعن على الحكم في هذا الخصوص

  )٤٠٨ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٧/١١/٢٠٠٦ جزائي جلسة ١١١/٢٠٠٦ الطعن(

جواز استيقاف رجل الـشرطة سـيارة الطـاعن لالطـالع علـى رخـصة قيادتـه ودفتـر                    -١٥

  .أساس ذلك. ترخيصها

الحـشيش داخـل    منه وجـود قطعـة مـن مخـدر       اًالشرطة عرضاً ودون سعي   اكتشاف رجل    -

. نعـي الطـاعن فـي هـذا الـصدد         . يوفر حالة التلبس  . ر ترخيص سيارة الطاعن   غالف دفت 

 .دفاع ظاهر البطالن ال يعيب الحكم االلتفات عنه

  )٥٥٩ص  ٢ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١٣/٥/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٦٧٠/٢٠٠٧ الطعن(

م بهـا   إجـراء الزم للتحريـات التـي يقـو        . االستيقاف لالستعالم عـن بيانـات الشخـصية        -١٦
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وجـود قـرائن تـدل علـى        . شـرطه . اصطحاب الشخص إلى مركـز الـشرطة      . الشرطي

  .ارتكاب جناية أو جنحة

 .بطالن القبض وال يعتد بما أسفر عنه من دليل: أثره. تخلفها. شروطه. االستيقاف -

تقدير مبررات االستيقاف لرجل الشرطة تحت إشـراف سـلطة التحقيـق وخـضوعه لرقابـة                 -

 .محكمة الموضوع

  .مثال لقبض وتفتيش باطلين. عليهترتب  مابطالن. أثره. ن القبضبطال -

  )٥٨١ص  ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٢/٦/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٢٨٠/٢٠٠٨ الطعن(

إجـراء الزم للتحريـات التـي يقـوم بهـا           . االستيقاف لالستعالم عـن بيانـات الشخـصية        -١٧

ـ . شـرطه . اصطحاب الشخص إلى مركـز الـشرطة      . الشرطي ود قـرائن تـدل علـى       وج

 .ارتكاب جناية أو جنحة

 .بطالن القبض وال يعتد بما أسفر عنه من دليل: أثره. تخلفها. شروطه. االستيقاف -

تقدير مبررات االستيقاف لرجل الشرطة تحت إشـراف سـلطة التحقيـق وخـضوعه لرقابـة                 -

 .محكمة الموضوع

  .باطلينمثال لقبض وتفتيش . عليهترتب  مابطالن. أثره. بطالن القبض -

  )٥٨١ص  ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٢/٦/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٢٨٠/٢٠٠٨ الطعن(

  .بطالن القبض وال يعتد بما أسفر عنه من دليل: أثره. تخلفها. شروطه. االستيقاف -١٨

تقدير مبررات االستيقاف لرجل الشرطة تحت إشـراف سـلطة التحقيـق وخـضوعه لرقابـة                 -

  . محكمة الموضوع

 .مثال لقبض وتفتيش باطلين. عليهترتب  مابطالن. أثره. قبضبطالن ال -

  )٥٨١ص  ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٢/٦/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٢٨٠/٢٠٠٨ الطعن(
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  -:القبض: ب

  -):بمعرفة(القبض  -

  -: رجال الشرطة-أ

داخـل هـذا     دخول الشرطة في مسكن صاحبه والقبض على متهم في حالـة تلـبس بجريمـة                 -١

  .ال بطالن. نزلمال

  )٣٦٢ص   المجلد الثالث– القسم األول ١٧/١٢/١٩٨٤ جزائي جلسة ١٨٠/١٩٨٤ الطعن(

اإلثبـات األخـرى المـستقلة ومنهـا      بطالن القبض والتفتيش ال يحول دون األخـذ بعناصـر      -٢

  .األقوال الالحقة للمتهم

  )٦٠٣ ص  المجلد الرابع– القسم الثاني ٢٨/١٢/١٩٨٧ جزائي جلسة ٢٠٢/١٩٨٧ الطعن(

  )٣٦١ص   المجلد الثامن– القسم الرابع ٢٦/٩/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٣٣٠/١٩٩٩ الطعنو(

األدلة القوية التي تجيز لرجـل الـشرطة القـبض علـى المـتهم بـدون أمـر مـن سـلطة                       -٣

  .شراف محكمة الموضوعتقدير توافرها لجهة التحقيق تحت إ. التحقيق

  )٦٠٤ص   المجلد الرابع– الثاني  القسم٥/١٢/١٩٨٨ جزائي جلسة ١٢٦/١٩٨٨ الطعن(

  )٦٣٢ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ١٤/١١/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٢٠/١٩٩٤ الطعنو(

  )٦٣٧ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٢٤/٦/١٩٩٦ جزائي جلسة ٣٩٨/١٩٩٥ الطعنو(

  .مثال. أساس ذلك. صحة القبض ترتب صحة التفتيش الذي يأتي تبعاً له -٤

  )٦٠٤ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ٣/٧/١٩٨٩ جزائي جلسة ١٦٣/١٩٨٩ الطعن(

  )٣٦٠ص   المجلد الثامن– القسم الرابع ٣٠/٥/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٣٣٦/١٩٩٩ الطعنو(

  )٣٦٠ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٨/٢/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٨٥١/٢٠٠١ الطعنو(

انتقـال رجـال    . ر لم يكـن بمحـل الحـادث        اعتراف المتهم فور القبض عليه على شخص آخ        -٥

الحكـم إن لـم يتناولـه        ال يعيـب   .الشرطة إليه والقبض عليـه وتفتيـشه وتفتـيش مـسكنه          

  .ةبأسباب خاص

  )٦٠٥ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ١٦/١٠/١٩٨٩ جزائي جلسة ٢٠٤/١٩٨٩ الطعن(

  )٦٣٦ص  لرابع المجلد ا– القسم الثالث ٢٥/٣/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٦٨/١٩٩٥ الطعنو(

  )٣٦٢ص   المجلد الثامن– القسم الرابع ١٥/٦/١٩٩٩ جزائي جلسة ١٦/١٩٩٩ الطعنو(
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  )٢١٩ص   المجلد الرابع عشر– القسم الخامس ٢/٣/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٨٨/٢٠٠٢ الطعنو(

  )٢٢٩ص   المجلد الرابع عشر– القسم الخامس ٢٠/٤/٢٠٠٤ جزائي جلسة ١٦٨/٢٠٠٣ الطعنو(

 مختاراً لرجل الشرطة اللفافة التي تكـشف بعـد ذلـك أن بهـا مخـدر يـوفر                    تسليم الطاعن  -٦

  .حالة التلبس التي تجيز ضبط المخدر والقبض على الطاعن

  )٦٣٠ المجلد الرابع ص – القسم الثالث ٢٨/٦/١٩٩٣ جزائي جلسة ٨٧/١٩٩٣ الطعن(

امـه أدلـة    لرجال الشرطة القبض بدون إذن على كل من اتهم في جنايـة وقامـت علـى اته                 -٧

متـى اعتـرف المـتهم فـور        . لهم في حالة التلبس بجناية تفتـيش المـتهم أو مـسكنه           . قوية

القبض عليه على شخص آخر فـإن انتقـال رجـل الـشرطة إلـى مكـان هـذا الـشخص                     

  .صحيح. والقبض عليه

موضوعي تـستقل بـه محكمـة الموضـوع متـى           . القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها       -

 .كان سائغا

  )٦٣٠ المجلد الرابع ص – القسم الثالث ١٣/٦/١٩٩٣ جزائي جلسة ٩٣/١٩٩٣ لطعنا(

 فرد من أفراد الشرطة القـبض علـى كـل مـن يحـاول الهـروب                 أليقانون المرور يخول     -٨

  .بعد صدور أمر إليه بالوقوف

  )٦٣٣ المجلد الرابع ص – القسم الثالث ٢٢/٥/١٩٩٥ جزائي جلسة ٢٥٠/١٩٩٤ الطعن(

دلة القوية على اتهام الطاعنة بجناية حيازة مخـدر مـضبوط لـدى مـأذون تفتـيش                 توافر األ  -٩

  .أساس ذلك. صحة القبض والتفتيش. وإقراره أنه تلقى المخدر عنها

  )٦٣٣ المجلد الرابع ص – القسم الثالث ٢٦/٥/١٩٩٥ جزائي جلسة ٣٩/١٩٩٥ الطعن(

ـ           -١٠ تتبـع الـضابط    . در المـضبوط  اعتراف المتهم فور القبض عليه على آخر بأنه مصدر المخ

  .إجراء صحيح. لهذا الشخص والقبض عليه وتفتيشه

  )٦٣٢ المجلد الرابع ص – القسم الثالث ٢٦/٦/١٩٩٥ جزائي جلسة ٥٨/١٩٩٥ الطعن(

بطالن القبض ينبني عليه عدم التعويل في اإلدانـة علـى أي دليـل يكـون مترتبـاً عليـه أو                      -١١

  .مستمداً منه

 .موضوعي. ض الباطل والدليل المترتب عليهتقدير الصلة بين القب -

  )٦٣٤ المجلد الرابع ص – القسم الثالث ٥/٢/١٩٩٦ جزائي جلسة ٩٤/١٩٩٥ الطعن(

  )٣٦٥ ص الثامن المجلد – الرابع القسم ٧/١٢/١٩٩٩ جزائي جلسة ١٨١/١٩٩٩ الطعنو(
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 عـضو   جواز إجراء التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحـبس أو أي إجـراء جزائـي ضـد                  -١٢

  .أساسه مثال. حاالت ذلك في حالة الجرم المشهود. مجلس األمة

  )٦٣٥ المجلد الرابع ص – القسم الثالث ٥/٢/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٦٤/١٩٩٥ الطعن(

. لمحكمة الموضوع السلطة في األخذ باعتراف المـتهم الالحـق للقـبض والتفتـيش البـاطلين               -١٣

التفـات  . موضـوعي . لباطـل ومـا نـتج عنـه       فتيش ا تقدير قيمة االعتراف ومدى صلته بالت     

الحكم من الدفع ببطالن إجـراءات القـبض والتفتـيش وتعويلـه علـى اعتـراف الطـاعن                  

 عـن    بذاتـه مـستقالً     قائمـاً  بتحقيقات النيابة وأمـام محكمـة أول درجـة باعتبـاره دلـيالً            

  .ال يعيبه. إجراءات الضبط والتفتيش المقول ببطالنها

  )٦٣٥ المجلد الرابع ص – القسم الثالث ٤/٣/١٩٩٦ لسةجزائي ج ٢٥٨/١٩٩٥ الطعن(

تعويل الحكم على أقوال الضابط وأفـراد الـشرطة الـذين قـاموا بالـضبط والتفتـيش بعـد                    -١٤

ال يغيـر مـن ذلـك إيـراده         . عيب وفساد في االستدالل   . انتهائه إلى بطالن القبض والتفتيش    

  .علة ذلك. ألدلة ثبوت أخرى

  )٣٥٩ المجلد الثامن ص – القسم الرابع ١٠/٣/١٩٩٦ جلسةجزائي  ١٩٢/١٩٩٦ الطعن(

 ٦٢مـادة   . أسـاس ذلـك   . تخـول المحقـق القـبض     . الدالئل واإلمارات والشبهات الجديـة     -١٥

لبيان ما إذا كـان قـد تنـاول مـواد مخـدرة             . توقيع الكشف على المقبوض عليه    . إجراءات

  .مثال .إجراء مشروع وليس خلقاً لجريمة. من عدمه

  )٣٦٠ المجلد الثامن ص – القسم الرابع ٢٨/١٢/١٩٩٧ جزائي جلسة ٦٢/١٩٩٧ الطعن(

إجراءات التحري التي يبني عليها إذن التفتـيش والقـبض لـم يتطلـب لهـا القـانون شـكالً                     -١٦

كفايـة تـضمن المحـضر بيانـات نافيـة للجهالـة            . معيناً أو نمطاً خاصاً تفرغ فيه بياناتـه       

  .مثال. لشخص المتحري عنه

  )٣٦١ المجلد الثامن ص – القسم الرابع ١٨/٥/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٤٧/١٩٩٧ الطعن(

أن يكـون بينـاً وعـدم مقـدرة الـشخص علـى العنايـة               . شرطه. السكر الذي يسوغ القبض    -١٧

عدم استظهار الحكم ذلـك ورفـضه الـدفع بـبطالن إجـراءات             . بنفسه وخطورته على غيره   

  .يعيبه. القبض والتفتيش

  )٣٦١ المجلد الثامن ص – القسم الرابع ٥/١٠/١٩٩٨ ائي جلسةجز ٤٢/١٩٩٨ الطعن(

النعـي عليـه بالقـصور فـي الـرد علـى            . عدم تعويل الحكم على دليل مستمد من القـبض         -١٨
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  .ال جدوى منه. الدفع ببطالن القبض

  )٣٦٣ المجلد الثامن ص – القسم الرابع ٢٩/١٢/١٩٩٨ جزائي جلسة ٤١/١٩٩٨ الطعن(

النعـي عليـه    . صـحة القـبض   . أثـره . لنيابة بـالقبض علـى الطـاعن      صدور اإلذن من ا    -١٩

  .بالبطالن غير صحيح

  )٣٦٤ المجلد الثامن ص – القسم الرابع ٢٦/١٠/١٩٩٩ جزائي جلسة ٤٦٣/١٩٩٨ الطعن(

حـق لجميـع رجـال الـشرطة دون         . القبض والتفتيش بغير إذن في الحاالت المبينة بالقـانون         -٢٠

  .تفرقة بينهم بحسب رتبهم

  )٣٦٦ المجلد الثامن ص – القسم الرابع ١٣/٦/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٤٣٤/١٩٩٩ طعنال(

إثارتـه عـدم    . عدم استناد المحكمة في قضائها إلى دليل مستمد من القـبض علـى الطـاعن               -٢١

ال يجـوز   . الجـدل فـي ذلـك     . ال جـدوى منـه    . عرضه على النيابة خالل المدة المقـررة      

  .إثارته أمام التمييز

  )٣٦٧ المجلد الثامن ص – القسم الرابع ٢٦/٦/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٢٩٣/٢٠٠٠ الطعن(

عدم توجيه المجني عليه اتهام نحو شخص محـدد وقيـام ضـابط المباحـث بـالقبض علـى                    -٢٢

ال يـوفر أدلـة قويـة علـى اتهامـه           . المتهم استناداً إلى داللة التحريات أنه مرتكب الحادث       

القـبض الـذي تـم فـي هـذه          .  القبض بدون إذن   بجناية السرقة أو إحدى الحاالت التي يبيح      

بطالن اإلقرار المعزو إلـى المـتهم نتيجـة هـذا القـبض وال يـصح                . أثره. باطل. الصورة

  .التعويل عليه في القضاء باإلدانة

  )٣٦٧ المجلد الثامن ص – القسم الرابع ٢٧/٦/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٢٥٠/١٩٩٩ الطعن(

  .حد ذلك. كفايته.  للمتهم بالبراءةتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضي -٢٣

. ال بطـالن أثـره    .  إجـراءات  ٦٠حجز المقبوض عليه بمخفر الشرطة مدة مخالفـة للمـادة            -

. إنهاء حجزه وإخالء سبيله واستبعاد األدلة المـستمدة مـن هـذا الحجـز أو المترتبـة عليـه                  

ـ              د عـن المـدة     انتهاء الحكم إلى بطالن اإلجراءات لبقاء المطعون ضده محجـوزاً لمـدة تزي

 .خطأ في تأويل القانون وفساد في االستدالل. المقررة قانوناً

  )٣٦٧ المجلد الثامن ص – القسم الرابع ١٥/٥/٢٠٠١ جزائي جلسة ٣٠٩/٢٠٠٠ الطعن(

لرجـل الـشرطة المكلـف بتنفيـذه القيـام          . أثـره . صدور اإلذن بالقبض على متهم وتفتيشه      -٢٤

  .يتبذلك أينما وجده في جميع أنحاء الكو

  )٣٦٨ المجلد الثامن ص – القسم الرابع ١٣/١١/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٥٢/٢٠٠١ الطعن(
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تعويلـه فـي اإلدانـة علـى مـا          . انتهاء الحكم صحيحاً إلى مشروعية القبض على الطـاعن         -٢٥

أسفر عنه تحليل العينة التي أخذت مـن بولـه بحـسبان أن أخـذها ضـرب مـن التفتـيش                     

  .يصح بصحة القبض

  )٢١٨ص   المجلد الرابع عشر– القسم الخامس ٢٩/٢/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١٢٣/٢٠٠١ الطعن(

. غيـر مجـد   . المقـررة قانونـاً   نعي الطاعن ببطالن حجزه بعد القبض عليه لتجـاوز المـدة             -٢٦

  . لم يتولد عنه دليل من أدلة الدعوىطالما

  )٢١٨ص   المجلد الرابع عشر– القسم الخامس ١٦/٤/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦٤٧/٢٠٠١ الطعن(

مــشاهدة ضــابط الواقعــة المتهمــين يتــسللون بطــراد داخــل الميــاه اإلقليميــة الكويتيــة  -٢٧

يبـيح  . ومحاولتهم الهرب عند مشاهدتهم لطراد الدوريـة وعـدم امتثـالهم لألمـر بـالوقوف              

. يبـيح القـبض والتفتـيش     . قيام أحدهم بـشهر سـالحه للمقاومـة       . استيقافهم الستكناه أمرهم  

صـحة إجـراءات القـبض والتفتـيش ومـا          : أثره.  مخدرة وسالح وذخيرة   العثور على مواد  

  .أساس وعلة ذلك. أسفر عنها

  )٢١٩ص   المجلد الرابع عشر– القسم الخامس ٢٥/٦/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦٨٣/٢٠٠١ الطعن(

. تبيح لرجـال الـشرطة اسـتيقافه لتحـري حقيقتـه واسـتكناه أمـره              . محاولة المتهم الهرب   -٢٨

  .شرط ذلك

ف الطاعن وباقي المتهمين قبل أن يقروا بالجريمـة المنـسوبة إلـيهم واقتيـادهم إلـى                 استيقا -

. بطـالن الـدليل المـستمد منـه       . قـبض باطـل   . مخفر الشرطة وتسليمهم للضابط المختص    

 .خطأ في تطبيق القانون. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. علة ذلك

  )٢١٩ص   المجلد الرابع عشر–  القسم الخامس٢/٧/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٧٩٢/٢٠٠١ الطعن(

  .يوفر حالة التلبس. وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة -٢٩

 .مادام سائغاً. موضوعي. القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها -

حصول القبض على المطعـون ضـدهما بعـد أن تمـت عمليـة تـسليم المخـدر للمـصدر                     -

ال يـدل علـى أن ذلـك جـرى تحـت بـصر              . ل للنقود السري واستالم المطعون ضده األو    

 .ضابط الواقعة أو توافر إحدى حاالت التلبس

 .تكون محكومة من جهتي الصحة والبطالن بمقدماتها البنتائجها. األعمال اإلجرائية -

  )٢٢٠ص   المجلد الرابع عشر– القسم الخامس ٢٠/٨/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٧٤١/٢٠٠١ الطعن(
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ن المتهم أثناء تفتيشه بناء على إذن النيابة لـضبط مـا قـد يوجـد بـه                  وجود الطاعن في مسك    -٣٠

من مواد مخدرة ومشاهدة الضابط لـه جالـساً بحالـة غيـر طبيعيـة وبجانبـه أدوات ممـا                    

يوفر القرائن الجّدية علـى أنـه يخفـي فـي جـسمه أو مالبـسه                . تستعمل عادة في التعاطي   

أسـاس  . إجـراء صـحيح   .  عليه وتفتيـشه   قيام الضابط بالقبض  . شيئاً مما يجري البحث عنه    

  .ذلك

  )٢٢٠ص   المجلد الرابع عشر– القسم الخامس ٢٧/٨/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١٥٢/٢٠٠١ الطعن(

يـوفر حالـة التلـبس التـي        . مشاهدة الضابط للطاعن وهو يبيع المخدر إلى المصدر الـسري          -٣١

النعـي بـبطالن    . مـة تخول له حق القبض عليه وتفتيشه ومسكنه بغير إذن مـن النيابـة العا             

  .غير مقبول. القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات وحصولهما قبل اإلذن بهما

  )٢٢١ص   المجلد الرابع عشر– القسم الخامس ١٢/١١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٧٩٧/٢٠٠١ الطعن(

ال . أمر الندب الصادر مـن المنـدوب األصـيل لغيـره مـن مـأموري الـضبط القـضائي                   -٣٢

قيام األخير بإجراء القـبض علـى الطـاعن وتفتيـشه اسـتناداً      . اً بالكتابةيشترط أن يكون ثابت  

لإلذن الذي أجاز للمندوب األصيل إنابة أو نـدب غيـره مـن مـأموري الـضبط القـضائي                   

  .مثال. علة ذلك. غير مجد. النعي بخصوص ذلك. صحيح. إلجرائه

  )٢٢١ص  لرابع عشر المجلد ا– القسم الخامس ١٩/١١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٣١٦/٢٠٠١ الطعن(

مجرد ركوب المتهم األول مـع المـستأنف فـي سـيارة األخيـر وانتظـاره لـه ومـشاهدة                     -٣٣

المستأنف في حالة عدم اتزان أو التلعثم فـي الحـديث أو احمـرار العينـين أو فـي حالـة                     

هـذه األمـور    . علـة ذلـك   . ال تجيز للضابط القبض عليـه وتفتـيش سـيارته         . غير طبيعية 

أال : شـرط ذلـك   . وهد عليها تبيح للضابط اسـتيقافه لتحـري حقيقـة أمـره           والحالة التي ش  

. تتضمن إجراءاته تعرضاً مادياً للمتحرى عنه ينطـوي علـى مـساس بحريتـه الشخـصية               

. بـاطلين ويبطـل الـدليل المـستمد منهمـا         . قيام الضابط بالقبض على المـستأنف وتفتيـشه       

لجنائيـة بفحـص المـضبوطات      وجوب استبعاد شـهادة هـذا الـضابط وتقريـري األدلـة ا            

  .علة ذلك. وتحليل عينة بول المستأنف بعد إنكاره ما نسب إليه بالتحقيقات

  )٢٢٥ص   المجلد الرابع عشر– القسم الخامس ١١/٣/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٧٠/٢٠٠٢ الطعن(

تخلي الطاعن بإرادته عن المخدر الذي باعـه للمـصدر الـسري تقـوم بـه حالـة التلـبس                     -٣٤

زه ويبيح لـضابط الواقعـة الـذي شـاهدها القـبض عليـه وتفتيـشه وتفتـيش                  بجناية إحرا 
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  .غير منتج. النعي ببطالن القبض والتفتيش لحصولهما قبل اإلذن بهما. سيارته

  )٢٢٥ص   المجلد الرابع عشر– القسم الخامس ١٨/٣/٢٠٠٣ جزائي جلسة ١٥٩/٢٠٠٢ الطعن(

التحـري عـن جريمـة وكـشف مرتكبيهـا          االستيقاف إجراء يقوم به رجل الشرطة في سبيل          -٣٥

  .ويسوغه اشتباه تبرره الظروف

غير جائز إالّ في حاالت التلـبس أو بـإذن مـن النيابـة العامـة                . القيد على الحرية الشخصية    -

 .أساس ذلك. أو في إحدى الحاالت التي وردت في القانون على سبيل الحصر

.  لـه القـبض عليهمـا وتفتيـشهما        ال تجيـز  . مشاهدة الضابط للمتهمين في حالة غير طبيعية       -

 .علة ذلك

أال تتـضمن إجراءاتـه تعرضـاً ماديـاً للمتحـري عنـه ينطـوي علـى                 : االستيقاف شرطه  -

  .قبض ال يبيحه القانون. مخالفة ذلك. مساس بحريته الشخصية

تسليم المتهم علبة السجائر التي ضبط بها مخدر الحـشيش للـضابط بنـاء علـى أمـره لـه                     -

. بطـالن الـدليل المـستمد منـه       . باطـل . القبض عليـه وتفتيـشه    . ديتخلي غير إرا  . بذلك

وجوب استبعاد الدليل المستمد من شهادة الـضابط الـذي أجـراه وتقريـر األدلـة الجنائيـة                  

. بفحص المضبوطات وتحليل عينة بول المتهم بعـد إنكـاره مـا نـسب إليهمـا بالتحقيقـات                 

  .يحصح. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. علة ذلك

  )٢٢٥ص   المجلد الرابع عشر– القسم الخامس ٨/٤/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٨٠/٢٠٠٢ الطعن(

 مـن المحقـق     كتـابي المقبوض عليه محجوزاً مدة تزيد عـن أربعـة أيـام دون أمـر               بقاء   -٣٦

  .ال يجوز. بحبسه احتياطياً

  )٢٣١ص   المجلد الرابع عشر– القسم الخامس ٣٠/١١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٤٥٣/٢٠٠٣ الطعن(

ال . مشاهدة رجل الشرطة الطاعن يقود سيارته ونوافذها مظللـة بالمخالفـة لقـانون المـرور               -٣٧

تفتـيش الـسيارة والعثـور      . تبيح له إال استيقافه والقبض عليه وتحريـر المحـضر الـالزم           

اسـتهدف البحـث عـن جريمـة أخـرى غيـر            : علة ذلك . باطل. على مواد مخدرة وذخائر   

ال يغير مـن ذلـك أنـه متـى يجـوز            . ن لمخالفته قانون المرور   متصلة بالقبض على الطاع   

أنـه يـشترط أن يكـون التفتـيش التـالي           : علة ذلك . القبض يجوز التفتيش الذي يأتي تبعاً له      

  .قصور وفساد يوجب تمييزه: مخالفة الحكم ذلك. للقبض له مبرره

  )٢٣٢ص  بع عشر المجلد الرا– القسم الخامس ١٥/٣/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٣٠٤/٢٠٠٤ الطعن(

قيـام أدلـة قويـة علـى     : شـرطه . لرجل الشرطة القبض بدون أمر على من اتهم في جنايـة           -٣٨
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  .تقدير تلك األدلة وقوتها له تحت رقابة محكمة الموضوع. اتهامه

إخطار ضابط المباحث بوقوع جريمـة سـرقة باسـتعمال العنـف وقيـام الـشاهد بإبالغـه                   -

كـاٍف  . ملها ورقمهـا وقيامـه بـالتحري فتوصـل إليـه          بأوصاف الجاني والسيارة التي استع    

النعـي علـى    . علـة ذلـك   . صـحيح . قبضه علـى الجـاني    . لتخويله حق القبض بدون إذن    

 .غير سديد. الحكم تعويله على األدلة المترتبة على هذا القبض وشهادة الضابط

  )٢٣٤ ص  المجلد الرابع عشر– القسم الخامس ٢١/٣/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٥١٩/٢٠٠٥ الطعن(

تجيز لرجـال الـشرطة حـق القـبض بـدون أمـر             .  إجراءات ومحاكمات جزائية   ٥٦المادة   -٣٩

  .في الجنح المشهودة

المـادة  . لرجل الشرطة إلقاء القبض على من يحاول الهـرب فـي حالـة األمـر بـالوقوف                 -

 لـسنة   ٥٢ في شـأن المـرور المعـدل بالقـانون           ١٩٧٦ لسنة   ٦٧ من مرسوم بقانون     ٤٤/٥

٢٠٠١. 

 ١٩٧٦ لـسنة    ٦٧ مـن المرسـوم بقـانون        ٣٣/٢ب الطاعن الجنحة المؤثمـة بالمـادة        ارتكا -

التـوخي  : علـة ذلـك   . يسوغ القـبض عليـه وتفتيـشه      . ومحاولة الهرب عند أمره بالوقوف    

  .والتحوط

  )٢٣٦ص   المجلد الرابع عشر– القسم الخامس ٣٠/٥/٢٠٠٦ جزائي جلسة ١٥٧/٢٠٠٥ الطعن(

جـواز اإلبـالغ عـن صـدوره بالهـاتف أو           . لتفتيش بالكتابـة  وجوب ثبوت اإلذن بالقبض وا     -٤٠

وجـود ورقـة اإلذن بيـد       . ببرقية أو بغير ذلك من وسائل االتصال فـي حالـة االسـتعجال            

وجـوب أن   . عدم عرقلـة إجـراءات التحقيـق      : علة ذلك . الضابط المنتدب لتنفيذه غير الزم    

  .يكون لفحوى التبليغ باإلذن أصل ثابت باألوراق

  )٢٣٦ص   المجلد الرابع عشر– القسم الخامس ١٥/٧/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٣١٢/٢٠٠٥ الطعن(

لرجـل الـشرطة المكلـف      . صدور إذن من المحقق المختص بالقبض على المـتهم وتفتيـشه           -٤١

تنفيذه أينما وجد المتهم في أي مكان بدولة الكويت وبما يـراه كفـيالً بتحقيـق الغـرض مـن                    

  .دة باإلذنالتفتيش مادام خالل الفترة المحد

عـام وشـامل فـي ضـبط جميـع الجـرائم بدولـة              . اختصاص ضباط المباحـث الجنائيـة      -

أن الـدفع بعـدم االختـصاص المكـاني يكـون بعيـداً عـن محجـة                 : مؤدى ذلك . الكويت

  .الصواب وال تثريب على الحكم المطعون فيه عدم الرد عليه

  )٢٣٧ص  جلد الرابع عشر الم– القسم الخامس ١٢/١٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٣٠٤/٢٠٠٥ الطعن(
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اإلجـراءات التـي    . مهمة الشرطة هي الكشف عن الجرائم والتوصل إلـى معرفـة مرتكبيهـا             -٤٢

عـدم تـدخلهم بفعلهـم فـي خلـق الجريمـة            : شرط ذلـك  . يتخذونها في هذا الشأن صحيحة    

. بطريق الغش أو التحريض على مقارفتهـا وأن تبقـى إرادة الجـاني حـرة غيـر معدومـة                  

فع ضابط الواقعة مصدره السري لمحاولة شـراء بعـض مـن المخـدر الـذي                مثال بشأن د  

  .يحوزه المتهم بقصد االتجار

  )٦٢٢ص  ١ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٤/٣/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٥٥٦/٢٠٠٧ الطعن(

  .هو إمساك الشخص من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول. القبض -٤٣

  . ية فترة من الزمنهو الحرمان من الحر. الحجز -

غيـر جـائز إال فـي حالـة         . قبضاً كان أو حجزاً أو تفتيـشاً      . أي قيد على الحرية الشخصية     -

  . أساس ذلك. الجرم المشهود أو بأمر من المحقق أو أحد الحاالت التي حددها القانون

. يعـد تعرضـاً ماديـاً     . اقتياد الطاعن للمجني عليه لمقر الشرطة لمجـرد االشـتباه وحجـزه            -

وهـو الفعـل الـضار    . توافر به جريمة القبض والحجز في غير األحـوال المقـررة قانونـاً           ت

. الذي ألزمه بالتعويض على مقتضاه ويتـضمن إحاطـة الحكـم بأركـان المـسئولية المدنيـة          

  غير سديد. النعي بالخطأ في تطبيق القانون

  )٣٧٥ص  ٢ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٦/٤/٢٠١٠ جزائي جلسة ٣٠٤/٢٠٠٩ الطعن(

 - حـال كونهمـا محبوسـين علـى ذمـة قـضايا مماثلـة              - استدعاء ضابط الواقعة المتهمين    -٤٤

عـدم القـبض عليهمـا ويعـد مـن إجـراءات            : مؤداه. لعرضهما على المجني عليه للتعرف    

ــصاء  ــث واالستق ــتدالل والبح ــواد . االس ــراءات  ٤٥، ٤٢، ٤١الم ــانون اإلج ــن ق  م

  .على دفاع الطاعن ببطالن القبضكفايته للرد . والمحاكمات الجزائية

  )٤١٠ص  ١ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ١٥/٢/٢٠١١ جزائي جلسة ٥٠٤/٢٠٠٩ الطعن(

  -:الدفع بعدم اختصاص رجال الشرطة -

لم ينظمـه قـانون اإلجـراءات الجزائيـة لكـن نظمـه             . االختصاص المكاني لرجال الشرطة    -١

 المباحـث الجنائيـة يتحـدد       إدارة ضـباط    أن. هأثـر . مؤدى هذا التنظيم  . قرار وزير الداخلية  

مثـال لـبطالن    . مكان عمل كل منهم بالمحافظة التـابع لهـا تحـت إشـراف مـدير أمنهـا                

  .إجراءات ضبط وتفتيش تمت بالمخالفة لقواعد هذا االختصاص

  )٧٦ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٩/١/١٩٩٥ جزائي جلسة ١٠٠/١٩٩٤ الطعن(
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غيـر  . ص ضابط الواقعـة مكانيـاً بالجريمـة ألول مـرة أمـام التمييـز              النعي بعدم اختصا   -٢

  .مقبول

  )١٧٩ص   المجلد الرابع– القسم الرابع ٢٨/٤/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٧٥/١٩٩٦ الطعن(

  )٢٨٧ص  الثاني عشر المجلد – القسم الخامس ٨/٤/٢٠٠٣ جزائي جلسة ١٧٨/٢٠٠٢ الطعنو(

القـبض والتفتـيش داخـل الميـاه اإلقليميـة          استخالص المحكمة من صورة الواقعة حـدوث         -٣

المنازعـة فـي ذلـك ألول مـرة أمـام محكمـة             . للدولة وهو ما تضمنه محـضر الـضبط       

  .علة ذلك. جائزغير . التمييز

  )٣٦١ص   المجلد الرابع– القسم الرابع ١٨/٥/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٤٧/١٩٩٦ الطعن(

المـا كانـت داخـل االختـصاص        غير منـتج ط   . النعي بحصول الواقعة في مكان دون آخر       -٤

  .المكاني للقائم بالضبط

غيـر منـتج مـادام لـم تمـض عليهـا المـدة              . النعي بحصول الواقعة في تاريخ دون آخر       -

 .المسقطة للدعوى الجزائية

  )٢٨٩ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٤/٥/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٥٢٢/٢٠٠٣ الطعن(

  -:اإلدارة العامة للمباحث الجنائية: ٢

.  الـبالد  أنحـاء إلـى كافـة     . امتداد اختـصاصها احتياطيـاً    . دارة العامة للمباحث الجنائية   اإل -١

ــك ــاس ذل ــم  . أس ــة رق ــر الداخلي ــرار وزي ــي ٤٢٢/١٩٩١ق ــل التنظيم ــشأن الهيك  ب

  .واالختصاصات لضباط وزارة الداخلية

لة  فـي الجنايـات بمـا فيهـا الجـرائم المتـص            األدلـة اختصاصها بمكافحة الجريمة وجمع      -

 .مثال.  والذخائراألسلحةبمكافحة المخدرات وقانون 

  )٧٨ص  الرابع المجلد – القسم الثالث ٣/٦/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٢٤/١٩٩٥ الطعن(

عـام وشـامل لكافـة أنـواع الجـرائم التـي            . االختصاص المكاني والنوعي لرجال المباحث     -٢

يكـل التنظيمـي للـوزارة      قـرار وزيـر الداخليـة بـشأن اله        . أساس ذلك . تقع بإقليم الدولة  

التـزام الحكـم هـذا النظـر فـي الـرد علـي              . مؤدي ذلك . ١٨/١١/١٩٩٥المعمول به في    

  .صحيح. الدفع ببطالن إجراءات القبض والتفتيش

  )١٨١ص  السابع المجلد – القسم الرابع ٢٣/٢/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٦١/١٩٩٧ الطعن(
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وإلحاقـه بقـسم اإلدارة العامـة للمباحـث         إنشاء قسم التحري عن المراكز الماليـة للمـدنيين           -٣

 بـشأن الهيكـل التنظيمـي لـوزارة         ١٩٩٥ لـسنة    ٩٨٠قرار وزير الداخلية    . أساسه. الجنائية

  .أثر ذلك اختصاص ضباط هذا القسم عام وشامل. الداخلية

  )١٨١ص  السابع المجلد – القسم الرابع ٢٩/٦/١٩٩٨ جزائي جلسة ٢٠٣/١٩٩٧ الطعن(

اختصاص رجالهـا عـام وشـامل لكافـة أنـواع الجـرائم             . للمباحث الجنائية اإلدارة العامة    -٤

.  بـشأن الهيكـل التنظيمـي لـوزارة الداخليـة          ٩٨٠/٩٥قرار  . أساس ذلك . علي إقليم الدولة  

  .مثال لهذا االختصاص

  )١٨٤ص  السابع المجلد – القسم الرابع ١٣/١٢/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣٦١/١٩٩٨ الطعن(

  )٢٨٦ص  الثاني عشر المجلد – القسم الرابع ٩/٤/٢٠٠٢  جلسةجزائي ٢٦٧/٢٠٠١ الطعنو(

  .عام وشامل لكافة أنواع الجرائم. االختصاص النوعي لرجال المباحث الجنائية -٥

أن أعمـال مكافحـة     : مفـاده . كون المستأنف شرطي بـاإلدارة العامـة للمباحـث الجنائيـة           -

ـ      . المخدرات تدخل في عموم اختصاصه     رف المـشدد المنـصوص     دفاعه بعـدم انطبـاق الظ

  .غير سديد.  في شأن مكافحة المخدرات١٩٨٣ لسنة ٧٤ مكرر ب ٣١عليه في المادة 

  )٢٨٧ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١/٤/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٨٤٦/٢٠٠١ الطعن(

عام شامل فـي ضـبط جميـع أنـواع الجـرائم فـي              . اختصاصهم. رجال المباحث الجنائية   -٦

  .أساس ذلك. الكويتكافة أنحاء دولة 

. قيام ضابط المباحث بضبط وتفتيش الطاعن فـي غيـر دائـرة المخفـر الـذي يعمـل بـه                    -

  .مثال. غير قويم. النعي في هذا الشأن. صحيح

  )٢٨٨ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٣٠/٩/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٤١٤/٢٠٠٢ الطعن(

لرجـل الـشرطة المكلـف      . تفتيـشه صدور إذن من المحقق المختص بالقبض على المـتهم و          -٧

تنفيذه أينما وجد المتهم في أي مكان بدولة الكويت وبما يـراه كفـيالً بتحقيـق الغـرض مـن                    

  .التفتيش مادام خالل الفترة المحددة باإلذن

عـام وشـامل فـي ضـبط جميـع الجـرائم بدولـة              . اختصاص ضباط المباحـث الجنائيـة      -

 المكـاني يكـون بعيـداً عـن محجـة           أن الـدفع بعـدم االختـصاص      : مؤدى ذلك . الكويت

 .الصواب وال تثريب على الحكم المطعون فيه عدم الرد عليه

  )٢٩٠ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٢/١٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٣٠٤/٢٠٠٥ الطعن(
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  -: إدارة مكافحة المخدرات-٣

اختـصاصهم  . ضابط إدارة مكافحة المخدرات فرع مـن اإلدارة العامـة للمباحـث الجنائيـة              -١

  ..أساس ذلك. يشمل جميع أنواع القضايا في كافة أنحاء البالد

  )١٧٩ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٢٨/٤/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٧٥/١٩٩٦ الطعن(

  -:خفر السواحل – ٤

 يقـع عـن طريـق الـسواحل         الـذي التهريب الفعلي   . نطاقه. دارة خفر السواحل  إاختصاص   -١

  . يتم باجتياز السلع للدائرة الجمركية إلى داخل البالدذيالدون التهريب الحكمي 

  )٧٨ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٥/٢/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٦٠/١٩٩٥ الطعن(

  .أثره. خروجه عن هذا النطاق. نطاقه. اختصاص مأمور الضبط المكاني -٢

لـسنة   ٩٨٠قـرار وزيـر الداخليـة       . تنظيم االختصاص المكاني لرجـال خفـر الـسواحل         -

  .١٩٩٦ لسنة ٨٧٩ المعدل بالقرار ١٩٩٥

قاصـر علـى التهريـب الفعلـي الـذي يقـع عـن طريـق           . اختصاص إدارة خفر السواحل    -

  .السواحل

القضاء ببطالن إجـراءات القـبض والتفتـيش الواقـع مـن ضـابط إدارة خفـر الـسواحل                    -

 .صحيح. لحصوله خارج اختصاصه المكاني

  )١١٣ص   المجلد الثامن– القسم الرابع ٢/١١/١٩٩٨ جزائي جلسة ٢٧/١٩٩٨ الطعن(

اختصاص ضباط خفر السواحل بجرائم التهريب الفعلي ال يـسلب اختـصاص غيـرهم مـن                 -٣

ضباط الـشرطة ذوى االختـصاص العـام ومـن بيـنهم ضـباط اإلدارة العامـة لمكافحـة                   

  .المخدرات

  )١٨٦ ص  المجلد السابع– القسم الرابع ٢٥/٩/٢٠٠١ جزائي جلسة ٣٠٢/٢٠٠١ الطعن(

  -:ضباط إدارة األمن البحري – ٥

إدارة األمن البحري لها القيام بإجراءات البحث والتحريات وجمع كـل مـا يتعلـق بهـا مـن                    -١

  .اختصاصها في هذا الشأن عام وشامل.  وجدتأينمامعلومات وأدلة إثبات 

  )٤٩٤ص  الثاني عشر المجلد – الخامس القسم ١٤/١٢/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٩٥/٢٠٠٤ الطعن(
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  -:ضباط أمن الدولة – ٦

 أخذ الحكم باعتراف الطـاعن بتحقيقـات النيابـة العامـة المنبـت الـصلة بـالقبض عليـه                    -١

غيـر  . النعـي عليـه فـي هـذا الـشأن         . وحجزه بمعرفة ضابط مباحث أمن الدولة ال يعيبه       

  .سديد

  )٤٩٥ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٤/١١/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٢٣٩/٢٠٠٥ الطعن(

  -:مفتشو الجمارك – ٧

 الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صـفة الـضبط القـضائي فـي أثنـاء قيـامهم                  ومفتش -١

بتأدية وظائفهم لهم حق تفتـيش األمـاكن واألشـخاص والبـضائع ووسـائل النقـل داخـل                  

المنطقة الجمركية إذا قامت لديهم دواعي الشك فـي البـضائع واألمتعـة ومظنـة التهريـب                 

كفاية قيام حالة تـنم عـن شـبهة فـي تـوافر التهريـب               .  يوجدون بداخل تلك المناطق    فيمن

العثـور أثنـاء    . الجمركي في الحدود المعرف بها في القانون حتى يثبت حق الكـشف عنهـا             

. التفتيش على دليل يكشف عن جريمة غيـر جمركيـة معاقـب عليهـا فـي القـانون العـام                   

  .مثال. علة وأساس ذلك. ك الجريمةيصح االستدالل به أمام المحاكم في تل

  )٢٨٨ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٥/١٠/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٦١/٢٠٠٤ الطعن(

لمــوظفي إدارة الجمــارك صــفة الــضبط القــضائي أثنــاء تأديــة وظــائفهم فــي حــدود  -٢

لهم الكشف على البضائع وتفتـيش األشـخاص ومـا يـصطحبه المـسافرون أو        . اختصاصهم

يهم داخل الدائرة الجمركية إذا قام لـديهم اشـتباه بـأن الـشخص ارتكـب أو حـاول                   يعود إل 

  .ارتكاب جريمة تهريب

توافر قيود القبض والتفتيش أو اشتراط وجود المراد تفتيـشه فـي إحـدى الحـاالت المبـررة                   -

غيـر الزم فـي جريمـة التهريـب         . له المنظمة بقانون اإلجراءات والمحاكمـات الجزائيـة       

كفاية قيام حالة تنم عن شبهة تـوافر التهريـب فـي الحـدود المعـرف                . ة ذلك عل. الجمركي

  .بها قانوناً حتى يثبت حق الكشف عنها

عثور موظف الجمارك أثناء التفتيش على دليل يكشف عن جريمـة غيـر جمركيـة معاقـب                  -

 .علة ذلك. يصح االستدالل به في تلك الجريمة. عليها في القانون العام

  )٥٢٤ص  ٣ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٠/١١/٢٠٠٩ جزائي جلسة ١١١/٢٠٠٩ الطعن(
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  :القبض بمعرفة الشخص العادي – ٨

. أن تكـون الجريمـة فـي حالـة تلـبس          : حالتـه . العادي في القبض على المـتهم     الفرد   حق   -١

  .يكفي لتوافره هذه الحالة أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع الجريمة

  )٦٠٣ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ٢٧/٦/١٩٨٨ زائي جلسةج ١٥١/١٩٨٨ الطعن(

 ةالمـاد : أسـاس ذلـك   . للفرد العادي حق القبض على المتهم إذا كانـت الجريمـة مـشهودة             -٢

  . إجراءات جزائية٥٨/٤

  )٥٧٣ص  ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٢٦/٥/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٦٦٨/٢٠٠٨ الطعن(

وجـود مظـاهر خارجيـة تنبـئ بـذاتها          . ريمة ال شخص مرتكبها   التلبس هو حالة تالزم الج     -٣

. عن وقوع الجريمة أو حضور شاهدها ارتكابهـا أو إدراك وقوعهـا بحاسـة مـن حواسـه                 

  .كاٍف لتوافرها متى كان يقينياً

كفايـة مـشاهدته فـي ظـروف ال تتـرك           . غير الزم . رؤية الشهود للمتهم حال ارتكاب الزنا      -

إجـراء  .  القبض الذي يقع من الشخص العـادي فـي هـذه الحالـة             .مجاالً للشك أن الزنا وقع    

التزام الحكم المطعون فيـه هـذا النظـر صـحيح فـي             . علة ذلك . تحفظي تستلزمه الضرورة  

  .مثال. غير صائب. نعي الطاعنة ببطالن القبض. القانون

  )٥٧٢ص  ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٢٦/٥/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٦٦٨/٢٠٠٨ الطعن(

  :لقبض بدون إذن ا–

  :)الجريمة المشهودة(حالة التلبس 

 لرجل الشرطة القبض بدون إذن على كل من اتهم فـي جنايـة وقامـت علـى اتهامـه أدلـة                      -١

 . جناية كانت أو جنحة. وتفتيش المتهم أو مسكنه في حالة التلبس بالجريمة. قوية

 . حالة تالزم الجريمة ذاتها ال شخص مرتكبها. التلبس -

  .بيب سائغ في إطراح الدفع ببطالن القبض والتفتيشمثال لتس -

  )٣٣٧ص  - سنوات ٧ مج ١/١١/١٩٧٦ جزائي جلسة ٨٠/١٩٧٥ الطعن(    

  )٦٠٤ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ٢٤/٤/١٩٨٩ جزائي جلسة ٣٥٤/١٩٨٨ الطعنو(

  )٦٠٥ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ٢/٤/١٩٩٠ جزائي جلسة ١٤/١٩٩٠ الطعنو(

  )٣٥٨ص   المجلد الثامن– القسم الرابع ١٩/٦/٢٠٠١ جزائي جلسة ٨٤/٢٠٠١ الطعنو(
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  )٢١٨عشر ص   المجلد الرابع– القسم الخامس ١٤/١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦٥٣/٢٠٠١ الطعنو(

  )٢٢١عشر ص   المجلد الرابع– القسم الخامس ٣/١٢/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٥٨٤/٢٠٠١ الطعنو(

  )٢٢١عشر ص   المجلد الرابع– القسم الخامس ٤/٢/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٦٩٧/٢٠٠١ الطعنو(

  )٢٢٦عشر ص   المجلد الرابع– القسم الخامس ٢٩/٤/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٧٩٣/٢٠٠١ الطعنو(

االتهام في جنايـة وقيـام أدلـة قويـة علـى            : شرطه. جائز لرجل الشرطة  . القبض بغير إذن   -٢

لرجـل الـشرطة تحـت رقابـة        . وتهـا تقدير تلك األدلـة ومبلـغ ق      . أساس ذلك . هذا االتهام 

  . محكمة الموضوع

ال تـصلح   . للمحكمة التعويل على تحريـات الـشرطة باعتبارهـا معـززة لألدلـة األخـرى               -

ال يعيـب الحكـم اعتبـاره أن التحريـات وحـدها ال             . وحدها كقرينة معينة أو دليالً أساسـياً      

غيـر  . فـي ذلـك  الجـدل  . تخول الضابط حق القبض بغير إذن أو عدم ذكـر أسـباب ذلـك         

  جائز

  )٤٢٥ص  - سنوات ٧ مج ١١/٤/١٩٧٧ جزائي جلسة ١٦/١٩٧٨ الطعن(    

  )٦٠٥ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ٤/١٢/١٩٨٩ جزائي جلسة ٢٣٧/١٩٨٩ الطعنو(

  )٦٣١ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٢٠/٦/١٩٩٤ جزائي جلسة ٣٢/١٩٩٤ الطعنو(

مجـرد  . ل الشرطة القـبض علـى المـتهم دون أمـر كتـابي             الحاالت التي يجوز فيها لرجا     -٣

ورود بالغ للضابط بارتكاب الجاني لجرائم سرقة غير محـددة دون تحريـات للتحقـق مـن                 

. بطـالن القـبض  . أثـره . عدم توافر األدلة القوية على اتهام يبـرر القـبض دون إذن   . جديته

  .ما يترتب على بطالن القبض

  )٣٦١ص   المجلد الثالث– القسم األول ١٠/٥/١٩٨٢ جزائي جلسة ١١٥/١٩٨٢ الطعن(

 تقدير الظروف التي تؤدى إلـى اعتبـار الجريمـة مـشهودة تخـول رجـل الـشرطة حـق              -٤

  .من سلطة محكمة الموضوع. القبض والتفتيش دون إذن النيابة العامة

  )٦٣٢ص  الرابع المجلد – الثالث القسم ٢٤/١٠/١٩٩٤ جزائي جلسة ١١٦/١٩٩٤ الطعن(

  .حاالته. بض بدون إذن لرجال الشرطةالق -٥

  )٦٣٢ص  الرابع المجلد – الثالث القسم ٢٨/١١/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٦٣/١٩٩٤ الطعن(

  .شرط ذلك. ضبط وتفتيش كل من له اتصال بالجريمة: أثره. ماهيته. التلبس بالجريمة -٦

ـ                - ل الـضبط   تقدير الدالئل على صلة المتهم بالجريمة المتلـبس بهـا وكفايتهـا موكولـة لرج

  .خضوعه لرقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع. القضائي

  )٦٣٤ص   المجلد الرابع– الثالث القسم ١٣/١١/١٩٩٥ جزائي جلسة ١٠٦/١٩٩٥ الطعن(
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  .وأساس ذلك. حاالته. لرجل الشرطة الحق في القبض على المتهم بدون إذن بذلك -٧

ـ            -  أو  تيقافه دون التعـرض لـه ماديـاً       محاولة الطاعن الهرب وان كانـت تبـيح للـضابط اس

 ويبطـل الـدليل     مخالفة ذلك والقبض على الطاعن وتفتيـشه يكـون بـاطالً          . المساس بحريته 

 .مثال .المستمد منهما

  )٦٣٧ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ١٨/١١/١٩٩٦ جزائي جلسة ٣٢٢/١٩٩٥ الطعن(

مـا  .  وتفتيـشه بغيـر إذن     حالة التلبس التي تسوغ لرجـل الـشرطة القـبض علـى المـتهم              -٨

  .مثال ال تتوافر فيه شروط قيام حالة التلبس. يشترط لها

  )٣٥٩ص   المجلد الثامن– القسم الرابع ٧/٤/١٩٩٧ جزائي جلسة ٢٠٤/١٩٩٦ الطعن(

إقـرار المـتهم    . أي بجريمـة مـشهودة    . إثبات الحكم توافر حالة التلبس بالشروع في السرقة        -٩

ة وحصول األخير علـى إذن بتفتـيش سـيارته وضـبط أشـياء              للضابط بارتكاب وقائع مماثل   

  .صحة إجراءات القبض والتفتيش. مفاده. متحصلة من الجرائم موضوع االتهام

  )٣٦١ص   المجلد الثامن– القسم الرابع ٢٣/٣/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٦٧/١٩٩٦ الطعن(

م . أسـاس ذلـك   . جائز لرجـال الـشرطة    . القبض بدون أمر على من اتهم في جرائم السرقة         -١٠

  . قانون اإلجراءات الجزائية٥٤

  )٣٦٣ص   المجلد الثامن– القسم الرابع ٢٢/٣/١٩٩٩ جزائي جلسة ٢١٥/١٩٩٨ الطعن(

لهـم سـماع    . من واجبـات رجـال الـشرطة      . قبول التبليغات وإجراء التحريات الالزمة عنها      -١١

  .المتهم ومن لديهم معلومات

ال يعـد تقييـداً لحريتـه أو        . هام الـذي حـام حولـه      استدعاء الشرطة شخصاً لسؤاله عن االت      -

  . لهاتعرضاً

لرجـل  . أثـره . قيام أدلة قوية على اتهام شخص باالشـتراك فـي تزويـر محـرر رسـمي                -

  .الشرطة أن يقبض عليه بغير إذن

  )٣٦٣ص   المجلد الثامن– القسم الرابع ٨/٦/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣٤٦/١٩٩٨ الطعن(

تفتيشاً ال يجوز إال فـي حالـة التلـبس باعتبارهـا جـرائم مـشهودة       القيد سواء كان قبضاً أو       -١٢

أو بإذن من النيابة العامة فـي إحـدى الحـاالت التـي وردت فـي القـانون علـى سـبيل                      

  . من قانون اإلجراءات٥٧ إلى ٥٣المواد . أساس ذلك. الحصر

  )٣٦٦ص   المجلد الثامن– القسم الرابع ٢٩/٢/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٢٥١/١٩٩٩ الطعن(

  )٢٢٣ص   المجلد الرابع عشر– القسم الخامس ١١/٣/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٧٠/٢٠٠٢ الطعنو(
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لرجل الشرطة حق القبض دون أمر على من اتهم فـي جنايـة وقامـت علـى اتهامـه أدلـة                      -١٣

  .  إجراءات ومحاكمات جزائية٥٤م . قوية

ابـة محكمـة    لرجـل الـشرطة خاضـعاً لرق      . تقدير قوة الدليل وكفايته للقبض علـى المـتهم         -

  . الموضوع

كفايتـه للـرد    . تفتيش الطاعن احترازياً قبل صعوده لدورية الشرطة تبعـاً للقـبض الـصحيح             -

 .على الدفع ببطالن القبض والتفتيش

  )٤٠٢ص  ٣ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ١٥/٨/٢٠١١ جزائي جلسة ٦٩٢/٢٠١٠ الطعن(

  :الدفع ببطالن القبض

 . غير الزم. طالن القبض لم يبد أمامهارد محكمة الموضوع على دفع بب -١

  )٤٢٥ص  - سنوات ٧ مج ١٧/٣/١٩٧٥ جزائي جلسة ٥١/١٩٧٤ الطعن(    

ال عيب ما دامت لـم تـستند إليـه فـي تكـوين              . إعراض المحكمة عن الدفع ببطالن القبض      -٢

  .مثال. عقيدتها

  )٤٢٦ص  - سنوات ٧ مج ١/١٢/١٩٧٥ جزائي جلسة ١٤٨/١٩٧٥ الطعن(    

  )٦٣٠ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٢٦/١٠/١٩٩٩ جزائي جلسة ٧٢/١٩٩٣ عنالطو(

علـة  . غيـر مقبـول   . إثارة الدفع ببطالن القبض والتفتيش ألول مرة أمـام محكمـة التمييـز             -٣

  .ذلك

  )٣٥٠ص  - سنوات ٧ مج ٣/١/١٩٧٧ جزائي جلسة ١١٧/١٩٧٦ الطعن(    

  )٣٥٠ص  - سنوات ٧  مج٤/٤/١٩٧٩ جزائي جلسة ٣/١٩٧٧ الطعنو(    

  )٣٥٩ص   المجلد الثامن– القسم الرابع ٢٦/١٠/١٩٩٩ جزائي جلسة ٤٦٣/١٩٩٨ الطعنو(

 إيراد الحكم النصوص القانونية التـي اسـتند إليهـا فـي إطراحـه للـدفع بـبطالن القـبض               -٤

  .غير الزم. والتفتيش

  )٤٢٥ص  - سنوات ٧ مج ١٤/٢/١٩٧٧ جزائي جلسة ٩٨/١٩٧٦ الطعن(    

  )٣٦٢ص   المجلد الثالث– القسم األول ١٦/٧/١٩٨٤ جزائي جلسة ١٣٦/١٩٨٤ الطعنو(    

  .علة ذلك. جراءينممن تعرض لهذين اإل. ممن يقبل. يش الدفع ببطالن القبض والتفت-٥

  )٣٦١ص   المجلد الثالث– القسم األول ٢٣/١٢/١٩٨١ جزائي جلسة ٥٥٠/١٩٨٠ الطعن(

  )٦٠٣ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ٢٨/١٢/١٩٨٧ جزائي جلسة ٢٠٢/١٩٨٧ الطعنو(
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  )٦٣٦ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ١٧/٦/١٩٩٦ جزائي جلسة ٤١٤/١٩٩٥ الطعنو(

  )٢٢١ص   المجلد الرابع عشر– القسم الخامس ١٨/٣/٢٠٠٣ جزائي جلسة ١٦٨/٢٠٠٢ الطعنو(

تـه ألول مـرة أمـام       ال يجـوز إثار   . دفـع مخـتلط بـالواقع     . بطالن القبض والتفتيش   الدفع ب  -٦

  .محكمة التمييز

  )٦٠٣ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ٨/٢/١٩٨٨ جزائي جلسة ٥٤/١٩٨٧ الطعن(

  .ما يكفي للرد عليه. دفاع موضوعي.  الدفع بصدور اإلذن بعد الضبط والتفتيش-٧

  )٦٠٤ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ٢٢/٥/١٩٨٩ جزائي جلسة ٤٦/١٩٨٩ الطعن(

  )٦٣٣ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٣/٦/١٩٩٦ جزائي جلسة ٣٧٧/١٩٩٥ الطعنو(

  )٣٦٥ص   المجلد الثامن– القسم الرابع ١٣/١١/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٢٥/٢٠٠١ الطعنو(

  )٢٢٣ص   المجلد الرابع عشر– القسم الخامس ١٦/٩/٢٠٠٣ جزائي جلسة ١٦/٢٠٠٢ الطعنو(

  .هل رداً إذا كان ظاهراً البطالنال يستأ.  الدفع ببطالن القبض والتفتيش-٨

  )٦٠٥ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ٤/١٢/١٩٨٩ جزائي جلسة ٢٣٧/١٩٨٩ الطعن(

. لرجال الشرطة حق القبض على كل من اتهم في جناية وقامـت علـى اتهامـه أدلـة قويـة                    -٩

ـ . تقدير هذه األدلة وقوتها يكون بداءة لرجل الشرطة تحت رقابـة محكمـة الموضـوع               ال مث

  .لرفض الدفع ببطالن القبض بأسباب سائغة

  )٦٣١ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ١٣/٦/١٩٩٤ جزائي جلسة ٧٨/١٩٩٤ الطعن(

غيـر  . الـدفع بـبطالن القـبض عليـه وتفتيـشه         . تسليم الطاعن بضبط السالح والذخيرة لديه      -١٠

  .منتج

  )٦٣٣ص  د الرابع المجل– القسم الثالث ٢٦/٦/١٩٩٥ جزائي جلسة ٧٥/١٩٩٥ الطعن(

كفايـة  . موضـوعي .  الدفع بحصول القبض والتفتيش قبل صدور أمـر النـدب لتنفيـذ اإلذن             -١١

الرد عليه على ما خلصت إليه المحكمة من أن إجـراءات القـبض والتفتـيش التـي اتخـذت                   

  .قد تمت وفق صحيح القانون وفي األجل المصرح به بإجرائه فيه

 مـن   ٦٤المـادة   . تنفيـذ إذن القـبض والتفتـيش مؤرخـاً        ال يشترط أن يكون أمر التكليـف ب        -

أن يـتم تنفيـذه فـي األجـل المحـدد           : شرط ذلـك  . قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية   

 .إلجرائه

  ) ١٣/٥/٢٠١٢ جزائي جلسة ٢٥٩/٢٠١١ الطعن(                 
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  : الحبس االحتياطي-ج

 التـي يجـوز لهـم قانونـاً بغيـر            في الحـاالت   - على رجال الشرطة عند القبض على متهم       -١

 المسارعة بتـسليم المقبـوض علـيهم إلـى المحقـق            -أمر من المحقق أو تنفيذاً ألمر القبض      

وأن ال يبقى محجوزاً مدة تزيد على أربعـة أيـام دون أمـر كتـابي مـن المحقـق بحبـسه                      

اصطياناً لحريـات األفـراد والتأكيـد علـى عـدم حجـزهم أو حبـسهم                : علة ذلك . احتياطياً

 . مثال النتفاء الحجز. دون مسوغ قانوني

  )٤١٠ص  ١ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ١٥/٢/٢٠١١ جزائي جلسة ٥٠٤/٢٠٠٩ الطعن(

  : المنع من السفر-د

  . شرطه.  جزاء٨١ عن النطق بالعقاب الوارد بالمادة باالمتناعالتقرير  -١

تقـديم تعهـد بكفالـة أو       تكليف المتهم الذي تقرر المحكمـة االمتنـاع عـن النطـق بعقابـه                -

حث المـتهم علـى المحافظـة علـى حـسن الـسلوك             . علته. بغيرها ومراعاة شروط معينة   

سـلطة تحديـد هـذه الـشروط        . وعدم العودة إلى اإلجرام خالل المدة التي تقررها المحكمـة         

أن يكون تقديرها صـحيحاً وال ينطـوي علـى عقوبـة أصـلية              : حد ذلك . لمحكمة الموضوع 

قانون أو النظام العام واآلداب أو التعـسف فيمـا تُلـزم المـتهم بمراعاتـه مـن                  أو مخالفة ال  

  .شروط وتبالغ فيها بحيث تجافي االقتضاء العقلي والمنطقي أو الغاية من النص

حق دسـتوري ال يجـوز المـساس بـه          .حرية الفرد في السفر والتنقل داخل البالد وخارجها          -

  . أساس ذلك. القانونإال على سبيل االستثناء ووفقاً ألحكام 

إحاطة المشرع لـه دون سـائر اإلجـراءات التحفظيـة والوقائيـة بالعديـد               . المنع من السفر   -

أهمها أن يكون القـانون قـد نـص صـراحة علـى حـق مـن                 . من الضوابط واإلجراءات  

  .يصدره في إصداره

 بـشأن حمايـة األمـوال العامـة         ١٩٩٣ لـسنة    ١ حاالت المنع من السفر وفـق القـانون          - -

 في شأن محاكمة الوزراء وحـق الـدائن فـي طلـب منـع مدينـه                 ١٩٩٥ لسنة   ٨٨القانون  و

  .قيود وشروط صدورها. من السفر في قانون المرافعات المدنية والتجارية

أن يكون المنع صـادراً مـن لجنـة التحقيـق مجتمعـة ولـو               : شرطه. لسفرامنع الوزير من     -

  .١٩٩٥ لسنة ٨٨ ق ٤/٢م . باشر التحقيق معه واحداً أو أكثر من أعضائها

المشرع في قانون الجزاء لم ينص على حـق محكمـة الموضـوع عنـد التقريـر باالمتنـاع                    -
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  .عن النطق بالعقاب أن تأمر بمنع المتهم من السفر أو تعطل هذا الحق الدستوري

قضاء الحكم المطعون فيه باالمتناع عن النطـق بعقـاب وتكليـف المطعـون ضـده بتقـديم                   -

رط منعه من السفر لمدة سنتين وتقـديم جـواز سـفره إلدارة التنفيـذ الجنـائي                 كفالة مالية بش  

خطأ في تطبيق القانون يقتـضي تمييـزه جزئيـاً وتـصحيحه بإلغـاء هـذين                . بالنيابة العامة 

 . الشرطين

  )٤٣٩ص  ٢ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ١٢/٦/٢٠١١ جزائي جلسة ١٤٩/٢٠١٠ الطعن(
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  ثالثاً

  التحقيق االبتدائي

  -:إجراءات التحقيق -١

  . بوجه عام-   

  .المعاينة واالنتقال -  أ

  . الشيءاألمر بتقديم -  ب

  .إجراءات التحريز -    

  :التفتيش -ج

  . تقدير جدية التحريات إلصدار إذن التفتيش-١

  .إذن التفتيش -٢

  .إصداره وبياناته: أوالً

  .تنفيذه: ثانياً

  :حاالت التفتيش -٣

  .ص تفتيش الشخ:أوالً

  . تفتيش األنثى:ثانياً
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  .تفتيش حقيبة اليد: ثالثاً

  . تفتيش الرسائل المكتوبة أو البرقية:رابعاً

  .تفتيش أجهزة الحاسب اآللي: خامساً

  .تفتيش السيارات: سادساً

  . تفتيش القارب أو الطراد:سابعاً

  . تفتيش المسكن:ثامناً

  .تفتيش الحديقة :تاسعاً

  . تفتيش الجاخور:اًرعاش

  . تفتيش مقر العمل: عشرحادي

  .العملمقر  تفتيش :ثاني عشر

  .تفتيش السجون: ثالث عشر

  .التفتيش بغير إذن -٤

  .)الباطل( المحظور التفتيش -٥

  .التفتيش الوقائي -٦

  .الدفع ببطالن التفتيش -٧
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  .الدفع بصدور اإلذن بعد التفتيش -٨

  . صاحب المصلحة في الدفع ببطالن التفتيش-٩

  .الباطل وأثره التفتيش -١٠

  ).اإلقرار واالعتراف(م ه استجواب المت–د 

  ).وتقديرها( سماع الشهود –ز 

  . شهادة المحامي-

  . شهادة بغير حلف يمين-

  . ال عبرة بعدد الشهود أمام القاضي الجزائي-

  . الحصانة البرلمانية-

  . االستعانة بمترجم-

  . تقدير الحالة العقلية-

  . التعرف-س

  ).قديرهاوت( الخبراء -ش

  ).المستندات (األوراق -ص

  .األدوات -ض



 جزائيةإجراءات ومحاكمات 

- ١٨٠ -  

  .االتصاالت الهاتفية -ط 

  . البصمات–ظ 

  . صحيفة السوابق–ع 

  .تساند األدلةقاعدة  -

  . إجراءات تنظيمية-

  . التصرف في التحقيق-

  . انقضاء الدعوى الجزائية-

  . أمر الحفظ-

  . األمر بعدم وجود وجه إلقامة الدعوى-
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  ثالثاً

  (*)االبتدائيالتحقيق 

  : إجراءات التحقيق-١

  :بوجه عام -

  .غير مقبول.  النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها-١

  )٣٢٨ص  - سنوات ٧ مج ٢٤/٢/١٩٧٣ جزائي جلسة ١١/١٩٧٣ الطعن(    

  )٣٢٨ص  - سنوات ٧ مج ١٩/٥/١٩٧٥ جزائي جلسة ١٢/١٩٧٥ الطعنو(    

  )٢٢٨ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٩/٧/٢٠٠٦ ي جلسةجزائ ٥٦٧/٢٠٠٥ الطعنو (

                                                           
 بإصدار قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية بتعديل المـواد         ١٩٦٠ لسنة   ١٧عض أحكام القانون رقم      بتعديل ب  ٢٠١٢ لسنة   ٣صدر القانون رقم     (*)

) ب (٥٨ الـسنة  ١٠٨٣ مكرراً ونشر القانون بمجلة الكويت اليوم العدد ٧٤ مكرراً، ٧٠ مكرراً،   ٦٠ وإضافة مواد جديدة بأرقام      ٧٥،  ٧٠،  ٦٩ ،   ٦٠/٢

  .م١٠/٦/٢٠١٢بتاريخ 

  .علة ذلك. نقص تحقيق النيابة العامة ال يصلح سبباً للطعن -٢

  )٣٢٨ص  - سنوات ٧ مج ١٣/٥/١٩٧٤ جزائي جلسة ٦/١٩٧٤ الطعن(    

  )٣٢٨ص  - سنوات ٧ مج ٢٢/٥/١٩٧٨ جزائي جلسة ٢٢/١٩٧٨ الطعنو(   

  )١١٤ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٩/٥/٢٠٠٠ ي جلسةجزائ ٤٤٧/١٩٩٩ الطعنو(

  )٢٢٨ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٧/١١/٢٠٠٦ جزائي جلسة ١١١/٢٠٠٦ الطعنو (

  )٥٥٦ص  ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٢٦/٥/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٢٤٠/٢٠٠٨ الطعنو(

لـه األخـذ بمـا يرتـاح إليـه مـن            . القاضيباقتناع  . العبرة في اإلثبات في المواد الجزائية      -٣

  . ما لم يقيده القانون بدليل معين ينص عليه. األدلة

  .  لحكمهادليالً. للمحكمة األخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها -

  .مثال. أثر ذلك. متساندة. األدلة في المواد الجزائية -

  )٢٨٨ص  - سنوات ٧ مج ٣١/١/١٩٧٧ جزائي جلسة ٩٤/١٩٧٦ الطعن(    
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كفايـة اسـتخالص    .  ال يشترط في الدليل أن ينصب علـى رؤيـة الواقعـة المـراد إثباتهـا                -٤

  .ثبوتها من مجموع العناصر المطروحة على المحكمة

  )٢٨٧ص  - سنوات ٧ مج ١٤/٢/١٩٧٧ جزائي جلسة ١٤٤/١٩٧٦ الطعن(    

  . للمحكمة اتخاذ ما تراه من وسائل للتحقيق في مسألة فنية بحته واجهتها-٥

  )٢٨٨ص  - سنوات ٧ مج ٢٧/٢/١٩٧٨ جزائي جلسة ٢١/١٩٧٧ الطعن(    

لمحكمـة  . أسـاس ذلـك   . القانون لم يرتب البطالن على تـأخير تحريـر محـضر الـضبط             -٦

. الموضوع تقدير سالمة اإلجراءات التي اتخـذها المحقـق وصـحة الـدليل المـستمد منهـا                

. غيـر جـائز   .  مـرة أمـام التمييـز      الدفع ببطالن اإلجراءات السابقة علـى المحاكمـة ألول        

. خلـو محاضـر الجلـسات مـن إثباتـه         . زعم الطاعن بتمسكه بالدفع أمام محكمة الموضوع      

  .وجوب أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه بمحضر الجلسة. علة ذلك. ال يعيب الحكم

  )٤٠١ص  - سنوات ٧ مج ٢٦/٥/١٩٧٩ جزائي جلسة ٤٧/١٩٧٩ الطعن(    

  )٣٨ص   المجلد الثالث– القسم األول ٣/١٢/١٩٨٤  جلسةجزائي ٢١١/١٩٨٤ الطعنو(

  )٦١ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ٣٠/٣/١٩٨٧ جزائي جلسة ٧/١٩٨٧ الطعنو(

  )١١١ص  السابع المجلد – القسم الرابع ١٦/٣/١٩٩٨ جزائي جلسة ٢٠٦/١٩٩٧ الطعنو(

ـ           -٧ ال . ذ عينـة مـن بولـه لتحليهـا         إحالة المتهم المأذون بتفتيشه إلى إدارة األدلة الجنائيـة ألخ

  .يقتضي استذان النيابة العامة في إجرائه

  )١١٠ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٢/٦/١٩٩٧ جزائي جلسة ٢٦٦/١٩٩٦ الطعن(

  .تكون محكومة من جهتي الصحة والبطالن بمقدماتها ال بنتائجها. األعمال اإلجرائية -٨

  )١١١ص   المجلد السابع–قسم الرابع  ال٣٠/٦/١٩٩٧ جزائي جلسة ٩٤/١٩٩٦ الطعن(

مـادة  . أسـاس ذلـك   . تخـّول المحقـق القـبض     . الدالئل واإلمـارات والـشبهات الجديـة       -٩

بيـان مـا إذا كـان قـد تنـاول           : أثر ذلـك  . توقيع الكشف على المقبوض عليه    . إجراءات٦٢

  .مثال. إجراء بمشروع وليس خلقاً لجريمة. مواد مخدرة من عدمه

  )١١١ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٢٨/١٢/١٩٩٧ زائي جلسةج ٦٢/١٩٩٧ الطعن(

. أخذ عينة من بول الطاعن ودمه وتحليلها بعـد القـبض عليـه واعترافـه بتعـاطي المخـدر                   -١٠

 .اعتباره من إجراءات التفتيش الذي تبيحـه حالـة التلـبس ومـن مقتـضيات إذن التفتـيش                 

  .ال عيب.  المحكمة به والتعويل على هذا اإلجراءاعتداد

  )١١١ص   المجلد السابع– القسم الرابع ١٢/١/١٩٩٩ جزائي جلسة ٢٣١/١٩٩٨ الطعن(
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  . األصل عدم التزام المحكمة االستئنافية بإجراء تحقيق في الدعوى -١١

جـوازي للمحكمـة حـسبما يتكـشف لهـا مـن            . تقدير إجابة طلب سماع الشهود أو رفضه       -

 .ال خطأ. يقاتتعويلها على أقوالهم بالتحق. ظروف الدعوى

  )١١١ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٨/٢/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣٧/١٩٩٨ الطعن(

  . علة ذلك. من سلطته.  لغايتهةمباشرة التحقيق بالكيفية التي يراها المحقق محقق -١٢

مجرد استطالة زمن التحقيق ال يؤثر على سـالمة إرادة المـتهم وال يعيـب اعترافـه طالمـا                    -

ن بإقامة الدليل على تعمد المحقق إطالة أمـد التحقيـق إلرهاقـه والتـأثير علـى                 لم يقم الطاع  

  . تقدير ذلك يدخل في سلطة محكمة الموضوع. إرادته

تـضمنه الـرد علـى      . اطمئنان المحكمة العتراف الطاعن وإيراد دفاعـه بمـدونات حكمهـا           -

  .هذا الدفاع

  )١١٢ص  لمجلد السابع ا– القسم الرابع ٢/١١/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣٤/١٩٩٩ الطعن(

إجــراءات التحريــات . ماهيتهــا. الواجبــات المفروضــة قانونــاً علــى رجــال الــشرطة -١٣

والحصول على جميع اإليـضاحات واالسـتدالالت المؤديـة إلـى ثبـوت أو نفـي الوقـائع                  

المبلغ بها وسماع أقوال مـن يكـون لـديهم معلومـات عـن الوقـائع ومرتكبيهـا وسـؤال                    

  . المتهم

ل الشرطة للطاعن التهامه في جناية سرقة وسؤاله فـي حـدود مـا جـاءت بـه                  استدعاء رج  -

  أساس ذلك. ال يعد تعرضاً مادياً فيه مساس بحريته أو تقييداً لها. التحريات

  )١١٣ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٨/٢/٢٠٠٠ جزائي جلسة ١٢٦/١٩٩٩ الطعن(

  . دماتها ال بنتائجهاصحتها أو بطالنها يكون بمق. اإلعمال اإلجرائية -١٤

النعي بتحقيق الواقعة بمعرفة محقـق دون النيابـة العامـة بوصـفها جنحـة وقبـل ثبـوت                    -

 .غير مقبول. وصف الجناية

  )١١٤ص   المجلد السابع– القسم الرابع ١٨/٤/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٣١٧/١٩٩٩ الطعن(

 المحكمـة فـي     وجوب قيامهـا علـى التحقيـق الـشفوي الـذي تجريـه            . المحاكمة الجزائية  -١٥

االفتئات على ذلك غيـر ممكـن إال بنـزول الخـصوم صـراحة              . الجلسة وتسمع فيه الشهود   

  . أو ضمنياً

تعويل الحكم في قضائه باإلدانة على أقـوال ضـابط الواقعـة بالتحقيقـات وتمـسك المـدافع                   -
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. عن الطاعن أمام محكمتي أول وثـاني درجـة وبمـذكرة دفاعـه بـسماع شـهادة الـضابط                  

كمتي أول وثاني درجة عن ذلـك الطلـب رغـم وجـوب ذلـك بموجـب قـانون                   التفات مح 

  .يعيب الحكم بالقصور واإلخالل ويوجب تمييزه. اإلجراءات الجزائية

  )١١٥ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٢٣/٥/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٢٩١/١٩٩٩ الطعن(

علـة  . إجـراء صـحيح   . عرض الضابط للمتهم على المحقق بعد ثالثة أيام من القبض عليـه            -١٦

  . ذلك

المحكمة عما يدعيه المـتهم مـن أن اعترافـه وليـد أغـراء أو تهديـد مـن ضـابط          التفات -

  .ال عيب. تأسيساً على أنه قول مرسل بال دليل الواقعة

  )١١٧ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٢٧/١١/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٧٧/٢٠٠١ الطعن(

تعييـب لإلجـراءات    . لناري المـضبوط للطـب الـشرعي      عدم قيام الضابط بإرسال السالح ا      -١٧

  .ال يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. السابقة على المحاكمة

  )٢٢٧ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٢/١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦٤٣/٢٠٠١ الطعن(

مـا  تعويلـه فـي اإلدانـة علـى         . انتهاء الحكم صحيحاً إلى مشروعية القبض على الطـاعن         -١٨

أسفر عنه تحليل العينة التي أخذت مـن بولـه بحـسبان أن أخـذها ضـرب مـن التفتـيش                     

  .يصح بصحة القبض

  )٢٢٧ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٩/٢/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١٢٣/٢٠٠١ الطعن(

حق المحاكم الجزائية أن تعتمد على التحقيقـات الـسابقة علـى المحاكمـة مادامـت اقتنعـت                   -١٩

  .أساس ذلك. غير الزم. التحقيق بنفسها. راؤهاإج. بها

  )٢٢٨ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٨/١٠/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٢٣٢/٢٠٠٢ الطعن(

  .بإجراءات المحاكمة والتحقيق التي تحصل أمام المحكمة. العبرة في األحكام -٢٠

  .لمثا. غير جائز. النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها -

  )٢٢٩ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٦/١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٣٩٢/٢٠٠٢ الطعن(

ـ . ال صفة لغير من وقع في حقه اإلجراء في أن يدفع ببطالنه ولـو كـان يـستفيد منـه                    -٢١  ةعل

  .تحقق المصلحة في الدفع الحق لوجود الصفة فيه: ذلك

  )٢٣٠ص   المجلد الثاني عشر–مس  القسم الخا٢٠/٤/٢٠٠٤ جزائي جلسة ١٦٨/٢٠٠٣ الطعن(
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اعترافـه  . وجوب قيام المحقق إذا كان المتهم حاضراً بـسؤاله عـن التهمـة الموجهـة إليـه                 -٢٢

يوجـب إثبـات ذلـك فـي محـضر التحقيـق ومناقـشته              . بارتكاب الجريمة في أي وقـت     

  .تفصيلياً

  )٢٣٠ص   عشر المجلد الثاني– القسم الخامس ٣٠/١١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٦٤٧/٢٠٠٣ الطعن(

ال . اسـتطالة زمـن التحقيـق   . للمحقق مباشرة التحقيق بالكيفية التـي يراهـا محققـةً لغايتـه       -٢٣

يؤثر على سالمة إرادة المتهم وال يعيب اعترافه وال يكون فـي حـد ذاتـه مـا يعـد قـرين                      

أالّ يقيم الـدليل علـى تعمـد المحقـق          . شرط ذلك . اإلكراه المبطل لالعتراف حقيقة أو حكماً     

مـن سـلطة محكمـة      . تقـدير ذلـك   . اإلطالة دون مقتض إلرهاق المتهم والتأثير على إرادته       

  .الموضوع

  )٢٣٠ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢١/١٢/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٧٨/٢٠٠٣ الطعن(

عدم بيان كيفيـة ارتكـاب الجريمـة فـي محـضر التحريـات والـسالح والـسيارة التـي                     -٢٤

ال يقـدح فـي جديـة       . بيانات شخصية الطاعن أو المـصدر الـسري       استخدمت في الحادث و   

  .ما تضمنه من تحريات

  )٢٣١ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢١/١٢/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٧٨/٢٠٠٣ الطعن(

  .علة ذلك. للمحقق مباشرة التحقيق بالكيفية التي يراها محققةً لغايته -٢٥

علـى سـالمة إرادة المـتهم وال يعيـب اعترافـه وال             مجرد استطالة أمد االستجواب ال يؤثر        -

يعد قرينة على اإلكراه المبطل لالعتراف مادام لم يقم الـدليل علـى تعمـد المحقـق اإلطالـة                   

التـزام الحكـم هـذا      . موضـوعي . تقـدير ذلـك   . دون مقتضى إلرهاقه والتأثير على إرادته     

 .عدم جواز المجادلة فيه أمام التمييز. النظر

  )٢٣٢ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٤/١١/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٢٣٩/٢٠٠٥ الطعن(

ـ        -٢٦  إجـراءات   ٧٥م  .  فـي كـل إجـراءات التحقيـق        هحق المتهم في أن يستصحب معه محامي

  .ومحاكمات جزائية

حق النيابة العامة فـي إجـراء تحقيـق سـري إذا رأت موجبـاً لـذلك واقتـضته ضـرورة                  -

محكمة الموضوع بمـا يكـون فـي التحقيقـات مـن نقـص أو               للمتهم التمسك أمام    . التحقيق

  .النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. عيب لتكون على بينة من أمرها

  )٢٣٢ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٤/١١/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٢٣٩/٢٠٠٥ الطعن(
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ـ           -٢٧ . ة بنفـسها فـي الجلـسة      األصل قيام المحاكمات الجزائية على التحقيق الذي تجريـه المحكم

جواز استنادها إلى ماورد بالتحقيقات إن لم تر لزومـاً لتحقيـق الـدعوي بنفـسها مـادام أن                   

إجـراء  . ذلك كان معروضاً على بساط البحث وفي وسـع الـدفاع مناقـشته أو الـرد عليـه                 

نعـي الطـاعن فـي هـذا الخـصوص ال           . أسـاس ذلـك   . مثل هذا التحقيق غير الزم قانوناً     

  .محل له

  )٥٢٦ص  ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٢/٥/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٥٨٠/٢٠٠٨ الطعن(

  )٥٥٦ص  ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٢٦/٥/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٢٤٠/٢٠٠٨ الطعنو(

النعي على خطأ النيابـة العامـة فـي إسـباغ القيـد والوصـف الـصحيحين علـى واقعـة                      -٢٨

  .غير مقبول. ى المحاكمةتعييب لإلجراءات السابقة عل. الدعوى

  )٣٩٤ص  ٢ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٢٦/٤/٢٠١١ جزائي جلسة ٥٤٠/٢٠١٠ الطعن(

  :المعاينة واالنتقال -أ

ال يعيـب   . النعي ببطالن محضر المعاينة الذي لم تستند إليه المحكمـة فـي تكـوين عقيـدتها                -١

  .الحكم

)٤٤٠ص  -سنوات  ٧ مج ٢٤/١٢/١٩٧٣ جزائي جلسة ١١/١٩٧٣ الطعن(    

  . غير مقبول.  النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها-٢

عـدم  : علـة ذلـك   . غيـر مقبـول   . إبداء الطاعن أمام محكمة التمييز طلب إجـراء معاينـة          -

هـو خـصومة خاصـة مهمـة المحكمـة فيهـا       . اعتبار الطعن بالتمييز امتـداداً للخـصومة   

  .ليها من طلبات وأوجه دفاعالقضاء في صحة األحكام فيما عرض ع

  )٢٩٠ص  - سنوات ٧ مج ١٣/٥/١٩٧٤ جزائي جلسة ٦/١٩٧٤ الطعن(    

  )٣٧٩ص  - سنوات ٧ مج ١٥/١/١٩٧٩ جزائي جلسة ١٥٠/١٩٧٨ الطعنو(    

مثـال لمـا يعـد تنـازالً عـن طلـب انتقـال              . ماهيتـه .  الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته     -٣

  . المحكمة إلجراء معاينة

ي الذي ينحل إلى مجادلة في سـلطة محكمـة الموضـوع فـي تقـدير األدلـة وتكـوين                    النع -

  .غير مقبول. عقيدتها منها

  )٤٤٠ص  - سنوات ٧ مج ٢٠/١١/١٩٧٨ جزائي جلسة ٩٤/١٩٧٨ الطعن(    
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االنتقـال إلـى مكانهـا وسـماع أقـوال         . واجب رجل الشرطة عند علمـه بواقـع الجريمـة          -٤

ماعهم وإجراء التحريات ويـسمع مـا يبديـه المـتهم وتـدوين             المبلغين واستدعاء الشهود وس   

  .اعترافه

  )٦٠ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ١٥/٦/١٩٩٢ جزائي جلسة ١٨/١٩٩٢ الطعن(

تعييـب  . خلو التحقيقات من منـاظرة بنطـال الطـاعن أو تقـديم نقـود المباحـث للمحقـق                  -٥

  .بباً للطعن على الحكملإلجراءات السابقة على المحاكمة وال يجوز أن يكون س

  )٢٢٩ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٠/١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٩٦/٢٠٠٣ الطعن(

ال محـل   . النعي على النيابة العامة قعودها عن إجراء معاينة لمكان إصـابة المجنـي عليهـا               -٦

  .أساس ذلك. طالما لم يطلب من المحكمة إجراءه. له

  )٢٣١ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٢/١١/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٢٠/٢٠٠٤ الطعن(

  

  : الشيءبتقديماألمر  -ب

  . كيفيتهما. تفتيش الشخص وتفتيش المسكن -١

فحص األشياء لتبين كنهها وما إذا كانت استعملت في الجريمـة أو نتجـت عنهـا أو تعلقـت                    -

  .جائز للقائم بالتفتيش. بها

غيـر جـائز لغيـر      . برقية أو االطالع على مـا فيهـا       فحص الرسائل المكتوبة البريدية أو ال      -

له االستعانة برجال الـشرطة أو كاتـب التحقيـق أو أحـد المتـرجمين لفرزهـا أو                  . المحقق

  . علة ذلك. ترجمتها بحضوره أو تحت إشرافه

احتواء أجهزة الحاسـب اآللـي واألقـراص المدمجـة والمرنـة المـضبوطة فـي حيـازة                   -

وخطـب موجـودة علـى شـبكة المعلومـات الدوليـة            الطاعنين على موضـوعات عامـة       

انتهاء الحكـم المطعـون فيـه إلـى صـحة           . وخلوها من ثمة رسائل مكتوبة بريدية أو برقية       

النعـي عليـه فـي هـذا        . إجراءات ضبط تلك األجهزة وفحـص مـا تحويـه مـن ملفـات             

  .غير صحيح. الخصوص

  )٥٢٣ص  ٣ ج ٣٦س  مجلة القضاء والقانون ٧/٧/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٢٤/٢٠٠٨ الطعن(
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  : إجراءات التحريز-

  . ال يرتب البطالن. مخالفتها. تنظيمية.  إجراءات التحريز-١

النعـي عليهـا فـي هـذا        . اطمئنان المحكمة إلى سالمة اإلجراءات وعدم حصول عبث بهـا          -

 .غير مقبول. الشأن

  )٣٢٩ص  - سنوات ٧ مج ١٢/٢/١٩٧٩ جزائي جلسة ١٨٠/١٩٧٨ الطعن(    

  )٣٢٧ص  - سنوات ٧ مج ٤/٦/١٩٧٩ جزائي جلسة ٧٠/١٩٧٩ نالطعو(    

)٦١ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ٧/٤/١٩٨٦ جزائي جلسة ٢١/١٩٨٦ الطعنو(

)٦١ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ٦/١١/١٩٨٩ جزائي جلسة ٢٠٢/١٩٨٩ الطعنو(

)٥٧ص  لرابع المجلد ا– القسم الثالث ١٧/١٠/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٤٢/١٩٩٤ الطعنو(

)١٠٥ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٣١/٣/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٧٨/١٩٩٦ الطعنو(

)٢٢٣ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٤/٩/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦٢٤/٢٠٠١ الطعنو(

 مـادام الطـاعن لـم يـدع تعرضـها           .ال جدوى منـه   . النعي بعدم تمام تحريز المضبوطات     -٢

  .ثللعب

)٣٨ص   المجلد الثالث– القسم األول ٢٩/٣/١٩٨٢ جزائي جلسة ٤٦/١٩٨١ نالطع(    

التأخير في تحرير محضر الضبط وتحريز المـادة المخـدرة المـضبوطة ال يمنـع المحكمـة                  -٣

  .من األخذ باألدلة الواردة بهذا المحضر

  )٦١ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ٣٠/٣/١٩٨٧ جزائي جلسة ٧/١٩٨٧ الطعن(

  )٥٧ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٢٢/٥/١٩٩٥ جزائي جلسة ٥/١٩٩٥ عنالطو(

المرجـع فيهـا هـو      . عدم ترتب الـبطالن علـى مخالفتهـا       . القصد منها .  إجراءات التحريز  -٤

موضـوعي ال تجـوز     . الجـدل فـي ذلـك     .  الموضوع إلى سـالمة الـدليل      ةاطمئنان محكم 

  .إثارته لدى محكمة التمييز

  )٦١ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ١٤/١٢/١٩٨٧ زائي جلسةج ١٩٥/١٩٨٧ الطعن(

  )٥٧ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٦/١٢/١٩٩٣ جزائي جلسة ١٥٠/١٩٩٣ الطعنو(

  )٢٢٤ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٥/٤/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٣٢٩/٢٠٠٤ الطعنو(

  .جدل موضوعي. ه المنازعة في اختالف المادة المضبوطة عما تم تحليل-٥

  )٥٧ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ١٣/١١/١٩٩٥ جزائي جلسة ١٨٢/١٩٩٤ الطعن(



 إجراءات ومحاكمات جزائية

- ١٨٩ -  

  .مجرد اإلهمال فيها ال يرتب البطالن. القصد منها. إجراءات التحريز -٦

النعـي عليـه فـي هـذا        . اطمئنان الحكم إلى أن المخدرات المضبوطة هي المرسلة للتحليـل          -

 .الصدد ال محل له

  )١٠٦ص   المجلد السابع– القسم الرابع ١٥/١١/١٩٩٨ جزائي جلسة ٣١١/١٩٩٨ الطعن(

اطمئنان المحكمة إلى سالمة إجراءات التحريـز وعـدم ادعـاء الطـاعن بحـصول عبـث                  -٧

  .غير مجد. النعي بعدم اتخاذ تلك اإلجراءات بمكان الضبط. بها

  )١٠٦ص  د السابع المجل– القسم الرابع ١٠/١٢/١٩٩٨ جزائي جلسة ٣٠٤/١٩٩٨ الطعن(

ـ           -٨ لمحكمـة  .  مـن المـضبوطات مـن عدمـه        يءتقدير ما إذا كانت يد العبث قد امتدت إلى ش

  .موضوعي. الجدل في ذلك. الموضوع

. مـسألة تنظيميـة   . إجراءات رصد المضبوطات وتحريزها واثبات ذلـك بمحـضر الـضبط           -

ه بيــان النعــي علــى محــضر الجلــسة بــالبطالن إلغفالــ. مخالفتهــا ال ترتــب الــبطالن

 .دفاع ظاهر البطالن ال على الحكم إن التفت عنه. المضبوطات

  )١١٥ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٥/١٢/٢٠٠٠ جزائي جلسة ١٤٠/٢٠٠٠ الطعن(

اطمئنان المحكمة إلى أقراص المؤثرات العقلية التي تـم تحريزهـا وإرسـالها إلـى التحليـل                  -٩

ال يـؤثر   . ال عيـب  .  علـى هـذا األسـاس      قضاؤها في الـدعوى   . هي األقراص المضبوطة  

  .موضوعي. الجدل في ذلك. في ذلك اإلدعاء بوجود خالف يسير في عددها

  )١١٦ص   المجلد السابع– القسم الرابع ١٩/٣/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٩١/٢٠٠٠ الطعن(

  . النقود ليست من المضبوطات التي تخضع إلجراءات التحريز -١٠

. مـسألة تنظيميـة   . ت ذلـك فـي محـضر الـضبط        رصيد المضبوطات وتحريزهـا وإثبـا      -

  .ال يقبل أمام التمييز. موضوعي. ال بطالن الجدل في ذلك. مخالفتها

  )١١٧ص   المجلد السابع– القسم الرابع ١٩/٦/٢٠٠١ جزائي جلسة ٨٤/٢٠٠١ الطعن(

  .ال بطالن على مخالفتها. تنظيمية. إجراءات أخذ عينة من بول المتهم وتحليلها -١١

المحكمة إلى النتيجة التي خلص إليها تقرير التحليـل مـن العثـور علـى مـتحلالت                 اطمئنان   -

كفايته للرد على دفاعه بـالتراخي فـي أخـذ العينـة مـدة              . المواد المخدرة بعينة بول المتهم    

  .كافية لزوال آثارها من جسمه

  )٢٢٤ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٦/١١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٩٢/٢٠٠٢ الطعن(



 إجراءات ومحاكمات جزائية

- ١٩٠ -  

التأخير في تحرير محضر الضبط واتخـاذ اإلجـراءات الالزمـة لتحريـز الـسالح وبـاقي                  -١٢

ال يدل بذاته على معنى معين وال يمنـع المحكمـة مـن األخـذ بمـا تـضمنه                   . المضبوطات

   .كدليل منتج في الدعوى

  .عدم ترتيب البطالن على مخالفتها. القصد منها. إجراءات التحريز -

  )٢٢٤ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢١/١٢/٢٠٠٤ ئي جلسةجزا ٥٧٨/٢٠٠٣ الطعن(

ال يـؤثر فـي صـحتها عـدم مـشاهدة           . اتخاذ إجراءات القبض والتفتـيش بنـاء علـى إذن          -١٣

  .الضابط الذي أجراهما للجريمة متلبساً بها

ال يعـدو أن يكـون تعييبـاً لإلجـراءات الـسابقة علـى              . عدم تحريز نقود المباحث المرقمة     -

  .فال يصلح سبباً للطعن على الحكم. حاكمةالم

  )٢٣٢ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١١/٤/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٥٦٥/٢٠٠٥ الطعن(

  

  : التفتيش-ج

  :تقدير جدية التحريات إلصدار إذن التفتيش -١

 تقدير جدية التحريات المسوغة إلصدار التفتيش متـروك لـسلطة التحقيـق تحـت إشـراف                 -١

خلـوه مـن بعـض البيانـات المتعلقـة          . إذن التفتيش ليس له شكل خاص     . موضوعمحكمة ال 

  .بالمأذون بتفتيشه ال يعيبه مادام أنه المقصود بالتفتيش

  )١٥٠ص   المجلد الثالث– القسم األول ٢٣/١٢/١٩٨٤ جزائي جلسة ٢١١/١٩٨٤ الطعن(

كـل األمـر فيهـا      موضـوعي يو  . تقدير جدية التحريات وكفايتها إلصدار األمـر بـالتفتيش         -٢

رفـض الـدفع بـبطالن اإلذن بـالتفتيش         . إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع      

  .لعدم جدية التحريات بأسباب سائغة

  )٢٠٠ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ١١/٣/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٤٦/١٩٩٥ الطعن(

  )٤٠٩ص  لسابع المجلد ا– القسم الرابع ١٣/١١/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٢٥/٢٠٠١ الطعنو(

موضـوعي لـسلطة    . تقدير جدية التحريـات وكفايتهـا إلصـدار اإلذن بالـضبط والتفتـيش             -٣

الخطأ في محـل إقامـة الطـاعن أو رقـم القـسيمة             . التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع    

ال ينـال مـن جديـة التحريـات مـا           . أو رقم الشقة أو عدم تضمن التحريات رقـم القطعـة          



 إجراءات ومحاكمات جزائية

- ١٩١ -  

  .عت بأن المأذون بتفتيشه هو المقصود بذاته بالتحريدامت المحكمة قد اقتن

  )٤١٠ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٥/١٢/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٤٠/٢٠٠٠ الطعن(

  )٦٤٨ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٩/٦/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٣٩٤/٢٠٠٣ الطعنو(

لطة التحقيـق تحـت إشـراف       لـس . تقدير جدية التحريات وكفايتهـا إلصـدار إذن التفتـيش          -٤

الخطـأ فـي أوصـاف      . غيـر صـحيح   . النعي علـى ذلـك    . محكمة الموضوع بغير معقب   

المتحري عنه أو عدم الكشف عن المصدر الـذي يتلقـى منـه المـواد المخــدرة أو عـدم                    

 .غير قادح في جدية التحريات. بيان السيـارة التي عثر أسفلها على المخدر المضبوط

  )٦٤٩ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٦/٤/٢٠٠٥ ئي جلسةجزا ٤٩٦/٢٠٠٤ الطعن(

مـن المـسائل الموضـوعية التـي        . تقدير جدية التحريات وكفايتها إلصدار اإلذن بـالتفتيش        -٥

  .يوكل األمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع

.  ذلـك أمـام التمييـز      المجادلـة فـي   . اقتناع المحكمة بتوافر مسوغات إصدار إذن التفتـيش        -

 .غير جائزة

  )٦٤٩ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٥/٦/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٧٥٠/٢٠٠١ الطعن(

اقتناع المحكمة بجدية االستدالالت التي بني عليهـا إذن التفتـيش واطمئنانهـا إلـى كفايتهـا                  -٦

. يـة التحريـات   كفايته للرد علـى الـدفع بـبطالن إذن التفتـيش لعـدم جد             . لتسويغ إصداره 

  .مثال

  )٦٤٩ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٦/١١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٩٢/٢٠٠٢ الطعن(

مثـال لـرد   . علـة ذلـك  . ال ينـال مـن جـديتها   . كون الضابط قد استقى تحرياته من المبلغ    -٧

  .سائغ إلطراح الدفع ببطالن إذن التفتيش لعدم جدية التحريات

  )٦٥٠ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١١/٣/٢٠٠٣ جلسةجزائي  ٢٣٣/٢٠٠٢ الطعن(

ال ينال مما تـضمنه محـضر التحريـات مـادام أنـه المقـصود               . انتفاء وجود سوابق للمتهم    -٨

  .باإلذن

  )٦٥٠ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٨/٤/٢٠٠٣ جزائي جلسة ١٧٨/٢٠٠٢ الطعن(

  .موضوعي.  إذن القبض والتفتيشتقدير جدية التحريات وكفايتها إلصدار -٩

اقتناع المحكمة بجدية التحريات التي بنى عليهـا إذن القـبض والتفتـيش وكفايتهـا لتـسويغ                  -

علـة  . إصداره وإقرارها النيابة على تصرفها في هذا الشأن فال معقـب عليهـا فيمـا ارتأتـه                



 محاكمات جزائيةإجراءات و

- ١٩٢ -  

  .ذلك

.  إذن التفتـيش اطمئنان المحكمة إلى جدية التحريـات وكفايتهـا وتـوافر مـسوغات إصـدار           -

 .كـاف وسائغ إلطراح الدفع ببطالن إذن القبض والتفتيش

  )٦٥٠ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٣٠/٩/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٤١٤/٢٠٠٢ الطعن(

اقتناع المحكمة بجدية االستدالالت التي بنى عليها أمر التفتـيش وكفايتهـا لتـسويغ إصـداره                 -١٠

لتعلقـه  .  فـي هـذا الـشأن ال معقـب عليهـا فيمـا ارتأتـه               وإقرارها النيابة على تصرفها   

  .بالموضوع ال القانون

  .ال يعيب اإلجراءات. عدم إفصاح الضابط عن المصدر الذي استقى منه تحرياته -

  )٦٥١ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٩/١٢/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٣٥١/٢٠٠٢ الطعن(

تجـار بالمخـدرات أو حـدوث تالحـق زمنـي      عدم وجود نشاط سابق للطاعن في مجـال اال       -١١

  .لإلجراءات ال ينال من جدية التحريات

  )٦٥١ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٠/١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٩٦/٢٠٠٢ الطعن(

  :إذن التفتيش – ٢

  :إصداره وبياناته : أوالً

هر أن الـذي    ال يبطـل التفتـيش مـادام الحكـم قـد اسـتظ            .  الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه     -١

  .حصل تفتيشه هو المأذون بتفتيشه

  )١٥٠ص   المجلد الثالث– القسم األول ٢٢/١٠/١٩٨٤ جزائي جلسة ١٥٩/١٩٨٤ الطعن(

  )٢٣٦ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ٢٠/١١/١٩٨٩ جزائي جلسة ٢٥٦/١٩٨٩ الطعنو(

  )٤٠٨ص  السابع المجلد – القسم الرابع ٢٢/٢/١٩٩٧ جزائي جلسة ٧٢/١٩٩٦ الطعنو(

ـ    إلتقدير جدية التحريات الالزمة      -٢ تـستقل بـه سـلطة التحقيـق تحـت          . يشصـدار إذن التفت

  .راف محكمة الموضوعإش

خلوه من بعـض البيانـات المتعلقـة بالمـأذون بتفتـيش ال             . إذن التفتيش ليس له شكل خاص      -

 .مادام أنه المقصود بالتفتيش. يعيبه

  )٢٣٤ص   المجلد الرابع–قسم الثاني  ال٥/١٢/١٩٨٣ جزائي جلسة ٢٥٢/١٩٨٨ الطعن(

  )٦٤٨ص  الثاني عشر المجلد – القسم الثالث ١٩/٢/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٥٨٨/٢٠٠١ الطعنو(



 محاكمات جزائيةإجراءات و

- ١٩٣ -  

  .ال ينال من سالمته. صدور إذن التفتيش في ورقة التحريات -٣

  )٢٠٠٠ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٦/١١/١٩٩٣ جزائي جلسة ١٥٠/١٩٩٣ الطعن(

  .شروط صحته. ذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بهالتفتيش ال -٤

. مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       .  التفتـيش  إذن إلصـدار تقدير جدية التحريات وكفايتهـا       -

ال ينال من جديتها خلوها من رقم الشقة التـي يـسكنها المـأذون بتفتيـشه وبيـان                  . شرط ذلك 

  .كمية ما يحوزه من مخدر

  )٢٠٢ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ١٤/١١/١٩٩٤ جزائي جلسة ١١٤/١٩٩٤ الطعن(

  .يعيبه ال.  التفتيش من بيان مكان إصدارهإذنخلو  -٥

  )٢٠٢ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ١٤/١١/١٩٩٤ جزائي جلسة ١١٤/١٩٩٤ الطعن(

ال يعيبـه طالمـا أنـه       .  النيابة العامة في ذات وقت تحريـر محـضر التحريـات           إذن  إصدار -٦

  .ه تاريخ وساعة صدوره فيصدر محدداً

  )٢٠٣ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٢٦/١٢/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٨٥/١٩٩٤ الطعن(

تـسويغ الحكـم لهـذا      .  على ضبط متهم وتفتيشه وتفتـيش مـن يتواجـد معـه            اإلذن  اشتمال -٧

  .ال محل له. النعي على التحريات بعدم جديتها. أثره. اإلجراء

  )٢٠٥ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٥/١٢/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٠٤/١٩٩٥ الطعن(

  . موضوعي. تقدير جدية التحريات وكفايتها إلصدار اإلذن بالتفتيش -٨

ال ينـال مـن صـحته خلـوه مـن بيـان اسـم               . القانون ال يشترط شكالً معيناً إلذن التفتيش       -

ـ                   صود مـن   المأذون بتفتيشه كامالً أو صفته أو صـناعته أو محـل إقامتـه طالمـا أنـه المق

  .مثال. اإلذن

  )٤٠٩ص   المجلد السابع– القسم الرابع ١٠/٣/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٠٣/١٩٩٦ الطعن(

وجوب ثبوته بالكتابة ويجوز اإلبـالغ عـن حـصوله بالهـاتف أو البـرق أو         . اإلذن بالتفتيش  -٩

. وجود ورقة اإلذن بيد المنتـدب للتفتـيش لـيس بـشرط لـصحته             . غيره من وسائل االتصال   

  .مثال

  )١٠٢ص   المجلد السابع– القسم الرابع ١٦/٢/١٩٩٩ جزائي جلسة ٢٢٤/١٩٩٨ الطعن(

. وجـوب تنفيـذه خـالل تلـك المـدة         . أثره. اإلذن بالتفتيش الصادر من النيابة والمحدد المدة       -١٠



 محاكمات جزائيةإجراءات و

- ١٩٤ -  

عـدم تغيـر    . شـرط ذلـك   . قيامه وصحة التفتيش بنـاء عليـه      . مؤداه. خلوه من تحديد المدة   

  .أن ينفذ في مدة تعتبر معاصرة لهالظروف التي اقتضته و

  )٤٠٩ص   المجلد السابع– القسم الرابع ١٥/٥/٢٠٠١ جزائي جلسة ٣١٣/٢٠٠٠ الطعن(

أو . جـواز اإلبـالغ عـن صـدوره بالهـاتف         .  وجوب ثبوت اإلذن بالقبض والتفتيش بالكتابة      -١١

بيـد  وجـود ورقـة اإلذن      . ببرقية أو بغير ذلك من وسائل االتصال فـي حالـة االسـتعجال            

وجـوب أن   . عدم عرقلـة إجـراءات التحقيـق      : علة ذلك . الضابط المنتدب لتنفيذه غير الزم    

  .يكون لفحوى التبليغ باإلذن أصل ثابت باألوراق

  ) ١٥/٧/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٣١٢/٢٠٠٥ الطعن(                   

  

  :تنفيذه: ثانياً

  .مناط صحته.  به النيابةالذي تأذن التفتيش -١

تقـدير  .  الشرطة وقتاً طويالً في جمع التحريـات غيـر الزم للقـول بجـديتها              استغراق رجل  -

مـن سـلطة جهـة التحقيـق تحـت          . هذه الجدية وكفاية التحريـات إلصـدار إذن التفتـيش         

 .إشراف محكمة الموضوع

  )٢٣٣ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ٣٠/٣/١٩٨٧ جزائي جلسة ٧/١٩٨٧ الطعن(

ذ اإلذن الصادر له بضبط وتفتـيش المـتهم بـأن يتعقبـه ويقـوم                لرجل الضبط القضائي تنفي    -٢

  .بضبطه في أي مكان

  )٢٠٣ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٢٤/٤/١٩٩٥ جزائي جلسة ٦٦/١٩٩٤ الطعن(

  .ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن به -٣

  .غير الزم. تولي رجل الضبط التحريات بنفسه -

  .موضوعي.  بالتفتيشاإلذن إلصدارية التحريات وكفايتها تقدير جد -

  )٢٠٧ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ١٧/٦/١٩٩٦ جزائي جلسة ٣٠٢/١٩٩٥ الطعن(

ال ينـال مـن سـالمة       . سكوت الشاهدين عن اإلدالء بأسماء من حـضروا واقعـة التفتـيش            -٤

  .أقوالهما وكفايتها كدليل في الدعوى

  )٤٢٥ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٧/٤/١٩٩٧ ي جلسةجزائ ١٥٠/١٩٩٦ الطعن(



 محاكمات جزائيةإجراءات و

- ١٩٥ -  

. واجـب علـى القـائم بـالتفتيش       . إثبات األشياء المضبوطة وكيفية ضبطها بمحضر الـضبط        -٥

  . إجراءات٩١، ٨٩المادتان . أساس ذلك

  )٤٢٥ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٢٩/١٢/١٩٩٨ جزائي جلسة ٤١/١٩٩٨ الطعن(

ظهـور أشـياء تعتبـر      . حد ذلـك  . فتيش بالغرض المحدد باإلذن هو األصل     التزام مجرى الت   -٦

  . أساس ذلك. جواز ضبطها. حيازتها جريمة أو متعلقة بجريمة عرضاً حال التفتيش

قيام المأذون له بالتفتيش بحثاً عن المخدر بضبط سـالح وذخيـرة عرضـاً بمـسكن المـتهم                   -

  .على غير أساس. تيشالنعي ببطالن التف. تتوافر به قيام حالة التلبس

  )٤٠٩ص   المجلد السابع– القسم الرابع ١٤/٣/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٢٢٣/١٩٩٩ الطعن(

قيـامهم بـذلك فـي      . شـرطه . للقائم بالتفتيش االستعانة بمن تلـزم معـونتهم أثنـاء تنفيـذه            -٧

  .ال بطالن. مخالفة ذلك. حضوره وتحت إشرافه ومسئوليته

  )٤٢٣ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٢٥/٩/٢٠٠١ جزائي جلسة ٧٣/٢٠٠١ الطعن(

  )٦٦٨ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٩/٢/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١٢٣/٢٠٠١ الطعنو(

  )٦٧٠ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٥/٤/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٣٢٩/٢٠٠٤ الطعنو(

ال . لقـضائي أمر الندب الصادر مـن المنـدوب األصـيل لغيـره مـن مـأموري الـضبط ا                  -٨

قيام األخير بإجراء القـبض علـى الطـاعن وتفتيـشه اسـتناداً             . يشترط أن يكون ثابتاً بالكتابة    

لإلذن الذي أجاز للمندوب األصيل إنابة أو نـدب غيـره مـن مـأموري الـضبط القـضائي                   

  .مثال. علة ذلك. غير مجد. النعي بخصوص ذلك. صحيح. إلجرائه

  )٦٦٩ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٩/١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٣١٩/٢٠٠١ الطعن(

تفتيش رجل الشرطة المتهم للبحث عن مواد مخدرة بمقتضى أمر صـادر لـه مـن الـسلطة                   -٩

يبيح له أن يجري التفتيش في كل مكان يرى هـو احتمـال وجـود المخـدر فيـه                   . المختصة

جريمـة حيـازة    ضـبطه عرضـاً أثنـاء ذلـك         . وما يتبعها بأية طريقة يراها موصلة لـذلك       

جريمة متلبس بهـا ومـن واجبـه ضـبط مـا            . أسلحة نارية وذخيرة دون مسعى مقصود منه      

. المـضي فـي اإلجـراءات بـشأنها وتقديمـه لجهـة االختـصاص             . كشف عنه هذا التفتيش   

دفـاع قـانوني ظـاهر الـبطالن ال علـى المحكمـة التفاتهـا               . النعي في هذا الوجه   . صحيح

  .عنه

  )٦٦٩ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٨/٢/٢٠٠١ لسةجزائي ج ٤٥/٢٠٠٢ الطعن(



 محاكمات جزائيةإجراءات و

- ١٩٦ -  

 مـن قـانون     ٨٨حضور القائم بالتفتيش أثنـاء قيـام الخبيـر بعملـه وفقـاً لـنص المـادة                   -١٠

عـراض  إ. ال بطـالن علـى مخالفتـه      . إجـراء تنظيمـي   . اإلجراءات والمحاكمات الجزائية  

  . دفاع ظاهر البطالنأنه: عله ذلك. ال يعيبه. الحكم عن الدفع المتعلق بذلك

  )٦٧٤ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٥/١٠/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٨٢/٢٠٠٣ الطعن(

 .  تبعاً لهيأتيصحة التفتيش الذي . مؤداه. صحة القبض -١١

  . ال عيب.استعانة الضابط القائم بالتفتيش باإلدارة العامة لألدلة الجنائية عند إجرائه -

  )٦٦٣ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢١/١٢/٢٠٠٤ جلسةجزائي  ٥٧٨/٢٠٠٣ الطعن(

 أن يكـون    :شـرطه . جـائز . استعانة القائم بالتفتيش بمن تلزم له معونتهم أثناء قيامه بتنفيـذه           -١٢

 ق اإلجـراءات والمحاكمـات      ٨٨المـادة   . ذلك في حـضوره وتحـت إشـرافه ومـسئوليته         

لمـادة سـالفة الـذكر لـم ترتـب الـبطالن            ا: علـة ذلـك   . ال بطالن .  مخالفة ذلك  .الجزائية

  .صراحة أو داللة على مخالفة هذا اإلجراء

  )٦٧٠ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٩/٣/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٣٩٠/٢٠٠٤ الطعن(

دون . مـادام يحقـق الغـرض     . لرجال الشرطة اتخاذ ما يرونـه كفـيالً لتنفيـذ إذن التفتـيش             -١٣

  .م ال يخرج في إجراءاته على القانونمادا. التزام طريقة بعينها

  )٦٧٠ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٣/٥/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٧٠٠/٢٠٠٥ الطعن(

جـواز اإلبـالغ عـن صـدوره بالهـاتف أو           . وجوب ثبوت اإلذن بالقبض والتفتيش بالكتابـة       -١٤

اإلذن بيـد   وجـود ورقـة     . ببرقية أو بغير ذلك من وسائل االتصال فـي حالـة االسـتعجال            

وجـوب أن   . عدم عرقلـة إجـراءات التحقيـق      : علة ذلك . الضابط المنتدب لتنفيذه غير الزم    

  .يكون لفحوى التبليغ باإلذن أصل ثابت باألوراق

  )٦٧٠ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٥/٧/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٣١٢/٢٠٠٥ الطعن(

لرجـل الـشرطة المكلـف      .  وتفتيـشه  صدور إذن من المحقق المختص بالقبض على المـتهم         -١٥

تنفيذه أينما وجد المتهم في أي مكان بدولة الكويت وبما يـراه كفـيالً بتحقيـق الغـرض مـن                    

  .التفتيش مادام خالل الفترة المحددة باإلذن

  )٦٧٠ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٢/١٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٣٠٤/٢٠٠٥ الطعن(

 إلـى  امتنـاع الـسعي      . مـؤدى ذلـك    .تيش بالغرض المحدد بـاإلذن     مجرى التف  وجوب التزام  -١٦

 قـانون   ٨٩ المـادة    .البحث عن أشياء تتعلق بجريمـة مختلفـة وإال كـان التفتـيش بـاطالً              



 محاكمات جزائيةإجراءات و

- ١٩٧ -  

 على القائم بالتفتيش أن يـضبط مـا يظهـر عرضـاً مـن               .اإلجراءات والمحاكمات الجزائية  

  . تعد جريمة متلبساً بهاأشياء تعتبر حيازتها جريمة أو متعلقة بجريمة أخرى مما

 وسـيارة    األول ضبط قطعتي مواد مخدرة عرضاً أثناء تنفيـذ إذن تفتـيش شـخص الطـاعن               -

  . صحيح قانوناً– بحثاً عن الخمور والمشروبات الروحية وأدوات تصنيعها –الثاني 

  )٥١٥ص  ٢ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ١٧/٤/٢٠٠٧ جزائي جلسة ٥٣٩/٢٠٠٦ الطعن(

كفاية الـرد عليـه مـن أدلـة         . موضوعي.  بحصول القبض والتفتيش قبل صدور اإلذن      الدفع -١٧

  .الثبوت

اطمئنان المحكمة ألقوال شـاهد الواقعـة بـشأن تحديـد ميقـات القـبض والتفتـيش علـى                    -

. التفاتها عـن تحديـد الطـاعن لميقـات ضـبطه          . الطاعن وحصولهما بعد صدور األمر بهما     

  .مفاده

جـدل موضـوعي فـي تقـدير        .  الزمني الـسريع لإلجـراءات     منازعة الطاعن في التالحق    -

  .الدليل

لـه تخيـر    . ال مغبة عليـه فـي ذلـك       . تنفيذ رجل الشرطة إلذن التفتيش بعد صدوره مباشرة        -

  .الظروف المناسبة إلجرائه بطريقة مثمرة

  )٤١٢ص  ٣ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٢٢/٨/٢٠١١ جزائي جلسة ٦٩٤/٢٠١٠ الطعن(



 محاكمات جزائيةإجراءات و

- ١٩٨ -  

  :فيشحاالت الت -٣

  :تفتيش الشخص: أوالً

لـيس لرجـل الـشرطة أن يقـوم بـالقبض أو بتفتـيش              . مـؤداه . حصول مبرر لالستيقاف   -١

لـه أن   . شخص من تم استيقافه ولو قامت قـرائن جديـة علـى ارتكابـه جنايـة أو جنحـة                  

يصطحب هذا الشخص إلى مركز الـشرطة وإن رأى ضـرورة لتفتيـشه فعليـه أن يـستأذن                  

  .المحقق

  )٤٢٦ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٣/١٠/٢٠٠٠ جزائي جلسة ١٣٦/٢٠٠٠ الطعن(

لرجـل الـشرطة المكلـف بتنفيـذه القيـام          . أثـره . صدور اإلذن بالقبض على متهم وتفتيشه      -٢

  .بذلك أينما وجده في جميع أنحاء الكويت

  )٤٢٢ص   المجلد السابع– القسم الرابع ١٣/١١/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٢٢٥/٢٠٠١ الطعن(

عـدم جـواز إثارتـه      : أثـره . الدفع ببطالن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطـة بـالواقع          -٣

إذا كـان مـا جـاء فـي الحكـم داالً بذاتـه علـى                . االستثناء. ألول مرة أمام محكمة التمييز    

  . تعلقه بمشروعية الدليل. علة ذلك. وقوع البطالن

  . شروعاًأن يكون دليل اإلدانة م. مؤداها. مشروعية الدليل -

ال يعـد مـن األدلـة       .  بالسيارة أو وجود الطاعن في حالة غيـر طبيعيـة          اشتباهمجرد وجود    -

  . بطالن التفتيش. الزم لذلك. القوية على وقوع جريمة تبرر تفتيش شخصه وحافظته

عدم التعويل على أي دليل يكون مستمد منـه أو مـن شـهادة مـن                . مقتضاه. بطالن التفتيش  -

  .قام باإلجراء

  )٤٢٤ص   المجلد السابع– القسم الرابع ١٩/٦/٢٠٠١ جزائي جلسة ٤٠/٢٠٠١ عنالط(

وجود الطاعن في مسكن المتهم أثناء تفتيشه بناء على إذن النيابة لـضبط مـا قـد يوجـد بـه                      -٤

من مواد مخدرة ومشاهدة الضابط لـه جالـساً بحالـة غيـر طبيعيـة وبجانبـه أدوات ممـا                    

قرائن الجّدية علـى أنـه يخفـي فـي جـسمه أو مالبـسه               يوفر ال . تستعمل عادة في التعاطي   

أسـاس  . إجـراء صـحيح  . قيام الضابط بالقبض عليـه وتفتيـشه     . شيئاً مما يجري البحث عنه    

  .ذلك

  )٦٦٨ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٧/٨/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١٥٢/٢٠٠١ الطعن(



 محاكمات جزائيةإجراءات و

- ١٩٩ -  

التحـري عـن الجـرائم وكـشف        االستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فـي سـبيل             -٥

متـى  . هـو أمـر مبـاح لرجـل الـسلطة العامـة           . مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف    

وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظنـون علـى نحـو ينبـئ عـن                  

 إجـراءات   ٥٢المـادة   . ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحـري والكـشف عـن حقيقتـه           

 .ومحاكمات جزائية

مـن األمـور التـي يـستقل بتقـديرها قاضـي            . صل في قيام المبرر لالستيقاف أو تخلفه      الف -

  .مادام الستنتاجه مايبرره. الموضوع

كـاٍف لقيـام حالـة      . وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الفعـل المكـون للجريمـة             -

  .التلبس

ـ                - تـستقل بـه    . اتقدير الظروف المحيطة بالجريمة وما إذا كان متلبـساً أو غيـر متلـبس به

  .محكمة الموضوع

 إجـراءات   ٤٣المـادة   . لرجل الشرطة في حالة التلبس بالجريمـة أن يقـوم بتفتـيش المـتهم              -

  .ومحاكمات جزائية

يـوفر مبـررات    . إقرار الطاعن بعدم حمله لرخصة قيادة بالمخالفة ألحكـام قـانون المـرور             -

يش المخـدرة عرضـاً حـال       ظهور مـادة الحـش    . استيقافه التخاذ اإلجراءات القانونية بشأنه    

 .حالة تلبس تبيح تفتيشه. تقديمه بطاقته المدنية للضابط

  )٢٢٨ص   المجلد الرابع عشر– القسم الخامس ٢٦/٨/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٤١٨/٢٠٠٢ الطعن(

لرجل الشرطة إلقاء القبض على من يقود مركبة آليـة تحـت تـأثير المـشروبات الروحيـة                   -٦

  .  في شأن المرور١٩٧٦ لسنة ٦٧ لقانونمن ا ٤٤المادة . أو المخدرات

  . كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يأتي تبعاً له صحيحاً -

قبض رجل الشرطة على المـتهم إبـان قيادتـه لـسيارته وهـو تحـت تـأثير المـشروبات                     -

إحالته لألدلة الجنائيـة للفحـص عـن نـسبة          .  سكره ةمسوغ لتفتيشه أياً كانت درج    . الروحية

ضـرب مـن ضـروب التفتـيش يحـق لرجـل الـشرطة              . و مخدرات أو مؤثرات   الكحول أ 

  .مثال. إجراءه قانوناً

  )٦٦٠ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٠/٣/٢٠٠٤ جزائي جلسة ١٣٧/٢٠٠٣ الطعن(

تفتيش الشخص أو مسكنه أو رسـائله لـضبط األشـياء التـي اسـتعملت فـي الجريمـة أو                     -٧

استلزمت ذلك ضرورة التحقيـق ولـم توجـد وسـيلة أخـرى             نتجت عنها أو تعلقت بها متى       



 محاكمات جزائيةإجراءات و

- ٢٠٠ -  

 . ق اإلجراءات والمحاكمات الجزائية٨٠المادة . جائز للمحقق. للحصول عليها

أن يكـون هـدف القـائم بـالتفتيش أن يـضبط            : شرط ذلـك  . كلما جاز القبض جاز التفتيش     -

ـ                 ياء تتعلـق   األشياء المتعلقة بالجريمة التي قبض عليه بـشأنها وال يـسعى للبحـث عـن أش

 . بجريمة مختلفة

القبض على الطاعن والمحكوم عليـه اآلخـر التهامهمـا بجريمـة سـرقة وإحالـة المحقـق                   -

الطاعن لألدلة الجنائية وهو ضرب من تفتيشه بحثاً عن مخـدر ولـيس عـن شـيء يتعلـق                   

. انتهاء الحكم إلى صحة ذلـك التفتـيش ومـا أسـفر عنـه مـن دليـل                 . غير جائز . بالسرقة

  .ب تمييزهيعيبه ويوج

  )٢٣٠ص   المجلد الرابع عشر– القسم الخامس ٤/٥/٢٠٠٤ جزائي جلسة ١٥٥/٢٠٠٣ الطعن(

اعترافـه علـى    . تفتيش المتهم بناء على إذن وضـبطه محـرزاً أو حـائزاً لمـواد مخـدرة                -٨

. أثـره . شخص آخر لم يكن بمحل الحادث باعتباره مـصدر حـصوله علـى هـذا المخـدر                

  .ذا الشخص وتفتيشهلرجال الشرطة القبض على ه

  )٦٦١ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٣٠/١١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٦٤٧/٢٠٠٣ الطعن(

غيـر جـائز بـدون إذن مـن         . القبض على الشخص وتفتيشه أو تفتيش متعلقاتـه الشخـصية          -٩

سلطة التحقيق إال في الجرائم المشهودة والحاالت الواردة علـى سـبيل الحـصر فـي المـادة                  

 . ق اإلجراءات والمحاكمات الجزائية٥٧ إلى ٥٣مواد من  وال٤٣

مـشاهدتها  : حـاالت ذلـك   . تستوجب تحقق رجل الـشرطة مـن قيامهـا        . الجريمة المشهودة  -

 . بنفسه أو مشاهدة أثر من آثارها أو نتيجة من نتائجها بما يقطع بوقوعها

تحـري أمـره    يبيح لرجل الـشرطة فقـط       . توقف الطاعن بسيارته على جانب الطريق ظهراً       -

اكتشافه أنه في حالة غير طبيعية وسقوط قـرص منـه عرضـا أثنـاء إخـراج                 . وسبب توقفه 

قيامـه بـالقبض علـى الطـاعن        . ال يـوفر حالـة التلـبس      . اشتباهه بأنه مؤثراً عقلياً   . هويته

مـا بنـي علـى باطـل فهـو          : علـة ذلـك   . إجراء باطل ويبطل الدليل المستمد منه     . وتفتيشه

  .توجب تمييزه. م ذلكمخالفة الحك. باطل

  )٢٣٣ص   المجلد الرابع عشر– القسم الخامس ١٤/٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٤٤/٢٠٠٤ الطعن(

لرجل الشرطة القبض بدون إذن على كل من اتهم فـي جنايـة وقامـت علـى اتهامـه أدلـة                      -١٠

  .وفي حالة التلبس بجناية يجوز له تفتيش المتهم أو مسكنه. قوية

  )٦٥٦ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٣/٣/٢٠٠٦ جلسةجزائي  ٤٥٦/٢٠٠٥ الطعن(



 محاكمات جزائيةإجراءات و

- ٢٠١ -  

  .  حرمة الشخص تشمل جسمه ومالبسه وما يوجد معه من أمتعة-١١

حرمة المسكن تشمل كل مكان مسور أو محاط بـأي حـاجز مـستعمل أو معـد لالسـتعمال                    -

  . من قانون اإلجراءات٧٩، ٧٨المادتان . كمأوى

غير جـائز إال فـي األحـوال التـي          . وافقة صاحب الشأن  تفتيش األشياء ذات الحرمة دون م      -

  . نص عليها القانون وبالشروط المقررة فيه

األمر الصادر من النيابة العامـة بتفتـيش شـخص المـأذون بتفتيـشه ال ينـصرف بحـسب                    -

نصه والغرض منه إلى غير ما ُأذن بتفتيـشه إال إذا شـاهد القـائم بـالتفتيش عرضـاً أثنـاء                     

مة في إحدى حـاالت التلـبس أو مـا أسـفر عنـه التفتـيش مـن ضـبط                    التفتيش جريمة قائ  

  . ممنوعات تشكل جريمة

تفتيش مسكن المأذون بتفتيش شخـصه فقـط دون أن يـضبط بحوزتـه ممنوعـات وبغيـر                   -

قيام حالة من حاالت التلبس قانونـاً وتفتـيش مـسكنه رغـم ذلـك وضـبط مـواد مخـدرة                     

اسـتطالة الـبطالن إلـى      .  التفتـيش  إجراء باطل لتجـاوزه الغـرض مـن       . ومؤثرات عقلية 

الدليل المستمد منه وبطالن اعتراف الطاعن على متهم آخـر واعتـراف هـذا األخيـر علـى        

ثالث وما أسفر عنه من ضبط ممنوعات لـدى كـل منهمـا وكـذلك الـدليل المـستمد مـن                     

  . أقوال ضابط الواقعة

  .القاعدة في القانون أن ما بنى على باطل فهو باطل -

  )٤٧٣ص  ٣ ج ٣٤ مجلة القضاء والقانون س ٣/١٠/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٦٣٤/٢٠٠٥ الطعن(

  :تفتيش األنثى: اًثاني

  . من قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية٨٢المادة .  تفتيش األنثى-١

ويعـدم أي أثـر     . يبطلـه . خلو اإلذن بتفتيش األنثى من ندب امـرأة للقيـام بـذلك التفتـيش              -

  .على تنفيذهقانوني صحيح يمكن أن يترتب 

  )٥٣٤ص  ١ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٧/٣/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٣٩٨/٢٠٠٨ الطعن(

  :تفتيش حقيبة اليد: اًثالث

فـال يجـوز    . حرمة حقيبة اليد الخاصة مستمدة من اتصالها بـشخص صـاحبها أو حائزهـا              -١

جـراءات   ق اإل  ٧٩تفتيشها بدون موافقتـه إال طبقـاً للحـاالت المنـصوص عليهـا بالمـادة                



 محاكمات جزائيةإجراءات و

- ٢٠٢ -  

مثال لتسبيب سـائغ للـرد علـى الـدفع بـبطالن إجـراءات القـبض                . والمحاكمات الجزائية 

  .والتفتيش لشخص وحقيبة ومسكن الطاعن

  )٢٣٥ص   المجلد الرابع عشر– القسم الخامس ٢٥/٥/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٧٠٠/٢٠٠٥ الطعن(

  :تفتيش الرسائل المكتوبة أو البرقية: اًرابع

جائز للمحقق أو بـأمر منـه ألحـد مـأموري الـضبط             . سكنه أو رسائله   تفتيش الشخص أو م    -١

  . القضائي لضبط األشياء التي استعملت في الجريمة أو نتجت عنها أو تعلقت بها

  . كيفيتهما. تفتيش الشخص وتفتيش المسكن -

فحص األشياء لتبين كنهها وما إذا كانت استعملت في الجريمـة أو نتجـت عنهـا أو تعلقـت                    -

  . للقائم بالتفتيشجائز. بها

غيـر جـائز لغيـر      . فحص الرسائل المكتوبة البريدية أو البرقية أو االطالع على مـا فيهـا             -

له االستعانة برجال الـشرطة أو كاتـب التحقيـق أو أحـد المتـرجمين لفرزهـا أو                  . المحقق

  . علة ذلك. ترجمتها بحضوره أو تحت إشرافه

 والمرنـة المـضبوطة فـي حيـازة         احتواء أجهزة الحاسـب اآللـي واألقـراص المدمجـة          -

الطاعنين على موضـوعات عامـة وخطـب موجـودة علـى شـبكة المعلومـات الدوليـة                  

انتهاء الحكـم المطعـون فيـه إلـى صـحة           . وخلوها من ثمة رسائل مكتوبة بريدية أو برقية       

النعـي عليـه فـي هـذا        . إجراءات ضبط تلك األجهزة وفحـص مـا تحويـه مـن ملفـات             

  .غير صحيح. الخصوص

  )٥٢٣ص  ٣ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٧/٧/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٢٤/٢٠٠٨ طعنال(

  :تفتيش أجهزة الحاسب اآللي: اًخامس

جائز للمحقق أو بـأمر منـه ألحـد مـأموري الـضبط             .  تفتيش الشخص أو مسكنه أو رسائله      -١

  . القضائي لضبط األشياء التي استعملت في الجريمة أو نتجت عنها أو تعلقت بها

  . كيفيتهما. يش الشخص وتفتيش المسكنتفت -

فحص األشياء لتبين كنهها وما إذا كانت استعملت في الجريمـة أو نتجـت عنهـا أو تعلقـت                    -

  .جائز للقائم بالتفتيش. بها

غيـر جـائز لغيـر      . فحص الرسائل المكتوبة البريدية أو البرقية أو االطالع على مـا فيهـا             -



 محاكمات جزائيةإجراءات و

- ٢٠٣ -  

كاتـب التحقيـق أو أحـد المتـرجمين لفرزهـا أو            له االستعانة برجال الـشرطة أو       . المحقق

  . علة ذلك. ترجمتها بحضوره أو تحت إشرافه

احتواء أجهزة الحاسـب اآللـي واألقـراص المدمجـة والمرنـة المـضبوطة فـي حيـازة                   -

الطاعنين على موضـوعات عامـة وخطـب موجـودة علـى شـبكة المعلومـات الدوليـة                  

انتهاء الحكـم المطعـون فيـه إلـى صـحة           . وخلوها من ثمة رسائل مكتوبة بريدية أو برقية       

النعـي عليـه فـي هـذا        . إجراءات ضبط تلك األجهزة وفحـص مـا تحويـه مـن ملفـات             

  .غير صحيح. الخصوص

  )٥٢٣ص  ٣ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٧/٧/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٢٤/٢٠٠٨ الطعن(

  :تفتيش السيارات: اًسادس

  .شرط ذلك.  األشياء والحيواناترجل الشرطة تفتيش السيارات المعدة لنقلل -١

)٣١١ص  - سنوات ٧ مج ١٥/١/١٩٧٩ جزائي جلسة ١٥٠/١٩٧٨ الطعن(    

  .مثال. مؤدى ذلك. مستمدة من حرمة صاحبها. حرمة السيارة الخاصة -٢

  )٤٢٠ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٣٠/٦/١٩٩٧ جزائي جلسة ٩٤/١٩٩٦ الطعن(

إقـرار المـتهم   . جريمـة مـشهودة  . بس بالـشروع فـي الـسرقة   إثبات الحكم توافر حالة التل   -٣

للضابط بارتكاب وقائع مماثلة وحصول األخير علـى إذن بتفتـيش سـيارته وضـبط أشـياء                 

  .صحة إجراءات القبض والتفتيش. مفاده. متحصلة من الجرائم موضوع االتهام

  )٤٢٥ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٢٣/٣/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٦٧/١٩٩٧ الطعن(

تخلي الطاعن بإرادته عن المخدر الذي باعـه للمـصدر الـسري تقـوم بـه حالـة التلـبس                     -٤

بجناية إحرازه ويبيح لـضابط الواقعـة الـذي شـاهدها القـبض عليـه وتفتيـشه وتفتـيش                   

  .غير منتج. النعي ببطالن القبض والتفتيش لحصولهما قبل اإلذن بهما. سيارته

  )٦٥٢ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٨/٣/٢٠٠٣ جزائي جلسة ١٥٩/٢٠٠٢ الطعن(

مـستمدة مـن حرمـة مالكهـا أو      . حرمة السيارة ومتعلقـات الـشخص بمـا فيهـا حقائبـه            -٥

  . حائزها

رفـع الحرمـة عـن      : أثـره . استباحة حرمة الشخص قانوناً بثبوت الحق في القـبض عليـه           -

  . سيارته ومتعلقاته الشخصية بما فيها حقائبه



 إجراءات ومحاكمات جزائية

- ٢٠٤ -  

. أثـره .  عن متعلقاته الشخـصية طواعيـة واختيـاراً وإنكـار عالقتـه بهـا              تخلي الشخص  -

سقوط الحماية القانونية عنها وإباحة فتحها وتفتيشها من رجل الـشرطة لكـشف مكنـون مـا                 

  .مثال. علة ذلك. تستره

  )٤٢٩ص  ٢ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ٥/١/٢٠١٠ جزائي جلسة ٥٢/٢٠٠٩ الطعن(

غيـر جـائز إال ممـن شـرعت هـذه األوضـاع             . ل المستمد من التفتيش   الدفع ببطالن الدلي   -٦

  .القانونية لحمايته

ال يمـس   . تفتيش السيارة المملوكة للشركة التي يعمـل بهـا الطـاعن وليـست مملوكـة لـه                 -

  . حرية من الحريات المكفولة له

القيود الواردة على حق رجال الشرطة فـي إجـراء القـبض وتفتـيش الـسيارات ينـصرف                   -

إال في األحـوال االسـتثنائية التـي رسـمها القـانون مـا              . رات الخاصة بالطرق العامة   للسيا

  أثر ذلك. دامت في حيازة صاحبها

  )٤٦٦ص  ٢ ج ٣٨ مجلة القضاء والقانون س ١٥/٦/٢٠١٠ جزائي جلسة ٥٨٤/٢٠٠٩ الطعن(

  :القارب أو الطرادتفتيش : اًسابع

ال فـي األحـوال     إعـدم جـواز تفتيـشه       . القارب أو الطراد الخاص الذي في حيازة صاحبه        -١

تخلي صاحبه عنه بعد اسـتيقافه الستكـشاف أمـره وإزالـة            . والضوابط التي رسمها القانون   

العثور به على مخدر يشكل جريمـة تلـبس بهـا تجيـز             . جواز تفتيشه . أثره. دواعي الشبهة 

  .القبض والتفتيش

)٣٦٦ص   المجلد الثامن–ع القسم الراب ١٣/٦/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٤٣٤/١٩٩٩ الطعن(    

  :تفتيش المسكن: اًثامن

دخول المنازل وغيرها تعقباً لـشخص صـدر أمـر بـالقبض عليـه مـن الجهـة صـاحبة                     -١

  . ال يترتب عليه بطالن القبض على هذا الشخص.االختصاص

  )٦٠٣ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ٢٧/١٠/١٩٨٦ جزائي جلسة ٥٨/١٩٨٦ الطعن(

 التفتيش شرع للمحافظة على حرمة المكان فال يقبـل التمـسك بـه مـن غيـر                   الدفع ببطالن  -٢

  .حائزه ولو كان يستفيد منه

  )٢٣٤ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ٢٤/٤/١٩٨٩ جزائي جلسة ٣٢٤/١٩٨٨ الطعن(
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ـ انتقـال رجـل الـشرطة إ      . اعتراف المتهم فور القبض عليه على شخص آخـر         -٣ ى مكـان   ل

  ..إجراء صحيح. فتيشه وتفتيش مسكنه بإرشاد المتهماألخير والقبض عليه وت

  )٦٣٢ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٢٦/١٢/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٨٥/١٩٩٤ الطعن(

ال جدوى منه طالمـا اسـتند الحكـم إلـى اعترافـه             .  الدفع ببطالن تفتيش مسكن آخر للطاعن      -٤

  . في مسكنه األولأمام النيابة وإثبات الحكم لحيازته لكمية أخرى من المخدر

  )٢٠٤ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ١٦/١٠/١٩٩٥ جزائي جلسة ٧٨/١٩٩٥ الطعن(

  .غير الزم لصحته.  إجراء تفتيش مسكن المتهم في حضوره أو حضور أحد الجيران-٥

  )٢٠٧ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٢٤/٦/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٦٥/١٩٩٥ الطعن(

تجـاوز  . فتيش على ما تـضمنه مـن تفتـيش مـسكن معـين دون غيـره                بالت اإلذن  اقتصار -٦

  .أثره. حدود ذلك

شرط الرضاء بالتفتيش أن يكـون جـدياً وحاصـالً قبـل الـدخول وبعـدم العلـم بظـروف                     -

. تخلـف الرضـاء والـشروط المبينـه       . التفتيش وبأن من يريد إجراءه ال يملك ذلـك قانونـا          

  . الباطلاإلجراءنتيجة بطالن التفتيش وبطالن ما أسفر عنه . أثره

  .ال يعيبه. إبطال الحكم للتفتيش لعدم الرضاء به -

رشاد المتهم عن المسكن المـراد تفتيـشه ال يتحقـق بـه الرضـاء الـالزم لـصحة ذلـك                     إ -

  التفتيش

  )٢٠٨ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ١٤/١٠/١٩٩٦ جزائي جلسة ٤٦/١٩٩٦ الطعن(

  .صحتههرياً لمتهم التفتيش ليس شرطاً جو حضور ال-٧

  )٢٠٩ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ١٦/١٢/١٩٩٦ جزائي جلسة ١٨٠/١٩٩٦ الطعن(

  .غير مقبول.  النعي ببطالن تفتيش مسكن ال يخص الطاعن-٨

  )٤١٨ص   المجلد الرابع– القسم الرابع ١٦/٦/١٩٩٧ جزائي جلسة ٢١/١٩٩٧ الطعن(

  .ما يشترط فيه.  تفتيش المسكن أو اإلذن به-٩

  )٤٢٠ص   المجلد الرابع– القسم الرابع ١٦/٧/١٩٩٧ جزائي جلسة ٣١٧/١٩٩٦ الطعن(

  . حضور المأذون بتفتيشه إجراء التفتيش ليس شرطاً الزماً لصحته -١٠

حـصول تفتـيش    . مشاركة المأذون بتفتيشها لزوجها في المسكن وعدم منازعتهـا فـي ذلـك             -
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  .ال يعيبه. المسكن في غيبتها أو دون موافقة زوجها

  )٤١٢ص   المجلد الرابع– القسم الرابع ١٩/١/١٩٩٨ جزائي جلسة ٣٨/١٩٩٧ الطعن(

الدفع ببطالن التفتيش شرع للمحافظة على حرمة المكان فـال يقبـل التمـسك بـه مـن غيـر                     -١١

  .مثال. أساس ذلك. صاحبه ولو كان يستفيد منه

  )٤١٩ص  لرابع المجلد ا– القسم الرابع ١٦/٢/١٩٩٨ جزائي جلسة ٢٣٥/١٩٩٧ الطعن(

للمحكمـة التعويـل علـى الـدليل        . أثـر ذلـك   . حضور المتهم ليس الزماً لـصحة التفتـيش        -١٢

  . المستمد منه

انتهاء المحكمة إلى كفاية ضبط نقود المباحث مـع المخـدر بجيـب الطـاعن لحمـل قـضاء                    -

  .ال مصلحة للطاعن فيه. النعي بشأن التفتيش. الحكم باإلدانة

  )٤٢٠ص   المجلد الرابع– القسم الرابع ٢٣/٣/١٩٩٨  جلسةجزائي ٢٣٠/١٩٩٧ الطعن(

. االسـتثناء . وجـوب حـصوله نهـاراً وبعـد االسـتئذان ممـن يـشغلونها             . تفتيش المساكن  -١٣

  .جواز الدخول ليالً وبال إذن ويعتبر الدخول صحيحاً. أثر ذلك. الجريمة المشهودة

  )٤١٥ص  المجلد الرابع – القسم الرابع ١٥/٦/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٦/١٩٩٦ الطعن(

حـضور المحقـق مـصدر اإلذن واقعـة         . لرجل الشرطة تنفيذ إذن التفتيش بمـسكن المـتهم         -١٤

  .ليس بالزم. التفتيش

  )٤٢٣ص   المجلد الرابع– القسم الرابع ١/٦/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣٩٩/١٩٩٨ الطعن(

ـ  : شرط صـحته  . التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن به        -١٥ ون رجـل الـشرطة قـد       أن يك

علم من تحرياته واستدالله أن جريمة معينـة قـد وقعـت مـن شـخص معـين وأن يكـون                     

هناك من الدالئل واألمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هـذا الـشخص بقـدر مـا يبـرر                  

  . التعرض لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة

غيـر  . بحاث التـي يؤسـس عليهـا اإلذن بـالتفتيش         تولي رجل الشرطة بنفسه التحريات واأل      -

  . له االستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين. واجب

موضـوعي لـسلطة التحقيـق تحـت        . تقدير جدية التحريات وكفايتها إلصدار األمر بالتفتيش       -

ار هـذا   إشراف محكمة الموضوع وال يجوز مجادلتها في اقتناعهـا بتـوافر مـسوغات إصـد              

  .األمر أمام محكمة التمييز

  )٤٢٢ص   المجلد الرابع– القسم الرابع ٢٤/١٠/٢٠٠٠ جزائي جلسة ١٨/٢٠٠٠ الطعن(
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  .مثال. الجريمة المشهودة وحاالت االستعجال: حاالته. تفتيش المساكن ليالً -١٦

  )٤٢٢ص   المجلد الرابع– القسم الرابع ٢٢/١/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٠٧/٢٠٠٠ الطعن(

  )١٦٩ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٤/٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٢٦/٢٠٠٤ لطعناو(

حق رجل الشرطة أن يقوم بتفتيش المتهم أو مـسكنه إذا شـهد ارتكـاب الجريمـة أو حـضر                     -١٧

 . إجراءات ومحاكمات جزائية٤٣المادة . إلى محل الحادث والجريمة ال تزال مشهودة

لمسكن تـم بعـد قيـام الـضابط بـضبط الطـاعن بعـد تمـام                 انتهاء الحكم إلى أن تفتيش ا      -

المحاولة الشرائية التي أجراها معه المـصدر الـسري علـى مـرأى منـه وبعـد أن سـلمه                    

المصدر السري لفافة المخدر التي باعها له الطـاعن وتفحـصها الـضابط فتبـين لـه أنهـا                   

لـه تفتـيش الـشقة      تحتوى على مخدر الهيروين فباتت الجريمة مشهودة للضابط ممـا يتـيح             

سـائغ ويجـزئ    . التي قرر الطاعن للضابط أنه يحتفظ فيها بكمية أخـرى مـن ذات المخـدر              

 .غير مجد. تعييب الحكم لهذا الرد. في الرد على الدفع ببطالن تفتيش المسكن

  )٦٥٣ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٦/٦/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٢٤٠/٢٠٠٢ الطعن(

جـواز أن يكـون لـيالً فـي حالـة الجريمـة             .  وجـوب أن يكـون نهـاراً       .تفتيش المساكن  -١٨

ال . تقدير ذلك لرجـل الـشرطة تحـت رقابـة محكمـة الموضـوع           . المشهودة أو االستعجال  

  .يشترط حضور المتهم تفتيش مسكنه

  )٦٦٧ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٣٠/١١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ١٠٠/٢٠٠٤ الطعن(

لقبض بدون إذن على من اتهم في جناية وقامـت علـى اتهامـه أدلـة قويـة                  لرجل الشرطة ا   -١٩

 .وتفتيشه وتفتيش مسكنه في حالة التلبس بالجريمة جناية كانت أو جنحة

  .التلبس حالة تالزم الجريمة ذاتها ال شخص مرتكبها -

  )٢٢٩ص   المجلد الرابع عشر– القسم الخامس ١٤/٣/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٤٥٦/٢٠٠٥ الطعن(

  . حرمة الشخص تشمل جسمه ومالبسه وما يوجد معه من أمتعة -٢٠

حرمة المسكن تشمل كل مكان مسور أو محاط بـأي حـاجز مـستعمل أو معـد لالسـتعمال                    -

  .  من قانون اإلجراءات٧٩، ٧٨المادتان . كمأوى

غير جـائز إال فـي األحـوال التـي          . تفتيش األشياء ذات الحرمة دون موافقة صاحب الشأن        -

  . قانون وبالشروط المقررة فيهنص عليها ال

األمر الصادر من النيابة العامـة بتفتـيش شـخص المـأذون بتفتيـشه ال ينـصرف بحـسب                    -

نصه والغرض منه إلى غير ما ُأذن بتفتيـشه إال إذا شـاهد القـائم بـالتفتيش عرضـاً أثنـاء                     
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التفتيش جريمة قائمة في إحدى حـاالت التلـبس أو مـا أسـفر عنـه التفتـيش مـن ضـبط                      

  . عات تشكل جريمةممنو

تفتيش مسكن المأذون بتفتيش شخـصه فقـط دون أن يـضبط بحوزتـه ممنوعـات وبغيـر                   -

قيام حالة من حاالت التلبس قانونـاً وتفتـيش مـسكنه رغـم ذلـك وضـبط مـواد مخـدرة                     

اسـتطالة الـبطالن إلـى      . إجراء باطل لتجـاوزه الغـرض مـن التفتـيش         . ومؤثرات عقلية 

تراف الطاعن على متهم آخـر واعتـراف هـذا األخيـر علـى      الدليل المستمد منه وبطالن اع  

ثالث وما أسفر عنه من ضبط ممنوعات لـدى كـل منهمـا وكـذلك الـدليل المـستمد مـن                     

  . أقوال ضابط الواقعة

. مخالفـة الحكـم المطعـون فيـه ذلـك         . القاعدة في القانون أن ما بنى على باطل فهو باطل          -

 . يوجب تمييزهخطأ في تطبيق القانون وفساد في االستدالل

  )٤٧٣ص  ٣ ج ٣٤ مجلة القضاء والقانون س ٣/١٠/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٦٣٤/٢٠٠٥ الطعن(

اسـتثناء تفتيـشها لـيالً إذا كانـت الجريمـة مـشهودة أو              .  وجوب تفتيش المـساكن نهـاراً      -٢١

 مـن قـانون اإلجـراءات والمحاكمـات         ٨٥المـادة   . استدعي ذلـك ظـروف االسـتعجال      

غير سديد بـبطالن تفتـيش المـسكن لكونـه تـم لـيالً حـسبما قـدره                  مثال لنعي   . الجزائية

  .المأذون له بالتفتيش وأقره المحقق

  )٥٠٦ص  ٢ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ١٧/٤/٢٠٠٧ جزائي جلسة ٥٣٧/٢٠٠٦ الطعن(

 مـن قـانون     ٧٩،  ٧٨ مـن الدسـتور والمادتـان        ٣٨المـادة   .  المشرع كفل حرمة المـسكن     -٢٢

 . ات الجزائيةاإلجراءات والمحاكم

دخول المنازل لتفتيشها في غير األحوال التي يعينها القـانون وبالكيفيـة المنـصوص عليهـا                 -

 مـن قـانون اإلجـراءات والمحاكمـات         ٨٠،  ٤٤،  ٤٣المـواد   . فيه علـى سـبيل الحـصر      

الجزائية وهي حاالت التلبس أو صدور إذن مكتـوب مـن النيابـة العامـة أو فـي الحـاالت                    

تيش الشخص أو مـسكنه تبعـاً لحـاالت القـبض التـي أجازهـا القـانون                 التي يأتي فيها تف   

  . وتقتضي ظروف الحال إجراؤه أو برضاء أصحابه

ال يعـد مـن     . بالغ الزوجة لرجل الشرطة عن ارتكاب الـزوج جريمتـي الزنـا والمواقعـة              -

قبيل األدلة القوية على ارتكاب الجناية الذي يعتد بـه إلجـازة القـبض دون إذن مـن سـلطة                    

  .إجراء باطل: ما يترتب على ذلك. لتحقيقا

  )٥٣٧ص  ٢ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٢٤/٤/٢٠٠٧ جزائي جلسة ٣٣٤/٢٠٠٦ الطعن(
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  :تفتيش الحديقة: اًتاسع

حـق لرجـال    . القبض بدون إذن على من اتهم في جناية وقامت علـى اتهامـه أدلـة قويـة                 -١

 . إجراءات ومحاكمات جزائية٥٤المادة . الشرطة

بداءة لرجل الـشرطة علـى أن يكـون خاضـعاً لرقابـة      . دير قوة الدليل للقبض على المتهم  تق -

  .محكمة الموضوع

إبالغ الشرطة أن الطاعن أطلق األعيرة النارية على المبلغ مـن سـالح نـاري إرهابـاً لـه                    -

أثناء وجوده في مسكنه وضبط عدد إحدى وعـشرون طلقـة فارغـة خلـف مـسكن المبلـغ                   

كاٍف العتبـار ذلـك مـن األدلـة المقدمـة التـي             . ضابط بارتكابه الواقعة  وإقرار الطاعن لل  

. يتحقق بها مراد الشارع  من تخويل رجـل الـشرطة حـق القـبض والتفتـيش بـدون إذن                   

  .صحيح. رفض المحكمة الدفع ببطالن القبض وتفتيش حديقة المسكن

  )٢٢٨ص  بع عشر المجلد الرا– القسم الخامس ٢٨/١٠/٢٠٠٣ جزائي جلسة ١٧٦/٢٠٠٢ الطعن(

  :تفتيش الجاخور: اًعاشر

حرمـة المـسكن تـشمل كـل        . حرمة الشخص تحمي جسمه ومالبسه وما معه مـن أمتعـة           -١

  .مكان مسور أو محاط بأي حاجز مستعمل أو معد لالستعمال كمأوى

غير جائز إال بموافقة صاحب الـشأن أو وفقـاً لألحـوال التـي              . تفتيش األشياء ذات الحرمة    -

  .  من قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية٧٩، ٧٨المادتان . قانوننص عليها ال

األمر الصادر من النيابة العامة بإجراء تفتيش لغـرض معـين ال ينـصرف بحـسب نـصه                   -

إذا شـاهد القـائم بـالتفتيش عرضـاً         : االسـتثناء . والغرض منه إلى غير مـا ُأذن بتفتيـشه        

لتفتـيش عـن ضـبط ممنوعـات تـشكل          جريمة قائمة في إحدى حاالت التلـبس أو أسـفر ا          

  . جريمة قانوناً

. ماهيتـه . الجاخور حسبما عرفه قرار الهيئة العامـة لـشئون الزراعـة والثـروة الـسمكية               -

حرمتـه مـن حرمـة الـشخص        . عدم جواز استغالله في غير الغرض المخـصص ألجلـه         

. مؤدى ذلك أنه ال يتطلـب الـنص علـى تفتيـشه صـراحة بـإذن التفتـيش                 . المخصص له 

أثـر  . إلحاق مكان به مسور أو محاط بـأي حـاجز مـستعمل أو معـد لالسـتعمال كمـأوى            

  .  من قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية٧٨المادة . له حرمة المسكن: ذلك

ال ينال من بطالن تفتيش خيمة الطاعن الملحقـة والمخصـصة كمـأوى لحـارس الجـاخور                  -
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  .علة وأثر ذلك. ضبط ممنوعات تشكل جريمة بأمتعة الحارس

  )٦٤٣ص  ٢ ج ٣٥ مجلة القضاء والقانون س ٥/٦/٢٠٠٧ جزائي جلسة ٤٤٣/٢٠٠٦ الطعن(

  :تفتيش مقر العمل: إحدى عاشر

  .على األشخاص والمساكن بغير مبرر من القانونالتفتيش المحظور هو الذي يقع  -١

صـدور أمـر مـن      . مكان العمل حرمته مستمدة من اتصاله بـشخص صـاحبه أو مـسكنه             -

  .شموله بالضرورة ما يكون متصالً به ومقر العمل. النيابة العامة بتفتيش أيهما

  )٦٧٤ ص  المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢١/١٢/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٧٨/٢٠٠٣ الطعن(

  )٥٣٩ص  ١ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٧/٣/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٤٠١/٢٠٠٨ الطعنو( 

  :تفتيش المحل: ثاني عاشر

ال يقبـل الـدفع بـبطالن       .  شـرع للمحافظـة علـى المكـان        إنماالدفع ببطالن تفتيش المحل      -١

  .التفتيش من غير حائزه

  )٢٠١ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٢٠/٦/١٩٩٤ جزائي جلسة ٣٢/١٩٩٤ الطعن(

  .مثال. ما يكفي للرد عليه. الدفع ببطالن تفتيش محل تجارة المتهم -٢

  .ال يعيبه. استطراد الحكم إلى وصف المحل -

  .ال يقبل إثارته ألول مرة أمام محكمة التمييز. نعي الطاعن بأن المحل مجرد مخزن -

  )٢٠٨ص  مجلد الرابع ال– القسم الثالث ٢/١٢/١٩٩٦ جزائي جلسة ١١/١٩٩٦ الطعن(

ال يعيبـه طالمـا أخـذ بـاالعتراف         . التفات الحكم عن الرد على الدفع ببطالن تفتيش المتجر         -٣

  .كدليل مستقل عن التفتيش

  .مفاد ذلك. اتصال حرمة المتجر بشخص صاحبه أو مسكنه -

  .مثال. ال يعيبه. عدم رد الحكم عليه. الدفاع القانوني الظاهر البطالن -

  )٤١٧ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٢٤/١١/١٩٩٧ جزائي جلسة ٢٥/١٩٩٧ الطعن(

  :تفتيش السجون: ثالث عاشر

  . حاالته. القبض المخول لرجل الشرطة بدون أمر -١



 إجراءات ومحاكمات جزائية

- ٢١١ -  

مجرد تحدث المتهم بطريقة غير طبيعية لـيس دلـيالً علـى جديـة االتهـام بـإحراز مـادة                     -

  . يقع باطالً. القبض عليه وتفتيشه. مخدرة أو جناية أخرى

ليست من الحاالت التـي تجيـز لرجـل الـشرطة           . السجين الذي ينفذ عقوبة محكوم عليه بها       -

  .يعيبه. مخالفة الحكم ذلك. ورود تلك الحاالت على سبيل الحصر. تفتيشه

  )٤١٣ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٢٢/٦/١٩٩٨ جزائي جلسة ٢٢/١٩٩٧ الطعن(

.  بتنظـيم الـسجون  ٢٦/١٩٦٢ق. اقـه وأساسـه  نط. تفتيش المسجون عنـد دخولـه الـسجن       -٢

خلوه من نص يبيح تفتيش المـسجون بعـد دخولـه الـسجن وفـي غيـر األحـوال وطبقـاً                     

لألحكام العامة في قانون اإلجراءات الجزائيـة التـي ال تجيـز القـبض والتفتـيش إال عنـد                   

 إلـى   مثـال بـشأن انتهـاء الحكـم       . قيام حالة التلبس والحاالت المحددة على سبيل الحـصر        

  .عدم مشروعية تفتيش المسجون النتفاء حالة التلبس

  )٣٦٤ص   المجلد الثامن– القسم الرابع ٢٢/٦/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣٧١/١٩٩٨ الطعن(

 بتنظـيم   ١٩٦٢ لـسنة    ٢٦ق. أسـاس ذلـك   . وجوب تفتيش المسجون عنـد دخولـه الـسجن         -٣

  . السجون

 فـي حالـة التلـبس والحـاالت         جواز القبض والتفتيش لرجل الشرطة بغير إذن ال يكـون إال           -

  . ج.أ.٥٧ إلى ٥٣ والمواد من ٤٣الواردة على سبيل الحصر في المادة 

ال : أثـره . يبطلـه . قيام ضابط السجن بتفتيش المتهم في غير الحـاالت الجـائز فيهـا ذلـك               -

  . يصح التعويل على الدليل المستمد منه أو من أقوال من أجراه

 مـن   ٣١لـسجون المنـصوص علـيهم فـي المـادة           إضفاء صفة المحقق على جميع ضباط ا       -

وقـصرها علـى    . ج.أ .٩ مقيدة بما جـاء فـي المـادة          ١٩٧٦ لسنة   ٢٥قرار وزير الداخلية    

  . مواد الجنح دون الجنايات

  .يعيبه. تعويل الحكم على أقوال الضابط رغم بطالن اإلجراء الذي باشره -

  )٤١٤ص  لمجلد السابع ا– القسم الرابع ١٢/١/١٩٩٩ جزائي جلسة ٢٢٥/١٩٩٨ الطعن(

اقتـصاره  . علـة ذلـك   . غيـر جـائز   . تفتيش المسجون في غير الحاالت التي بينها القـانون         -٤

أسـاس  . على حالة دخوله السجن واالطالع على كـل مراسـلة تـصدر منـه أو تـرد إليـه                  

  . قانون تنظيم السجون٤٢، ٢٢المادتان . ذلك

  )٤١٤ص   المجلد السابع–رابع  القسم ال١٩/٤/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣٦٢/١٩٩٨ الطعن(
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لرئيس السجن أو من ينوب عنه أو الـضابط المـشرف علـى الزيـارة تفتـيش أي شـخص                     -٥

. أو زائر يشتبه فيه عند دخول السجن أو خروجه منـه أو ألي وسـيلة نقـل تـدخل الـسجن                    

  .  بشأن الالئحة الداخلية للسجون١٩٧٦ لسنة ٢٥ قرار وزير الداخلية رقم ٣/١المادة 

 الطاعن ببطالن تفتيـشه لمجـرد االشـتباه ومجـاوزة الغـرض مـن تفتـيش العـاملين                   دفع -

. ال يعيبـه  . التفات الحكـم عـن الـرد عليـه        . دفاع ظاهر البطالن  . بالسجن عند دخولهم إليه   

  .مثال بشأن تفتيش أحد العاملين بالسجن

  )٥٤٤ص  ٢ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢٩/٤/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٦٨٦/٢٠٠٧ الطعن(

  : التفتيش بغير إذن-٤

 حق رجال الشرطة في القبض بدون إذن على كـل مـن اتهـم فـي جنايـة وقامـت علـى                       -١

. اتهامه أدلة قوية وحقهم في تفتيش شخص المـتهم أو سـكنه فـي حالـة التلـبس بالجريمـة                   

  .مثال

  )٢٣٤ص  الرابع المجلد – القسم الثاني ٢٤/٤/١٩٨٩ جزائي جلسة ٤٢٣/١٩٨٨ الطعن(

  )٢٣٧ص  الرابع المجلد – القسم الثاني ٢/٤/١٩٩٠ جزائي جلسة ١٤/١٩٩٠ نالطعو(

  )٤١٠ص  السابع المجلد – الرابع القسم ١٩/٦/٢٠٠١ جزائي جلسة ٨٤/٢٠٠١ الطعنو(

انتقـال رجـل    .  اعتراف المتهم فور القبض عليه على شخص آخر لم يكـن بمحـل الحـادث               -٢

  .مثال. حإجراء صحي. الشرطة إليه والقبض عليه وتفتيشه

  )٢٣٥ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ١٦/١٠/١٩٨٩ جزائي جلسة ٢٠٤/١٩٨٩ الطعن(

  )٢٠٣ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٢٦/١٢/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٨٥/١٩٩٤ الطعنو(

  )٤١٢ص   المجلد السابع– القسم الرابع ١٨/٥/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١٥/٢٠٠١ الطعنو(

  )٦٥١ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٥/٣/٢٠٠٢ سةجزائي جل ٧٤٠/٢٠٠١ الطعنو(

  )٦٥٤ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٤/٥/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٥٢٢/٢٠٠٣ الطعنو(

 أدلـة   اتهامـه  حق الشرطة في القبض بغير إذن على كل من اتهم في جنايـة وقامـت علـى                   -٣

  .مثال. قوية

 .مثال. لبس بالجريمةحق الشرطة في تفتيش المتهم في حالة الت -

  )٢٣٦ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ١٦/١١/١٩٨٩ جزائي جلسة ٢٠٢/١٩٨٩ الطعن(

  )٢٠١ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ١٣/٦/١٩٩٤ جزائي جلسة ٩٣/١٩٩٣ الطعنو(



 إجراءات ومحاكمات جزائية

- ٢١٣ -  

بـداءة  . تقـديرها . ه القرائن الدالة على اشتراك ومساعدة من يتواجـد مـع المـأذون بتفتيـش              -٣

  .شرطة تحت رقابة محكمة الموضوعلرجل ال

  )٢٣٦ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ٢٠/١١/١٩٨٩ جزائي جلسة ٢٥٦/١٩٨٩ الطعن(

تقدير الظروف التي تؤدى إلـى اعتبـار الجريمـة مـشهودة تخـول رجـل الـشرطة حـق               -٤

  .من سلطة محكمة الموضوع. العامة  النيابةإذنالقبض والتفتيش دون 

  )٢٠٢ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٢٤/١٠/١٩٩٤ ئي جلسةجزا ١١٦/١٩٩٤ الطعن(

  .ما هيته. التلبس -٥

  .حاالته.  لرجال الشرطةإذنالقبض بدون  -

  .من سلطة محكمة الموضوع.  على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بهااألدلةتقدير  -

  )٢٠٢ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٢٨/١١/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٦٣/١٩٩٤ الطعن(

  )٦٥١ص  الثاني عشر المجلد – القسم الخامس ٨/١٠/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٧٤٦/٢٠٠١ الطعنو(

تتبـع الـضابط    . اعتراف المتهم فور القبض عليه على آخر بأنه مصدر المخـدر المـضبوط             -٦

  .إجراء صحيح. لهذا الشخص والقبض عليه وتفتيشه

  )٢٠٤ص  مجلد الرابع ال– القسم الثالث ٢٦/٦/١٩٩٥ جزائي جلسة ٥٨/١٩٩٥ الطعن(

  .جواز االستناد إلى الدليل المستمد منه. أثره. الرضاء غير المشوب إلجراء التفتيش -٧

  .شرط ذلك. موضوعي. ستخالص الرضاء بالتفتيشا -

  )٢٠٤ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٢٠/١١/١٩٩٥ جزائي جلسة ٥٦/١٩٩٥ الطعن(

 إجـراء جزائـي ضـد عـضو         ي أو الحـبس أو أ     جواز إجراء التحقيق أو التفتيش أو القبض       -٨

  . مثال.ساسهأ.  في حالة الجرم المشهوداألمةمجلس 

  .الدفع بالجهل بالقانون ال يمنع من توافر القصد الجنائي -

  . بدون ترخيص قصد عامناريالقصد الجنائي في جريمة إحراز سالح  -

  )٢٠٥ص  ابع المجلد الر– القسم الثالث ٥/٢/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٦٤/١٩٩٥ الطعن(

 وتفتيـشه   األخيـر صـحة القـبض علـى       . اعتراف متهم على آخر لم يكن بمكـان الحـادث          -٩

  .وتفتيش مسكنه

  )٢٠٦ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ١٥/٣/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٦٨/١٩٩٥ الطعن(
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مفتشو الجمارك لهم حق تفتـيش األمـاكن واألشـخاص والبـضائع ووسـائل النقـل داخـل                   -١٠

جمركية متى قامت لديهم دواعي الشك فـي البـضائع واألمتعـة ومظنـة التهريـب                المنطقة ال 

صحة االستدالل بالـدليل الـذي يكـشف عنـه التفتـيش            . جدون بداخل تلك المناطق   اوتفيمن ي 

  .أساس ذلك. في كشف جريمة غير جمركية أمام المحاكم

  )٤١١ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٧/٤/١٩٩٧ جزائي جلسة ٥٨/١٩٩٦ الطعن(

  )٦٥٤ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٥/١٠/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٦١/٢٠٠٤ الطعنو(

مـا  . حالة التلبس التي تسوغ لرجـل الـشرطة القـبض علـى المـتهم وتفتيـشه بغيـر إذن                   -١١

  .مثال ال تتوافر فيه شروط قيام حالة التلبس. يشترط لها

  )٤١١ص   المجلد السابع–لرابع  القسم ا٧/٤/١٩٩٧ جزائي جلسة ٢٠٤/١٩٩٦ الطعن(

أثـر  . رعاية حرمة المـسكن أو الحريـة الشخـصية        . القصد منها . القيود الموضوعة للتفتيش   -١٢

  .ذلك في خصوص النزول عنها أو قبول التفتيش

  )٤١٥ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٤/٥/١٩٩٩ جزائي جلسة ٤٤٧/١٩٩٨ الطعن(

. لى من اتهم في جناية وقامـت أدلـة قويـة علـى اتهامـه              لرجل الشرطة القبض بدون إذن ع      -١٣

أسـاس  . كما أن له في حالة التلبس القـبض علـى المـتهم وتفتيـشه             . ج.أ.٥٤م  . أساس ذلك 

  . ج.أ .٤٣م . ذلك

القـبض  . إثبات الحكم أن مـن صـدر اإلذن بتفتيـشه قـد دل علـى مكـان المـضبوطات                   -

  . صحيح.والتفتيش الذي وقع على من بحوزتهم تلك المضبوطات

  )٤١٥ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٢٥/١/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٩٥/١٩٩٩ الطعن(

تفتيش شخص المتهم بمعرفة المأذون له به وعرضـه علـى األدلـة الجنائيـة ألخـذ عينـة                    -١٤

اعتنـاق الحكـم هـذا النظـر        . بوله لتحليلها ال يعدو تعرضاً بالقدر الذي يبيحه إذن التفتـيش          

  .الطاعن في هذا الخصوص صحيحلدى إطراحه دفاع 

  )٤١٥ص   المجلد السابع– القسم الرابع ١٤/٣/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٢٧٥/١٩٩٩ الطعن(

صـحة التفتـيش الـذي يجريـه مـأمور          . أثـره . ج. أ ٥٤صحة القبض وفقاً لـنص المـادة         -١٥

  .مثال. الضبط

  )٤١٦ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٤/٤/١٩٩٩ جزائي جلسة ٢٣٥/١٩٩٩ الطعن(
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حالـة  . االسـتثناء . ال يجـوز  . تفتيش الشخص ومتعلقاته بغير إذن مـن الـسلطة المختـصة           -١٦

  .  من قانون اإلجراءات٥٧ إلى ٥٣، ٤٣التلبس وما ورد على سبيل الحصر في المواد 

تحقـق رجـل الـشرطة مـن قيـام الجريمـة بمـشاهدتها بنفـسه أو                 . شرطها. حالة التلبس  -

  .ن وقوعهامشاهدة أثر من آثارها ينبئ ع

  )٤١٧ص   المجلد السابع– القسم الرابع ١٩/٦/٢٠٠١ جزائي جلسة ٤٠/٢٠٠١ الطعن(

مــشاهدة ضــابط الواقعــة المتهمــين يتــسللون بطــراد داخــل الميــاه اإلقليميــة الكويتيــة  -١٧

يبـيح  . ومحاولتهم الهرب عند مشاهدتهم لطراد الدوريـة وعـدم امتثـالهم لألمـر بـالوقوف              

. يبـيح القـبض والتفتـيش     . قيام أحدهم بـشهر سـالحه للمقاومـة       . أمرهماستيقافهم الستكناه   

صـحة إجـراءات القـبض والتفتـيش ومـا          : أثره. العثور على مواد مخدرة وسالح وذخيرة     

  .أساس وعلة ذلك. أسفر عنها

  )٦٦٦ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٥/٦/٢٠٠١ جزائي جلسة ٦٨٣/٢٠٠١ الطعن(

رتكب الجريمة وتبيان أن الطاعن هـو مرتكبهـا وإقـرار األخيـر بعـد               تحري الضابط عن م    -١٨

كاٍف لتوافر األدلة القوية لرجل الشرطة حـق القـبض والتفتـيش عليـه بـدون          . ضبطه بذلك 

النعـي فـي    . صـحيح . تسويغ المحكمة ذلك ورفض الدفع بـبطالن القـبض والتفتـيش          . أمر

  .غير سديد. هذا الخصوص

  )٦٥٢ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٤/٢/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٩٧/٢٠٠١ الطعن(

اليجوز إال في حالة التلبس أو بـإذن مـن النيابـة العامـة أو إحـدى                 . أي قيد على الحرية الشخصية     -١٩

 قـانون اإلجـراءات     ٥٧ إلـى    ٥٣، ومـن  ٤٣المـواد   . الحاالت المنصوص عليهـا فـي القـانون       

  . والمحاكمات الجزائية

ال يـوفر حالـة مـن المظـاهر         . لواقعة بتعاطيه المخدرات مع الطـاعن     إقرار المتهم لضابط ا    -

الخارجية على االتهام بجناية أو تـوافر حالـة مـن حـاالت التلـبس التـي تبـيح القـبض                     

بطالن في اإلجراءات اسـتطال إلـى الـدليل المـستمد مـن             . مخالفة ذلك . والتفتيش بغير إذن  

  .فهو باطلأن ما بنى على باطل : علة ذلك. تلك اإلجراءات

  )٦٥٧ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٩/١٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ١٧٩/٢٠٠٦ الطعن(

 على من اتهم في جناية وقامـت علـى اتهامـه أدلـة              -دون أمر -لرجل الشرطة حق القبض      -٢٠

  . قوية

. غيـر مجـد   . الدفع ببطالن القبض بعد انتهاء سـريان اإلذن الـصادر مـن النيابـة العامـة                -
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  .قد تم قانوناًمادام 

  )٦٥٨ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٦/١٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٤٨٧/٢٠٠٥ الطعن(

  

  :)الباطل(التفتيش المحظور  -٥

   .ماهيته. التفتيش الذي يحرمه القانون -١

دخول المنازل وغيرها تعقباً لـشخص صـدر أمـر بـالقبض عليـه مـن الجهـة صـاحبة                     -

  .الن القبض على هذا الشخصال يترتب عليه بط. االختصاص

  )٢٣٣ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ٢٧/١٠/١٩٨٦ جزائي جلسة ٥٨/١٩٨٦ الطعن(

مجرد ركوب المتهم األول مـع المـستأنف فـي سـيارة األخيـر وانتظـاره لـه ومـشاهدة                     -٢

المستأنف في حالة عدم اتزان أو التلعـثم فـي الحـديث أو احمـرار العينـين أو فـي حالـة                      

هـذه األمـور    . علـة ذلـك   . ال تجيز للضابط القبض عليـه وتفتـيش سـيارته         . عيةغير طبي 

أال : شـرط ذلـك   . والحالة التي شوهد عليها تبيح للـضابط اسـتيقافه لتحـري حقيقـة أمـره              

. تتضمن إجراءاته تعرضاً مادياً للمتحرى عنـه ينطـوي علـى مـساس بحريتـه الشخـصية                

ـ . قيام الضابط بالقبض على المـستأنف وتفتيـشه        . اطلين ويبطـل الـدليل المـستمد منهمـا        ب

وجوب استبعاد شـهادة هـذا الـضابط وتقريـري األدلـة الجنائيـة بفحـص المـضبوطات                  

  .علة ذلك. وتحليل عينة بول المستأنف بعد إنكاره ما نسب إليه بالتحقيقات

  )٦٦٠ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١١/٣/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٧٠/٢٠٠٢ الطعن(

 الشخص أو مسكنه أو رسـائله لـضبط األشـياء التـي اسـتعملت فـي الجريمـة أو                    تفتيش -٣

نتجت عنها أو تعلقت بها متى استلزمت ذلك ضرورة التحقيـق ولـم توجـد وسـيلة أخـرى                   

 .  ق اإلجراءات والمحاكمات الجزائية٨٠المادة . جائز للمحقق. للحصول عليها

ـ    : شرط ذلـك  . كلما جاز القبض جاز التفتيش     - دف القـائم بـالتفتيش أن يـضبط        أن يكـون ه

األشياء المتعلقة بالجريمة التي قبض عليه بـشأنها وال يـسعى للبحـث عـن أشـياء تتعلـق                   

 . بجريمة مختلفة

القبض على الطاعن والمحكوم عليـه اآلخـر التهامهمـا بجريمـة سـرقة وإحالـة المحقـق                   -

شـيء يتعلـق    الطاعن لألدلة الجنائية وهو ضرب من تفتيشه بحثاً عن مخـدر ولـيس عـن                

. انتهاء الحكم إلى صحة ذلـك التفتـيش ومـا أسـفر عنـه مـن دليـل                 . غير جائز . بالسرقة
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  . تمييزهويوجبيعيبه 

  )٦٦١ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٤/٥/٢٠٠٤ جزائي جلسة ١٥٥/٢٠٠٣ الطعن(

همـين  إرسـال المحقـق المت    . ال يبـيح تفتيـشه    . مجرد مشاهدة المتهم في حالة غير طبيعيـة        -٤

ن لمواد مخـدرة مـن عدمـه وهـو ضـرب مـن              ي متعاطي الألدلة الجنائية للبحث عما إذا كان     

تعويـل الحكـم    . استطالة هذا الـبطالن إلـى الـدليل المـستمد منـه           . إجراء باطل . التفتيش

المستأنف على هذا الدليل الباطل والمستمد من ذلـك التفتـيش وخلـو األوراق مـن أي أدلـة                   

  .لقضاء بإلغائه وبراءة المتهمينيوجب ا. أخرى قبلهما

  )٦٧٣ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٤/٥/٢٠٠٤ جزائي جلسة ١٥٥/٢٠٠٣ الطعن(

ال تتـوافر بـه جريمـة متلـبس بهـا أو إحـدى              . مجرد مشاهدة المتهم في حالة غير طبيعية       -٥

. ذلـك مـؤدى   . الحاالت التي نص عليها القانون التي تبـيح القـبض والتفتـيش بـدون إذن              

قـضاء الحكـم المطعـون فيـه ببـراءة المـتهم لـبطالن القـبض                . بطالن القبض والتفتيش  

 . مثال. صحيح. والتفتيش وانتفاء الحصول على إذن من النيابة العامة بهما

ال يضير العدالـة بقـدر مـا يـضيرها االفتئـات علـى حريـات                . إفالت مجرم من العقاب    -

  .الناس والقبض عليهم بدون حق

  )٦٦١ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٩/١٠/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٦٣٩/٢٠٠٣ الطعن(

 . ماهيته. التفتيش المحظور -٦

شـموله بالـضرورة    . صدور أمر من النيابة العامة بتفتيش أي مـن األشـخاص والمـساكن             -

  .ما يكون متصالً به كمقر العمل والسيارة

  )٦٧٤ص   المجلد الثاني عشر–امس  القسم الخ٢١/١٢/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٧٨/٢٠٠٣ الطعن(

ال . مشاهدة رجل الشرطة الطاعن يقود سيارته ونوافـذها مظللـة بالمخالفـة لقـانون المـرور                -٧

تفتـيش الـسيارة والعثـور      . تبيح له إال استيقافه والقبض عليه وتحريـر المحـضر الـالزم           

 غيـر   ف البحـث عـن جريمـة أخـرى        اسـتهد ا: علة ذلك . باطل. د مخدرة وذخائر  على موا 

ال يغير مـن ذلـك أنـه متـى يجـوز            . متصلة بالقبض على الطاعن لمخالفته قانون المرور      

أنـه يـشترط أن يكـون التفتـيش التـالي           : علة ذلك . القبض يجوز التفتيش الذي يأتي تبعاً له      

  .قصور وفساد يوجب تمييزه: مخالفة الحكم ذلك. للقبض له مبرره

  )٦٦٤ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٥/٣/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٣٠٤/٢٠٠٤ الطعن(
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 .مثال. استبعاد الدليل المستمد منهما. بطالن القبض والتفتيش -٨

العدالة ال يضيرها إفالت مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها االفتئـات علـى حريـة النـاس                   -

  .مثال. والقبض عليهم وتفتيشهم بدون وجه حق

  )٦٧٤ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢١/١٢/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٧٨/٢٠٠٣ الطعن(

ــيح لرجــل الــشرطة تفتــيش الــشخص بغيــر إذن المحقــق  -٩ ــة التلــبس تب  ق ٤٣م . حال

  . أن يكون التلبس وليد إجراء مشروع: شرطه. اإلجراءات الجزائية

مجرد مشاهدة الضابط للطاعن في حالة غيـر طبيعيـة أو رؤيتـه ألقـراص فـي الـسيارة                    -

ــه دون زعــ ــؤثمقيادت ــا أو إحرازهــا م ــأن حيازته ــز االســتيقاف أو . م اشــتباهه ب يجي

ال يـوفر حالـة     . االصطحاب لمركز الشرطة أو استئذان الـسلطة المختـصة فـي التفتـيش            

  . وال يوفر أدلة قوية على اتهامه بجناية. التلبس التي تبيح القبض والتفتيش بغير إذن

ـ          - ة للـضابط بنـاء علـى أمـره لـه           تسليم الطاعن مادة مخدرة وأقراص من مـؤثرات عقلي

ضـبط تلـك المـواد المخـدرة ومـا ضـبط بعـدها              . ليس تخلياً اختياريـاً   . بإخراج ما معه  

  .باطل. وتفتيش السيارة

  )٦٦٤ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٢/١١/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٨٧/٢٠٠٥ الطعن(

 .مثال. استبعاد الدليل المستمد منهما. بطالن القبض والتفتيش -١٠

العدالة ال يضيرها إفالت مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها االفتئـات علـى حريـة النـاس                   -

  .مثال. والقبض عليهم وتفتيشهم بدون وجه حق

  )٦٧٥ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٤/٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٤٤/٢٠٠٤ الطعن(

 غيـر جـائز بـدون إذن مـن          .القبض على الشخص وتفتيشه أو تفتيش متعلقاتـه الشخـصية          -١١

سلطة التحقيق إال في الجرائم المشهودة والحاالت الواردة على سـبيل الحـصر فـي المـادة                 

  .  ق اإلجراءات والمحاكمات الجزائية٥٧ إلى ٥٣ والمواد من ٤٣

مـشاهدتها  : حـاالت ذلـك   . تستوجب تحقق رجل الـشرطة مـن قيامهـا        . الجريمة المشهودة  -

 . ارها أو نتيجة من نتائجها بما يقطع بوقوعهابنفسه أو مشاهدة أثر من آث

يبيح لرجل الـشرطة فقـط تحـري أمـره          . توقف الطاعن بسيارته على جانب الطريق ظهراً       -

 أثنـاء إخـراج     عرضـاً اكتشافه أنه في حالة غير طبيعية وسقوط قـرص منـه            . وسبب توقفه 

ـ   . ال يـوفر حالـة التلـبس      . اشتباهه بأنه مؤثراً عقلياً   . هويته القبض علـى الطـاعن     قيامـه ب

مـا بنـي علـى باطـل فهـو          : علـة ذلـك   . إجراء باطل ويبطل الدليل المستمد منه     . وتفتيشه
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  .توجب تمييزه. مخالفة الحكم ذلك. باطل

  )٦٦٥ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٤/٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٤٤/٢٠٠٤ الطعن(

إرسـال المحقـق المتهمـين      .  تفتيـشه  ال يبـيح  . مجرد مشاهدة المتهم في حالة غير طبيعيـة        -١٢

ن لمواد مخـدرة مـن عدمـه وهـو ضـرب مـن              ي متعاطي الألدلة الجنائية للبحث عما إذا كان     

تعويـل الحكـم    . استطالة هذا الـبطالن إلـى الـدليل المـستمد منـه           . إجراء باطل . التفتيش

 أدلـة   المستأنف على هذا الدليل الباطل والمستمد من ذلـك التفتـيش وخلـو األوراق مـن أي                

  .يوجب القضاء بإلغائه وبراءة المتهمين. أخرى قبلهما

  )٦٧٣ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٤/٥/٢٠٠٤ جزائي جلسة ١٥٥/٢٠٠٣ الطعن(

  .التفتيش المحظور هو الذي يقع على األشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون -١٣

صـدور أمـر مـن      . مـسكنه مكان العمل حرمته مستمدة من اتصاله بـشخص صـاحبه أو             -

  .شموله بالضرورة ما يكون متصالً به ومقر العمل. النيابة العامة بتفتيش أيهما

  )٥٣٩ص  ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ١٧/٣/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٤٠١/٢٠٠٨ الطعن(

  

  : التفتيش الوقائي-٦

سـبق  . سـنده . الوقائي الذي يجرى قبل دخول الطـائرة لـدواعي األمـن والـسالمة             التفتيش   -١

إجـراء مـشروع إن أسـفر عـن         . رضاء الركاب به وخضوعهم له عند اسـتخدام الطـائرة         

   .ضبط جريمة

  )٢٣٥ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ٣/٧/١٩٨٩ جزائي جلسة ١٨٠/١٩٨٩ الطعن(

ال . تفتيش رجل الشرطة لشخص غائب عن صوابه بـالطريق العـام للتعـرف علـى هويتـه                 -٢

عثـوره علـى دليـل      . علة ذلـك  . ون وال اعتداء فيه على حرية هذا الشخص       مخالفة فيه للقان  

  .صحة االستشهاد بهذا الدليل. أثره. يكشف عن جريمة معاقب عليها

هو إجراء إداري وتحفظي ال يلـزم تـوافر قـرائن قويـة علـى               : طبيعة التفتيش المشار إليه    -

  .يجريهمن ارتكاب الجريمة أو إذن سابق أو توافر صفة الضبط القضائي في

  )٤١٦ص   المجلد السابع– الرابع القسم ١٩/٢/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٤٤/٢٠٠٠ الطعن(

قيام الطبيب المختص بالبحث في مالبس الغائب عـن الـوعي فـور نقلـه إلـى المستـشفى                    -٣

علـة  . إجـراء مـشروع   . بهدف العثور على هويته والكشف عن شخصيته وحصر متعلقاتـه         
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 أدلة قوية على ارتكاب جريمـة أو صـفة الـضبط القـضائي أو               ال يلزم إلجرائه توافر   . ذلك

مثـال لـرد سـائغ      . صحة الدليل المستمد مـن هـذا البحـث        : مؤدى ذلك . صدور إذن سابق  

  .على الدفع ببطالن التفتيش

  )٦٥٥ص   عشرالثاني المجلد – الخامس القسم ٥/٤/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٣٢٩/٢٠٠٤ الطعن(

تجيز لرجـال الـشرطة حـق القـبض بـدون أمـر             . جزائية إجراءات ومحاكمات    ٥٦المادة   -٤

  . في الجنح المشهودة

المـادة  . لرجل الشرطة إلقاء القبض على من يحاول الهـرب فـي حالـة األمـر بـالوقوف                 -

 لـسنة   ٥٢ في شـأن المـرور المعـدل بالقـانون           ١٩٧٦ لسنة   ٦٧ من مرسوم بقانون     ٤٤/٥

٢٠٠١ .  

 ١٩٧٦ لـسنة    ٦٧ مـن المرسـوم بقـانون        ٣٣/٢ارتكاب الطاعن الجنحة المؤثمـة بالمـادة         -

التـوخي  : علـة ذلـك   . يسوغ القـبض عليـه وتفتيـشه      . ومحاولة الهرب عند أمره بالوقوف    

  .والتحوط

  )٦٥٧ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٣٠/٥/٢٠٠٦ جزائي جلسة ١٥٧/٢٠٠٥ الطعن(

جريـده مـن    حق لرجل الشرطة الـذي يقـوم بـالقبض علـى الـشخص لت             .  التفتيش الوقائي  -٥

: أسـاس ذلـك   . األسلحة وكل ما يحتمل أن يستعمله في المقاومـة أو إيـذاء نفـسه أو غيـره                

  . من قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية٥١المادة 

قيام رجل الشرطة بالقبض على المتهمين قبـضاً صـحيحاً وتفتيـشهما وقائيـاً دون العثـور                  -

استرسـاله فـي تفتـيش الـسيارة        . التفتـيش وجوب اكتفائه بهذا القدر من      . معهما على شيء  

الخاصة بالمتهم األول دون مقتـضى مـن ظـروف الواقعـة أو الحـصول علـى إذن مـن                    

المحقق وعثوره على سجائر محشوة بفتات مواد مخـدرة وقـرص مـؤثر عقلـي وإرسـاله                 

بطـالن  : أثـره . الطاعن إلى إدارة األدلة الجنائية لفحص وتحليل عينـات مـن بولـه ودمـه              

  .ش وما أسفر عنه التحليلالتفتي

أن يكـون التفتـيش لـه مقتـضى وتـستوجبه         : حـد ذلـك   . كلما صح القبض صح التفتـيش      -

  .ظروف الواقعة

أن البطالن يـستطيل إلـى الـدليل المـستمد مـن هـذا              : مؤداه. ما بني على باطل فهو باطل      -

. هفـساد فـي االسـتدالل يوجـب تمييـز         . مخالفة الحكم المطعون فيه هـذا النظـر       . اإلجراء

  .مثال

  )٦٥٥ص  ٣ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٤/١١/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٥٨/٢٠٠٨ الطعن(
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  : الدفع ببطالن التفتيش-٧

أمـام  إثارتـه ألول مـرة      . الدفع ببطالن التفتيش من الـدفوع القانونيـة المختلطـة بـالواقع            -١

 كانـت   وأ. ما لم تكن قـد دفـع بـه أمـام محكمـة الموضـوع              . غير جائز .  التمييز محكمة

   .ح لقيامهمدونات الحكم ترش

  )٣٣٦ سنوات ص ٧مج  ٤/٤/١٩٧٧ جزائي جلسة ٣/١٩٧٧ الطعن(            

  )٤٢٣ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٢٠/١٠/١٩٩٧ جزائي جلسة ٢٩٨/١٩٩٦ الطعنو(

غيـر  . الدفع بـبطالن القـبض عليـه وتفتيـشه        .  تسليم الطاعن بضبط السالح والذخيرة لديه      -٢

  .جمنت

  )٢٠٤ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٢٦/٦/١٩٩٥ جزائي جلسة ٧٥/١٩٩٥ الطعن(

إثارتـه أو التمـسك بأسـاس       . من الدفوع القانونية المختلطـة بـالواقع      . الدفع ببطالن التفتيش   -٣

  .مثال. ما لم تكن مدونات الحكم ترشح له. غير جائز. جديد له ألول مرة أمام التمييز

  )٦٧١ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٨/١/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٨٣٨/٢٠٠١ الطعن(

. غيـر مقبـول   . نعي الطاعن ببطالن القبض والتفتيش النتفائهما وعدم تـوافر حالـة التلـبس             -٤

  .ما دام أن الحكم لم يذهب إلى توافر حالة التلبس

  )٦٧٣ص  عشر المجلد الثاني – القسم الخامس ٢٤/٢/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٣٤/٢٠٠٢ الطعن(

نعي الطاعن على الحكم قعوده عن الرد علـى مـا تمـسك بـه مـن بطـالن إذن التفتـيش                       -٥

 غيـر منـتج     .وبطالن القبض والتفتيش وما ترتب عليهمـا لحـصولهما قبـل صـدور اإلذن             

  .مثال. يتفق مع الواقع والقانونالحكم مادام ما أورده 

  )٦٧٤ص   المجلد الثاني عشر–س  القسم الخام٩/٥/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٦٨٧/٢٠٠٥ الطعن(

  : الدفع بصدور اإلذن بعد التفتيش-٨

كفايـة اطمئنـان المحكمـة      . دفـاع موضـوعي   . بعد الضبط والتفتـيش    الدفع بصدور اإلذن     -١

  . إلى وقوعهما بناء على اإلذن رداً عليه

  )٣٥٠ص  - سنوات ٧  مج١٨/٦/١٩٧٩ جزائي جلسة ٥٦/١٩٧٩الطعن (         

  )٢٣٢ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ١٥/١/١٩٩٠ جزائي جلسة ٢٨١/١٩٨٩ الطعنو(

  )٢٠٧ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٢٤/٦/١٩٨٦ جزائي جلسة ٢٩٥/١٩٩٥ الطعنو(
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  )٤١٧ص  السابع المجلد – الرابع القسم ٢٢/٥/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢/٢٠٠١ الطعنو(

  )٦٥٩ص  الثاني عشر المجلد – الخامس القسم ٥/١٠/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٦١/٢٠٠٤ الطعنو(

إجـراء الزم للتحريـات التـي يقـوم بهـا           . االستيقاف لالستعالم عن البيانـات الشخـصية       -٢

وجـود قـرائن تـدل علـى        . شـرطه . اصطحاب الشخص إلى مركـز الـشرطة      . الشرطي

. صـحيح . وإجرائـه استصدار إذن مـن النيابـة العامـة بـالتفتيش           . ارتكاب جناية أو جنحة   

مثـال لـرد سـائغ علـى الـدفع      .  ق اإلجـراءات والمحاكمـات الجزائيـة   ٥٢م. أساس ذلك 

  .ببطالن القبض والتفتيش

  )٤١٨ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٢٦/١/١٩٩٨ جزائي جلسة ٦٣/١٩٩٧ الطعن(

  . موضوعي. الدفع ببطالن القبض والتفتيش -٣

بـة العامـة اسـتناداً      اطمئنان المحكمة أن القبض والتفتيش كـان بنـاء علـى إذن مـن النيا               -

  .ال محل للنعي. لشهادة ضابط الواقعة والطاعن بالتحقيقات

  )٦٥٩ص   المجلد السابع– القسم الرابع ١٢/١٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٣٠٤/٢٠٠٥ الطعن(

  : صاحب المصلحة في الدفع ببطالن التفتيش-٩

  . ممن يقبل.  الدفع ببطالن القبض والتفتيش-١

  )١٤٩ص  الثالث المجلد – األول القسم ٢٣/١١/١٩٨١ ةجزائي جلس ٥٥٠/١٩٨٠ الطعن(

  )٢٣٤ص   المجلد الرابع– الثاني القسم ٢٨/١٢/١٩٨٧ جزائي جلسة ٢٠٢/١٩٨٧ الطعنو(

  )٢٠٧ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ١٧/٦/١٩٩٦ جزائي جلسة ٤١٤/١٩٩٥ الطعنو(

  .أثره. بطالن التفتيش -٢

ناصـر اإلثبـات المـستقلة عنـه والمؤديـة إلـى            ال يحـول دون األخـذ بع      . بطالن التفتيش  -

  .متى تنتفي. المصلحة في الدفع ببطالن التفتيش. النتيجة التي أسفر عنها

  )١٥٠ص   المجلد الثالث– القسم األول ٢٣/١٢/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٨٤/١٩٨٥ الطعن(

ثبـات األخـرى المـستقلة عنـه         يحول دون األخـذ بجميـع عناصـر اإل         ال.  بطالن التفتيش  -٣

  . ذات النتيجة التي أسفر عنها ومنها االعتراف الالحقإلىوالمؤدية 

إقرار المتهم بعد تفتيش باطـل بحيازتـه للمخـدر يجعـل المـصلحة فـي الـدفع بـبطالن                     -

 .التفتيش منتفية

  )٢٣٢ص  الرابع المجلد – الثاني القسم ٧/٤/١٩٨٦ جزائي جلسة ٢١/١٩٨٦ الطعن(
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علـة  . اء في الـدفع ببطالنـه ولـو كـان يـستفيد منـه             ال صفة لغير من وقع في حقه اإلجر        -٤

  .مثال للدفع ببطالن إذن التفتيش ممن لم يصدر في حقه. ذلك

  )٤١٨ص   المجلد السابع– القسم الرابع ١٠/٣/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٠٣/١٩٩٦ الطعن(

  )٦٥٩ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٧/٨/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١٥٢/٢٠٠١ الطعنو(

إثـارة الطـاعن أن مـا انتهـى         . ات الحكم أنه عثر مع الطاعن لدى تفتيشه على الهيروين         إثب -٥

ال . إليه تقرير التحليل من وجود آثار لذلك المخـدر فـي بولـه ينـاهض الثوابـت العلميـة                  

  .علة ذلك. مصلحة فيه

  )٦٧١ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٧/٨/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١٥٢/٢٠٠١ الطعن(

  :ثرهأ التفتيش الباطل و-١٠

 على أقوال الطاعن ومـتهم آخـر بتحقيـق النيابـة والتقريـر الفنـي دون                 التعويل في اإلدانة   -١

. علـة ذلـك   . ال محـل لـه    . النعي ببطالن تفتيش المـسكن    . الدليل المستمد من تفتيش مسكنه    

ـ                  دثت يـوم   ما يقتضيه بطالن التفتيش هو استبعاد األدلة المـستمدة منـه ال الوقـائع التـي ح

   .إجرائه

  )١٥٠ص  الثالث المجلد – األول القسم ١/٧/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٢٨/١٩٨٥ الطعن(

ال يحـول دون األخـذ بعناصـر اإلثبـات األخـرى المـستقلة              . بطالن القـبض والتفتـيش     -٢

االعتـراف الالحـق    . كاالعتراف الالحق للمتهم وأقـوال غيـره مـن المتهمـين والـشهود            

مـن سـلطة محكمـة الموضـوع        . تحديد صلته بالتفتيش وما نتج عنه     تقديره و . لتفتيش باطل 

غيـر  . النعـي بـبطالن القـبض والتفتـيش       . األخذ بعناصر إثبات مستقلة إثر تفتيش باطـل       

  .منتج

  )١٥٠ص   المجلد الثالث– القسم األول ١١/١١/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٧٣/١٩٨٥ الطعن(

  )٢٠٢ص  الرابع المجلد – ثالثال القسم ٢٨/١١/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٤٤/١٩٩٤ الطعنو(

  )٤٢٣ص  الرابع المجلد – الثالث القسم ٤/١٢/١٩٩٥ جزائي جلسة ١٨٤/١٩٩٥ الطعنو(

  )٤٢٣ص  السابع المجلد – الرابع القسم ٢٦/٩/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٣٣٠/١٩٩٩ الطعنو(

  )٦٦٨ص  الثاني عشر المجلد – الخامس القسم ٢١/٣/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٣٦٦/٢٠٠٥ الطعنو(

  .ال يعيبه.  خطا الحكم في تسمية أقوال المتهم اعترافاً-٣

مـن سـلطة محكمـة      . األخذ بأقوال المتهم في حـق نفـسه وحـق غيـره مـن المتهمـين                -
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  .لها تقدير صلتها بالتفتيش الباطل. الموضوع

  )٢٣٢ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ٧/٤/١٩٨٦ جزائي جلسة ٢١/١٩٨٦ الطعن(

ال يحول دون األخـذ بعناصـر اإلثبـات المـستقلة عنهمـا ومنهـا               .  بطالن القبض والتفتيش   -٤

مـن سـلطة محكمـة      . االعتراف الالحق تقدير مـدى صـلة االعتـراف بـالتفتيش الباطـل            

  .الموضوع

  )٢٣٣ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ٧/٧/١٩٨٦ جزائي جلسة ٨٥/١٩٨٦ الطعن(

  )٢٠٦ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٤/٣/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٥٨/١٩٩٥ الطعنو(

 بطالن القبض والتفتيش ال يحول دون األخـذ بعناصـر اإلثبـات األخـرى المـستقلة ومنهـا          -٥

  .األقوال الالحقة للمتهم

  )٢٣٣ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ٢٨/١٢/١٩٨٧ جزائي جلسة ٢٠٢/١٩٨٧ الطعن(

 المـستقلة عنـه والمؤديـة        بطالن التفتيش ال يحول دون األخذ بعناصـر اإلثبـات األخـرى            -٦

عـدم جـدوى    . مـؤدى ذلـك   .  ذات النتيجة التي أسفر عنها ومنهـا االعتـراف الالحـق           إلى

التمسك بعدم جدية التحريات التـي صـدر اإلذن بنـاء عليهـا وأنـه صـدر بعـد إجـراء                     

  .التحقيق

  )٢٣٧ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ٧/١٠/١٩٩١ جزائي جلسة ١٢٦/١٩٩٠ الطعن(

. يل الحكم على اعتراف الطاعن الثاني في إهـدار الـدفع بـالبطالن بالنـسبة لـه وحـده                  تعو -٧

االعتراف فـي إهـدار الـدفع بالنـسبة للطـاعن األول             االدعاء بأن المحكمة عولت على هذا     

  .غير صحيح

  )٢٠٠ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ١٨/١٠/١٩٩٣ جزائي جلسة ٨٢/١٩٩٣ الطعن(

 المـستقلة عنـه     األخـرى  اإلثبـات  يحول دون األخـذ بجميـع عناصـر          ال. بطالن التفتيش  -٨

  . مستقالً عما سبقه من إجراءات ومنها االعتراف الالحق باعتباره دليالًإليهوالمؤدية 

  )٢٠٦ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٣/٦/١٩٩٣ جزائي جلسة ٤٠٢/١٩٩٥ الطعن(

  .والتفتيش من حق المحكمة المستقلة عن الضبط اإلثباتاألخذ بجميع عناصر  -٩

  )٢٠٦ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ١٧/٦/١٩٩٣ جزائي جلسة ٢٥٩/١٩٩٥ الطعن(

القبض الباطل يترتب عليه اسـتبعاد األدلـة المـستمدة منـه ال الوقـائع التـي حـدثت يـوم                      -١٠
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  . جواز تعويل الحكم على أدلة أخرى ال شأن لها بهذا القبض. أثر ذلك. إجرائه

التفاتـه عـن الـدفع بـبطالن        . اند الحكم إلى دليل مستمد من القبض الذي وقع بـاطالً          عدم تس  -

تعويله على أقوال الضابط الـذي أوقـع القـبض الباطـل بعـد أن أجـرى                 . ال عيب . القبض

  . جائزً.تفتيش مسكنه تفتيشاً صحيحا

  )٤١٩ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٢٥/١/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٩٥/١٩٩٩ الطعن(

تعويلـه  . انتهاء الحكم صحيحاً إلى صحة القبض على الطاعن لكونه وليـد إجـراء مـشروع               -١١

القـبض الـصحيح    . علـة ذلـك   . صحيح. على من أسفر عنه تحليل العينة المأخوذة من بوله        

  .يجيز التفتيش

  )٤١٩ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٣٠/٥/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٣٣٩/١٩٩٩ الطعن(

تعويلـه فـي اإلدانـة علـى مـا          . م صحيحاً إلى مشروعية القبض على الطـاعن       انتهاء الحك  -١٢

أسفر عنه تحليل العينة التي أخذت مـن بولـه بحـسبان أن أخـذها ضـرب مـن التفتـيش                     

  .يصح بصحة القبض

  )٦٥٩ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٩/٢/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١٢٣/٢٠٠١ الطعن(

بطالن الـدليل المـستمد مـن هـذا اإلجـراء           : أثره.  رجل الشرطة  بطالن التفتيش الذي أجراه    -١٣

  .مثال. ما بني على باطل فهو باطل: علة ذلك. الباطل

  )٦٦٤ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٥/٣/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٣٠٤/٢٠٠٤ الطعن(

ـ                 -١٤ و استبعاد اعتراف المتهمين لضابط الشرطة بارتكـاب جريمـة الـشروع فـي الـسرقة وخل

األوراق سوى مما أسفر عنه تفتيش الـسيارة التـي كـانوا يـستقلونها مـن العثـور علـى                    

  .وجوب القضاء بالبراءة. أدوات ال يفيد مجرد حيازتها ارتكاب تلك الجريمة

  )٦٦٧ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢/٧/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٧٩٢/٢٠٠١ الطعن(

  :)فاإلقرار واالعترا( استجواب المتهم -د

مـا دام لـم     . ال يعـد إكراهـاً    . خـشية إكـراه   . قول الطاعن أن اعترافه في تحقيقات النيابة       -١

  . يدفع بوقوع إكراه أو تعذيب عليه

  )٣١٧سنوات ص ٧ مج ١٧/٣/١٩٧٥ جزائي جلسة ٥١/١٩٧٤الطعن (   

  )٦٨القسم الرابع المجلد السابع ص  ١٧/٣/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٣٦/١٩٩٦الطعن و(   
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  . ماهيته. عتراف الذي ال يجوز تجزئته أو تأويله أو حذف شيء منه اال-٢

  )٣١٥ سنوات ص٧ مج ٩/٥/١٩٧٥ جزائي جلسة ٣٦/١٩٧٥الطعن (   

  .موضوعي.  استنباط الحقيقة من أقوال المتهم دون التزام بنصها وظاهرها-٣

  )٣١٥سنوات ص ٧ مج ١٩/٣/١٩٧٥ جزائي جلسة ١٢/١٩٧٥الطعن (   

  )٤١القسم الثاني المجلد الرابع ص  ٢٢/٦/١٩٨٧ جزائي جلسة ٦٥/١٩٨٧الطعن و(   

  )٤٥ القسم الثاني المجلد الرابع ص ١٩/٣/١٩٩٠ جزائي جلسة ١٩/١٩٩٠الطعن و(

  . أساس ذلك. ال يعد إكراهاً مبطالً لالعتراف. مجرد الخوف من االعتداء -٤

  .غير جائز أمام التمييز. الجدل الموضوعي -

  )٣١٧سنوات ص ٧ مج ١٧/٣/١٩٧٥زائي جلسة  ج٥١/١٩٧٤الطعن (   

  )٢٣ سنوات ص٧ مج ٢٤/٧/١٩٨٣ جزائي جلسة ١٣٠/١٩٨٣الطعن و(   

  )٤٢ القسم الثاني المجلد الرابع ص ١٩/١٠/١٩٨٧ جزائي جلسة ١٥٩/١٩٨٧الطعن و(

 لمحكمة الموضوع االستناد في إدانة المتهم إلـى أقـوال مـتهم آخـر مـا دامـت اطمأنـت                     -٥

  .إليها

  )٣٢٠سنوات ص ٧ مج ٥/١/١٩٧٦ جزائي جلسة ١١٤/١٩٧٥طعن ال(   

ال يعيـب الحكـم     . ال يعتبر أي منهما سـبباً لـبطالن االعتـراف         . الخوف والرهبة واالرتباك   -٦

  . الدفاع المتعلق بذلكإعراضه عن

  )٣١٧سنوات ص ٧ مج ١٩/١/١٩٧٦ جزائي جلسة ٥٧/١٩٧٥الطعن (   

  )٧٧ص   المجلد الرابع– القسم الرابع ٢/١٠/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٠٧/٢٠٠١ الطعنو(

 لمحكمة الموضوع األخذ بأقوال المتهم فـي حـق نفـسه وغيـره مـن المتهمـين فـي أيـة                      -٧

غيـر جـائز إثارتـه أمـام      . لمحاكمة ولو عدل عنها بعد ذلـك      مرحلة من مراحل التحقيق أو ا     

  .محكمة التمييز

  )٣١٤سنوات ص ٧ مج ٢/٢/١٩٧٦ جزائي جلسة ١٥٢/١٩٧٥الطعن (   

  )٣١٤سنوات ص ٧ مج ٥/١٢/١٩٧٧ جزائي جلسة ٥١/١٩٧٧ الطعنو(

  )٢٢ص   المجلد الثالث– القسم األول ٢١/١٠/١٩٨٥ جزائي جلسة ١١٢/١٩٨٥ الطعنو(

  )٢٥ص   المجلد الثالث– القسم األول ١١/١١/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٠٤/١٩٨٥ الطعنو(

  )٣٩ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ٢٢/١/١٩٩٠ جزائي جلسة ٢٣٠/١٩٨٩ الطعنو(

  )٣٩ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٧/١٢/١٩٩٢ جزائي جلسة ١٢/١٩٩٢ الطعنو(

  )٧٠ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ٢٨/٤/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٧٥/١٩٩٦ الطعنو(
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 إلـى   انـصرافه االعتراف الذي يجب على المحكمة سماع أقـوال المـتهم بـشأنه ومناقـشته                -٨

وهـو  . ي يصدر من المتهم أمام المحكمة عند مواجهته بالتهمـة المـسندة إليـه             االعتراف الذ 

. وحده الذي يجوز قانوناً للمحكمة أن تفصل في الدعوى علـى أساسـه متـى اطمأنـت إليـه                  

  .مثال

  )٣١٥سنوات ص ٧ مج ٣١/١/١٩٧٧ جزائي جلسة ٩٤/١٩٧٦الطعن (   

تقـدير صـحته وقيمتـه فـي        .  االعتراف في المسائل الجزائيـة مـن عناصـر االسـتدالل           -٩

  .للمحكمة اإلعراض عنه إذا رأت مخالفته للحقيقة والواقع. موضوعي. اإلثبات

  )٣١٤سنوات ص ٧ مج ٧/٢/١٩٧٧ جزائي جلسة ١٤٢/١٩٧٦الطعن (   

  )٢٣ص   المجلد الثالث– القسم األول ٣٠/١/١٩٨٤ جزائي جلسة ٢٢٠/١٩٨٣ الطعنو(

  )٢٤ص   المجلد الثالث– القسم األول ١٦/٧/١٩٨٤ جزائي جلسة ١٢١/١٩٨٤ الطعنو(

  )٤١ص   المجلد الثالث– القسم األول ١٨/٥/١٩٨٧ جزائي جلسة ٦٣/١٩٨٧ الطعنو(

  )٦٨ص   المجلد السابع– القسم الر ابع ٢٠/٢/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٤٢/٢٠٠٠ الطعنو (

  )١٤٠ ص  المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٣/١١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٣٥٨/٢٠٠٣ الطعنو(

مـا دام أن المحكمـة لـم        . ال يعيـب الحكـم    . خطأ المحكمة في تسمية أقوال المتهم اعترافـاً        -١٠

  . مثال. ترتب عليه وحده الدليل باإلدانة

  )٣١٤ سنوات ص ٧ مج ٣٠/٥/١٩٧٧ جزائي جلسة ١٥١/١٩٧٦الطعن (

  )٣١٤  ص سنوات٧ مج ١٩/٣/١٩٧٩ جزائي جلسة ١٩٢/١٩٧٨الطعن و( 

  )٣٩ص  الرابع المجلد – الثاني القسم ٧/٤/١٩٨٦ جزائي جلسة ٢١/١٩٨٦ الطعنو (

  )٤٣ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ٢٣/٥/١٩٨٨ جزائي جلسة ٥٠/١٩٨٨ الطعنو(

  )١٣١ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٤/١١/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٢٣٩/٢٠٠٥ الطعنو( 

ـ      . بطالن القبض والتفتيش   -١١ ي بجميـع عناصـر اإلثبـات األخـرى         ال يحول دون أخـذ القاض

  .عتراف الالحق للمتهمتيجة التي أسفر عنها التفتيش كاأل النإلىالمستقلة والمؤدية 

 .موضوعي. تقدير قيمة االعتراف الصادر من المتهم إثر تفتيش باطل وصلته به -

  .بولغير مق. نعيه بذلك أمام التمييز. عدم إثارة الطاعن أن اعترافه كان معيباً باإلكراه -

  )٣١٩ سنوات ص ٧ مج ٢٧/٦/١٩٧٧ جزائي جلسة ٢٦/١٩٧٧الطعن (

  )٢٣ص   المجلد الثالث– القسم األول ٢٩/٦/١٩٨١ جزائي جلسة ١٨٥/١٩٨١ الطعنو(

  )٢٣ص   المجلد الثالث– القسم األول ١٤/٢/١٩٨٣ جزائي جلسة ٣٠٤/١٩٨٢ الطعنو(

  )٢٦ص  المجلد الثالث – القسم األول ١١/١١/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٧٣/١٩٨٥ الطعنو(
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وجوب بحث الصلة بين الدليل المستمد مـن االعتـراف ومـا وقـع للمـتهم مـن وعـد أو                      -١٢

  . مثال. ما دام أن المحكمة رأت التعويل عليه. في استدالل سائغ. إغراء

  )٣١٧  ص سنوات٧ مج ٢٣/١/١٩٧٨ جزائي جلسة ١٣٣/١٩٧٧الطعن (

  )٤٠ص   المجلد الرابع–لقسم الثاني  ا١٠/١٢/١٩٨٦ جزائي جلسة ٦٢/١٩٨٦ الطعنو(

  )١٤٤ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٨/٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٢/٢٠٠٥ الطعنو(

مـا  . غيـر مجـد   . نعي الطاعن على الحكم إغفاله الرد على الدفع ببطالن القـبض والتفتـيش             -١٣

  . دام أنه أخذ بأقواله في تحقيقات النيابة كدليل مستقل

  )٣١٨  ص سنوات٧ مج ١٠/٤/١٩٧٨ جزائي جلسة ٢٠٣/١٩٧٧الطعن (

. عدم تمسك الطاعن أثناء المحاكمة بأن اعترافـه كـان وليـد خـداع مـن رجـال الـشرطة                    -١٤

  . غير مقبول.  أمام التمييزإثارة ذلك ألول مرة

  )٣١٦ سنوات ص ٧ مج ٨/٥/١٩٧٨ جزائي جلسة ١٩٢/١٩٧٧الطعن (

لهـا تجزئـة االعتـراف واألخـذ        . اف المتهم بنص وظاهره   عدم التزام المحكمة باألخذ باعتر     -١٥

  . منها بما تطمئن إليه

  )٣١٥ سنوات ص ٧ مج ٢٩/٥/١٩٧٨ جزائي جلسة ٢/١٩٧٨الطعن (

  )٢١ص   المجلد الثالث– القسم األول ١٥/١٢/١٩٨٠ جزائي جلسة ٢٣٩/١٩٨٠ الطعنو(

  )٢٥ص  لثالث المجلد ا– القسم األول ٢٨/١/١٩٨٥ جزائي جلسة ٢٤١/١٩٨٤ الطعنو(

  . مؤداه. تساند األدلة في المواد الجزائية -١٦

لمحكمة الموضوع كامـل الحريـة فـي األخـذ بـأقوال الطـاعن إلدانتـه أو تجزئتهـا أو                     -

  .  لما تراه مطابقاً للحقيقة وإعراضها عما سواهتفسيرها وفقاً

هـذا الـشأن    النعـي عليـه فـي       . ال يقدح فـي سـالمته     . تسمية الحكم أقوال الطاعن اعترافاً     -

  . غير سديد

  .غير جائز أمام التمييز. الجدل الموضوعي -

  )٣٦٧ سنوات ص ٧ مج ١٦/١٠/١٩٧٨ جزائي جلسة ٧٨/١٩٧٨الطعن (

لـه األخـذ بـه متـى        . لقاضـي الموضـوع   . تقدير أن االعتراف نتيجة التعذيب أو اإلكـراه        -١٧

  . تحقق من سالمته واطمأن إليه

  )٤٣١ سنوات ص ٧ مج ١٢/٣/١٩٧٩ جزائي جلسة ٢٠٨/١٩٧٨الطعن (

  )٤٢ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ٢٣/١١/١٩٨٧ جزائي جلسة ٢٣٣/١٩٨٧ الطعنو(

  )٤٠ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ٢٢/١/١٩٩٠ جزائي جلسة ٢٣٠/١٩٨٩ الطعنو(
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. لمحكمة الموضوع األخذ بأقوال المتهم في تحقيق النيابة العامة ولو عـدل عنهـا بعـد ذلـك                  -١٨

  . مثال بشأن رد سائغ على بطالن االعتراف في التحقيقات. ط ذلكشر

  . غير جائز أمام التمييز. الجدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير سالمة االعتراف -

  )٤٣١ سنوات ص ٧ مج ١٢/٣/١٩٧٩ جزائي جلسة ٧٥/١٩٧٨الطعن (

  )٢٣ص   المجلد الثالث– القسم األول ٢٩/٦/١٩٨١ جزائي جلسة ١٩٢/١٩٨١ الطعنو(

مـا دام لـم     . ال ينـال مـن سـالمة الحكـم        . خطأ المحكمة في تسمية أقوال المتهم اعترافـاً        -١٩

  . يرتب عليه األثر القانوني لالعتراف

  )٣١٤ سنوات ص ٧ مج ٣٠/٥/١٩٧٧ جزائي جلسة ١٥١/١٩٧٦الطعن (

  )٣١٤ سنوات ص ٧ مج ١٩/٣/١٩٧٩ جزائي جلسة ١٩٢/١٩٧٨الطعن و(

  )٢٤ص   المجلد الثالث– القسم األول ٤/١٢/١٩٨٤ ي جلسةجزائ ٢١١/١٩٨٤ الطعنو(

  )٤٤ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ٤/١٢/١٩٨٩ جزائي جلسة ١٣٧/١٩٨٩ الطعنو(

. االعتـراف وليـد اإلكـراه أو التهديـد        . وجوب أن يكون اختياريـاً    .  االعتراف المعول عليه   -٢٠

  .ال يصح التعويل التعويل عليه ولو كان صادقاً

  )٢٢ص   المجلد الثالث– القسم األول ٣/٣/١٩٨٠ جزائي جلسة ٢٦١/١٩٧٩ عنالط(

  )٤٥ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ٢٢/١/١٩٩٠ جزائي جلسة ٢٩٢/١٩٨٩ الطعنو(

  )٤٥ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ٢٦/٣/١٩٩٠ جزائي جلسة ٣٢٩/١٩٨٩ الطعنو(

دفـاع  . طالنـه لـصدوره تحـت تـأثير اإلكـراه         الدفع بب .  االعتراف يجب أن يكون اختيارياً     -٢١

  .مناقشته والرد عليه واجب مادامت المحكمة قد عولت عليه. جوهري

  )٢٣ص   المجلد الثالث– القسم األول ١٥/٣/١٩٨٢ جزائي جلسة ٤٤/١٩٨٢ الطعن(

  )١٣٩ص  الثاني عشر المجلد – الخامس القسم ٩/١١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٦٤٥/٢٠٠٣، ٤٤٩ نناالطعو(

  .تقديره من سلطة محكمة الموضوع. اإلقرار في المسائل الجزائية -٢٢

  )٢٤ص   المجلد الثالث– القسم األول ٤/١٢/١٩٨٤ جزائي جلسة ٢١١/١٩٨٤ الطعن(

  )١٣٣ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٤/٦/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٣٨٩/٢٠٠٢ الطعنو(

  )١٣٦ص   المجلد الثاني عشر–مس  القسم الخا١٠/٢/٢٠٠٤ جزائي جلسة ١٣٤/٢٠٠٢ الطعنو(

  .غير مقبول.  الدفع ألول مرة أمام محكمة التمييز بان اإلقرار وليد إكراه-٢٣

  )٢٥ص   المجلد الثالث– القسم األول ٨/٤/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٩٩/١٩٨٤ الطعن(

  )٤٣ المجلد الرابع ص – القسم الثاني ١٤/١٢/١٩٨٧ جزائي جلسة ١٩٥/١٩٨٧ الطعنو(

  )٦٨ المجلد السابع ص – القسم الرابع ٢٤/٢/١٩٩٧ جزائي جلسة ١١٩/١٩٩٦ الطعنو(
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  .لمحكمة الموضوع. تقديره.  االعتراف في المسائل الجزائية-٢٤

العبرة فيها باقتنـاع المحكمـة بإدانـة المـتهم أو براءتـه بنـاء علـى                 . المحاكمات الجزائية  -

 .تهم سنداً للبراءةكفاية الشك في إسناد التهمة للم. األدلة المطروحة عليها

  )٢٦ المجلد الثالث ص – القسم األول ٢٤/٦/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٤/١٩٨٥ الطعن(

  )١٣٥ المجلد الثاني عشر ص – القسم الخامس ٢٧/١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٣٠/٢٠٠٢ الطعنو(

ــيش-٢٥ ــبض والتفت ــستقلة  .  إذن الق ــرى الم ــات األخ ــذ بعناصــر اإلثب ــول دول األخ ال يح

  . وأقوال غيره من المتهمين والشهود للمتهمكاالعتراف الالحق

مـن سـلطة   . تقديره وتحديد صلته بالتفتيش ومـا نـتج عنـه   . االعتراف الالحق لتفتيش باطل    -

  .من سلطة محكمة الموضوع. محكمة الموضوع األخذ بأقوال المتهم ولو عدل عنها

  )٢٦ص  المجلد الثالث – القسم األول ١١/١١/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٧٣/١٩٨٥ الطعن(

  )٤٠ المجلد الرابع ص – القسم الثاني ٣١/١٠/١٩٨٨ جزائي جلسة ٢٣٠/١٩٨٨ الطعنو(

وحـق غيـره    . ومنها أقوال المتهم فـي حـق نفـسه        .  استظهار الحقائق القانونية ووزن األدلة     -٢٦

  . سائغاًمن سلطة محكمة الموضوع مادام. مينمن المته

  )٢٦ المجلد الثالث ص –األول  القسم ١٦/١٢/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٩٣/١٩٨٥ الطعن(

. مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       .  تقدير أقوال المتهم ومدى صلتها بإجراء باطل اتخذ قبلـه          -٢٧

  .الجدل في ذلك موضوعي ال تجوز إثارته أمام محكمة التمييز

  )٤١ المجلد الرابع ص – القسم الثاني ٥/١/١٩٨٧ جزائي جلسة ١٦٣/١٩٨٦ الطعن(

  .عنصر من عناصر االستدالل. ل الجزائية االعتراف في المسائ-٢٨

 .ما يكفي رداً عليه. الدفع ببطالن االعتراف لصدوره وليد إكراه -

  )٤١ المجلد الرابع ص – القسم الثاني ٢٥/٥/١٩٨٧ جزائي جلسة ٧٠/١٩٨٧ الطعن(

 يـشهد لـه    أن. شـرطه .  الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بـالتعرض لـه والـرد عليـه             -٢٩

  .لدفاع غير جوهري بشان تعييب االعتراف مثال. اندهالواقع ويس

  )٤٢ المجلد الرابع ص – القسم الثاني ٢٢/٦/١٩٨٧ جزائي جلسة ٦٥/١٩٨٧ الطعن(

لهـا تقـدير حالـة      . تقديره من سـلطة محكمـة الموضـوع       .  االعتراف في المسائل الجزائية    -٣٠

  .المتهم العقلية

  )٤٣ المجلد الرابع ص – الثاني  القسم٢٧/٦/١٩٨٨ جزائي جلسة ١٥١/١٩٨٨ الطعن(
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لهـا األخـذ    . مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . تقدير صحته وقيمته في اإلثبات    .  االعتراف -٣١

. باعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق وإن عـدل عنـه فـي مراحـل أخـرى                  

  .لها أيضاً تجزئته

  )٤٣لرابع ص  المجلد ا– القسم الثاني ٥/١٢/١٩٨٨ جزائي جلسة ١٩٥/١٩٨٨ الطعن(

  )٦٩ المجلد الرابع ص – القسم الثاني ٣٠/٥/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٣٣٩/١٩٩٩ الطعنو(

  .ما يكفي لصحته.  االعتراف في المسائل الجزائية-٣٢

  )٤٣ المجلد الرابع ص – القسم الثاني ٥/١٢/١٩٨٨ جزائي جلسة ١٨٤/١٩٨٨ الطعن(

 من حـصوله نتيجـة إكـراه مـادي أو            تقدير سالمة اعتراف المتهم وصحة أو عدم ما يدعيه         -٣٣

  .سلطتها في األخذ به عند تحققها من سالمته. معنوي من سلطة محكمة الموضوع

  )٤٥ المجلد الرابع ص – القسم الثاني ٦/١/١٩٨٩ جزائي جلسة ٢٠٢/١٩٨٩ الطعن(

  )٣٩ المجلد الرابع ص – القسم الثالث ٢٨/٦/١٩٩٣ جزائي جلسة ٨٧/١٩٩٣ الطعنو(

  )٩ المجلد الرابع ص – القسم الثالث ٢٩/١/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢١٠/١٩٩٥ الطعنو(

  )٤١ المجلد الرابع ص – القسم الثالث ١٣/١٢/١٩٩٣ جزائي جلسة ١٣٩/١٩٩٣ الطعنو(

  )٧١ المجلد السابع ص – القسم الرابع ٣٠/١٠/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٢٧/٢٠٠١ الطعنو(

سـلطة محكمـة الموضـوع فـي        . ل االعتراف في المسائل الجزائية من عناصـر االسـتدال         -٣٤

  .متى ال يعول عليه. تقدير صحته وقيمته في اإلثبات

  )٤٥ المجلد الرابع ص – القسم الثاني ١٩/٢/١٩٩٠ جزائي جلسة ٣٠٧/١٩٨٩ الطعن(

  )٧١ المجلد السابع ص – القسم الرابع ٣/١١/١٩٩٧ جزائي جلسة ٢٧٣/١٩٩٦ الطعنو(

عـدم  . دفـاع جـوهري   . تـأثير اإلكـراه أو التهديـد       الدفع ببطالن االعتراف لصدوره تحت       -٣٥

  . اإلدانةفييعيب الحكم بالقصور ما دام قد عول عليه . مناقشته والرد عليه

  )٤٥ المجلد الرابع ص – الثاني القسم ٢٦/٣/١٩٩٠ جزائي جلسة ٣٢٩/١٩٨٩ الطعن(

  )٧١ ص السابع المجلد – الرابع القسم ٣٠/٦/١٩٩٧ جزائي جلسة ١١٩/١٩٩٦ الطعنو(

. مـالك األمـر فـي ذلـك       . لمحكمـة الموضـوع   . تقـديره .  االعتراف في المسائل الجزائية    -٣٦

  .ليهه إلى وجدان القاضي وما يطمئن إعرجم

  )٤٦ المجلد الرابع ص – القسم الثاني ١٨/٦/١٩٩٠ جزائي جلسة ١٠٦/١٩٩٠ الطعن(

لـى  عنـه والمؤديـة إ    ت األخرى المـستقلة      بطالن التفتيش ال يحول دون األخذ بعناصر اإلثبا        -٣٧
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مـؤدى ذلـك عـدم جـدوى التمـسك          . ذات النتيجة التي أسفر عنها ومنها االعتراف الالحق       

  . جدية التحريات التي صدر اإلذن بناء عليها وأنه صدر بعد إجراء التحقيقبعدم

  )٤٦ المجلد الرابع ص – الثاني القسم ٧/١٠/١٩٩١ جزائي جلسة ١٢٦/١٩٩٠ الطعن(

الدليل على أن ما بالطـاعن مـن آثـار قـد نتجـت مـن االعتـداء عليـه                    استخالص انعدام    -٣٨

  .ويكفي للرد على الدفع ببطالن االعتراف. موضوعي. بالضرب حال سؤاله

  )٣٩ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٦/٦/١٩٩٣ جزائي جلسة ١٢/١٩٩٣ الطعن(

ـ                   -٣٩ ى إليـه مـن صـحة       ما استطرد إليه الحكم مما لم يكن له أثـر فـي منطقـه أو فيمـا انته

  .ال يعيبه. االعتراف وانتفاء العالقة بين اإلصابات وذلك االعتراف

  )٤٠ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٦/٦/١٩٩٣ جزائي جلسة ١٢/١٩٩٣ الطعن(

اطمئنان المحكمة إلى صحة أقوال متهم في حق غيره مـن المتهمـين وعـدم اطمئنانهـا إلـى        -٤٠

ال عيب وال تنـاقض بـين بـراءة هـذا المـتهم             . دل عنها صحة أقواله في حق نفسه التي ع      

  .ستناداً إلى أقواله في حقهمااوإدانة غيره من المتهمين 

  )٤٠ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ١٤/٦/١٩٩٣ جزائي جلسة ٧/١٩٩٣ الطعن(

تحصيل الحكم العتراف الطاعن على النحو الوارد بأسباب الطعـن ولـم ينـسب لـه اعترفـاً                   -٤١

  .ال خطأ في اإلسناد. كاب الجريمةبارت

. غيـر الزم  . األخـذ بنـصه وظـاهره     . من سلطة محكمـة الموضـوع       . تقدير أقوال المتهم   -

  .لها تجزئتها واألخذ بما تطمئن إلى صدقه وتطرح ماعداه دون بيان علة ذلك

  .غير الزم. ورود االعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها -

  )٤٠ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٢٠/٦/١٩٩٣ جزائي جلسة ٤٦/١٩٩٢ الطعن(

. األخـذ بأقوالـه   . مفـاده . مـن سـلطة محكمـة الموضـوع         . األخذ بأقوال متهم على آخر       -٤٢

  .إطراح جميع االعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم األخذ بها

  )٤٠ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٢٠/٦/١٩٩٣ جزائي جلسة ٤٦/١٩٩٢ الطعن(

  .ماال يعد اعترافاً. ماهيته . االعتراف المعول عليه  -٤٣

  )٤٠ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٨/١١/١٩٩٣ جزائي جلسة ٨٤/١٩٩٣ الطعن(

 إلـى المعتـرف      أو معنويـاً   اإلكراه المبطل لالعتراف هو كل مـا يـستطيل بـاألذى ماديـاً             -٤٤
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  .فيؤثر في إرادته ويحمله على اإلدالء به

ضـطرارية نتيجـة مباشـرة إجـراءات        المتهم بأن اعترافه كان وليد حالة نفسية        مجرد قول ا   -

  . ببطالن االعترافال يشكل دفعاً. القبض والتفتيش وسؤاله عن التهمة المنسوبة إليه

  )٤١ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ١٣/١٢/١٩٩٣ جزائي جلسة ١٣٩/١٩٩٣ الطعن(

  )١٤٥ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٢/٧/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٣١٦/٢٠٠٤ الطعنو(

  .ال خطأ في اإلسناد.  الطاعن كما هو وارد بالتحقيقاتإلقرارتحصيل الحكم  -٤٥

  )٤١ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٢٠/٦/١٩٩٤ جزائي جلسة ٦٩/١٩٩٤ الطعن(

 مـن سـلطة محكمـة     . يدعيـه المـتهم مـن انتـزاع االعتـراف بـاإلكراه              بحث صحة ما   -٤٦

  .الموضوع

  )٤٢ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ١٤/١١/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٢٠/١٩٩٤ الطعن(

النعـي بتعييـب    . تعويل الحكم في اإلدانة على االعتراف أمـام المحكمـة االسـتئنافية وحـده              -٤٧

  .غير مقبول. إجراءات القبض والتفتيش

  )٤٢ص  جلد الرابع الم– القسم الثالث ٢٦/٦/١٩٩٥ جزائي جلسة ٣٩/١٩٩٥ الطعن(

ال يـشترط فـي     . العبرة في اإلثبات في المواد الجزائيـة هـي باقتنـاع محكمـة الموضـوع               -٤٨

  .الدليل أن يكون وارداً على رؤية الواقعة

لمحكمة الموضوع األخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة مـن مراحـل الـدعوى ولـو عـدل                   -

  .لها الحق في تجزئة أقوال الشاهد. عنه بعد ذلك

  )٤٣ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٤/١٢/١٩٩٥ جزائي جلسة ٢٥٦/١٩٩٥ طعنال(

  )٦٧ص   المجلد السابع– القسم الرابع ١٣/١٢/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣٦١/١٩٩٨ الطعنو(

  .ماهية االعتراف الذي يعول عليه كدليل في الدعوى -٤٩

ـ   . جـوهري .  تحت تأثير اإلكراه   هالدفاع ببطالن االعتراف لصدور    - رد عليـه يعيـب     عـدم ال

 .اإلدانةالحكم مادام قد عول عليه في 

  )٤٣ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٢٥/١٢/١٩٩٥ جزائي جلسة ٩٦/١٩٩٥ الطعن(

النعـي بأنهـا كانـت وليـدة الخـوف          .  المتهمين المكتوبـة   اعترافاتعدم تعويل الحكم على      -٥٠

  .محل له واإلكراه ال

  )٤٣ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ١٥/١/١٩٩٦ جزائي جلسة ١٧٣/١٩٩٥ الطعن(
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  .متى كان الدفع مرسالً. ال عيب. إطراح المحكمة لدفع الطاعن ببطالن اعترافه -٥١

  )٦٧ص   المجلد السابع– القسم الرابع ١٣/١/١٩٩٧ جزائي جلسة ٣٦٣/١٩٩٥ الطعن(

ـ      . نعي الطاعن بأن اعتراف أحد المتهمين كان وليد إكراه         -٥٢ ان الحكـم لـم     غير مقبـول متـى ك

  .مثال. يعّول في قضائه على ذلك االعتراف

  )٦٨ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٢٢/٢/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٦٦/١٩٩٦ الطعن(

اعتـراف المـتهم فـي      . التلبس هو الدليل المقبول قانوناً إلثبات جريمتـي الزنـا والمواقعـة            -٥٣

نـت إلـى صـحته ولـو لـم يـضبط            للمحكمة أن تأخذ به وتعتمد عليه متى اطمأ       . حق نفسه 

  .متلبساً بالجريمة

  )٦٩ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٢٤/٣/١٩٩٧ جزائي جلسة ١/١٩٩٦ الطعن(

ال يخرج عن كونه دليالً من أدلـة الـدعوى يخـضع لتقـدير              . االعتراف في المسائل الجنائية    -٥٤

. أطرحتـه محكمة الموضوع متى أفصحت عن األسباب التـي مـن أجلهـا أخـذت بـه أو                  

أن يكون ما أصدرته أو استدلت به مؤدياً إلـى مـا رتبـت عليـه دون تعـسف فـي                     . الزمه

  .مثال. االستنتاج أو تنافر في حكم العقل والمنطق

النعي بشأن اعتراف المتهمين يكون على غير سـند مـادام أن المحكمـة قـد اطمأنـت إلـى                     -

  .صحته ومطابقته للحقيقة والواقع

  )٧٠ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٣٠/٦/١٩٩٧ جلسةجزائي  ٩٤/١٩٩٦ الطعن(

  .مناط ذلك. ال يعيبه. تعويل الحكم في اإلدانة على االعتراف دون مناقشة المحكمة له -٥٥

  )٧٢ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٩/٣/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٩٨/١٩٩٧ الطعن(

  .مناطها. حجية اإلقرار -٥٦

  .يكون بالرجوع إلى عبارات التوكيل ذاته ونصوصه. لةالتعرف على مدى سعة الوكا -

  .شرط ذلك. خضوعه لمحكمة الموضوع. تفسير عبارات التوكيل -

خلو األوراق من التوكيل الصادر من المستفيد يخول الوكيل قـبض قيمـة الـشيك والتنـازل                  -

  .علة ذلك. يعيب حكمها. تعويل المحكمة عليه. عن حقه

  .يستقل القاضي في تحصيل عقيدته بنفسهاألصل في قواعد المحاكمة أن  -

  )٧٢ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٢٧/٤/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٣١/١٩٩٧ الطعن(

  .موضوعي. تقديره. االعتراف في المسائل الجنائية من عناصر االستدالل -٥٧
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وروده علـى الواقعـة بكافـة       . عدم التزام المحكمة بـه    . األخذ بنص اعتراف المتهم وظاهره     -

  .ما يكفي في ذلك. غير الزم. تفاصيلها

مـن  . تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن االعتراف المعـزو إليـه كـان وليـد إكـراه                   -

 .شرط ذلك. سلطة محكمة الموضوع

  )٧٣ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٤/٥/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٨٤/١٩٩٧ الطعن(

ضـوع مـن األخـذ بجميـع عناصـر اإلثبـات            ال يمنع محكمة المو   . بطالن القبض والتفتيش   -٥٨

األخرى المستقلة والمؤدية إلـى النتيجـة التـي أسـفر عنهـا التفتـيش ومنهـا االعتـراف                   

  .الالحق

تقدير قيمة االعتراف الذي يصدر مـن المـتهم إثـر تفتـيش باطـل ومـدى صـلته بهـذا                      -

  .من سلطة محكمة الموضوع. التفتيش

  )٧٣ص   المجلد السابع–لقسم الرابع  ا٢٩/٦/١٩٩٨ جزائي جلسة ٢٠٣/١٩٩٧ الطعن(

تقـدير صـحته وقيمتـه فـي        . االعتراف في المسائل الجزائية عنصر من عناصر االسـتدالل         -٥٩

  .اإلثبات من سلطة محكمة الموضوع

القـول بـأن االعتـراف تـم تحـت          . اطمئنان المحكمة إلى االعتراف الصادر أمـام النيابـة         -

.  على معنـى اإلكـراه أو التهديـد المـدعى بـه            قول مرسل ال يحمل   . تهديد ضابط المباحث  

  .في غير محله. النعي على الحكم في هذا الصدد

  )٧٤ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٥/١/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣٣٦/١٩٩٨ الطعن(

. اعتراف متهم عند القبض عليه على آخر لم يكـن بمحـل الواقعـة بأنـه مـصدر المخـدر                    -٦٠

  .صحيح.  عليه وتفتيشهتتبع الضابط لألخير والقبض

  )٧٤ص   المجلد السابع– القسم الرابع ١٢/١/١٩٩٩ جزائي جلسة ٢٣١/١٩٩٨ الطعن(

اسـتطالة أمـد االسـتجواب ال       . الغاية مـن ذلـك    . مباشرة التحقيق بالكيفية التي يراها المحقق      -٦١

  .يعد قرين اإلكراه المبطل لالعتراف ما لم يقم الدليل على غير ذلك

  .من سلطة محكمة الموضوع. مة االعتراف واألخذ بهالتحقق من سال -

  )٧٤ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٢٢/٦/١٩٩٩ جزائي جلسة ١٦٣/١٩٩٨ الطعن(

. ال يعد إكراهـاً مـبطالً لالعتـراف ال معنـى وال حكمـاً             . مجرد الخشية من رجال الشرطة     -٦٢

  .شرط ذلك

  )٧٤ص   المجلد السابع–بع  القسم الرا٢٢/٦/١٩٩٩ جزائي جلسة ١٦٣/١٩٩٨ الطعن(
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  .مثال بشأن بطالن اعتراف. للمحكمة أال تعتد به. الدفاع العاري عن دليله -٦٣

  )٧٥ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٤/١/٢٠٠٠ جزائي جلسة ١٨٣/١٩٩٩ الطعن(

  )١٣٤ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٨/١٠/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٢٣٢/٢٠٠٢ الطعنو(

  .يجب أن يكون اختيارياً. تراف الذي يعّول عليهاالع -٦٤

وجـوب مناقـشة المحكمـة لـه والـرد عليـه       . الدفع ببطالن االعتراف لصدوره إثر إكـراه    -

  .سواء أثاره من صدر عنه االعتراف أو متهم آخر في الدعوى

  .يعيبه. تعويل الحكم باإلدانة على اعتراف دون أن يعرض للدفع ببطالنه -

  )٧٥ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٢٥/١/٢٠٠٠ زائي جلسةج ١٥٤/١٩٩٩ الطعن(

بطالن التفتيش ال يحول دون األخذ بعناصر اإلثبـات األخـرى ومنهـا االعتـراف الالحـق                  -٦٥

  .الصادر من المتهم

جواز تعويـل الحكـم عليـه وال يلحقـه          . االعتراف المنبت الصلة بالقبض والتفتيش الباطلين      -

 عن الرد على ما أثيـر حـول القـبض والتفتـيش أو النعـي علـى                  التفات المحكمة . البطالن

  .ال عيب. سالمة اعتراف المتهم بالتحقيقات باعتباره دفاعاً مرسالً عارياً من دليله

  )٧٦ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٢٩/٢/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٢٥١/١٩٩٩ الطعن(

ال . صـدوره تحـت إكـراه أو تهديـد        . كونـه اختياريـاً   . شرطه. االعتراف الذي يعّول عليه    -٦٦

  .يعتبر كذلك

بحـث الـصلة بينـه وبـين        . شـرطه . تعويل المحكمة على الدليل المستمد مـن االعتـراف         -

  .قصور مبطل. مخالفة ذلك. اإلكراه المقول بحصوله وأن تنفيه في تدليل سائغ

  .أثره. هسقوط أحدها أو استبعاد. األدلة في المواد الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضاً -

  )٧٧ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٦/٦/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٤١٨/١٩٩٩ الطعن(

مـادام يـصح فـي العقـل        . من سلطة محكمة الموضـوع    .  تقدير أقوال المتهمين وتجزئتها    - -٦٧

أن يكون المتهم صادقاً في شطر من أقواله وغير صـادق فـي شـطر منهـا مـادام تقـدير                     

  .الدليل موكوالً إليها

كفايـة داللتـه علـى وقـائع     . ال يلزم وروده على الجريمة بجميـع عناصـرها      . رار المتهم إق -

  .تستنج منها المحكمة اقترافه للجريمة

  )٧٧ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٣٠/١٠/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٤٤٣/١٩٩٩ الطعن(
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ـ              -٦٨ هـو الـذي    . هاالعتراف الذي يتعين على المحكمة سماع أقوال المتهم بـشأنه ومناقـشته في

  .يصدر منه أمامها عند مواجهته بالتهمة المسندة إليه

  )٧٧ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٩/١٠/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٠٦/٢٠٠١ الطعن(

  )١٣١ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٤/٩/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٧٧٠/٢٠٠١ الطعنو(

علـة  . إجـراء صـحيح   . ام من القبض عليـه    عرض الضابط للمتهم على المحقق بعد ثالثة أي        -٦٩

  .ذلك

التفات المحكمة عما يدعيه المـتهم مـن أن اعترافـه وليـد إغـراء أو تهديـد مـن ضـابط                  -

  .ال عيب. الواقعة تأسيساً على أنه قول مرسل بال دليل

  )٧٨ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٢٧/١١/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٧٧/٢٠٠١ الطعن(

كفايـة وروده علـى وقـائع       . غيـر الزم  . لى الواقعـة بكافـة تفاصـيلها      ورود االعتراف ع   -٧٠

  .تستنتج منها المحكمة اقتراف الجاني للجريمة

  )٧٨ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٢٥/١٢/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٦٢/٢٠٠١ الطعن(

إيراد الحكم اعتراف الطاعن بأن الصورة التي التقطـت بواسـطة كـاميرات جهـاز الـسحب                  -٧١

النعي بـأن تلـك الـصورة غيـر واضـحة           .  بالبنك هي صورته مما له معينه باألوراق       لياآل

  .ال يصادف محالً. المعالم

  )١٢٧ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٤/١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦٥٣/٢٠٠١ الطعن(

لمحكمـة الموضـوع كامـل      . مـن عناصـر االسـتدالل     . االعتراف في المـسائل الجزائيـة      -٧٢

 في تقدير صحتها وقيمتها في اإلثبـات واألخـذ بـه فـي أي مرحلـة مـن مراحـل                     الحرية

 .شرطه. التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك

 ماديـاً أم    ىما دام لـم يـستطل إلـى المـتهم بـاألذ           . ال يعد إكراهاً  . سلطان الوظيفة في ذاته    -

  .معنوياً

ـ          . مجرد الخشية من رجال الشرطة     - ـ   ال يعد من قبيـل اإلكـراه المبطـل لالعت  ىراف ال معن

  .وال حكماً

  )١٢٨ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٢/٣/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٢٦٨/٢٠٠١ الطعن(

وال يعتبـر كـذلك إذا صـدر تحـت          . يجب أن يكـون اختياريـاً     . االعتراف الذي يعول عليه    -٧٣

 .وطأة اإلكراه أو التهديد كائناً ما كان مقدارهما ولو كان صادقاً
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 على االعتراف يوجب أن تبحث الـصلة بينـه وبـين اإلكـراه المقـول بـه                  تعويل المحكمة  -

ال يعـصمه مـن هـذا       . إغفال ذلك يبطـل الحكـم     . وأن تنفي حصول األخير في تدليل سائغ      

  .علة ذلك. إقامة الحكم على أدلة أخرى

  )١٢٩ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٩/٣/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٣٣٣/٢٠٠١ الطعن(

يل الحكم على اعتـراف الطـاعن بـإحرازه مـادتين مخـدرتين بقـصد التعـاطي أمـام                   تعو -٧٤

انتهاؤه إلى اعتبار هـذه الجريمـة مرتبطـة ارتباطـاً ال يقبـل التجزئـة                . محكمة االستئناف 

بجريمة إحراز مادة مخدرة بقصد االتجـار التـي دان الطـاعن بهـا وأوقـع عليـه عقوبـة                    

. النعـي علـى الجريمـة األولـى       . ذات العقوبـة األشـد    الجريمة األخيرة باعتبارها الجريمة     

  .غير مجد

  )١٢٩ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٨/٥/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٢٨٥/٢٠٠١ الطعن(

استبعاد اعتراف المتهمين لضابط الشرطة بارتكـاب جريمـة الـشروع فـي الـسرقة وخلـو                  -٧٥

ا يـستقلونها مـن العثـور علـى         األوراق سوى مما أسفر عنه تفتيش الـسيارة التـي كـانو           

  .وجوب القضاء بالبراءة. أدوات ال يفيد مجرد حيازتها ارتكاب تلك الجريمة

  )١٢٩ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢/٧/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٧٩٢/٢٠٠١ الطعن(

تلقي البالغات عن جميع الجرائم وفحصها وجمـع المعلومـات المتعلقـة بهـا وإثباتهـا فـي                   -٧٦

لهـم أثنـاء تحريـر محـضر        . من الواجبات المفروضة على رجال الشرطة     .  تحري محضر

. التحري إثبات ما يبديه المتهم من أقوال بمـا فـي ذلـك اعترافـه دون اسـتجوابه تفـصيالً                   

للنيابة أن تحقق ما ترى وجوب تحقيقه منه وللمحكمة أن تـستند فـي حكمهـا إلـى مـا ورد                     

 .حد وعلة ذلك. به من اعتراف

لحكم على أقوال ضابط المباحث بالتحقيقات بأن المتهمـين أقـرا لـه بارتكابهمـا مـا                 تعويل ا  -

. صـحيح . نسب إليهما فأثبت ذلك في محضر تحرياته الذي عرضـه علـى النيابـة العامـة               

  .علة ذلك

  )١٣٠ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٤/٩/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦٢٤/٢٠٠١ الطعن(

الن االعتراف استناداً إلـى أنـه جـاء مرسـالً وخلـو األوراق ممـا                رفض الحكم الدفع ببط    -٧٧

النعـي بخـصوص    . أسـباب تجـزئ فـي ذلـك       . يشير إلى تعرض الطاعن لضغط أو إكراه      

  .غير سديد. ذلك

  )١٣٠ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٤/٩/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٧٧٠/٢٠٠١ الطعن(
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اعتبـاره دلـيالً    . حاكمـة بحيازتـه المـواد المخــدرة       اعتراف المتهم أمام جهة التحقيق والم      -٧٨

الـدفع بـبطالن القـبض والتفتـيش غيـر          : أثـره . مستقالً منبت الصلة عن القبض والتفتيش     

  .منتج

  )١٣١ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٩/١٠/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٢٣٩/٢٠٠١ الطعن(

إثارتـه بطـالن تفتـيش      .  بـسيارته  اعتراف المتهم بحيازته للمادة المخـدرة التـي ضـبطت          -٧٩

  .غير ذي فائدة. السيارة

  )١٣١ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٩/١٠/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٢٣٩/٢٠٠١ الطعن(

  .ال يدرأ مسئوليته إزاء أدلة الثبوت التي ركنت إليها المحكمة. اعتصام المتهم باإلنكار -٨٠

  )١٣٢ص   المجلد الثاني عشر–قسم الخامس  ال٢٦/١١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٩٢/٢٠٠٢ الطعن(

لها أن تجزئـه وتـستنبط الحقيقـة منـه          . غير الزم . أخذ المحكمة بنص وظاهر إقرار المتهم      -٨١

كفايـة أن يـرد علـى       . ال يلـزم  . وروده على الجريمة بجميـع عناصـرها      . كما كشف عنها  

. هـذا اإلقـرار اعترافـاً     تـسمية   . وقائع تستنتج منها المحكمة ثبوت اقتراف المتهم للجريمـة        

  .علة ذلك. ال يعيب الحكم

  )١٣٢ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢١/١/٢٠٠٣ جزائي جلسة ١٢٦/٢٠٠٢ الطعن(

للمحكمة أن تجزئ أقوال ضابط الواقعة وتحرياته فتأخذ منها بما تطمـئن إليـه وتطـرح مـا                   -٨٢

ولـو خالفـت    . راحـل الـدعوى   ولها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلـة مـن م           . عداه

  .حد ذلك. قوالً آخر له

  )١٣٢ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٤/٢/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٩٠٠/٢٠٠١ الطعن(

  .غير مقبول. النعي في هذا الشأن. عدم ذكر الطاعن وجه البطالن الذي شاب اعترافه -٨٣

  )١٣٣ص  جلد الثاني عشر الم– القسم الخامس ١٨/٢/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٨٥١/٢٠٠١ الطعن(

حق المحكمة أن تستغنى عن كـل إجـراءات التحقيـق أو بعـضها وتفـصل فـي القـضية                     -٨٤

 ق ١٥٧/١، ١٥٦المادتــان . اســتناداً لالعتــراف وحــده دون حاجــة إلــى أدلــة أخــرى

 .اإلجراءات والمحاكمات الجزائية

لـت عليهـا فـي      استخالص المحكمة من اعتراف الطاعن ما يسند األدلة األخـرى التـي عو             -

تعييـب الحكـم لـرده علـى الـدفع          . تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الـدعوى       

  .غير منتج. ببطالن االعتراف

  )١٣٣ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٤/٣/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٨٩١/٢٠٠١ الطعن(
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د قـول للـضابط     مجـر . إثبات الضابط أن المتهم أقر له بارتكـاب الواقعـة ومثلهـا أمامـه              -٨٥

  .يخضع لتقدير المحكمة وال يعد اعترافاً من المتهم

  )١٣٣ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٤/٦/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٣٨٩/٢٠٠٢ الطعن(

عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بـدرجتيها أن اعترافـه بتحقيقـات النيابـة العامـة                  -٨٦

  .غير جائز. إثارة ذلك أمام التمييز. باحثكان وليد إكراه وقع عليه من ضابط الم

  )١٣٣ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٢/٧/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٣٦١/٢٠٠٢ الطعن(

عدم تعويل الحكم في قضائه بإدانة الطاعنة علـى مـا نـسب إليهـا وبـاقي المتهمـات مـن                      -٨٧

فـي غيـر    . لخـصوص النعـي فـي هـذا ا      . اعترافات والتفاته عن الرد على الدفع ببطالنها      

  .محل

  )١٣٤ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٦/٨/٢٠٠٣ جزائي جلسة ١٦٧/٢٠٠١ الطعن(

من عناصر االسـتدالل لمحكمـة الموضـوع الحريـة فـي            . االعتراف في المسائل الجزائية    -٨٨

مادامـت تقـيم ذلـك علـى أسـباب سـائغة            . لها األخذ به  . تقدير صحته وقيمته في اإلثبات    

ت إلى سالمته وتحققت أنه منبت الصلة بأي إكراه أو تهديـد يكـون قـد تعـرض لـه                 واطمأن

  .مثال. المتهم

  )١٣٤ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٩/٩/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٢١٢/٢٠٠٢ الطعن(

كفايـة  . موضـوعي . تقدير قيمة االعتراف وتحري الـصلة بينـه وبـين القـبض والتفتـيش              -٨٩

. اعتراف الطـاعن أمـام درجتـي التقاضـي لحمـل قـضاء الحكـم              اطمئنان المحكمة إلى    

  .غير قويم. تعييبه في هذا الخصوص

  )١٣٦ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٧/١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٣٤٩/٢٠٠٣ الطعن(

 . ال يتوقف على مسلك المحكمة حياله.عدول المتهم عن اعتراف مرده إليه -٩٠

متحلالت الحشيش النعي بتعـارض اعترافـه مـع مـا أسـفر             ثبوت احتواء بول الطاعن على       -

  .غير مقبول.  تقرير التحليل من احتواء العينة على مخدر الحشيشهعن

  )١٣٦ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٧/١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٣٤٩/٢٠٠٣ الطعن(

ن صـادقاً إذا    ال يعـد كـذلك ولـو كـا        . االعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختياريـاً         -٩١

 .كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره

وجـوب أن تعـرض لـه       . جـوهري . الدفع ببطالن االعتراف لصدوره تحت تـأثير إكـراه         -
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إغفـال ذلـك وإطـراح الـدفع اسـتناداً          .  مادامت عولت عليه في اإلدانة     المحكمة إيراداً ورداً  

يعيـب  . أن ينحـسم أمـره     للـدفع قبـل      ةمـصادر . إلى أدلة االتهام دون نفي حصول اإلكراه      

ال يعـصمه مـا تـساند إليـه مـن أدلـة             . يبطلـه بما  الحكم بالقصور والفساد في االستدالل      

  .أساس ذلك. أخرى

  )١٣٧ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٧/٢/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٦٩/٢٠٠٣ الطعن(

 صـحيحاً وصـادراً     ال يـصح فـي القـانون إال إذا كـان          . االعتداد باالعتراف والتعويل عليه    -٩٢

ال يعتبـر كـذلك ولـو كـان صـادقاً إذا جـاء وليـد إجـراءات غيـر          . عن حرية واختيار  

 .وجوب استبعاد الدليل المستمد منه. صحيحة أو مشروعة

. الدفع ببطالن االعتراف لصدوره إثر إجـراءات تحقيـق واسـتجواب باطلـة ومتـأثراً بهـا                 -

يـه مـا دامـت عولـت علـى الـدليل            يوجب على المحكمة أن تعرض له وترد عل       . يجوهر

تـساند  : علـة ذلـك   . ال يغنى عن ذلك ما أوردته المحكمة مـن أدلـة أخـرى            . المستمد منه 

  .مثال. األدلة في المواد الجزائية

  )١٣٧ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٠/٤/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٨٢/٢٠٠٢ الطعن(

: قعة امـرأة بلغـت الحاديـة والعـشرين برضـاها          األدلة المقبولة إلثبات جريمتي الزنا وموا      -٩٣

اعتـراف  .  جـزاء  ١٩٥،  ١٩٤المادتـان   . أن يضبط الجـاني متلبـساً بارتكـاب الجريمـة         

كاف للمحكمة أن تعتمد علـى هـذا االعتـراف وتأخـذ بـه ولـو لـم                  . المتهم في حق نفسه   

  .مثال. يضبط متلبساً بالجريمة باعتبار أن االعتراف أقوى األدلة

  )١٣٩ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٧/٤/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٢٢/٢٠٠٣ الطعن(

ن االبتدائي والمطعون فيه اعتراف الطـاعن بارتكـاب الواقعـة مـع المتهمـين               يإيراد الحكم  -٩٤

  .غير صحيح. النعي عليه في هذا الشأن. اآلخرين مما له أصل صحيح باألوراق

  )١٣٩ص   المجلد الثاني عشر–قسم الخامس  ال١٨/٥/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٦١٠/٢٠٠٢ الطعن(

من الواجبـات المفروضـة قانونـاً علـى رجـال           . قبول التبليغات وإجراء التحريات الالزمة     -٩٥

ولهم الحصول على االستدالالت المؤدية إلى ثبـوت أو نفـى الوقـائع المبلـغ بهـا                 . الشرطة

 والـشهود ومـا يبديـه المـتهم         ولهم سماع أقوال المبلغـين    . إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم    

لرجـل الـشرطة أن     . أثـره .  بارتكـاب الجريمـة    تضمن أقوال األخير اعترافـاً    . من أقوال 

  .يدونه في محضره

  )١٤١ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٣٠/١١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٤٥٣/٢٠٠٣ الطعن(
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اعترافـه  . لموجهـة إليـه   وجوب قيام المحقق إذا كان المتهم حاضراً بـسؤاله عـن التهمـة ا              -٩٦

يوجـب إثبـات ذلـك فـي محـضر التحقيـق ومناقـشته              . بارتكاب الجريمة في أي وقـت     

  .تفصيلياً

  )١٤١ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٣٠/١١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٦٤٧/٢٠٠٣ الطعن(

 صـدوره نتيجـة تعـذيب أو إكـراه        . وجوب أن يكون اختياريـاً    . االعتراف الذي يعول عليه    -٩٧

 .عدم اعتباره كذلك. أثره. أو تهديد بهما

بحثهـا الـصلة بينـه وبـين        . مـؤداه . تعويل المحكمة على الدليل المستمد مـن االعتـراف         -

 .  اإلكراه بتدليل سائغااإلكراه المقول بحصوله وأن تنفي هذ

عدم إشـارة محكمـة الموضـوع بـدرجتيها إلـى الـدفاع المـسطور بـاألوراق بـبطالن                    -

العتداء بالضرب من رجـال الـشرطة وكـذا اإلصـابات التـي تظـاهره               االعتراف نتيجة ا  

والتي جاء وصفها بتقرير الطب الشرعي وعدم استظهارها مـدى قيـام الـصلة بينهـا وبـين           

قـصور الحكـم فـي التـسبيب وفـساده فـي            . أثـره . االعتراف المشار إليه أو عدم قيامها     

: علـة ذلـك   . يـه مـن أدلـة أخـرى       االستدالل مما يبطله وال يعصمه من البطالن ما قام عل         

  .تساند األدلة في المواد الجزائية

  )١٤١ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٧/١٢/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٧٦/٢٠٠٣ الطعن(

وجـوب إثبـات المحقـق ذلـك فـي محـضر التحقيـق              . اعتراف المتهم بارتكاب الجريمـة     -٩٨

  .ومناقشته تفصيالً دون دعوة محاميه

  )١٤٢ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢١/١٢/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٧٨/٢٠٠٣ الطعن(

ال . اسـتطالة زمـن التحقيـق   . للمحقق مباشرة التحقيق بالكيفية التـي يراهـا محققـةً لغايتـه       -٩٩

يؤثر على سالمة إرادة المتهم وال يعيب اعترافه وال يكون فـي حـد ذاتـه مـا يعـد قـرين                      

أالّ يقيم الـدليل علـى تعمـد المحقـق          . شرط ذلك . أو حكماً اإلكراه المبطل لالعتراف حقيقة     

مـن سـلطة محكمـة      . تقـدير ذلـك   . اإلطالة دون مقتض إلرهاق المتهم والتأثير على إرادته       

  .الموضوع

  )١٤٢ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢١/١٢/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٧٨/٢٠٠٣ الطعن(

ه بتحقيقـات النيابـة العامـة كـان وليـد إجـراءات             تقدير صحة ادعاء المتهم من أن اعتراف       -١٠٠

  .مثال. شرطه. موضوعي. القبض والتفتيش المدعي ببطالنها

  )١٤٣ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٨/١/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٦٢٢/٢٠٠٣ الطعن(
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ال محـل   . النعي ببطالن االعتراف لترتبه على تفتيش باطل واالنتهاء إلـى صـحة التفتـيش              -١٠١

  .هل

  )١٤٣ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١/٢/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٦٥٨/٢٠٠٣ الطعن(

تعـد شـهادة للـضابط ولـيس        .  المتهم له باالتجار في المواد المخدرة      فقول الضابط باعترا   -١٠٢

النعـي علـى الحكـم تعويلـه عليهـا          . جـائز . تعويل الحكم عليها وبـاقي األدلـة      . اعترافاً

  .ال محل له. اً الطاعنباعتبارها اعتراف

  )١٤٣ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٦/٤/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٤٩٦/٢٠٠٤ الطعن(

  .حد ذلك. ال يعيبه. خلو محضر الضبط من بيان زمان ومكان الواقعة -١٠٣

نعـي الطـاعن فـي هـذا        . خلو التحقيق من سؤال المتهم ال يترتب عليه بطالن اإلجـراءات           -

  .لغير مقبو. الصدد

  )٢٣١ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢/٥/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٣/٢٠٠٥ الطعن(

ال يعتبر كذلك ولو كان صـادقاً إذا صـدر تحـت تـأثير              . االعتراف يجب أن يكون اختيارياً     -١٠٤

 .اإلكراه أو التهديد به أياً ما كان قدره

ـ               - شـرط  . دليل سـائغ  بحث الصلة بين االعتراف واإلكراه المـدعي حـصوله ونفيـه فـي ت

  . لتعويل الحكم عليه

. إثبات وكيل النيابة المحقق وجود لفاف طبي على ساق الطـاعن وأنـه يتوكـأ علـى عكـاز                   -

تعويل الحكم على اعترافه وآخرين واقتصار رده علـى دفعـه بـبطالن اعترافـه بتحقيقـات                 

وال دليـل يـساند     النيابة العامة لكونه وليد إكراه بأنه واآلخـرين اعترفـوا بتلـك التحقيقـات               

قـصور وفـساد فـي االسـتدالل ومخالفتـه         . ذلك الدفع باعتباره يخـضع لتقـدير المحكمـة        

ال يعصمه من ذلك ما قام عليـه قـضاؤه مـن أدلـة أخـرى، علـة                  . للثابت باألوراق تبطله  

  .تساند األدلة: ذلك

  )١٤٤ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٨/٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٢/٢٠٠٥ الطعن(

أخذ محكمة الموضوع بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حـق غيـره مـن المتهمـين فـي أي                     -١٠٥

اطمئنانهـا إلـى    : شـرط ذلـك   . جـائز . مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنها بعد ذلك        

 .صدقها ومطابقتها للحقيقة والواقع

. مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . تقدير حصول االعتراف نتيجة إكراه مـادي أو معنـوي          -
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مثال لـرد سـائغ علـى دفـاع الطـاعن           . لها األخذ به متى تحققت من صحته واطمئنانها إليه        

  .بحصول اعترافه نتيجة إكراه

  )١٤٤ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٢/٧/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٣١٦/٢٠٠٤ الطعن(

: هيتـه ما. اعتراف المتهم الذي تعول عليه المحكمة وحده بغيـر حاجـة إلـى أدلـة أخـرى                 -١٠٦

اقتـصار أثـره    . رتكب الجريمـة المنـسوبة إليـه      ااالعتراف الصريح والقاطع بأنه مذنب و     

ما عدا ذلك من اعترافات المتهم أو أقوالـه فـي أي مرحلـة مـن مراحـل                  . عليه دون سواه  

. للمحكمة األخذ بها في حق المـتهم أو غيـره مـن المتهمـين وتخـضع لتقـديرها                 . التحقيق

  .مثال. أساس ذلك

  )١٤٥ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٢/٧/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٣١٦/٢٠٠٤ الطعن(

مـن سـلطة محكمـة      . تقدير صحته وقيمتـه فـي اإلثبـات       . االعتراف في المسائل الجزائية    -١٠٧

لها األخذ باعتراف المتهم في حق نفسه أو على غيـره مـن المتهمـين فـي أي                  . الموضوع

. تمـسك المـتهم بعـدم صـحته       . ه متى اطمأنـت إليـه     دور من أدوار التحقيق ولو عدل عن      

 .يوجب على المحكمة التعرض له والرد عليه. يدفاع جوهر

إيراد الحكم اعتراف الطـاعنين بتعليـق المجنـي عليهـا بمروحـة سـقف الغرفـة بالـشال                    -

المضبوط وكذا تقرير الصفة التشريحية لجثـة المجنـي عليهـا وأقـوال الطبيبـة الـشرعية                 

أخـذه بجمـاع األدلـة الـسابقة        . ق المجني عليها بالمروحة بالـشال المـضبوط       باستبعاد تعلي 

رغم تناقضها دون التعرض لـدفاع الطـاعنين بعـدم صـحة اعترافهمـا لمخالفتـه الحقيقـة                  

والواقع ودون رفع التنـاقض بـين هـذا االعتـراف وتقريـر الـصفة التـشريحية وأقـوال                   

  .قصور وتناقض يوجب تمييزه. ة الشرعيةبيبالط

  )١٤٥ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٢/٧/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٧/٢٠٠٥ الطعن(

تمسك المتهم بأن أقواله بتحقيقات النيابة العامـة ال تعـد اعترافـاً قـضائياً لعـدم صـدورها                    -١٠٨

عدم تعويل المحكمة عليه بهذا الحـسبان أو االكتفـاء بـه دلـيالً وحيـداً                . في مجلس القضاء  

  .صحيح. ا كدليل إثبات ضمن ما عولت عليه من أدلة أخرىإلدانته وأخذه

  )١٤٦ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٢/٧/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٧/٢٠٠٥ الطعن(

. أن يكـون االعتـراف صـدر أمامهـا        : شـرطه . التزام المحكمة بمناقشة المتهم في اعترافه      -١٠٩

  . ق اإلجراءات الجزائية١٥٦م

  )١٤٦ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٢/٧/٢٠٠٥ لسةجزائي ج ٧/٢٠٠٥ الطعن(
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العبارات التـي نقلهـا الحكـم عـن ضـابط           . ثبوت أن الحكم لم يعول على اعتراف للطاعن        -١١٠

المباحث ال تنهض بذاتها اعترافاً بمعناه القـانوني وعـدم تعويـل الحكـم عليهـا بحـسبانها                  

تعييـب الحكـم فـي هـذا        .  طعنـه  اعترافاً للطاعن بمحضر الضبط كمـا زعـم بأسـباب         

  .غير صحيح. الخصوص

  )١٤٦ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٠/١٢/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٤٤١/٢٠٠٤ الطعن(

. إثبات وكيل النيابة بصدر التحقيقات أنه بمواجهة المتهم شـفاهة بمـا نـسب إليـه اعتـرف                  -١١١

شـفاهة باإليجـاب ال يـصح تأثيمـه بـه           فهم وكيل النيابة من رده      . علة ذلك . ال يعد اعترافاً  

  .مثال. متى كان مخالفاً للحقيقة

  )١٤٧ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢١/٣/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٣٣٦/٢٠٠٥ الطعن(

 .مفاده. اطمئنان المحكمة إلى سالمة الدليل المستمد من االعتراف -١١٢

 إلـى   - ماديـاً أو معنويـاً       -ذى  هو مـا يـستطيل بـاأل      : ماهيته. اإلكراه المبطل لالعتراف   -

  . المعترف فيؤثر في إرادته ويحمله على اإلدالء بما أدلى به

ال يعـد دفعـاً     . مجرد القول بأن االعتراف وليـد حالـة نفـسية وخـشية رجـال الـشرطة                -

  .مثال. علة ذلك. ببطالنه

  )١٤٧ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢١/٣/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٥١٩/٢٠٠٥ الطعن(

ال محـل   . إسناد الحكم المطعون فيه للطاعن اعترافه على النحـو الثابـت بمحـضر الجلـسة               -١١٣

  .للنعي

  )١٤٨ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٣/٥/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٧٢٢/٢٠٠٥ الطعن(

كفايتـه للـرد    . مطابقة اعتراف الطاعن بالتحقيقات للحقيقة واتساقه مع بـاقي أدلـة الـدعوى             -١١٤

  .لى دفاعه ببطالن االعترافع

  )١٤٨ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٧/٦/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٦٧٦/٢٠٠٥ الطعن(

عدم تعويل الحكم على دليل مـستمد مـن اعتـراف الطـاعن أو اسـتجوابه أمـام الـشرطة                     -١١٥

  .غير مجد. نعي الطاعن في هذا الوجه. وعدم االستناد إليهما في اإلدانة

  )١٤٩ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٤/١١/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٢٣٩/٢٠٠٥ الطعن(

ال يـوفر حالـة مـن المظـاهر     . إقرار المتهم لضابط الواقعة بتعاطيه المخدرات مع الطـاعن     -١١٦

الخارجية على االتهام بجناية أو تـوافر حالـة مـن حـاالت التلـبس التـي تبـيح القـبض                     
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بطالن في اإلجراءات استطال إلـى الـدليل المـستمد مـن            . مخالفة ذلك . والتفتيش بغير إذن  

  .أن ما بنى على باطل فهو باطل: علة ذلك. تلك اإلجراءات

  )١٥٠ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٩/١٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ١٧٩/٢٠٠٦ الطعن(

 :علـة ذلـك   . للمحكمة األخذ باعتراف المتهم فـي حـق نفـسه ولـو لـم يـضبط متلبـساً                  -١١٧

  .مثال. االعتراف من أقوى األدلة

  )٥٧٢ص  ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٢٦/٥/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٦٦٨/٢٠٠٨ الطعن(

تحققهـا يتعمـد الجـاني تغييـر الحقيقـة فيهـا بطريـق              . جريمة التزوير في أوراق البنوك     -١١٨

بمـا يـسبب    الغش بالوسائل التي نص عليها القانون بنية استعمالها فيما غيـرت مـن أجلـه                

تحـدث الحكـم صـراحة      . كفايـة احتمـال وقوعـه     . ال يلزم وقوع الضرر بالفعل    . ضرراً

ال . استفادة حـصوله مـن عمـوم عبـارات الحكـم          . غير الزم . واستقالالً عن ركن الضرر   

كفايـة إنـشائها علـى      . يشترط صدور الورقة من مستخدم مختص بتحريرها بأحـد البنـوك          

  . غرار أوراق البنوك

هو بيان صادر من طـرف واحـد ومـن غيـر موظـف              . لفردي الغير معاقب عليه   اإلقرار ا  -

  مثال. علة ذلك. ال يعدو أن يكون خبراً يحتمل الصدق أو الكذب. مختص

  )٣٦١ص  ١ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٦/٢/٢٠١١ جزائي جلسة ٨١/٢٠١٠ الطعن(

 إجـراءات   ١٦٢ المـادة    .أسـاس ذلـك   . من إطالقات المحكمـة   .  استجواب المتهم من عدمه    -١١٩

  . دفع الطاعن في هذا الخصوص غير صحيح.جزائية

  )٣٦١ص  ١ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٦/٢/٢٠١١ جزائي جلسة ٨١/٢٠١٠ الطعن(

لهـا  . تقـديره لمحكمـة الموضـوع     . االعتراف في المسائل الجزائية من عناصر االسـتدالل        -١٢٠

التحقيـق وإن عـدل عنـه ولهـا البحـث فـي             األخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار         

  . حد ومفاد ذلك. مدى صلته باإلكراه المدعي حصوله

مـادام  . ال يعـد إكراهـاً    . سلطان الوظيفة بما يسبغه على صاحبه من اختـصاص وسـلطات           -

مجرد الخـشية مـن رجـال الـشرطة ال يعـد            . لم يستطل إلى المتهم باألذى مادياً أو معنوياً       

مثـال بـشأن إدعـاء المـتهم بتهديـد          . ل لالعتراف ال معنى وال حكماً     من قبيل اإلكراه المبط   

  .ضابط الواقعة له باإليذاء إذا أنكر الواقعة أمام النيابة

  )٤٣٠ص  ٢ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٥/٦/٢٠١١ جزائي جلسة ٣٩٣/٢٠١٠ الطعن(
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  . ن على الحكمتعييب اإلجراءات السابقة على المحاكمة ال يصح أن تكون سبباً للطع -١٢١

جـواز رفـع الـدعوى      . عدم سؤال المتهم في التحقيق ال يترتب عليـه بطـالن اإلجـراءات             -

  .ال وجه له. نعي الطاعن في هذا المنحى. الجزائية دون استجواب المتهم أو سؤاله

  )٤٤٩ص  ٢ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ١٢/٦/٢٠١١ جزائي جلسة ٤٢٧/٢٠١٠ الطعن(

 مـن قـانون الجـزاء       ١٩٤ة إلثبات الجريمة المنـصوص عليهـا فـي المـادة             األدلة المقبول  -١٢٢

اعتـراف  . ضبط الجاني متلبساً بجريمة مواقعة امرأة بلغـت الحاديـة والعـشرين برضـاها             

  .المتهم في حق نفسه يغني عن التلبيس

للمحكمـة أن تعتمـد عليـه وتأخـذ بـه متـى اطمأنـت        . توافر اعتراف المتهم في حق نفسه   -

مخالفـة الحكـم المطعـون      . االعتراف سـيد األدلـة    : علة ذلك . لم يضبط متلبساً  لصحته ولو   

يوجب تمييزه للطـاعنين دون مـن لـم يكـن طرفـاً فـي               . خطأ في تطبيق القانون   . فيه ذلك 

 .الخصومة

شـموله إياهـا بكافـة أوصـافها سـواء كانـت            . القيد الوارد على إثبات جريمـة المواقعـة        -

 .جريمة تامة أم مجرد شروع

  )٢٣/١/٢٠١٢ جزائي جلسة ٢٨٠/٢٠١١ الطعن(                  

علـى المحقـق إثبـات ذلـك فـي          .  إذا ما اعترف المتهم بارتكاب الجريمـة فـي أي وقـت            -١٢٣

 قـانون اإلجـراءات     ٩٨المـادة   . محضر التحقيق فور صـدوره ومناقـشته فيـه تفـصيالً          

  .والمحاكمات الجزائية

النعـي بـبطالن    . عـدم طلبـه ذلـك     .  محاميـه  للمتهم طلب تأجيل االستجواب لحين حضور      -

 .ال يستوجب رد من الحكم المطعون فيه. ظاهر البطالن. االستجواب

  )٢١/٧/٢٠١٣ جزائي جلسة ٣٣٦/٢٠١٢ الطعن(                  

. تقـديره ومـا إذا كـان انتـزاع بـاإلكراه مـن عدمـه              .  االعتراف من عناصر االسـتدالل     -١٢٤

  .موضوعي

 .يق بالكيفية التي يراها محققة لغايتهالمحقق يباشر التحق -

ال يـؤثر علـى سـالمة إرادة المـتهم وال يعيـب اعترافـه وال يعـد                  . استطالة زمن التحقيق   -

قرين اإلكراه المبطل لالعتراف حقيقة أو حكماً مـادام الطـاعن لـم يقـدم الـدليل علـى أن                    

: ر ذلــكتقــدي. المحقــق تعمــد اإلطالــة دون مقتــضى إلرهاقــه والتــأثير علــى إرادتــه

 .موضوعي
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مـوالهم بنـاء علـى      إصدار النائب العام قراراً بمنع المتهم وأفراد أسرته من التصرف فـي أ             -

  .حد ذلك. ال يعد بذاته قرين اإلكراه المبطل لالعتراف. قانونسند صحيح من ال

  )٢١/٧/٢٠١٣ جزائي جلسة ٣٣٦/٢٠١٢ الطعن(                  

  : سماع الشهود-ز

  . ة أقوال الشاهدللمحكمة تجزئ -١

اطمئنان الحكم المطعون فيه إلى أقوال المجني عليه في خـصوص جريمـة هتـك العـرض                  -

باإلكراه التي دين المتهم بها وإطراحها في شـأن جريمـة الـشروع فـي سـرقة المقـضي                   

  . ال تثريب. ببراءته منها

  )٢٨٩ سنوات ص  ٧ مج ١٧/٣/١٩٧٥ جزائي جلسة ٥١/١٩٧٤الطعن (

  )٤٩ ص القسم الثالث المجلد الرابع ٤/١٢/١٩٩٥ جزائي جلسة ٢٥٦/١٩٩٥الطعن و(

إطراحها جميع االعتبـارات التـي سـاقها الـدفاع لحملهـا            : مفاده. أخذ المحكمة بأقوال شاهد    -٢

  .غير الزم. بيانها أسباب إطمئنانها لتلك األقوال. على عدم األخذ بها

  )٤٠٠  سنوات ص٧ مج ١٢/٢/١٩٧٥ جزائي جلسة ١٨٢/١٩٧٨الطعن (

  )٢٨ ص القسم األول المجلد الثالث ١٧/٣/١٩٨٠ جزائي جلسة ٢٤٠/١٩٧٩الطعن و(

  )٤٦ ص القسم الثالث المجلد الرابع ٢٠/١١/١٩٩٥ جزائي جلسة ٨٤/١٩٩٥الطعن و(

مـا دام أنـه اسـتخلص الحقيقـة منهـا        . ال يعيب الحكم  . تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله      -٣

  . بما ال تناقض فيه

  )٢٨٩ سنوات ص  ٧ مج ١٧/٣/١٩٧٥ جزائي جلسة ٥١/١٩٧٤الطعن (

  )٣١ ص القسم األول المجلد الثالث ١٢/١٢/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٨٣/١٩٨٥الطعن و(

  )٤٧ ص القسم الثاني المجلد الرابع ٢٦/٢/١٩٩٠ جزائي جلسة ٤٣٥/١٩٨٣الطعن و(

  )٤٥ ص  المجلد الرابعالقسم الثالث ٢٥/٢/١٩٩٢ جزائي جلسة ١١/١٩٩٢الطعن و(

  )٤٥ ص القسم الثالث المجلد الرابع ١٥/٦/١٩٩٢ جزائي جلسة ١٨/١٩٩٢الطعن و(

  )٨٩ ص القسم الرابع المجلد السابع ٢٢/٦/١٩٩٨ جزائي جلسة ٢٣٣/١٩٩٧الطعن و(

  )١٨٥ ص القسم الرابع المجلد السابع ١/٧/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٧٥٢/٢٠٠١الطعن و(

مـادام أن ذلـك     . غيـر مقبـول   . ا عن سـماع شـهود     النعي على المحكمة االستئنافية التفاته     -٤

  . ولم يطلب الطاعن سماعهم أمام أول درجة. يدخل في سلطتها التقديرية

  )٣٢٨ سنوات ص ٧ مج ٢٦/٥/١٩٧٥ جزائي جلسة ٣٠/١٩٧٤الطعن (
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  . ما دامت لم تطمئن إلى صحتها. ال عيب. إعراض المحكمة عن قالة شهود النفي -٥

  )٣٩٩ سنوات ص ٧ مج ٢٣/٦/١٩٧٥سة  جزائي جل١٨/١٩٧٤الطعن (

  )٤٠٠ سنوات ص ٧ مج ١٨/١٢/١٩٧٨ جزائي جلسة ١٣٧/١٩٧٨الطعن و(

  )٥٠ ص القسم الثاني المجلد الرابع ٥/١٠/١٩٨٧ جزائي جلسة ١٥٢/١٩٨٧الطعن و(

  )٤٤ ص  المجلد الرابعالثالثالقسم  ٢٤/٦/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٨٥/١٩٩٥الطعن و(

  )١٨١ ص القسم الخامس المجلد الثاني عشر ١٨/٣/٢٠٠٣ة  جزائي جلس١٥٩/٢٠٠٢الطعن و(

  )١٧٦ ص القسم الخامس المجلد الثاني عشر ٢٢/٦/٢٠٠٤ جزائي جلسة ١٩٦/٢٠٠٣الطعن و(

للمحكمة األخذ بـأقوال الـشاهد التـي أدلـى بهـا            . موضوعي. وزن أقوال الشهود وتقديرها    -٦

  . شرطه. على سبيل االستدالل

  )٣٩٩ سنوات ص ٧ مج ٢٤/١١/١٩٧٥سة  جزائي جل٨٢/١٩٧٥الطعن (

  )٥٢ ص القسم الثاني المجلد الرابع ٥/٦/١٩٨٩ جزائي جلسة ١٢٠/١٩٨٩الطعن و(

  )٤٧ ص  المجلد الرابعالثالثالقسم  ١٥/١/١٩٩٦ جزائي جلسة ١٥٤/١٩٩٥الطعن و(

  .شرطه. جائز.  أخذ المحكمة بالشهادة المنقولة عن الغير-٧

  )٣٢٨ سنوات ص ٧ مج ٨/١٢/١٩٧٥ جزائي جلسة ٨٢/١٩٧٥الطعن (

  )٢٩ ص القسم األول المجلد الثالث ٢٩/٦/١٩٨١ جزائي جلسة ١٩٥/١٩٨١الطعن و(

  )٣٢ ص القسم األول المجلد الثالث ٢٨/١/١٩٨٥ جزائي جلسة ٢٤٨/١٩٨٤الطعن و(

  )٥٢ ص القسم الثاني المجلد الرابع ٢٤/٤/١٩٨٦ جزائي جلسة ٣٢٤/١٩٨٨الطعن و(

  )٤٩ ص القسم الثاني المجلد الرابع ٦/٤/١٩٩٠ائي جلسة  جز٣٤٥/١٩٨٩الطعن و(

  )٤٦ ص القسم الثالث المجلد الرابع ٢٦/١٠/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٢٦/١٩٩٤الطعن و(

  )٨٨ ص القسم الرابع المجلد السابع ١٩/٦/٢٠٠١ جزائي جلسة ٨٤/٢٠٠٠الطعن و(

  )١٧٥ ص ي عشرالقسم الخامس المجلد الثان ٢٩/١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٣٢٤/٢٠٠١الطعن و(

حق محكمة الموضوع في تجزئة أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمـئن إليـه فـي حـق أحـد                     -٨

  . علة ذلك. المتهمين وتطرح ما ال تطمئن إليه منها في حق متهم أخر

  )٣٩٩ سنوات ص ٧ مج ١٩/١/١٩٧٦ جزائي جلسة ٥٧/١٩٧٥الطعن (

  )٣٢ ص ول المجلد الثالثالقسم األ ١٤/١٠/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٤٨/١٩٨٥الطعن و(

  )١٧٦ ص القسم الخامس المجلد الثاني عشر ٧/٥/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١٩٤/٢٠٠١الطعن و(

أخـذ المحكمـة    . موضـوعي . تقدير فقدان الشاهد لإلدراك أو التمتع به وقـت أداء الـشهادة            -٩

ـ               : مفاده. بشهادة الشاهد  ة اقتناعها بتمتعه باإلدراك ويتضمن الـرد علـى أنـه كـان فـي حال
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  . سكر شديد أفقده رشده

  )٣٩٩ سنوات ص ٧ مج ١٩/١/١٩٧٦ جزائي جلسة ١٥١/١٩٧٥الطعن (

  )٤٠٠ سنوات ص ٧ مج ٢٤/١٠/١٩٧٧ جزائي جلسة ١٥٤/١٩٧٦الطعن و(

  )٥٢ ص القسم الثاني المجلد الرابع ٣/٤/١٩٩٠ جزائي جلسة ٢٥٧/١٩٨٨الطعن و(

  )٤٥ ص  المجلد الرابعالقسم الثالث ٢٢/٦/١٩٩٢ جزائي جلسة ١٠٧/١٩٩٠الطعن و(

  )٨٧ ص القسم الرابع المجلد السابع ١٩/١/١٩٩٨ جزائي جلسة ٣٨/١٩٩٧الطعن و(

  )١٨١ ص القسم الخامس المجلد الثاني عشر ١٨/٣/٢٠٠٣ جزائي جلسة ١٦٨/٢٠٠٢الطعن و(

كفايـة أن يكـون جمـاع الـدليل         . غيـر الزم  . تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفنـي       -١٠

 لمحكمـة   ر متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعـصى علـى المالئمـة والتوفيـق             القولي غي 

  . الموضوع أن تجزم بما ال يجزم به الخبير

 )٢٨٩ سنوات ص  ٧ مج ٢/٢/١٩٧٦ جزائي جلسة ٧٧/١٩٧٥الطعن (

  )٢٨٩ سنوات ص  ٧ مج ١٣/٣/١٩٧٨ جزائي جلسة ١١٥/١٩٧٧الطعن (

  )٥٠ ص القسم الثاني المجلد الرابع ١٢/٣/١٩٩٠ جزائي جلسة ٣٣٣/١٩٩٠الطعن و(

  )٤٧ ص القسم الثالث المجلد الرابع ١٨/١١/١٩٩٦ جزائي جلسة ٣٤١/١٩٩٥الطعن و(

  )٨١ ص القسم الرابع المجلد السابع ٤/٤/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٢٥٦/١٩٩٩الطعن و(

  )٨٧ ص القسم الرابع المجلد السابع ٣٠/١٠/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٢٧/٢٠٠١الطعن و(

  )١٧٨ ص القسم الخامس المجلد الثاني عشر ٢/٥/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٢٠٠/٢٠٠٥الطعن و(

  . ما دام سائغاً. موضوعي. استخالص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى -١١

 عـن شـهادة شـهود النفـي علـة      ضواإلعـرا للمحكمة التعويل على شهادة شهود اإلثبـات       -

ـ         . ذلك مـا دامـت معـززة      . د وقوعهـا  ولها األخذ بأقوال شاهد حضر إلى مسرح الجريمة بع

  . القتناعها

  )٣٦١ سنوات ص ٧ مج ٢/٢/١٩٧٦ جزائي جلسة ٧٧/١٩٧٥الطعن (

تـأخر  . لمحكمة الموضوع تكوين عقيدتها مما تطمـئن إليـه مـن أدلـة وعناصـر الـدعوى             -١٢

المجني عليها وزوجها في التبليغ عن الحادث ال يمنع المحكمـة مـن األخـذ بأقوالهمـا مـا                   

. أن وزن أقـوال الـشهود وتقـديرها لمحكمـة الموضـوع           : علة ذلـك  . إليهادامت اطمأنت   

  . مفاده. أخذها بشهادة شاهد

  )٤٣٢ سنوات ص ٧ مج ١٤/٦/١٩٧٦ جزائي جلسة ١٣/١٩٧٦الطعن (

  )١٨٢ ص القسم الخامس المجلد الثاني عشر ١٥/٤/٢٠٠٣ جزائي جلسة ١٤١/٢٠٠٢الطعن و(
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.  المحكمة في تحديـد تـاريخ واقعـة هتـك العـرض             تناقض أقوال الشهود التي عولت عليها      -١٣

  . ما دام أن الطاعن لم يدع أن الدعوى الجزائية سقطت بالتقادم. ال يعيب الحكم

  . علة ذلك. غير مقبول. نعي الطاعن على الحكم أخذه بأقوال المجني عليها القاصرة -

  . غير جائز أمام التمييز. الجدل الموضوعي -

  )٣٦٦ سنوات ص ٧ مج ١٤/٣/١٩٧٧ة  جزائي جلس١٦٠/١٩٧٦الطعن (

كل من عدا المتهم المرفوعة عليه الدعوى وتتصل معلوماتـه بالواقعـة المنـسوبة إلـى هـذا                   -١٤

  . يعد شاهداً . المتهم إثباتاً ونفياً

استناد الحكم إلى أقوال المتهمة المرفوع عليها الـدعوى عـن واقعـة أخـرى غيـر المـسند                    -

علـى  .  في تطبيق القانون النعـي عليـه فـي هـذا الـشأن             ال خطأ .للطاعن ارتكابها كشاهدة  

  . غير محل

 )٢٨٩ سنوات ص  ٧ مج ١٣/٦/١٩٧٧ جزائي جلسة ٣٩/١٩٧٧الطعن (

وفقـاً لتقـديرها    . لها تكـوين عقيـدتها    . لمحكمة الموضوع .  بالنسبة إلى كل متهم    ةتقدير األدل  -١٥

. لهـا تجزئـة أقـوال الـشهود       . خـر لتلك األدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم دون متهم آ         

  . مؤدى وعلة ذلك

  )٣٩٩ سنوات ص ٧ مج ١٦/٥/١٩٧٧ جزائي جلسة ٨/١٩٧٧الطعن (

  )٣٤ ص القسم األول المجلد الثالث ٢٣/١٢/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٨٣/١٩٨٥الطعن و(

  )٥٣ ص القسم الثاني المجلد الرابع ١٥/١/١٩٩٠ جزائي جلسة ٢٨٨/١٩٨٩الطعن و(

  )١٨٣ ص القسم الخامس المجلد الثاني عشر ٦/٥/٢٠٠٣جزائي جلسة  ٢٦٩/٢٠٠٢الطعن و(

تقــدير وقــائع الــدعوى ووزن األدلــة وتحــصيل أقــوال الــشهود وتفهمهــا واســتخالص  -١٦

غيـر الزم مـا دامـت       . أخذها باألقوال الصريحة ومدلولها الظـاهر     . موضوعي. مقصودها

  . ال تحرف الشهادة عن موضعها

  )٤٣٠ سنوات ص ٧ مج ٣/٤/١٩٧٨سة  جزائي جل١٥٤/١٩٧٧الطعن (

  )٥٣ ص القسم الثاني المجلد الرابع ١٩/٢/١٩٩٠ جزائي جلسة ٢٧٥/١٩٨٩الطعن و(

ال . قـضاؤها فـي الـدعوى دون سـماعهم        . تعذر سماع المحكمة للشهود لعدم االهتداء إلـيهم        -١٧

ـ  .ال بطـالن أو إخـالل بحـق الـدفاع         . استناد الحكم المطعون فيه لهذا النظـر      . عيب واز  ج

   .يل على أقواله بالتحقيقات السابقةوالتع

  )٣٤٣ سنوات ص ٧ مج ٢٩/٥/١٩٧٨ جزائي جلسة ١٥٢/١٩٧٧الطعن (

  )٣٣ ص القسم األول المجلد الثالث ٨/٤/١٩٨٥ جزائي جلسة ٣٣/١٩٨٥الطعن و(
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لمحكمة الموضوع األخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلـة مـن مراحـل التحقيـق أو المحاكمـة                   -١٨

  . علة ذلك. قوالً آخر له أبداه في مرحلة أخرى دون ذكر األسبابولو خالف 

غيـر  . النعـي عليـه   . شـرط ذلـك   . ال يعيب الحكـم   . تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله      -

  . صحيح

  )٤٠٠ سنوات ص ٧ مج ١٦/١٠/١٩٧٨ جزائي جلسة ٧٨/١٩٧٨الطعن (

  )٤٠٠ سنوات ص ٧ مج ٢٩/٥/١٩٧٨ جزائي جلسة ١٢٢/١٩٧٧والطعن (

  )٥٠ ص القسم الثاني المجلد الرابع ٢٤/١٠/١٩٨٩ جزائي جلسة ١٨٨/١٩٨٨طعن الو(

  )٤٩ ص القسم الثالث المجلد الرابع ١١/٧/١٩٩٤ جزائي جلسة ٣٠/١٩٩٤الطعن و(

  )٤٩ ص القسم الثالث المجلد الرابع ٢٦/١٠/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٢٦/١٩٩٤الطعن و(

  )٤٨ ص ثالث المجلد الرابعالقسم ال ١٨/١١/١٩٩٦ جزائي جلسة ٤١/١٩٩٣الطعن و(

  )٩١ ص القسم الرابع المجلد السابع ٢/٣/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٣٣٩/١٩٩٨الطعن و(

  )١٧٧ ص الثاني عشر المجلد الخامسالقسم  ٢٨/٥/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٢٦١/٢٠٠١الطعن و(

يكفـي أن يكـون مـن شـأنها أن          . غيـر الزم  . تطابق أقوال الشهود في جميـع التفـصيالت        -١٩

  .  الحقيقة التي وصلت إليها المحكمةتؤدي إلى

  )٤٠٠ سنوات ص ٧ مج ٢٣/١٠/١٩٧٨ جزائي جلسة ٥٨/١٩٧٨الطعن (

  )٥١ ص القسم الثاني المجلد الرابع ٢٣/١١/١٩٨٧ جزائي جلسة ٢٥٢/١٩٨٧الطعن و(

  )٤٨ ص القسم الثالث المجلد الرابع ٢٧/٦/١٩٩٤ جزائي جلسة ٧٦/١٩٩٤الطعن و(

ـ     وأن تأخـذ   عقيدتها من أدلة وعناصـر الـدعوى         لمحكمة الموضوع تكوين   -٢٠ ة أو   مـن أي بين

لهـا األخـذ بـأقوال شـاهد أدلـى بهـا بغيـر              : مؤدى ذلك .  دليالً لحكمها  قرينة ترتاح إليها  

  . شرطه. حلف

  )٣٦٥ سنوات ص ٧ مج ١٢/٢/١٩٧٩ جزائي جلسة ١٨/١٩٧٨الطعن (

  )٥٠ ص  الرابعالقسم الثالث المجلد ٢٩/١/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢١٠/١٩٩٥الطعن و(

  . موضوعي. وزن أقوال الشاهد وتقديرها -٢١

  . ما دام سائغاً. موضوعي. استخالص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى -

  . مثال. غير جائز أمام التمييز. الجدل الموضوعي -

  )٣٦٧ سنوات ص ٧ مج ١٢/٣/١٩٧٩ جزائي جلسة ٧٥/١٩٧٨الطعن (

  )٢٩٧ سنوات ص ٧  مج١٢/٣/١٩٧٩ جزائي جلسة ٢٠٨/١٩٧٨الطعن و(

  )٥٠ ص القسم الثاني المجلد الرابع ١٩/١٠/١٩٨٧ جزائي جلسة ١٥٩/١٩٨٧الطعن و(
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  )٥٣ ص القسم الثاني المجلد الرابع ١٩/٢/١٩٩٠ جزائي جلسة ٢٧٥/١٩٨٩الطعن و(

  )٤٧ ص القسم الثالث المجلد الرابع ٢٤/٦/١٩٩٦ جزائي جلسة ١٨/١٩٩٥الطعن و(

  )١٨٤ ص القسم الخامس المجلد الثاني عشر ١٣/٥/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٢٤٣/٢٠٢الطعن و(

  . موضوعي. تقدير أقوال الشاهد -٢٢

مـا دام   . ال ينـال مـن سـالمة الحكـم        . تناقض أقوال المجني عليها وشقيقها فـي بعـضها         -

  . بما ال تناقض فيه. استخلص اإلدانة منها

  . غير جائز أمام التمييز. الجدل الموضوعي -

  )٢٩٦ سنوات ص  ٧ مج ٢٧/٥/١٩٧٩٦لسة  جزائي ج٤/١٩٧٩الطعن (

  )٤٧ ص القسم الثالث المجلد الرابع ٢٩/١١/١٩٩٣ جزائي جلسة ١١١/١٩٩٣الطعن و(

 قعود المحكمة االستئنافية عن سماع شهادة المجنـي عليهـا التـي تنـازل المـتهم أمـام أول                    -٢٣

  .ال عيب. درجة عن سماعها

  )٢٨ ص الثالث المجلد ألولاالقسم  ٧/٤/١٩٨٠ جزائي جلسة ٢٨٠/١٩٧٩الطعن (

  .معناها. الشهادة. مناط لقبول شهادته.  توافر العقل والتمييز في الشاهد-٢٤

  )٢٩ ص القسم األول المجلد الثالث ٢٦/١٠/١٩٨٨ جزائي جلسة ٢٦١/١٩٨٠الطعن (

لـه تـصديق الـشاهد فـي بعـض أقوالـه دون             . من سلطة قاضي الموضوع   .  تقدير الشهادة  -٢٥

  .البعض

  )٢٩ ص القسم األول المجلد الثالث ٦/٤/١٩٨١ جزائي جلسة ٣٢٦/١٩٨٠الطعن (

مفـاده إطراحهـا    . أخـذها بهـا   . من سلطة محكمة الموضـوع    .  وزن أقوال الشهود وتقديرها    -٢٦

  .لكافة ما أثاره الدفاع لحملها على عدم األخذ بها

  )٣١ ص القسم األول المجلد الثالث ١٧/١/١٩٨٣ جزائي جلسة ٢٧٠/١٩٨٢الطعن (

  )٥٣ ص القسم الثاني المجلد الرابع ١٩/٢/١٩٩٠ جزائي جلسة ٣٠٧/١٩٨٩الطعن و(

  )٨٥ ص القسم الخامس المجلد الثاني عشر ٢٤/٦/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٥٧٠/٢٠٠٢الطعن و(

مـن  .  تجزئة أقوال الشاهد واالطمئنان إليهـا بالنـسبة لواقعـة وإطراحهـا بالنـسبة ألخـرى                -٢٧

  .سلطة محكمة الموضوع

  )٣٢ ص القسم األول المجلد الثالث ٤/٧/١٩٨٣ جزائي جلسة ١٠٠/١٩٨٣الطعن (

  )٤٧ ص القسم الثاني المجلد الرابع ٢٧/١/١٩٨٦ جزائي جلسة ٢٣١/١٩٨٥الطعن و(

  )٥١ ص القسم الثاني المجلد الرابع ١٩/١٠/١٩٨٧ جزائي جلسة ١٥٩/١٩٨٧الطعن و(

  )٤٩ ص لمجلد الرابعالقسم الثالث ا ٢٠/١١/١٩٩٥ جزائي جلسة ٨٤/١٩٩٥الطعن و(
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- ٢٥٤ -  

ال تلتـزم المحكمـة بإجابتـه مـادام غيـر الزم            . دفاع موضـوعي  .  طلب سماع شهود النفي    -٢٨

  .للفصل في موضوع الدعوى وال تلتزم بالرد عليه صراحة في حكمها

  )٣٢ ص القسم األول المجلد الثالث ١٦/٧/١٩٨٤ جزائي جلسة ١٢١/١٩٨٤الطعن (

أسـاس  . من سـلطة المحكمـة االسـتئنافية      .  أو إجراء تحقيق   تقدير إجابة طلب سماع الشهود     -٢٩

  .ذلك

  )٣٢ ص القسم األول المجلد الثالث ١٦/٧/١٩٨٤ جزائي جلسة ١٢١/١٩٨٤الطعن (

 لمحكمة الموضوع األخذ باألقوال التي ينقلها شخص عـن آخـر ولـو أنكرهـا هـذا اآلخـر                    -٣٠

نون لـم يقيـد محكمـة       القـا . متى وثقت أن تلك األقوال صدرت حقيقة عمـن نقلـت عنـه            

  .معين من الشهودالموضوع باألخذ بأقوال نوع 

  )٣٣ ص  المجلد الثالثاألولالقسم  ٢٩/١٠/١٩٨٤ جزائي جلسة ٣١/١٩٨٤الطعن (

ال يعيـب   . علـة ذلـك    األخذ بأقوال الشاهد في التحقيقـات دون أقوالـه بالجلـسة دون بيـان                -٣١

  .الحكم

  )٤٦ ص لقسم الثاني المجلد الرابعا ٢٠/١/١٩٨٦ جزائي جلسة ١٨٨/١٩٨٥الطعن (

  .موضوعي. تقديره.  فقد اإلرادة والتمييز أو توافرهما وقت الشهادة-٣٢

  )٤٨ ص القسم الثاني المجلد الرابع ١٧/١١/١٩٨٦ جزائي جلسة ١٥٢/١٩٨٦الطعن (

  . تأخر المجني عليه عن اإلبالغ ال يمنع من األخذ بأقواله متى اطمأنت المحكمة إليها-٣٣

  )٤٨ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ١٧/١١/١٩٨٦ جزائي جلسة ١٥٢/١٩٨٦ عنالط(

  )٥٠ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ١٥/١/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢١٥/١٩٩٥ الطعنو(

  )٩٣ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٢٣/٢/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٣٦/١٩٩٧ الطعنو(

  .موضوعي. ه منها وزن أقوال الشهود واألخذ بما يطمأن إلي-٣٤

ال يشترط ورود الـشهادة علـى الحقيقـة المطلـوب إثباتهـا بأكملهـا وان تتطـابق أقـوال                     -

 . الشأن١ما يكفي في هذ. الشهود في جميع التفصيالت

  )٤٨ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ١/١٢/١٩٨٦ جزائي جلسة ١٦٧/١٩٨٦ الطعن(

  )٥٠ص   المجلد الرابع–لثالث  القسم ا٢٥/٣/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٢٦/١٩٩٥ الطعنو(

لهـا أن تعـول علـى قـول         . من سـلطة محكمـة الموضـوع      .  وزن أقوال الشهود وتقديرها    -٣٥

  .شاهد ولو خالف قوالً آخر له دون أن تلتزم بيان علة ذلك أو تعرض لكال القولين

  )٤٩ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ١٥/١٢/١٩٨٦ جزائي جلسة ١٢١/١٩٨٦ الطعن(



 إجراءات ومحاكمات جزائية

- ٢٥٥ -  

  .يدة المحكمة تقوم على المعاني ال على األلفاظ والمباني عق-٣٦

 .جائز. أخذ المحكمة برواية منقولة -

  .من سلطة محكمة الموضوع. تقدير أقوال الشهود -

  )٤٩ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ١٢/١/١٩٨٧ جزائي جلسة ١٥٣/١٩٨٦ الطعن(

ـ     . استخالص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى     -٣٧ لهـا وزن   . ة الموضـوع  مـن سـلطة محكم

  .أقوال الشهود واألخذ بالقوال التي يدلي بها الشاهد على سبيل االستدالل

  )٥١ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ٢٨/١١/١٩٨٨ جزائي جلسة ٢٤٨/١٩٨٨ الطعن(

لهـا  . أخـذها بـشهادة شـاهد مفـاده       . من سلطة محكمـة الموضـوع     . وزرن أقوال الشهود   -٣٨

وال المـتهم فـي حـق       قولهـا األخـذ بـأ     .  إليه من أي مصدر شاءت     األخذ بأي دليل ترتاح   

 إلـزام عليهـا بتتبـع المـتهم         ال. نفسه وفي حق غيره من المتهمين وإن عدل عنها بعد ذلـك           

  .في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقالل

  )٥٢ص  ابع المجلد الر– القسم الثاني ٢٢/٥/١٩٨٩ جزائي جلسة ٤٦/١٩٨٩ الطعن(

جـواز أخـذها    . شـرطه .  وزن أقوال الشهود والتعويل عليها من سلطة محكمـة الموضـوع           -٣٩

  .بالشهادة السماعية شرط ذلك

  )٥٤ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ٢٦/٢/١٩٩٠ جزائي جلسة ٣٤٥/١٩٨٩ الطعن(

علـى أقـوال    عـدم اإلشـارة     .  األخذ بأقوال شاهد اإلثبات واإلعراض عن قالة شـاهد النفـي           -٤٠

  .مفاده. األخير

  )٥٤ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ١٢/٣/١٩٩٠ جزائي جلسة ٣٣٣/١٩٨٩ الطعن(

  )١٨٥ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٤/٦/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٥٧٠/٢٠٠٢ الطعنو(

 صلة المساكنة أو الجواز أو عالقة العمل بين الـشاهد وغيـره مـن الـشهود ال تحـول دون                     -٤١

  .اطمئنان المحكمة إلى الشهادة

  )٥٤ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ١٢/٣/١٩٩٠ جزائي جلسة ٣٣٣/١٩٨٩ الطعن(

  .مناط ذلك. لمحكمة الموضوع األخذ بها. الرواية التي ينقلها شخص عن آخر -٤٢

 .من سلطة محكمة الموضوع. تقدير الشهادة ولو كانت منقولة -

كفايـة أن تـؤدي فـي مجموعهـا         . غيـر الزم  . تفـصيالت تطابق أقوال الشهود في جميع ال      -

 .إلى الحقيقة التي اقتنعت بها المحكمة

  )٥٤ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ١٨/٦/١٩٩٠ جزائي جلسة ٩١/١٩٩٠ الطعن(
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- ٢٥٦ -  

  .ما يشترط فيمن يؤديها. تعريف الشهادة -٤٣

  )٥٤ص  بع المجلد الرا– القسم الثالث ٢٢/٦/١٩٩٢ جزائي جلسة ١٠٧/١٩٩٠ الطعن(

متـى ال يعيـب تنـاقض       . مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       .  وزن أقوال الشهود وتقـديرها     -٤٤

  .الشاهد الحكم

  )٤٧ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٢٩/١١/١٩٩٣ جزائي جلسة ١٢١/١٩٩٣ الطعن(

تنـاقض فيهـا وعـدم التعويـل علـى التقريـر             تحصيل أقوال المجني عليه والشاهد بمـا ال        -٤٥

ما يثيره الطاعن عـن تنـاقض الـدليلين يـتمخض عـن جـدل               . رعي في اإلدانة  الطبي الش 

  .موضوعي ال يجوز إثارته أمام محكمة التمييز

  )٤٩ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٢٦/٦/١٩٩٥ جزائي جلسة ٣٤/١٩٩٥ الطعن(

  .موضوعي. وزن أقوال الشهود وتقديرها والتعويل عليها  -٤٦

  .شاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمةللمحكمة أن تأخذ بأقوال ال -

  .مفاده. أخذ المحكمة بأقواله. متى ال يعيب الحكم. تناقض الشاهد في أقواله -

  .ماهيته. العبرة في األخذ بتعرف الشاهد على المتهم  -

  .غير الزم. ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع عناصرها -

  )٥١ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٢٤/٦/١٩٩٦ زائي جلسةج ٢٩٥/١٩٩٥ الطعن(

  )٩٨ص   المجلد الرابع– القسم الرابع ٢٧/٦/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٤٨/٢٠٠٠ الطعنو(

  )١٨٣ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٦/٥/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٢٦٩/٢٠٠٢ الطعنو(

ـ              -٤٧ درك لحداثـة سـنة والصـابته       الطعن على شهادة المجني عليه بأنه غيـر مميـز وغيـر م

  .قعود المحكمة عن تحقيقه يعيب حكمها. دفاع جوهري . بمرض عقلي

  مؤداه. تساند األدلة في المواد الجزائية  -

  )٥١ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٢٨/١٠/١٩٩٦ جزائي جلسة ٣١/١٩٩٦ الطعن(

ال ينفـي   . م أحـد بـه    عدم إبالغ المجني عليه عن الحادث حين حصوله وإمساكه عـن اتهـا             -٤٨

مادامت المحكمـة قـد اطمأنـت إلـى ثبوتهـا           . واقعة السرقة وال يمنع من نسبتها إلى فاعلها       

  .في حقه

مادامـت المحكمـة قـد      . ال يعيـب الحكـم    . اختالف أقوال الـشهود حـول اسـم الجـاني          -

  .استخلصت الحقيقة بما ال تناقض فيه

  )٨٨ص  السابع المجلد – بعالرا القسم ١٣/١/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٠١/١٩٩٦ الطعن(
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- ٢٥٧ -  

ال ينـال مـن سـالمة       . سكوت الشاهدين عن اإلدالء بأسماء من حـضروا واقعـة التفتـيش            -٤٩

  .أقوالهما وكفايتها كدليل في الدعوى

  )٩١ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٧/٤/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٥٠/١٩٩٦ الطعن(

للمحكمـة األخـذ    . مفـاد ذلـك   . الموضـوع من شأن محكمـة     . تقدير األدلة بالنسبة لكل متهم     -٥٠

بما تطمئن إليه من أقوال الشهود في حق أحد المتهمين وتطـرح مـا ال تطمـئن إليـه منهـا                     

  .علة ذلك. في حق متهم آخر

  )٩٣ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٢٣/٣/١٩٩٨ جزائي جلسة ٢٣٠/١٩٩٧ الطعن(

  .لمحكمة التمييز مراقبة ذلك. هدإفصاح الحكم عن أسباب عدم تعويله على قول الشا -٥١

يعيبـه ويوجـب    . إطراح الحكم غير السائغ ألقوال المجني عليهـا وتعـسفه فـي االسـتنتاج              -

  .مثال. تمييزه

  )٩٥ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٤/٥/١٩٩٨ جزائي جلسة ٢٦٤/١٩٩٦ الطعن(

وجـوب تفنيـد    . براءةإلغاء المحكمة االستئنافية للحكم الصادر مـن محكمـة أول درجـة بـال              -٥٢

تعويل المحكمة االستئنافية علـى أقـوال شـهود لـم تأخـذ بـأقوالهم               . أسباب الحكم االبتدائي  

  .كفايته رداً على أسباب الحكم االبتدائي. محكمة أول درجة بعد أن اطمأنت إليها

  .مفاده. اطمئنان المحكمة إلى أقوال الشهود واألخذ بها -

  )٩٥ص   المجلد السابع– القسم الرابع ١/٦/١٩٩٨ جزائي جلسة ٣١٤/١٩٩٧ الطعن(

  .موضوعي. وزن أقوال الشاهد وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن -٥٣

  .مفاده. أخذ المحكمة بأقوال الشاهد -

  .العبرة فيه. اإلثبات في المواد الجزائية -

ود فـي جميـع     ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتهـا بأكملهـا أو تطـابق أقـوال الـشه                -

  .ما يكفي لذلك. التفصيالت غير الزم

  )٩٥ص   المجلد السابع– القسم الرابع ١/٦/١٩٩٨ جزائي جلسة ٣١٤/١٩٩٧ الطعن(

مـا يكفـي فـي      . غيـر الزم  . ورودها على الحقيقة بأكملها   . ما ال يشترط فيها   . شهادة الشاهد  -٥٤

  .هذا الشأن

  )٩٥ص   المجلد السابع–لرابع  القسم ا١٧/١١/١٩٩٨ جزائي جلسة ٧٥/١٩٩٨ الطعن(

  .ال ينال من سالمة أقواله. عدم ذكر الضابط ألسماء القوة المرافقة له -٥٥

  )٩٥ص   المجلد السابع– القسم الرابع ١٠/١٢/١٩٩٨ جزائي جلسة ٣٠٤/١٩٩٨ الطعن(
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- ٢٥٨ -  

  .األصل عدم التزام المحكمة االستئنافية بإجراء تحقيق في الدعوى -٥٦

جـوازي للمحكمـة حـسبما يتكـشف لهـا مـن            .  الشهود أو رفضه   تقدير إجابة طلب سماع    -

  .ال خطأ. تعويلها على أقوالهم بالتحقيقات. ظروف الدعوى

  )٩٦ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٨/٢/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣٧/١٩٩٨ الطعن(

  )١٧٨ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٤/٩/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٧٧٠/٢٠٠١ الطعن(

  .للمحكمة التعويل عليها. شهادة. وال المتهم على متهم آخرأق -٥٧

  )٩٦ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٢/٣/١٩٩٩ جزائي جلسة ٢٤٣/١٩٩٨ الطعن(

مجرد مشاهدة المتهم في حالة عدم اتزان أو في حالة غير طبيعيـة علـى مـا جـاء بـأقوال                      -٥٨

ـ            اسـتطالة  . أثـر ذلـك   . راء بـاطالً  الضابط مما حدا به ذلك إلى تفتيشه وتفتيش سـيارته إج

هذا البطالن إلى الدليل المستمد من هذا اإلجراء المتمثـل فـي أقـوال ذلـك الـضابط فـال                    

تعويل الحكم في قضائه على أقواله يعيبـه بالفـساد فـي االسـتدالل ومخالفـة                . يعتد بشهادته 

  .القانون

  )٩٦ص  السابع المجلد – القسم الرابع ٢٩/٢/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٢٥١/١٩٩٩ الطعن(

ال . أخـذ المحكمـة بهـا رغـم تناقـضها مـع التحريـات             . موضوعي. تقدير أقوال الشهود   -٥٩

  .شرطه. عيب

  )٩٧ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٢٠/٦/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٣٥٦/١٩٩٩ الطعن(

  .قيامها على المقاصد والمعاني ال على األلفاظ والمباني. عقيدة المحكمة -٦٠

  .من سلطة محكمة الموضوع. الشاهد وتفهمها واستخالص مراميهاتحصيل أقوال  -

  )٩٧ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٢٧/٦/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٤٠٣/١٩٩٩ الطعن(

مفـاده  . أخـذها بهـا   . لمحكمة الموضـوع بغيـر معقـب      . وزن أقوال الشاهد والتعويل عليها     -٦١

تعـارض  .  علـى عـدم األخـذ بهـا        إطراحها جميع االعتبارات التي ساقها الـدفاع لحملهـا        

أقوال الشاهد بالتحقيقات مع مستندات قدمها المتهم أو مع أقوالـه فـي مرحلـة أخـرى مـن                   

ال تمنع المحكمة مـن األخـذ بهـذه األقـوال متـى اطمأنـت               . مراحل التحقيق أو المحاكمة   

  .ال يجوز أمام محكمة التمييز. موضوعي. الجدل في ذلك. إليها

  )٩٩ص   المجلد السابع– القسم الرابع ١٦/١٠/٢٠٠٠ ي جلسةجزائ ٥٤/٢٠٠٠ الطعن(

تحققـه بإتيانهـا بغيـر رضـاءها باسـتعمال وسـائل            . الركن المادي في جريمة وقاع األنثى      -٦٢
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  .للمحكمة استخالص اإلكراه والمواقعة من التحقيق وأقوال الشهود. تعدمها إرادتها

  )٩٩ص   المجلد السابع–ابع  القسم الر٢٠/٢/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٤٢/٢٠٠٠ الطعن(

لهـا  .  مـادام سـائغاً    لمحكمـة الموضـوع   . استخالص الصورة الصحيحة لواقعـة الـدعوى       -٦٣

  .التعويل على شهادة شاهد اإلثبات وأن تٌعرض عن أقوال المتهم

  )١٧٦ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٣/٤/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦٨٢/٢٠٠١ الطعن(

ستئناف بسماع الـشهود الـذين يتمـسك المـتهم أو المـدافع عنـه بـسماع                 التزام محكمة اال   -٦٤

أن يـصر علـى طلبـه أمـام محكمـة االسـتئناف             : شرطه. أقوالهم أمام محكمة أول درجة    

  .مثال. وأال يتنازل عنه صراحة أو ضمناً وأن يكون سماعهم ممكناً

  )١٧٧ص  ني عشر المجلد الثا– القسم الخامس ٢٨/٥/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٢٦١/٢٠٠١ الطعن(

 .مفاده. تعويل الحكم على أقوال شاهدي اإلثبات -٦٥

  .األحكام ال تلتزم بحسب األصل أن تورد من أقوال الشهود إال ما تقيم عليه قضاءها -

حـسبها أن   . غيـر الزم  . سرد روايات الشاهد وبيان أخذ المحكمـة بمـا اقتنعـت بـه منهـا               -

عول علـى أقـوال الـشاهد فـي أيـة مرحلـة             لها أن ت  . تورد ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه      

  .ما دامت اطمأنت إليها. من مراحل الدعوى

  )١٧٨ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٤/٩/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٢٦٤/٢٠٠١ الطعن(

 .مفاده. قضاء محكمة الموضوع بإدانة المتهم استناداً إلى أقوال شاهد اإلثبات -٦٦

قة له أو عدم إثبـات أرقـام نقـود المباحـث فـي أي مـن                 حجب الضابط أسماء القوة المراف     -

محضري التحريات والضبط أو تحقيقات النيابة أو عـدم إفـصاحه عـن شخـصية المـصدر                 

ال ينال من سـالمة شـهادته وكفايتهـا كـدليل فـي             . السري الذي اختاره لمعاونته في مهمته     

  .م التمييزال تجوز إثارته أما. النعي في هذا الخصوص جدل موضوعي. اإلثبات

  )١٧٩ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٨/٢/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٤٥/٢٠٠٢ الطعن(

مـن اطالقـات محكمـة      . تقدير أقوال الـشهود والظـروف التـي يـؤدون فيهـا الـشهادة              -٦٧

إطراحهـا جميـع االعتبـارات لحملهـا علـى عـدم            : مفاده. أخذها بأقوال شاهد  . الموضوع

 .األخذ بها

مـادام لـم يطلـب إلـى سـلطة          . ال ينال من شـهادته    . أفراد القوة المرافقة له   حجب الضابط    -

  .غير مقبول. النعي في هذا الشأن. التحقيق أو من المحكمة سماع شهادتهم

  )١٨٠ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٨/٢/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٢١٠/٢٠٠٢ الطعن(
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كفايـة أن   . غيـر الزم  . بأكملها وبجميـع تفاصـيلها    ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها        -٦٨

 .يكون من شأنها أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة

. حق محكمة الموضوع األخذ بهـا وإن عـدل عنهـا بعـد ذلـك      . شهادة. قول متهم على آخر    -

 .حد ذلك

  )١٨٢ص  ني عشر المجلد الثا– القسم الخامس ١٥/٤/٢٠٠٣ جزائي جلسة ١٤١/٢٠٠٢ الطعن(

. اطمئنـان المحكمـة إليهـا     . جزء من أقوالـه كـشاهد     . إقرار المتهم شفاهة للضابط بالواقعة     -٦٩

  .في غير محله. النعي على الحكم في هذا الخصوص. صحيح

  )١٨٣ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٩/٤/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٧٩٣/٢٠٠١ الطعن(

  .قد انصب على رؤية الواقعة المراد إثباتهاال يشترط في الدليل أن يكون  -٧٠

  )١٨٤ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٤/٦/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٣٨٩/٢٠٠٢ الطعن(

ال . عدم إفصاح ضابط المباحث عـن المـصادر التـي اسـتقى منهـا معلوماتـه وتحرياتـه                  -٧١

فـي سـلطة    جـدل موضـوعي     . النعي فـي هـذا الخـصوص      . يوهن القوة التدليلية لشهادته   

  .غير مقبول. محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها

  )١٨٦ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٢/٧/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٣٦١/٢٠٠٢ الطعن(

.  ال يعيبـه   .إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلـى مـا أورده مـن مـؤدى شـهادة آخـر                   -٧٢

  .هاستند إليه من أمادامت متفقة مع ما

  )١٨٨ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٠/٢/٢٠٠٤ جزائي جلسة ١٣٤/٢٠٠٣ الطعن(

ليس ما يمنع محكمة الموضوع من أن ترى في أقوال ضـابط الواقعـة مـا يقنعهـا بـإحراز                     -٧٣

الطاعن للمواد المخدرة والمؤثرة عقلياً بقصد التعاطي وال ترى فيهـا مـا يقنعهـا بـأن هـذا                   

صد االتجار متى بنـت ذلـك علـى اعتبـارات سـائغة ودون أن يعـد ذلـك        اإلحراز كان بق  

  .تناقضاً في حكمها

  )١٨٨ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٠/٤/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٢٨٩/٢٠٠٢ الطعن(

 .موضوعي. تصديق الشاهد أو عدم تصديقه -٧٤

  .مفاده. أخذ المحكمة بشهادة شاهد -

  )١٩٠ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٦/١٠/٢٠٠٤ جزائي جلسة ١٤٥/٢٠٠٣ الطعن(
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شـرط إجابتـه أن يكـون الزمـاً للفـصل فـي             . دفاع موضـوعي  . طلب سماع شهود النفي    -٧٥

 .موضوع الدعوى

إغفالهـا الـرد علـى طلـب سـماع          . خذت الطاعن بها  آاطمئنان المحكمة ألدلة اإلثبات التي       -

  .ال عيب. شاهد النفي

  )١٩٢ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٤/١/٢٠٠٥ سةجزائي جل ١٧٥/٢٠٠٤ الطعن(

النعي على الحكم تعويله على أقوال الضابط رغم أنه لـم يـشاهد الواقعـة وأخـذه بتحرياتـه                    -٧٦

ثبوت أن الحكم لم يعـول علـى تلـك األقـوال باعتبارهـا دلـيالً                . والتي ال يجوز األخذ بها    

  .مقبولنعي غير . مستقالً ولم يأخذ بتلك التحريات

  )١٩٢ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٤/١/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٢٥١/٢٠٠٤ الطعن(

العبـارات التـي نقلهـا الحكـم عـن ضـابط            . ثبوت أن الحكم لم يعول على اعتراف للطاعن        -٧٧

المباحث ال تنهض بذاتها اعترافاً بمعناه القـانوني وعـدم تعويـل الحكـم عليهـا بحـسبانها                  

تعييـب الحكـم فـي هـذا        . ن بمحضر الـضبط كمـا زعـم بأسـباب طعنـه           اعترافاً للطاع 

  .غير صحيح. الخصوص

  )١٩٦ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٠/١٢/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٤٤١/٢٠٠٤ الطعن(

تعييـب للتحقيـق الـسابق علـى        . النعي بعدم قيام النيابة العامة بسؤال كفيل المجنـي عليهـا           -٧٨

  .علة ذلك. لتفات عنهللمحكمة اال. المحاكمة

  )٥١٠ص  ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٢٨/٤/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٢٨٤/٢٠٠٨ الطعن(

الطعن على حكم محكمة أول درجة يبدي أمام المحكمة االسـتئنافية وال يقبـل أمـام محكمـة                   -٧٩

  .التمييز

 -مييـز  ألول مـرة أمـام محكمـة الت        –النعي برفض محكمة أول درجة توجيه أسئلة للشهود          -

 .غير مقبول

لمحكمة الموضوع رفض توجيه أسئلة موجهة من الدفاع إلـى أحـد الـشهود إذا تبـين لهـا                    -

أال عالقة لها بالقضية أو أنهـا ال فائـدة منهـا أو فيهـا محاولـة للتـأثير علـى الـشاهد أو                        

النعـي بـاإلخالل    .  قـانون اإلجـراءات والمحاكمـات الجزائيـة        ١٦٧/٢المادة  . اإليحاء إليه 

 .في غير محله. الدفاعبحق 

  )٢١/٧/٢٠١٣ جزائي جلسة ٣٣٦/٢٠١٢ الطعن(                   
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 تأخر الجهة اإلدارية في اإلبـالغ عـن الواقعـة ووجـود خـصومة قـضائية بينهـا وبـين                     -٨٠

  .ال يمنع من األخذ بأقوال موظفيها. الطاعن

  )٢/١٢/٢٠١٣ جزائي جلسة ٦٣٤/٢٠١٢ الطعن(                   

  :ادة المحامي شه-

١-        ٢٥المـادة   . غيـر جـائز   . كـل أو استـشير فيـه      تكليف المحامي بأداء الشهادة في نـزاع و 

 بأصـول   تضمنه إفشاء ألسـرار موكلـه وإخـالل       : علة ذلك .  المعدل ١٩٦٤ لسنة   ٤٢قانون  

 .بطالن الشهادة والدليل المستمد منها: أثر ذلك. وشرف المهنة

فـشاء المحـامين واألطبـاء والـوكالء وغيـرهم مـا            حظـر إ  . مفادها.  إثبات ٤٣/٣المادة   -

. علموا به عـن طريـق مهنـتهم أو صـفتهم ولـو بعـد انتهـاء الخدمـة أو زوال الـصفة                      

إذا كان ذكر الواقعة أو المعلومات لـصاحب المهنـة أو الـصفة بقـصد ارتكـاب                 : االستثناء

مـن الجـسامة    جناية أو جنحة تغليباً للمصلحة في الكشف علـى الجـرائم التـي تبلـغ حـداً                  

  . تستأهل التحلل من هذا الحظر ورجوعاً إلى األصل العام في اإلباحة

اإلخـالل بأصـول وشـرف      : علـة ذلـك   . إفشاء المحامي أسرار موكله يعاقب عليه تأديبيـاً        -

  . ١٩٦٤ لسنة ٤٢ قانون ٣٥المادة . المهنة

لمـستمد مـن    التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعنين القـائم علـى بطـالن الـدليل ا                -

  قصور وفساد في االستدالل وإخالل بحق الدفاع يوجب تمييزه. شهادة محاميهما

  )٢١٠ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٩/٧/٢٠٠٦ جزائي جلسة ١٣/٢٠٠٦ الطعن(

  : الشهادة بغير حلف يمين-

يعـد  . نفيـاً كل من عدا المتهم المرفوعة عليه الدعوى وتتصل معلوماتـه بالواقعـة إثباتـاً و               -١

  . شاهداً

  . جواز سماع أقوالها كشاهدة. ثبوت عدم توجيه أي اتهام للمجني عليها باألوراق -

سماع أقوال الصغير الذي لم يبلغ الرابعة عشرة سنة مـن عمـره علـى سـبيل االسـتئناس                    -

  . متى اقتنع بصحتها. للقاضي األخذ بها. وبغير حلف يمين جائز

  . )٢٨٩ سنوات ص  ٧ مج ٢٨/٣/١٩٧٧ جزائي جلسة ١٧٢/١٩٧٦الطعن (

  )٤٦ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٢٩/٦/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢١٠/١٩٩٣ الطعنو(
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تـسمع  . مـن عـداه   . استلزام العقل وبلوغ الرابعة عشرة في الـشاهد الـذي يحلـف اليمـين              -٢

  . أقواله استئناساً

  . موضوعي. ادةتقدير فقدان اإلدراك والتمييز أو التمتع بهما وقت أداء الشه -

اطمئنانهـا بتمتعهـا بـاإلدراك      : مفـاده . أخذ المحكمة بأقوال المجني عليها مع حداثـة سـنها          -

  .  وإطراحها لجميع االعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم األخذ بها. والتمييز

  )٢٨٩ سنوات ص  ٧ مج ١٢/٢/١٩٧٩ جزائي جلسة ١٨/١٩٧٨الطعن (

. األخـذ بالـشهادة المنقولـة عـن الغيـر         .  يمنع من األخذ بأقوالها     صغر سن المجني عليها ال     -٣

  .أساس ذلك. جائز

  )٢٩ص   المجلد الثالث– القسم األول ١٠/١١/١٩٨٠ جزائي جلسة ٢٠٣/١٩٨٠ الطعن(

  .جائز. األخذ به. ما يدلي به الشاهد استدالالً. موضوعي.  وزن أقوال الشهود-٤

  )٣٠ص   المجلد الثالث– القسم األول ١٥/٣/١٩٨٢ جزائي جلسة ٣٩/١٩٨٢ الطعن(

تـسمع  . مـن عـداه   .  استلزام العقل وبلوغ الرابعة عشرة في الـشاهد الـذي يحلـف اليمـين              -٥

  .أقواله استئناساً

  )٤٨ص  الرابع المجلد – الثاني القسم ١٧/١١/١٩٨٦ جزائي جلسة ١٥٢/١٩٨٦ الطعن(

للمحكمـة أن   .  بغيـر حلـف يمـين      الـشهادة .  عناصر الشاهدة ال تتكامل غال بحلف اليمـين        -٦

  .شرط ذلك. تعتمد عليها في قضائها

  )١٠٠ص  السابع المجلد – الرابع القسم ٩/٣/١٩٩٨ جزائي جلسة ٨١/١٩٩٧ الطعن(

. جـائز . تعويـل المحكمـة عليهـا     . شـهادة . األقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف يمين         -٧

  .مثال. علة ذلك

  )٢٠٥ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٨/١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٢٠٠/٢٠٠١ الطعن(

للمحكمة أن تسمع الشاهد الذي لم يبلغ سنه الرابعـة عـشر علـى سـبيل االسـتئناس بـدون                     -٨

 . إجراءات ومحاكمات جزائية١٦٦المادة . متى وجدت فائدة في ذلك. حلف يمين

 تقـدرها المحكمـة     هي من عناصـر االسـتدالل     . ال تعتبر شهادة  . أقوال الشهود صغار السن    -

لها أن تأخذ بها متى آنست فيما فهمته منهـا الـصدق واتفاقهـا مـع الحقيقـة                  . حسب اقتناعها 

  .إطراح جميع االعتبارات لحملها على عدم األخذ بها: مفاد ذلك. التي خلصت إليها

اطمئنان محكمة الموضوع إلى أقوال األطفال المجني علـيهم والتـي لـم تـدفع بعـدم قـدرة                    -
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غيـر  . الجـدل فـي ذلـك أمـام التمييـز         .  على التمييز وتعويلها عليها في اإلدانـة       أي منهم 

  جائز

  )١٨٦ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٢/٧/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٣٦١/٢٠٠٢ الطعن(

 -علـى سـبيل االسـتئناس     -سماع المحكمة الشهود الذين لم يبلغ سـنهم أربـع عـشرة سـنة                -٩

النعـي علـى المحكمـة      . ألخذ بهـا إذا آنـست فيهـا الـصدق         لها ا . جائز. بدون حلف يمين  

  .علة ذلك. غير مقبول. أخذها بتلك الشهادة

  )٢٠٦ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٩/٣/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٤٨٣/٢٠٠٤ الطعن(

وجوب الرجوع لقانون اإلثبـات لتكملـة مـا خـال منـه قـانون اإلجـراءات والمحاكمـات                    -١٠

 . بشأن حلف الشاهد اليمين أمام المحقق أو المحكمة مثال .الجزائية

حلف الشاهد اليمـين بالـصيغة الـواردة بالقـانون أو حـسب األوضـاع               : شروطها. الشهادة -

 .  واإلجابة بصدق وأمانة على األسئلة الموجهة إليه-إن طلب ذلك-الخاصة بديانته 

المحقـق أو القاضـي     كفايـة إثبـات حـصولها أمـام         . غير الزم . إثبات صيغة حلف اليمين    -

 . مثال. الجزائي قبل أداء الشهادة

قة علـى   مجـرد تعييـب لإلجـراءات الـساب       . النعي بعدم إثبـات المحقـق صـيغة اليمـين          -

  . ال يصلح سبباً للطعنالمحاكمة

  )٢٠٦ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٧/٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٣٧٢/٢٠٠٥ الطعن(

 الصغير الذي لم يبلـغ سـنه الرابعـة عـشر علـى سـبيل                لمحكمة الموضوع سماع الشاهد    -١١

أقوالـه التعتبـر شـهادة لكنهـا تعـد عنـصراً مـن عناصـر                . االستئناس دون حلف يمين   

  مثال. مفاد أخذ المحكمة بها. االستدالل

  )٦٤٤ص  ٣ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢١/١٠/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٣٥٤/٢٠٠٨ الطعن(

  

  :م القاضي الجزائيال عبرة بعدد الشهود أما -

  .جائز.  االكتفاء بأقوال شاهد واحد في مقام اإلدانة-١

  )٤٨ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٦/١٢/١٩٩٣ جزائي جلسة ١٥٠/١٩٩٣ الطعن(

  .دد الشهود العبرة في اقتناع المحكمة ليست بع-٢
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استخالصـاً  ال ينال من سالمة الحكم مـادام أنـه اسـتخلص أقـوالهم              . تناقض رواية الشهود   -

 .سائغاً ال تناقض فيه

  )١٠٠ص  السابع المجلد – القسم الرابع ٣١/٣/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٧٨/١٩٩٦ الطعن(

أن الـشارع لـم     . علـة ذلـك   . ال مخالفة فيـه للقـانون     . تعويل الحكم على شهادة شاهد واحد      -٣

ـ         ئن يقيد القاضي الجنائي بنصاب معين وترك له حريـة تكـوين عقيدتـه مـن أي دليـل يطم

  .إليه طالما أن له مأخذه الصحيح من األوراق

  )١٠١ص  السابع المجلد – القسم الرابع ٢٦/٩/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٣١٠/١٩٩٩ الطعن(

  )٢٠٧ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١١/٦/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٥٢٠/٢٠٠١ الطعنو(

  . في الشهادةلم يقيد المشرع فيها القاضي بنصاب معين.  المحاكمات الجزائية-٤

  )٢٠٧ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٧/٨/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١٥٢/٢٠٠١ الطعن(

لـه حريـة تكـوين عقيدتـه مـن أي      . القاضي الجزائي غير مقيد بنصاب معين في الـشهادة      -٥

  .دليل يطمئن إليه

  )٢٠٧ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٧/٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٢٢٣/٢٠٠٤ الطعن(

  :الحصانة البرلمانية -

ـ          -١ بس أو أي إجـراء جزائـي ضـد عـضو            جواز إجراء التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الح

  .مثال. أساسه. حالة الجرم المشهود.  حاالت ذلك. األمةمجلس

  )٦٠٠ص  ٣ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ١٨/٨/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٢٩٧/٢٠٠٨ الطعن(

  )٤٢١ ص ٢ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٣١/٥/٢٠١١ سةجزائي جل ٤٤٦/٢٠١٠ الطعن(

لـيس  .  إخطار مجلس األمة أثناء دور االنعقاد بما يتخذ من إجراءات جزائيـة ِقبـل العـضو                -٢

أنـه  . علـة ذلـك   . شرطاً لصحة اإلذن برفع الحصانة عنه وال ما ينبني عليه مـن إجـراءات             

عن فـي هـذا الـشأن فـي غيـر           نعـي الطـا   . مجرد إجراء تنظيمي ال يترتب عليه بطالن      

  .محله

  )٦٣١ ص ١ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٦/٢/٢٠١١ جزائي جلسة ٨١/٢٠١٠ الطعن(

وجـوب البـت فيـه خـالل شـهر مـن            . طلب اإلذن برفع الحصانة البرلمانية عن العـضو        -٣

. أثـره . فـوات هـذا الميعـاد دون إصـدار قـرار بـشأنه            . تاريخ وصوله إلى مجلس األمة    
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علـة  .   مـن الدسـتور    ١١١المـادة   .ك بمثابة موافقة على طلـب رفـع الحـصانة         اعتبار ذل 

  .  عدم تعطيل سير العدالة: ذلك

  .مثال. كل إجراء وقع صحيحاً عند اتخاذه يظل صحيحاً حتى نهايته -

  )٦٣١ ص ١ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٦/٢/٢٠١١ جزائي جلسة ٨١/٢٠١٠ الطعن(

مـن الدسـتور الكـويتي      ١١١ة المنصوص عليها فـي المـادتين        الحصانة البرلمانية اإلجرائي   -٤

أنـه  :  في شأن الالئحـة الداخليـة لمجلـس األمـة مفادهـا     ١٩٦٣ لسنة   ١٢ من القانون    ٢٠و

ال يجوز اتخاذ اإلجراءات الجزائيـة ضـد عـضو مجلـس األمـة قبـل صـدور إذن مـن                     

ي إال أثنـاء    أن هـذا الحظـر ال يـسر       : أثـر ذلـك   . المجلس في غير حاالت الجرم المشهود     

تمكـين عـضو البرلمـان مـن تأديـة          : الحكمة من ذلـك   . دور االنعقاد عادياً أو غير عادي     

  . ال حصانة. إذا فض دور االنعقاد. وظيفته البرلمانية

الحـصانة تـستمد مـن عمليـة        . تمتع عضو مجلس األمة بتلك الحـصانة بمجـرد انتخابـه           -

ا مـن انتخابـه يقتـضي إذن مجلـس          بدء اإلجراءات قبل االنتخـاب واسـتمراره      . االنتخاب

  . األمة

عـدم رفـع صـفة الجـرم عمـا ارتكبـه            : مفـاده . رفض مجلس األمة اإلذن برفع الحصانة      -

تأجيـل اتخـاذ اإلجـراءات      . مـؤداه . عضو مجلس األمة أو عدم إمكـان مـساءلته جزائيـاً          

  . الجزائية حتى زوال الحصانة البرلمانية بفض دور االنعقاد

ـ       - ر الـدعوى الجزائيـة لـرفض مجلـس األمـة رفـع الحـصانة               القضاء بعـدم جـواز نظ

قضاء سابق على الفصل فـي الموضـوع وال يترتـب عليـه منـع الـسير                 : أثره. البرلمانية

  .غير جائز. أن الطعن بالتمييز: أثر ذلك. في الدعوى

  )٤٢١ ص ٢ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٣١/٥/٢٠١١ جزائي جلسة ٤٤٦/٢٠١٠ الطعن(

حظر اتخـاذ أي إجـراء مـن اإلجـراءات الجزائيـة            : برلمانية اإلجرائية ماهيتها  الحصانة ال  -٥

من تحقيق أو تفتيش أو حبس أو أي إجراء آخر ضـد عـضو مجلـس األمـة قبـل صـدور                      

  . من الدستور١١المادة : أساس ذلك. حالة الجرم المشهود. االستثناء. إذن من المجلس

ـ         - وجـوب الحـصول علـى إذن       : أثـره . هتمتع عضو مجلس األمة بالحصانة بمجـرد انتخاب

رفـض  . من المجلس الستمرار اتخـاذ اإلجـراءات الجزائيـة التـي بـدأت قبـل انتخابـه                

جـواز  .المجلس إعطاء اإلذن ال يعني رفع الجرم أو عـدم إمكـان مـساءلة العـضو جزائيـاً             

زوال الحـصانة   . علـة ذلـك   . اتخاذ اإلجراءات الجزائيـة إذا فـض دور انعقـاد المجلـس           
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مثال بشأن قضاء الحكم بعدم جـواز نظـر الـدعوى الجزائيـة لـرفض مجلـس                 . نيةالبرلما

  .األمة رفع الحصانة

القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجزائية لرفض مجلـس األمـة رفـع الحـصانة البرلمانيـة                  -

أنه قبل الفـصل فـي الموضـوع وال يترتـب عليـه             . طبيعة هذا القضاء  . عن المطعون ضده  

رفعـت الـدعوى مـرة أخـرى بعـد زوال الحـصانة البرلمانيـة               منع السير فيهـا إذ مـا        

 لـسنة   ٤٠ق١٧م:أسـاس ذلـك   . عدم جواز الطعن فيـه بـالتمييز      . اإلجرائية بعد دور االنعقاد   

١٩٧٢.  

  )٤٣٦ ص ٢ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٥/٦/٢٠١١ جزائي جلسة ٥١١/٢٠١٠ الطعن(

  :االستعانة بمترجم -

اء يكون في مرحلة المحاكمـة دون مرحلـة التحقيـق الـسابقة              االستعانة بمترجم عند االقتض    -١

  .عليها

 .مثال. العبرة في األحكام الجزائية التحقيق والمحاكمة التي تحصل أمامها -

)٢٩٢ص  - سنوات ٧ مج ١٨/٦/١٩٧٩ جزائي جلسة ٥٦/١٩٧٩ الطعن(    

  )١٠٩ص  السابع المجلد – القسم الرابع ٢٦/٩/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٣٢/٢٠٠٠ الطعنو(

  )٢٢٩ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٣/١٢/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٣٤٤/٢٠٠٢ الطعنو(

  )٢٣١ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٥/١٠/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٤٢/٢٠٠٥ الطعنو(

  :تقدير السن -

أال يكـون الـسن     : شـرطه . استعانة القاضي بأهل الخبرة لتقـدير الـسن أو تقـديره بنفـسه             -١

استناد الحكم في تقـدير سـن المجنـي عليهـا علـى شـهادة مـيالد                 . محقق بأوراق رسمية  

  . ال محل له. النعي على ذلك. المجني عليها التي اطمأن إليها

  )٤٣٣ سنوات ص ٧ مج ٧/٦/١٩٧٦ جزائي جلسة ٣٠/١٩٧٦الطعن (

  )٥٦ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ٢٣/٥/١٩٨٦ جزائي جلسة ٥٠/١٩٨٨الطعن و(

مـادام أن  . عـدم جـواز المجادلـة فـي ذلـك أمـام التمييـز       . موضوعي. تقدير سن المتهم   -٢

  . محكمة الموضوع تناولته بالبحث والتقدير

إدانة الحكم االبتدائي المؤيد ألسبابه بالحكم المطعون فيه الطـاعن علـى أسـاس الـسن التـي           -
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  . مثال.  غير صحيح.النعي عليه في هذا الشأن. قدرها وفي الحدود المقررة قانوناً

)٢٩١ سنوات ص ٧ مج ٢٦/٣/١٩٧٩ جزائي جلسة ٢٢٦/١٩٧٨الطعن (

)٤٣٣ سنوات ص ٧ مج ١٤/٣/١٩٧٩ جزائي جلسة ٧٥/١٩٧٩الطعن و(

 األصل في إثبات السن الّ يعتـد فيـه إال بـشهادة المـيالد الرسـمية أو أن يقـدر بواسـطة                       -٣

 لـسنة   ٣ مـن القـانون      ٢مـادة   : لـك أسـاس ذ  . الجهة الطبية وأن يحسب بالتقويم الميالدي     

  . في شأن األحداث١٩٨٣

صحة استناد الحكم المطعون فيه على تقدير سن المجني عليها فـي جريمـة هتـك العـرض                   -

الحاديـة والعـشرين مـن عمرهـا        بغير إكراه أو تهديد أو حيلة كون المجني عليها لم تبلـغ             

تباراً بان مـا أثبـت بهـا هـو عـين مـا              استناداً إلى تاريخ الميالد المثبت بالبطاقة المدنية اع       

 .صحيح قانوناً. أثبت بشهادة ميالد المجني عليها

 .مثال. ال يعيب حكمها. التفات المحكمة عنه. الدفاع القانوني ظاهر البطالن -

  ) ٧/١٠/٢٠١٣ جزائي جلسة ٥٦٦/٢٠١٢ الطعن(                  

  :تقدير الحالة العقلية -

 الخبـرة   عدم التزامها بااللتجـاء إلـى أهـل       . ستقل به محكمة الموضوع    تقدير الحالة العقلية ت    -١

انتهاء الحكم سـائغاً إلـى عـدم قيـام مـا يؤيـد زعـم                : مثال. إال في المسائل الفنية البحتة    

  . جدل موضوعي. النعي على ذلك. المتهم إصابته بمرض عقلي

  )٢٧ص  لث المجلد الثا– القسم األول ١٥/٤/١٩٨٥ جزائي جلسة ٢٧/١٩٨٥الطعن (

  )١٦٧ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٤/١/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٧٥/٢٠٠٤الطعن و(

  .مادام تقديرها سائغاً. تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع. تقدير حالة المتهم العقلية -٢

التزام محكمة الموضوع بااللتجاء على أهل الخبرة رهـن بـأن تكـون المـسألة المعروضـة                  -

  .لة فنية بحتة يتعذر عليها أن تشق طريقها فيهاعليها مسأ

  )٢٩ص   المجلد الثالث– القسم األول ٢/١٢/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٩٢/١٩٨٥الطعن (

  .شرطه. تستقل بالفصل فيه محكمة الموضوع. تقدير حالة المتهم العقلية -٣

 سـبباً النعـدام     مـا ال يعـد    . ماهيتـه . المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية الجزائية قانوناً        -

  .سائر األحوال النفسية التي ال تفقد الشخص شعوره وإدراكه: المسئولية

عـدم التزامهـا بـالرد      . من سلطة محكمـة الموضـوع     . تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء     -

علـة  . وال عليها التفاتها عن طلـب إعـادة المأموريـة للخبيـر           . على الطعون الموجهة إليها   
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 .مثال. ذلك

  )٨٣ص  السابع المجلد – القسم الرابع ٩/٢/١٩٩٨ جزائي جلسة ٩٩/١٩٩٧ طعنال(

  )٨٣ص  السابع المجلد – القسم الرابع ٢٥/٩/٢٠٠١ جزائي جلسة ٧٣/٢٠٠١ الطعنو(

هو الـذي مـن شـأنه أن يعـدم اإلدراك أو يترتـب              . المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية      -٤

  .عليه فقد القدرة على توجيه اإلرادة

اسـتقالل محكمـة الموضـوع بالفـصل        . تقدير حالة المتهم العقلية من األمور الموضـوعية        -

فيها ولها المفاضلة بين تقارير الخبراء والترجيح بين آرائهم واألخذ بمـا تـراه وطـرح مـا                  

 .مفاده. أخذها بأي من التقارير المقدمة. عداه

  )٨٣ص  السابعمجلد  ال– القسم الرابع ١٦/٣/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٩٧/١٩٩٧ الطعن(

تعيـين خبيـراً للبـت فـي        . لكي يكون قضاؤها سـليماً    . موضوعي.  تقدير حالة المتهم العقلية    -٥

عن لـم تفعـل عليهـا أن تـورد أسـباباً سـائغة ينبنـي عليهـا                  . هذه الحالة وجوداً أو عدماً    

أنها ترى مـن ظـروف ووقـائع الـدعوى وحالـة            : قضاؤها برفض هذا الطلب وشرط ذلك     

  .ما يؤكد لديها أن قوه العقلية سليمةالمتهم 

إيراد الحكم االبتدائي وإضافة الحكـم المطعـون فيـه مـا ال يتـأدى منهمـا بالـضرورة أن                     -

مريضة بمرض عقلي وقت وقـوع الحـادث ودون تحقيـق دفـاع الطاعنـة               الطاعنة لم تكن    

 .لمثا. يعيب الحكم بما يوجب تمييزه. أثره. للبت في حالتها العقلية وقت الحادث

  ) ٢٧/٥/٢٠١٢ جزائي جلسة ٥٩٣/٢٠١١ الطعن(                   

  : التعرف–ر 

األخـذ  . لم يرسم القانون صـورة خاصـة يجـب أن يـتم عليهـا             . تعرف الشاهد على المتهم    -١

من حق محكمة الموضوع ولو لم يـتم عرضـه فـي جمـٍع مـن                . بتعرف الشاهد على المتهم   

  .الشاهد نفسهالعبرة باالطمئنان إلى صدق . أشباهه

  )٢٤ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٣١/١٠/١٩٩٤ جزائي جلسة ٩٩/١٩٩٤ الطعن(

  )٢٠٩ص  شرع المجلد الثاني – القسم الخامس ١٤/٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٣٧٧/٢٠٠٥ الطعنو(

  .ما يوفره. التعرف  -٢

  .شرط ذلك. من سلطة محكمة الموضوع . األخذ بتعرف الشاهد على المتهم -

  )٣٢ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ١٤/١١/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٤٠/١٩٩٤ الطعن(

  )٢٠٨ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٩/١١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٦٤٥/٢٠٠٣، ٤٤٩ نناالطعو(
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هـي بأغلـب اوجـه      . العبرة في الصفات والمالمح التي تفيد في التعرف علـى األشـخاص            -٣

  .لشاهدالشبه أو أبرزها التي يعينها ا

  )٣٨ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٢٦/٦/١٩٩٥ جزائي جلسة ٤٨/١٩٩٥ الطعن(

إثارتـه ألول   . عدم قيام النيابة العامة بإجراء عرض قانوني للطـاعن علـى المجنـي عليـه               -٤

أن اإلجراءات الـسابقة علـى المحاكمـة ال يـصح أن            : علة ذلك . ال يصح . مرة أمام التمييز  

  .نعيالتكون سبباً 

  )١١٢ص  السابع المجلد – القسم الرابع ١/٦/١٩٩٧ جزائي جلسة ٢٩٢/١٩٩٨ الطعن(

  . القانون لم يرسم للتعّرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها -٥

اعتمادهـا علـى الـدليل      . من سـلطة محكمـة الموضـوع      . األخذ بتعّرف الشاهد على المتهم     -

 .علة ذلك. ال عيب. تحقيق معهالمستمد من تعّرف المجني عليه على الطاعن أثناء ال

  )١١٣ص  السابع المجلد – القسم الرابع ٧/١٢/١٩٩٩ جزائي جلسة ١٤٤/١٩٩٩ الطعن(

ضبط المتهم أمام ماكينة السحب اآللي ومعـه ثـالث بطاقـات مبلـغ بـسرقتها وإيـصاالت                   -٦

قيام الضابط بعرضه في جمع مـن أشـباهه علـى المجنـي عليـه للتعـرف                 . سحب مختلفة 

أسـاس  . من االستدالالت التـي يـسوغ لـه مباشـرتها         . إذا كان هو مرتكب الواقعة    على ما   

  .ذلك

  )٢٠٨ص  الثاني عشر المجلد – الخامس القسم ٥/١١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٧٩٥/٢٠٠١ الطعن(

قيام رجل الشرطة أثناء تحرياته عن الجريمة بعـرض مـن دلـت التحريـات والمعلومـات                  -٧

ال يعـدو أن يكـون وسـيلة مـن          . المجني عليه للتَّعرف عليـه    على أنه المتهم بارتكابها على      

. وسائل البحث واالستقصاء التي يجوز لرجال الشرطة اسـتعمالها عنـد قيـامهم بالتحريـات              

.  إجـراءات ومحاكمـات جزائيـة      ٤٥المـادة   . عدم اعتبارها من إجراءات التحقيق المحظور     

  .غير قويم. النعي في هذا الخصوص

  )٢٢٩ص  الثاني عشر المجلد – الخامس القسم ١٨/١١/٢٠٠٣ ئي جلسةجزا ١٩٧/٢٠٠٢ الطعن(

. العبرة في تعرف الشاهد على المتهم هـو اطمئنـان المحكمـة إلـى صـدق الـشاهد نفـسه                    -٨

  .جدل غير مقبول. النعي في هذا الصدد

  )١٧٩ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٨/١/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٥٨٩/٢٠٠١ الطعن(

ود صلة سابقة بين الطاعن والمجنـي عليـه وعـدم توجيـه األخيـر االتهـام إلـى                   عدم وج  -٩
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ال يمنع من نسبته إليه بعد التعـرف عليـه وضـبطه مادامـت المحكمـة قـد                  . شخص محدد 

  .اطمأنت إلى ارتكابه الواقعة

  )٢٠٩ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١١/١/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٧/٢٠٠٤ الطعن(

  :الخبراء – ز

لهـا أن تفاضـل بـين تقـارير         . لمحكمـة الموضـوع   .  تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبيـر      -١

  . علة ذلك. تراه واطراح ما عداه الخبراء واألخذ بما

 )٢٩٠ سنوات ص ٧ مج ٢٧/٢/١٩٧٨ جزائي جلسة ٢١/١٩٧٧الطعن (

  )٢٦ص   المجلد الثالث– القسم األول ١٠/١٢/١٩٧٩ جزائي جلسة ٣٢/١٩٧٩ الطعنو(

  )٥٥ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ٥/١٠/١٩٨٧ جزائي جلسة ١١٦/١٩٨٧ الطعنو(

. موضـوعي . تقدير أراء الخبراء والفصل فيمـا يوجـه إلـى تقـاريرهم مـن اعتراضـات                -٢

ما دام أن الواقعـة وضـحت لـديها ولـم           . غير الزم . إعادة المحكمة المهمة إلى ذات الخبير     

  . تر حاجة التخاذ هذا اإلجراء

  )٢٩٠ سنوات ص ٧ مج ١٩/٣/١٩٧٩ جزائي جلسة ١٢٤/١٩٧٨الطعن (

  )٢٦ص   المجلد الثالث– القسم األول ٧/١/١٩٨٠ جزائي جلسة ٣/١٩٧٩ الطعنو(

  )٥٢ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ٢٥/٥/١٩٨٧ جزائي جلسة ٦١/١٩٨٧ الطعنو(

  )٥٢ص  لرابع المجلد ا– القسم الثالث ١٣/١/١٩٩٢ جزائي جلسة ٢١٨/١٩٩٦ الطعنو(

  )٨٢ص   المجلد السابع– القسم الرابع ١٨/٤/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٣١٧/١٩٩٩ الطعنو(

  )١٥٨ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٦/١٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٢٣٥/٢٠٠٦ الطعنو(

ال تلتزم المحكمة بإجابته مادامـت وجـدت بـأوراق الـدعوى مـا يكفـي                .  طلب ندب خبير   -٣

  .لتكوين عقيدتها

  )٢٧ص   المجلد الثالث– القسم األول ٢٩/١٢/١٩٨٠ جزائي جلسة ٢٣٦/١٩٨٠ الطعن(

  )٥٩ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ١١/٤/١٩٨٨ جزائي جلسة ٣٦/١٩٨٨ الطعنو(

لهـا  . يـر الطبيـب الـشرعي مـن سـلطة محكمـة الموضـوع              تقدير القوة التدليليـة لتقر     -٤

 الواقعـة وضـحت لـديها أو كـان المطلـوب      اإلعراض عن طلب استدعائه لمناقشته مادامت    

  .تحقيقه غير منتج

  )٢٧ص   المجلد الثالث– القسم األول ٢٣/١١/١٩٨١ جزائي جلسة ٣٣٢/١٩٨١ الطعن(

  )٥٦ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ٢٠/١٠/١٩٨٦ جزائي جلسة ١٢٠/١٩٨٦ الطعنو(
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 إجـراء المـضاهاة فـي       عجز الخبير عـن   .  تقدير تقرير الخبير من سلطة محكمة الموضوع       -٥

  .جريمة التزوير ال يمنع المحكمة من تحقيق التزوير بكافة األدلة األخرى

  )٢٧ص   المجلد الثالث– القسم األول ٥/١٢/١٩٨٣ جزائي جلسة ١٦٤/١٩٨٣ الطعن(

  )٨٢ص  السابع المجلد – الرابع القسم ١٩/١/١٩٩٨ جزائي جلسة ٣٨/١٩٩٧ الطعنو(

وقـوع ضـرر بمـصلحة مـن        . مناطـه .  حلفه اليمين قبل مباشرته     بطالن تقرير الخبير لعدم    -٦

  .يتمسك بهذا البطالن

  )٢٧ص   المجلد الثالث– القسم األول ١/٧/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٠٣/١٩٨٥ الطعن(

.  اطمئنان محكمة الموضوع لألدلة التـي أوردتهـا علـى ثبـوت جريمـة تعـاطي المخـدر                  -٧

ـ        علـة  . ال إخـالل بحـق الـدفاع      . لتعـاطي ات ا اطراحها طلب اإلحالة للطب الـشرعي إلثب

ال فـي المـسائل التـي يتعـذر عليهـا أن تـشق               تلتزم باالستعانة بأهل الخبرة إ     أنها ال : ذلك

  .طريقها فيها

  )٥٤ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ٢٩/١٢/١٩٨٦ جزائي جلسة ١٨٨/١٩٨٦ الطعن(

ـ      .  أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني     -٨ يكفـي عـدم    . غيـر الزم  . ةتطابقهما فـي كـل جزئي

  .مثال. تناقضهما تناقضاً يستعصى على المالءمة والتوفيق

  )٥٥ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ١٨/٥/١٩٨٧ جزائي جلسة ٦٠/١٩٨٧ الطعن(

  )٥٢ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ١٨/١١/١٩٩٦ جزائي جلسة ٣٤١/١٩٩٥ الطعنو(

  )١٦١ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢/٥/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٣٥٠/٢٠٠٥ الطعنو(

تعرضـها لتنفيـذ رأي     . من سـلطة محكمـة الموضـوع      .  تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير     -٩

  .أثره وجوب أن تستند في أسباب تفنيدها إلى أسباب فنية تحمله. الخبير

. أثـره إطراح الحكم الرأي الفني وإقامة قـضاءه علـى خالفـه دون أسـباب فنيـة تحملـه                    -

بشأن وصف اإلصابات بأنهـا أذى بليـغ أو مـسببة آلالم بدنيـة شـديدة مـن                  . مثال. قصور

 .عدمه

  )٥٦ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ١١/١/١٩٨٨ جزائي جلسة ٢٣٤/١٩٨٧ الطعن(

  )٥٣ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٢٨/١١/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٢٩/١٩٩٤ الطعنو(

ال تثريـب علـى المحكمـة إن هـي التفتـت            .  على الطبيب الـشرعي    طلب إعادة المأمورية   -١٠

  . ما دامت الواقعة قد وضحت لها ولم تر هي من جانبها حاجة لذلك.عنه

  )٥٩ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ١٥/١/١٩٩٠ جزائي جلسة ٢٨٨/١٩٨٩ الطعن(



 إجراءات ومحاكمات جزائية

- ٢٧٣ -  

ال يعيبـه التعويـل عليـه       . عدم اتخاذ الحكم من تقرير التحليل دليالً أساسياً في ثبوت التهمـة            -١١

  .كقرينة معززة لألدلة األخرى

  )٥٢ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٢٧/١٢/١٩٩٣ جزائي جلسة ١٠٧/١٩٩٥ الطعن(

وعـدم التعويـل علـى التقريـر        . تحصيل أقوال المجني عليه والشاهد بمـاال تنـاقض فيهـا           -١٢

ليلين يـتمخض عـن جـدل       الطبي الشرعي في اإلدانة ما يثيره الطـاعن عـن تنـاقض الـد             

  . ال يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.موضوعي

  )٥٣ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٢٠/٦/١٩٩٤ جزائي جلسة ٦٩/١٩٩٤ الطعن(

  . تقدير آراء الخبراء موضوعي- -١٣

  .مفاد ذلك. عدم التزام المحكمة بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء  -

  )٥٣ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٢٥/٣/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٦٨/١٩٩٥ الطعن(

  )٨٤ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٢٩/٦/١٩٩٩ جزائي جلسة ٤٤٠/١٩٩٨ الطعنو(

تضمن تقرير الطبيب الـشرعي لمكـان إصـابة المجنـي عليـه والتـي تتفـق وتـصويره                    -١٤

  .غير صحيح.  التقريرإثارة تعارض أقوال المجني عليه على ما تضمنه ذلك. للحادث

  )٥٤ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٢/١٢/١٩٩٦ جزائي جلسة ٤٣/١٩٩٦ الطعن(

  .مثال. مناط ذلك. لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره -١٥

  )٨٢ص  السابع المجلد – القسم الرابع ١٦/٦/١٩٩٧ جزائي جلسة ٢١/١٩٩٧ الطعن(

أخـذها بتقريـر    . ملزمة بالرد على مـا ورد بتقريـر الخبيـر االستـشاري            المحكمة غير    - -١٦

  .مفاده. الخبير المنتدب في الدعوى

  )٨٣ص  السابع المجلد – القسم الرابع ٩/٣/١٩٩٨ جزائي جلسة ٥٥/١٩٩٧ الطعن(

قيامه بمـا نـدب لـه طالمـا         . ما يكفي في ذلك   . أداء الخبير لعمله على وجه محدد غير الزم        -١٧

  .اً لتقدير المحكمةكان خاضع

  .غير مقبول. النعي عليه. اطمئنان المحكمة إلى تقرير الخبير وأخذها به -

  )٨٣ص  السابع المجلد – القسم الرابع ٩/٣/١٩٩٨ جزائي جلسة ٥٥/١٩٩٧ الطعن(

لهـا  . عـدم التـزام المحكمـة بـه       . األخذ بالتقرير الطبي االستشاري المخالف لتقرير الخبير       -١٨

  .وإطراح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير األدلةاألخذ بما تراه 

  )٨٤ص  السابع المجلد – القسم الرابع ٢٢/٣/١٩٩٩ جزائي جلسة ١٦٣/١٩٩٨ الطعن(
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التفاتهـا عـن    . اطمئنان المحكمة الرتكاب الطاعن لما أسند إليه أخـذاً باألدلـة التـي سـاقتها               -١٩

  .علة ذلك. ال عيب. تقرير الخبير المودع بانتفاء مديونيته

  )٨٤ص  السابع المجلد – القسم الرابع ١/٢/٢٠٠٠ جزائي جلسة ١٢٧/١٩٩٩ الطعن(

تقرير الخبير ال ينهض دليالً على نسبة االتهام للمتهم بل يـصح كـدليل مؤيـداً بغيـره مـن                     -٢٠

  .األدلة

منازعـة فـي    . نعي الطاعن على تقرير األدلة بخلوه بما يفيد اسـتخدام الـسالح المـضبوط              -

  .ال عيب. التفات الحكم عن ذلك. التدليلية لهذا التقرير الذي وثـقت به المحكمةالقوة 

  )٨٥ص  السابع المجلد – القسم الرابع ٤/١/٢٠٠٠ جزائي جلسة ١٨٣/١٩٩٩ الطعن(

. اطمئنان المحكمة إلى ارتكاب الطاعن للجريمة المـسندة إليـه أخـذاً باألدلـة التـي سـاقتها                  -٢١

  .ال يعيبه. اهاة البصمات المرفوعة من مكان الحادثالتفات الحكم عن تقرير مض

  )٨٥ص  السابع المجلد – القسم الرابع ٨/٢/٢٠٠٠ جزائي جلسة ١٢٦/١٩٩٩ الطعن(

. وجوب إيراد المحكمة لألدلة التي تستند إليها فـي حكمهـا وبيـان مـضمونها بيانـاً كافيـاً                   -٢٢

مثـال لحكـم عـّول      . بالقـصور تخلف ذلك يعيـب الحكـم       . عدم كفايته . مجرد اإلشارة إليها  

  .على تقرير الطب الشرعي دون أن يورد مضمونه مكتفياً باإلشارة إليه

  )٨٥ص  السابع المجلد – القسم الرابع ٩/٥/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٣٥٩/١٩٩٩ الطعن(

النعي علـى الحكـم عـدم معاملـة الطـاعن           . غير جائزة . المساواة فيما يناهض حكم القانون     -٢٢

 به متهماً آخر أخطأ بشأنه فـي تطبيـق القـانون وقبـل دفعـه بـبطالن                  على نحو ما عامل   

  .ال يقبل. إجراءات تحليل بوله

  )٨٦ص  السابع المجلد – القسم الرابع ٣٠/٥/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٣٣٩/١٩٩٩ الطعن(

ال ينـال منـه     . اشتمال تقريري فحص البول والمخدرات على اسم الطـاعن ورقـم القـضية             -٢٣

  .ضح في السنةالخطأ المادي الوا

  )٨٦ص  السابع المجلد – القسم الرابع ٢٦/٦/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٣٧٥/١٩٩٥ الطعن(

 .ال بطالن على مخالفتها. تنظيمية. إجراءات أخذ عينة من بول المتهم وتحليلها -٢٤

اطمئنان المحكمة إلى النتيجة التي خلص إليها تقرير التحليـل مـن العثـور علـى مـتحلالت                   -

كفايته للرد على دفاعه بـالتراخي فـي أخـذ العينـة مـدة              . بعينة بول المتهم  المواد المخدرة   

  .كافية لزوال آثارها من جسمه

  )١٥٧ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٦/١١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٩٢/٢٠٠٢ الطعن(
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. حق المحكمة أن تعرض عن الدفاع العاري عن دليلـه الـذي يدحـضه الواقـع وال يـسانده                   -٢٥

  .لما ال يعد تناقضاً بين تقريرين فنيينمثال 

  )١٥٨ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٤/١٢/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٨٤٢/٢٠٠١ الطعن(

عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على الطعـون الموجهـة إلـى تقريـر الخبيـر مادامـت                   -٢٦

  .مؤدى ذلك. أخذت بما جاء فيه

  )١٥٨ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٣١/١٢/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦٧٢/٢٠٠١ الطعن(

إبداء الطاعنين طلب اسـتدعاء الطبيبـة الـشرعية فـي مـذكرة دفاعهمـا المقدمـة بجلـسة                    -٢٧

المرافعة الوحيدة أمام محكمة االستئناف ثم إثبـات المـدافع عنهمـا فـي محـضر الجلـسة                  

األوراق مـن سـبق      في شأنه إلى المحكمة وتـصميمه علـى البـراءة وخلـو              يتفويضه الرأ 

أن طلـب اسـتدعاء الطبيبـة       . مفـاده . إبداء طلب التحقيق المتقدم أمام محكمـة أول درجـة         

. الشرعية غير جازم وال على المحكمة التفاتها عنه مادامت لم تر مـن جانبهـا حاجـة إليـه                  

  .النعى في هذا الصدد في غير محل

  )١٥٩ص  لمجلد الثاني عشر ا– القسم الخامس ٢١/١/٢٠٠٣ جزائي جلسة ١٢٦/٢٠٠٢ الطعن(

للمحكمة السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الـدعوى وهـي الخبيـر األعلـى فـي كـل                    -٢٨

 لها االستعانة بخبيـر يخـضع رأيـه لتقـديرها وال عليهـا              .ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها     

  .عدم ندب خبير متى وضحت لها الدعوى

  )١٦٠ص   المجلد الثاني عشر–لقسم الخامس  ا١٨/٢/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٤٥/٢٠٠٢ الطعن(

  .حد ذلك. للمحكمة أن تجزم بما لم يجزم به الخبير -٢٩

  )١٦١ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٨/٣/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٩/٢٠٠٢ الطعن(

إثبات الحكم وجود متحلالت الحشيش والمورفين والمـؤثرات العقليـة فـي العينـة المـأخوذة                 -٣٠

النعـي فـي هـذا      . كاٍف في إثبات إحرازه لهذه المـواد بقـصد التعـاطي          . لطاعنمن بول ا  

  .ال محل له. الشأن

  )١٦٣ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٠/٦/٢٠٠٣ جزائي جلسة ١٤٩/٢٠٠٢ الطعن(

منازعة الطاعن حول نسب المادة الفعالة فـي األقـراص المـضبوطة بمـا ال يـوفر القـصد                    -٣١

د وال مصلحة فيه ما دام أن الحكم أثبت أنهـا مـن المـواد المدرجـة فـي                   غير مج . الجنائي

غيـر  . النعـي فـي هـذا الـشأن       . جدول المؤثرات العقلية وقطع بحقيقتهـا المخـتص فنيـاً         
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  .صحيح

  )١٦٤ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٤/٥/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٣٤٥/٢٠٠٣ الطعن(

 من المـضبوطات إلـى األدلـة الجنائيـة لتحليلهـا            ةعينإرسال رجل الشرطة القائم بالتفتيش       -٣٢

ـ    ٤١،  ٤٠باعتبارها من وسائل البحث واالستقصاء وفقـاً للمـادتين            اإلجـراءات   انون مـن ق

  .مثال. غير سديد. النعي عليه في هذا الشأن. ال عيب. والمحاكمات الجزائية

  )١٦٤ص  ني عشر المجلد الثا– القسم الخامس ٤/٥/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٣٤٥/٢٠٠٣ الطعن(

 مـن قـانون     ٨٨حضور القائم بالتفتيش أثنـاء قيـام الخبيـر بعملـه وفقـاً لـنص المـادة                   -٣٣

عـراض  إ. ال بطـالن علـى مخالفتـه      . إجـراء تنظيمـي   . اإلجراءات والمحاكمات الجزائية  

  .أنه دفاع ظاهر البطالن: عله ذلك. ال يعيبه. الحكم عن الدفع المتعلق بذلك

  )١٦٦ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٥/١٠/٢٠٠٤  جلسةجزائي ٨٢/٢٠٠٣ الطعن(

كـاف لتـوافر جريمـة      . العثور على آثار مواد مخدرة أو مؤثرة عقلياً بعينـة بـول الطـاعن              -٣٤

أن القانــون لــم يحـدد       : علـة ذلـك   . إحرازه أليهما أياً كانت نسبتها المئوية في جـسمه        

اب مهما كـان القـدر ضـئيالً متـى كـان لهـا              وجوب العق . حداً أدني للكمية المحرزة منها    

  .كيان مادي محسوس أمكن الكشف عنه

  )١٦٦ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٥/١٠/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٧٥/٢٠٠٣ الطعن(

  .بشأن مؤثرات عقلية. مثال. غير الزم. تحليل المضبوطات بأكملها -٣٥

  )١٦٦ص   المجلد الثاني عشر–خامس  القسم ال٣٠/١٠/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٦٤٧/٢٠٠٣ الطعن(

عـدم جـواز مجادلتهـا      . لمحكمة الموضـوع  . المفاضلة بين األدلة الفنية المقدمة في الدعوى       -٣٦

  .في ذلك وال عليها إعراضها عن طلب ندب لجنة خبراء

  )١٦٧ص  المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢١/١٢/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٧٨/٢٠٠٣ الطعن(

النعـي بـأن تقريـر األدلـة        . شـرطه . تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريـره        للمحكمة أن    -٣٧

الجنائية لم يجزم بأن التوقيعات الثابتة علـى المحـرر المـزور خاصـة بأحـد المتهمـين أو                   

  .غير صحيح. غيرهم

  )١٦٧ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٤/١/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٧٥/٢٠٠٤ الطعن(

شرطة هاتفياً بوكيل النيابـة المنـاوب بخـصوص واقعـة الـدعوى وأمـره               اتصال ضابط ال   -٣٨
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بإرساله المجني عليه للطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبـي عليـه وتمـام ذلـك فـي نفـس                   

  .غير سديد. النعي ببطالن هذا اإلجراء. اليوم

  )١٦٨ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٥/٣/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٢٠/٢٠٠٤ الطعن(

ثبـوت أنـه لـم يعـول علـى          . النعي على الحكم بعدم بيان مضمون تقرير الطب الـشرعي          -٣٩

  .نعي غير مقبول. دليل مستمد من هذا التقرير

  )١٦٨ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٦/٤/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٥٤٥/٢٠٠٤ الطعن(

 واضـح يـسهل علـى       انتهاء تقرير إدارة مكافحة التزوير أن بعـض أوراق النقـد تزييفهـا             -٤٠

اسـتبعاد تلـك األوراق مـن       : مـؤداه . اعتباره تزييفـاً مفـضوحاً    . الشخص العادي معرفته  

  .وصف التهمة

  )١٦٨ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٨/٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٦٢٥/٢٠٠٤ الطعن(

أن لـم تـبن     ال يعيبهـا    : مـؤدى ذلـك   . التقارير الطبية في ذاتها ال تصلح دليالً على المـتهم          -٤١

أن تؤسـس اإلدانـة علـى       : شـرط ذلـك   . جـائز . أخذ المحكمة بدليل احتمالي   . على اليقين 

مثال بشأن جزم المحكمة بما لم يجزم به تقرير الطـب الـشرعي فـي جريمـة قتـل                   . اليقين

  .عمد

  )١٦٩ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٢/٧/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٧/٢٠٠٥ الطعن(

مثـال لتـسبيب سـائغ      . موضـوعي . التدليلية لتقارير الخبراء والمفاضـلة بيـنهم      تقدير القوة    -٤٢

الطمئنان المحكمة لتقريـر الـصفة التـشريحية وإطراحهـا التقريـر الطبـي االستـشاري                

  .المقدم من المتهمين

  )١٦٩ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٢/٧/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٧/٢٠٠٥ الطعن(

. مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . اء والفصل فيما يوجه إليها من مطـاعن       تقدير آراء الخبر   -٤٣

 .لها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير

اطمئنان المحكمة إلـى مـا أورده تقريـر الطبيـب الـشرعي وأقـوال الطبيبـة الـشرعية                    -

بالتحقيقات وأمام المحكمة من أن سبب وفاة المجنـي عليهـا مـا لحـق بهـا مـن إصـابات                     

  .غير مقبول. دم توافر عالقة السببيةالنعي بع. مجتمعة

  )١٦٩ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٢/١١/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٢٠/٢٠٠٤ الطعن(

نعـى الطـاعن    . شـرطه . لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبيـر فـي تقريـره              -٤٤
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ـ                  ا بمالبـسه   بأن تقرير الطب الشرعي لم يجزم بنـسبة التلوثـات المنويـة التـي عثـر عليه

مادامـت المحكمـة جزمـت بأسـباب        . غيـر صـحيح   . وبمالبس المجني عليه إليه وحـده     

  .سائغة بأنها تؤول إليه

  )١٧٠ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٣/١٢/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٥٠٦/٢٠٠٤ الطعن(

مـن سـلطة محكمـة      . تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقـاريرهم مـن مطـاعن             -٤٥

مثـال لتـسبيب سـائغ لـرفض االعتراضـات علـى تقريـر خبيـر                . علة ذلك . الموضوع

  .المضاهاة

  )١٧٠ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٠/١٢/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٥٧١/٢٠٠٣ الطعن(

غيـر سـديد    . النعي على الدليل الفني بعدم اإلشارة صراحة بأن المضبوطات مـواد مـسكرة             -٤٦

عت من كافة األدلة القائمة في الـدعوى بـأن الطـاعن صـنع وحـاز                طالما أن المحكمة اقتن   

  .مواد مسكرة بقصد االتجار

  )١٧١ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٤/٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٣٦٢/٢٠٠٥ الطعن(

مـن سـلطة محكمـة      . تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضـات           -٤٧

 .مفاده. على تلك االعتراضاتعدم ردها . الموضوع

النعـي علـى    . شـرط ذلـك   .  تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريـره          أن محكمة الموضوع ل -

الحكم تعويله على تقرير المعمل الجنائي الذي رجح اندالع الحريـق بالـشقة نتيجـة إشـعال                 

  . في غير محله. البنزين عمداً من خالل لهب مباشر بفعل فاعل في حجرة النوم

يـصح كـدليل مؤيـد لغيـره     . ير الخبير في ذاته ال ينهض دليالً على نسبة االتهام للمـتهم    تقر -

نعي الطاعنة خلو تقرير الكيمياء التحليلية ممـا يفيـد أنهـا هـي التـي وضـعت                  . من األدلة 

منازعة في القـوة التدليليـة لهـذا التقريـر وتقريـر المعمـل الجنـائي                . البنزين في الحجرة  

ئر األدلة والقرائن التي ركنـت إليهـا ومحـض جـدل فـي تقـدير هـذه                  كدليلين مكملين لسا  

  .غير جائز. األدلة

  )١٧١ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٤/٣/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٤١٦/٢٠٠٥ الطعن(

إثـارة الطـاعن أن مـا انتهـى         . إثبات الحكم أنه عثر مع الطاعن لدى تفتيشه على الهيـروين           -٤٨

ال . من وجود آثار لذلك المخـدر فـي بولـه ينـاهض الثوابـت العلميـة               إليه تقرير التحليل    

  .علة ذلك. مصلحة فيه

  )١٧٢ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٥/٤/٢٠٠٦ جزائي جلسة ١٥٢/٢٠٠٥ الطعن(



 إجراءات ومحاكمات جزائية

- ٢٧٩ -  

لمحكمـة  . تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير والفـصل فيمـا يوجـه إليـه مـن اعتراضـات                 -٤٩

 .مؤدى ذلك. الموضوع

  . كفاية وقوع التحليل على جزء من مجموع ما ضبط من المؤثرات العقلية -

إفصاح الحكم عن اطمئنان المحكمة إلى تقريـر التحليـل والنتيجـة التـي انتهـت إليهـا وأن                    -

النعـي عليـه فـي هـذا        . العينة التي جرى تحليلها هي من المواد المؤثرة عقلياً المـضبوطة          

  .غير مقبول.الشأن

  )١٧٢ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٩/٥/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٦٨٧/٢٠٠٥ الطعن(

 .ما يكفي لذلك. تطابق أقوال الشاهد ومضمون الدليل الفني غير الزم -٥٠

  .مثال النتفاء التناقض بين الدليلين القولي والفني في جريمة عاهة -

  )١٧٣ص  ي عشر المجلد الثان– القسم الخامس ١٩/٩/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٦٩٤/٢٠٠٥ الطعن(

 .ال يعيبها إن لم تبن على اليقين. ال تصلح دليالً على المتهم. التقارير الطبية في ذاتها  -٥١

 .غير قادح فيه مادام أسس اإلدانة على اليقين. أخذ الحكم بدليل أحتمالي -

النعي على الحكم المطعون فيه من أن تقرير الطب الـشرعي لـم يجـزم مـن أن إصـابات                     -

. ال يعيبـه  . قد لحقت به فـي تـاريخ معاصـر للواقعـة وأنهـا تخلفـت عنهـا                المجني عليه   

  . حد ذلك. مادامت محكمة الموضوع قد جزمت بما لم يجزم به الخبير في تقريره

  )٤٥١ص  ١ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ١٦/١٠/٢٠١١ جزائي جلسة ٥٠٣/٢٠١٠ الطعن(

ـ   .  الخطأ في اسم الخبير المنتدب في الـدعوى        -٥٢ ـ العبـرة بحقي  . ال عبـرة بـه    . اديخطـأ م ة ق

  .الواقع

  ) ٢١/٧/٢٠١٣ جزائي جلسة ٣٣٦/٢٠١٢ الطعن(                   

  

  :)المستندات( األوراق – ص

مـن سـلطة محكمـة الموضـوع وال         .  االلتفات عن دليل النفي ولو تضمنته ورقـة رسـمية          -١

  .يعيب ذلك حكمها

  )٣٤ص   المجلد الثالث–األول  القسم ١/٧/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٠٣/١٩٨٥ الطعن(

  )٣٤ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ٢٦/٦/١٩٨٩ جزائي جلسة ٨٨/١٩٨٩ الطعنو(
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  . عدو وجود المحرر المزور ال يمنع من إمكانية إثبات تزويره-٢

  )٢٨ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ١/١٢/١٩٨٦ جزائي جلسة ٦٢/١٩٨٦ الطعن(

  .وسيلة إثبات كل منهما. ر الكويتي جنسية الكويتي وجنسية غي-٣

  )٢٩ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ١٣/٩/١٩٨٧ جزائي جلسة ٦٩/١٩٨٧ الطعن(

  .تقديرها موضوعي. الشهادة المرضية دليل من أدلة الدعوى  -٤

  .ال يقبل النعي عليه متى كان سائغاً. إطراح المحكمة للشهادة المرضية -

  )٣٣ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٤/١٢/١٩٩٥ جزائي جلسة ١٨٤/١٩٩٥ الطعن(

إدانة المطعون ضده عن جريمتـي االعتـداء المفـضي إلـى آالم بدنيـة شـديدة والـضرب                -٥

إثبات الحكم بمدوناته قبـول عفـو المجنـي عليـه اسـتناداً إلـى تقـديم                 . على نحو محسوس  

مطالعـة  . لـك مفـاد ذ  . إقرار موثق بالعفو عن الجـريمتين اللتـين يجـوز فيهمـا الـصلح             

نعـي النيابـة فـي هـذا الـصدد ال يجـوز إالّ بـسلوك                . المحكمة لذلك اإلقرار واإللمام به    

  .أثر ذلك. طريق الطعن بالتزوير وهو ما لم تسلكه

  )١٠٢ص  السابع المجلد – الرابع القسم ١٣/١٢/١٩٩٩ جزائي جلسة ٧٩/١٩٩٩ الطعن(

ـ           -٦ ال ينـال منـه وجـود       . هود اإلثبـات  اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليـه وبـاقي ش

  .شهادة طبية مثبتة للمرض سابقة التاريخ على الواقعة

  .التفات الحكم عن دليل النفي ال يعيبه حتى ولو حملته أوراق رسمية -

  )١٠٢ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٧/٣/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٢٢٧/١٩٩٩ الطعن(

أنـه  . علـة ذلـك   . مة الموضوع أن تعرض عنـه     لمحك. دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية      -٧

  .يصح في الفصل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها

  )١٠٣ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٢٧/١١/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٥٣/٢٠٠٠ الطعن(

االكتفـاء  . االسـتثناء . األصل في اإلعالن وصـوله إلـى علـم المكلـف بالحـضور يقينيـاً               -٨

  .ج. ق أ١٨م.  الحكميبالوصول

  .علة ذلك. عدم جوازه إال بالطعن بالتزوير. إثبات ما يخالف البيانات الواردة باإلعالن -

  )١٠٣ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٢٥/١٢/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٦٢/٢٠٠١ الطعن(

ال . أمر الندب الصادر مـن المنـدوب األصـيل لغيـره مـن مـأموري الـضبط القـضائي                   -٩



 إجراءات ومحاكمات جزائية

- ٢٨١ -  

قيام األخير بإجراء القـبض علـى الطـاعن وتفتيـشه اسـتناداً             .  يكون ثابتاً بالكتابة   يشترط أن 

لإلذن الذي أجاز للمندوب األصيل إنابة أو نـدب غيـره مـن مـأموري الـضبط القـضائي                   

  .مثال. علة ذلك. غير مجد. النعي بخصوص ذلك. صحيح. إلجرائه

  )٢٠٩ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٩/١١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٣١٦/٢٠٠١ الطعن(

مثـال  . علـة ذلـك   .  عـدم ثبـوت التزويـر      ال يترتب عليه حتماً   . عدم وجود المحرر المزور    -١٠

 .بشأن الصورة الضوئية لشيك مزور

للمحكمة تكوين عقيدتها إلثبـات التزويـر بكافـة طـرق اإلثبـات ولهـا األخـذ بالـصورة                    -

  .مثال. علة ذلك. الضوئية كدليل في الدعوى

  )٢١٠ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢١/٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٥٥٦/٢٠٠٤ عنالط(

  

  :األدوات –ض 

عـدم ضـبطها ال     .  األداة المستعملة في االعتداء ليست مـن األركـان الجوهريـة للجريمـة             -١

  .يقدح في ثبوت الجريمة

  )٢١/١/٢٠١٢ جزائي جلسة ١٧٩/٢٠١١ الطعن(                

  

  : الهاتفيةاالتصاالت –ط 

ال يلـزم أن ينبـئ كـل دليـل منهـا ويقطـع فـي جزئيـة                  .  األدلة التي اعتمد الحكم عليها     -١

  .علة ذلك. الدعوى

كفاية ما تستخلـصه المحكمـة مـن جمـاع العناصـر المطروحـة              . ما ال يلزم لصحة الحكم     -

 .شرط ذلك. بطريق االستقراء واالستنتاج وكافة الممكنات العقلية

رتكاب الطاعنين للواقعة مما ظهـر مـن كـشف االتـصاالت المتنقلـة              استخالص المحكمة ا   -

  .النعي في هذا الصدد غير مقبول. من حصول اتصاالت بين الطاعنين

  )٥٨١ ص ٢ ج ٣٥مجلة القضاء والقانون س ٨/٥/٢٠٠٧ جزائي جلسة ٤٦٣/٢٠٠٦ الطعن(
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  :البصمات –ظ 

. إليـه أخـذاً باألدلـة التـي سـاقتها         اطمئنان المحكمة إلى ارتكاب الطاعن للجريمة المـسندة          -١

  .ال يعيبه. التفات الحكم عن تقرير مضاهاة البصمات المرفوعة من مكان الحادث

  )٦٠ص   المجلد الثامن– القسم الرابع ٨/٢/٢٠٠٠ جزائي جلسة ١٢٦/١٩٩٩ الطعن(

ال ينبغـي بذاتـه     .  خلو مكان الحادث من بصمات للسارق أو آثـار تفيـد كيفيـة دخولـه إليـه                 -٢

  .قيامة بارتكاب جريمة السرقة مادامت المحكمة قد أثبتت ارتكابه لها بأدلة سائغة

  )٤١٧ص   المجلد الثالث عشر– القسم الخامس ٦/٥/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٢٦٩/٢٠٠٢ الطعن(

مادامـت  . غيـر مقبـول   .  نعي المتهم بشأن عدم مـضاهاة بـصماته بآثـار محـل الجريمـة              -٣

  .بأدلة سائغةالمحكمة أثبتت ارتكابه للواقعة 

  )٤٣٠ ص ٢ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٥/٦/٢٠١١ جزائي جلسة ٣٩٣/٢٠١٠ الطعن(

  :صحيفة السوابق –ع 

ال ينـال مـن أدلـة الثبـوت التـي           .  خلو صحيفة سوابق المتهم من أي اتهامات أو سـوابق          -١

  .النعي في هذا الصدد غير مقبول. ساقها الحكم

  )٤٣٠ ص ٢ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٥/٦/٢٠١١ جزائي جلسة ٣٩٣/٢٠١٠ الطعن(

  :قاعدة تساند األدلة -

مـن سـلطة محكمـة الموضـوع مـا دام           .  استخالص الصورة الصحيحة لواقعـة الـدعوى       -١

  .استخالصها سائغاً لمحكمة الموضوع أن تأخذ من أي بينة أو قرينة دليالً لحكمها

  )١٤ص   المجلد الثالث–ول  القسم األ٢١/١٢/١٩٧٩ جزائي جلسة ١٣٦/١٩٧٩ الطعن(

  )٢٣ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٣/١٠/١٩٩٤ جزائي جلسة ٩٠/١٩٩٤ الطعنو(

للقاضي تكوين عقيدته من أي دليـل يرتـاح إليـه مـن             . إقناعي. ة اإلثبات في المواد الجزائي    -٢

  .أي مصدر شاء مادام القانون لم يقيده بدليل معين

  )١٥ص   المجلد الثالث– القسم األول ٢٩/٦/١٩٨١ جزائي جلسة ١٥/١٩٨١ الطعن(

  )٣٠ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ١٤/٦/١٩٩٣ أمن دولة جلسة ٧/١٩٩٣ الطعنو(

  )٨٠ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٦/٢/٢٠٠١ أمن دولة جلسة ٢٠٦/٢٠٠٠ الطعنو(
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  .من سلطة محكمة الموضوع.  تقدير األدلة بالنسبة إلى كل متهم-٣

  )١٥ص   المجلد الثالث– القسم األول ٢/١١/١٩٨١ جزائي جلسة ٢٠٥/١٩٨١ عنالط(

  )٣١ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٢٠/٦/١٩٩٣ جزائي جلسة ٤٦/١٩٩٢ الطعنو(

  .مؤدى ذلك. متساندة.  األدلة في المواد الجزائية-٤

  )١٦ص   المجلد الثالث– القسم األول ١٣/١٢/١٩٨٢ جزائي جلسة ٢٢١/١٩٨٢ الطعن(

  )٣٨ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ١٢/١/١٩٨٧ أمن دولة جلسة ١٥٣/١٩٨٦ الطعنو(

  )٣٠ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٢٤/٦/١٩٩٦ جزائي جلسة ٣٣٦/١٩٩٥ الطعنو(

  )١١٥ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٤/٢/٢٠٠٦ أمن دولة جلسة ٣٦٢/٢٠٠٥ الطعنو(

ال . مـن اطالقاتـه   . تقـدير الـشهود   . العبرة باقتنـاع القاضـي    . لجزائية اإلثبات في المواد ا    -٥

كفايـة أن تكـون     . يلزم في كل دليل أن يكون قاطعاً في كل جزئية مـن جزئيـات الـدعوى               

  .األدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم

  )١٦ص   المجلد الثالث– القسم األول ٢٥/٤/١٩٨٣ جزائي جلسة ٢٤/١٩٨٣ الطعن(

  )٣٠ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ١٤/١١/١٩٩٤ جزائي جلسة ١١٤/١٩٩٤ نالطعو(

  )٧٩ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٢٩/١٢/١٩٩٨ جزائي جلسة ٤١/١٩٩٨ الطعنو(

.  ال يلزم في الدليل الذي يعول عليه أن يكون قاطعاً في كل جزئيـة مـن جزئيـات الـدعوى                    -٦

  .دية على ما قصده الحكم منهاكفاية أن تكون األدلة في مجموعها مؤ

  )١٨ص   المجلد الثالث– القسم األول ٧/١/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٨٦/١٩٨٤ الطعن(

  )٣٠ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ١٧/٥/١٩٩٣ جزائي جلسة ٥/١٩٩٣ الطعنو(

ال يغنى اسـتناد الحكـم ألدلـة أخـرى          .  إقامة الحكم على ما ليس له أصل في األوراق يعيبه          -٧

مثال لسقوط أحـد األدلـة المتـساندة وتعييـب الحكـم            .  في المواد الجزائية متساندة    ألدلةاإذ  

  .وأثراً لذلك

  )٣٧ص   المجلد الرابع– الثاني القسم ٢٣/٦/١٩٨٦ جزائي جلسة ٥٠/١٩٨٦ الطعن(

أنـه إذا اسـتُبعد أحـد األدلـة أو سـقط تعـذر              : اثر ذلك .  األدلة في المواد الجزائية متساندة     -٨

  .على مبلغ أثره فيما انتهى إليه الحكم مما يعيبه ويوجب تمييزهالتعرف 

  )٣٨ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ١٠/٤/١٩٨٩ جزائي جلسة ١٤٦/١٩٨٨ الطعن(

  .ال يلزم في الدليل أن يكون صريحاً.  استخالص ثبوت الواقعة من الظروف والقرائن-٩

 .ط ذلكشر. لمحكمة الموضوع الجزم بما لم يجزم به الخبير -

  )٣١ص   المجلد الرابع– الثالث القسم ٢٤/٦/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٩٥/١٩٩٥ الطعن(
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  . ال يشترط في الدليل أن ينصب على رؤية الواقعة المراد إثباتها-١٠

  )٣٥ص   المجلد الرابع– القسم الثالث ٢/١٢/١٩٩٦ جزائي جلسة ٦١/١٩٩٦ الطعن(

  )٥٦ص   المجلد السابع–م الرابع  القس٣/١١/١٩٩٧ جزائي جلسة ٢١٧/١٩٩٦ الطعنو(

  )١١٤ص  الثاني عشر المجلد – الخامس القسم ٣٠/١١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ١٠٠/٢٠٠٤ الطعنو(

  .غير الزم. الدليل الصريح -١١

  )١١٢ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٩/١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٣٢٤/٢٠٠١ الطعن(

ال يعـصمه مـن ذلـك       . صل لها في التحقيقـات يبطلـه      استناد الحكم إلى رواية أو واقعة ال أ        -١٢

  .مثال. أساس وعلة ذلك. ما أورده من أدلة أخرى

  )١١٢ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٤/٩/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٧٠٩/٢٠٠١ الطعن(

أسـاس  . ال يجوز مطالبة القاضـي باألخـذ بـدليل معـين          . اقناعية. األدلة في المواد الجزائية    -١٣

  .شرطه. ه أن يلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسميةل. ذلك

  )١١٨ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٠/١٢/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٥٧١/٢٠٠٣ الطعن(
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  إجراءات تنظيمية

  

 مـن قـانون     ٨٨حضور القائم بالتفتيش أثنـاء قيـام الخبيـر بعملـه وفقـاً لـنص المـادة                   -١

عـراض  إ. ال بطـالن علـى مخالفتـه      . إجـراء تنظيمـي   . اإلجراءات والمحاكمات الجزائية  

  .أنه دفاع ظاهر البطالن: عله ذلك. ال يعيبه. الحكم عن الدفع المتعلق بذلك

  )٢٣٣ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٥/١٠/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٨٢/٢٠٠٣ الطعن(

.  ومـسئوليته  قيام من يستعين بهم القائم بـالتفتيش بعملهـم فـي حـضوره وتحـت إشـرافه                 -٢

  .إجراء تنظيمي ال يترتب على مخالفته بطالن

  )٢٣٣ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٤/٣/٢٠٠٦ جزائي جلسة ١٢٣/٢٠٠٥ الطعن(

  .ال بطالن على مخالفتها. تنظيمية. إجراءات أخذ عينة من بول المتهم وتحليلها -٣

لتحليـل مـن العثـور علـى مـتحلالت          اطمئنان المحكمة إلى النتيجة التي خلص إليها تقرير ا         -

كفايته للرد على دفاعه بـالتراخي فـي أخـذ العينـة مـدة              . المواد المخدرة بعينة بول المتهم    

  .كافية لزوال آثارها من جسمه

  )٢٣٤ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ١٩/١٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٩٢/٢٠٠٦ الطعن(

  

  التصرف في التحقيق

كان ذلـك أدنـى إلـى حـسن         . ي صحيفة واحدة وأمام هيئة قضائية واحدة      كلما كان االتهام ف    -١

  . توقيع العقوبة المناسبة

تقدير المحكمة عدم وجود ارتباط بين الجرائم التـي حـوكم عليهـا الطـاعن بحكـم سـابق                    -

وبين الجرائم التي تنظرها في الدعوى الماثلة وأنها ترى رفعهـا غيـر مجزئـة أمـام هيئـة                   

  . ال تناقض. يع العقوبة المناسبةقضائية واحدة لتوق

  )٣٠٢ سنوات ص ٧ مج ٢٢/٥/١٩٧٨ جزائي جلسة ٢٠٤/١٩٧٧الطعن (

 إبداء النيابة العامة تعديل في وصـف التهمـة مـن جنحـة إلـى جنايـة ألول مـرة أمـام                       -٢

غيـر  . قولها أن لمحكمة الموضـوع القـضاء بـبطالن تقريـر االتهـام            . غير جائز . التمييز
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  . تشر إلى ذلك أمام محكمة االستئنافما دام لم . مقبول

  )٣٥٢ سنوات ص ٧ مج ٢٢/٥/١٩٧٨ جزائي جلسة ٢٥٨/١٩٧٧الطعن (

  . جائز. تكييف النيابة العامة الفعل الواحد بجميع األوصاف القانونية المنطبقة عليه -٣

  )٤٥٠ سنوات ص ٧ مج ٥/٥/١٩٧٥ جزائي جلسة ٨/١٩٧٥الطعن (

  . بطالنها يكون بمقدماتها ال بنتائجهاصحتها أو . اإلعمال اإلجرائية -٤

النعي بتحقيق الواقعة بمعرفة محقـق دون النيابـة العامـة بوصـفها جنحـة وقبـل ثبـوت                    -

  .غير مقبول. وصف الجناية

  )١١٤ص   المجلد السابع– القسم الرابع ١٨/٤/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٣١٧/١٩٩٩ الطعن(

مـر بطالنـه ألول مـرة أمـام محكمـة           إثـارة أ  . إجراء سابق على المحاكمـة    . أمر اإلحالة  -٥

  .غير مقبول مادام لم يدفع به أمام محكمة الموضوع. التمييز

  )٢٣٠ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٢/٦/٢٠٠٤ جزائي جلسة ١٩٦/٢٠٠٣ الطعن(

  .حد ذلك. ال يعيبه. خلو محضر الضبط من بيان زمان ومكان الواقعة -٦

نعـي الطـاعن فـي هـذا        .  يترتب عليه بطالن اإلجـراءات     خلو التحقيق من سؤال المتهم ال      -

  .غير مقبول. الصدد

  )٢٣١ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢/٥/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٣/٢٠٠٥ الطعن(

ـ        -٧  إجـراءات   ٧٥م  .  فـي كـل إجـراءات التحقيـق        هحق المتهم في أن يستصحب معه محامي

  .ومحاكمات جزائية

تحقيـق سـري إذا رأت موجبـاً لـذلك واقتـضته ضـرورة          حق النيابة العامة فـي إجـراء         -

للمتهم التمسك أمام محكمة الموضوع بمـا يكـون فـي التحقيقـات مـن نقـص أو                  . التحقيق

  .النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. عيب لتكون على بينة من أمرها

  )٢٣٢ص  ر المجلد الثاني عش– القسم الخامس ١٤/١١/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٢٣٩/٢٠٠٥ الطعن(

ال يـصح أن يكـون سـبباً للطعـن علـى            . النعي على ما شاب تحقيقات النيابة مـن نقـص          -٨

  .علة ذلك. الحكم

  )٢٣٢ص   المجلد الثاني عشر– القسم الخامس ٢٦/١٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٤٨٧/٢٠٠٥ الطعن(

 خلو صحيفة االتهام من الغموض أو اإلبهـام الـذي مـن شـأنه تـضليل الطـاعن بالتهمـة                     -٩
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نعيـه فـي هـذا      . دم اعتراضه أو طلب تصحيح ذاك البيـان أمـام محكمـة أول درجـة              وع

  .الشأن غير مقبول

  )٣٦١ص  ١ ج ٣٩ مجلة القضاء والقانون س ٦/٢/٢٠١١ جزائي جلسة ٨١/٢٠١٠ الطعن(

  :انقضاء الدعوى الجزائية -

سـمية  عـدم تيـسر الحـصول علـى صـورة ر          . إفادة جهة التنفيذ الجنائي بفقد مسودة الحكم       -١

قبـول الطعـن شـكالً وإعـادة        : الزمـه . منه واستيفاء جميع اإلجراءات المقـررة للطعـن       

  .المحاكمة االستئنافية بالنسبة لما قُضى به

  )٥٣٩ص   المجلد الثالث عشر– القسم الخامس ٢٠/٨/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٥٠٨/٢٠٠١ الطعن(

  .الحكم ال يكون لميت أو على ميت -٢

لى محكمة التمييـز القـضاء بتمييـز الحكـم وسـقوط الحكـم              وفاة المطعون ضده يوجب ع     -

  .أساس ذلك. االبتدائي الصادر بالعقوبة وانقضاء الدعوى الجزائية قبله

  )٥٤٠ص   المجلد الثالث عشر– القسم الخامس ٨/١٠/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١٢/٢٠٠٢ الطعن(

رتكابهـا ال يـؤثر فـي       االخـتالف فـي تـاريخ ا      . اطمئنان المحكمة إلى مقارفة المتهم للجريمة      -٣

النعـي  . مسئوليته الجزائية عنها مادامـت الـدعوى الجزائيـة لـم تـنقض بمـضي المـدة                

  .غير منتج. بخصوص ذلك

  )٥٤٠ص   المجلد الثالث عشر– القسم الخامس ٥/١١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٧٩٥/٢٠٠١ الطعن(

 لـصالح مـستفيد     إصدار المتهم لعدة شيكات ليس لها مقابل وفاء قـائم وقابـل للتـصرف فيـه                -٣

يكّـون نـشاطهاً إجراميـاً ال يتجـزأ تنقـضى           . واحد وفي يوم واحد عـن معاملـة واحـدة         

الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائي واحد بـالبراءة أو اإلدانـة فـي إصـدار أي شـيك                   

يـؤذن بتمييـز الحكـم      . عدم نهائية ذلك الحكم حتى فـوات ميعـاد الطعـن بـالتمييز            . منها

  .علة ذلك. غير مجٍد. القضاء بتمييزه. ورة ذلك الحكم نهائياًصير. المطعون فيه

  )٥٤٠ص   المجلد الثالث عشر– القسم الخامس ٢٩/٤/٢٠٠٣ جزائي جلسة ١٣١/٢٠٠٢ الطعن(

  .الدعوى الجزائية في الجنايات تسقط بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة -٤

ـ          - ام أو التحقيـق أو المحاكمـة سـواء         انقطاع سريان تلك المدة بأي إجراء من إجراءات االته

في مواجهة المتهم أو غيبته وكذلك التحريـات إذا اتخـذت فـي مواجهـة المـتهم أو أخطـر                    
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افتـراض نـسيان الـدعوى بمـرور الـزمن دون اتخـاذ             : علـة ذلـك   . بها بوجه رسـمي   

مخالفـة  . اإلجراءات فيها فمتى اتخذت أصبحت ماثلة في األذهـان وانتفـت علـة االنقـضاء              

  .مثال. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه. المطعون فيه هذا النظرالحكم 

  )٥٤١ص   المجلد الثالث عشر– القسم الخامس ٢٠/٩/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١١٥/٢٠٠٥ الطعن(

يجـوز   ال ينتقـل لورثتـه وال     : أثـره . علة ذلـك  . حق المجني عليه في العفو ينقضي بوفاته       -٥

. تنـازل والدتـه بعـد وفاتـه    . نيابة عنه بعـد وفاتـه    لوكيله أو الولي عنه إجراء أي تصرف        

  .ال أثر له في الدعوى الجزائية. صادر من غير ذي صفة

  )٥٤٢ص   المجلد الثالث عشر– القسم الخامس ١٤/٣/٢٠٠٦ جزائي جلسة ١٢٣/٢٠٠٥ الطعن(

 هـي بالوصـف     -في صـدد قواعـد التقـادم      –العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة          -٦

  . تنتهي إليه المحكمة ال بالوصف الذي رفعت به الدعوى أو بقرار االتهامالذي

إطراح المحكمة دفع الطاعن بسقوط الدعوى الجزائية بمـضي المـدة بمـا يتفـق وصـحيح                  -

  . نعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. القانون

  .يهمثال لرد سائغ في جريمة إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف ف -

  )٥٤٢ص   المجلد الثالث عشر– القسم الخامس ١١/٤/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٥٦٥/٢٠٠٥ الطعن(

وقـف الخـصومة بقـوة      . أثـره . وفاة المتهم قبل صدور الحكـم فـي الـدعوى الجزائيـة            - -٧

على المحكمة إثبات ذلك والقـضاء بانقـضاء الـدعوى الجزائيـة لوفـاة              . علة ذلك . القانون

أن النيابـة   : أثـر ذلـك   . بالوقوف بالدعوى الجزائية عند هـذا الحـد       إعالن  : طبيعته. المتهم

  .العامة ال تستطيع الطعن في هذا الحكم وإالّ كان طعنها غير جائز

  )٥٤٣ص   المجلد الثالث عشر– القسم الخامس ٦/٦/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٧٣٣/٢٠٠٥ الطعن(

  :قرار الحفظ -

 الوقـوف علـى هـذه األسـباب ال يؤخـذ            .لم يشترطه المـشرع   .  تضمن قرار الحفظ أسباباً    -١

وجـود مـذكرة لوكيـل النيابـة        . باالستنتاج أو الظن بل يجب أن تكـون مدونـة صـريحة           

  .ال يكفي أسباباً. بإلغاء رقم الجناية وقيد األوراق برقم شكوى وحفظها إدارياً

  )٢٠١ص  الرابع المجلد – الثاني القسم ٤/١٢/١٩٨٩ جزائي جلسة ٥٧/١٩٨٩ الطعن(

تقـدير مـا إذا كانـت       . جـائز . العدول لظهور أدلـة جديـدة     . ار الحفظ المؤقت أو النهائي     قر -٢
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مـن سـلطة جهـة      . هذه األدلة تستوجب إعادة فـتح التحقيـق وإكمالـه للوصـول للحقيقـة             

  .التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع

  )٢٠١ص   المجلد الرابع– القسم الثاني ٤/١٢/١٩٨٩ جزائي جلسة ٥٧/١٩٨٩ الطعن(

يستوجب أن يكون مـدوناً بالكتابـة وصـريحاً فـي ألفاظـه وداالً              . قرار حفظ التحقيق نهائياً    -٣

  .على عدم السير في الدعوى

عدم صدور قرار حفظ من النيابة العامة بالنسبة إلى مـتهم فـي جنايـة ال يفيـد حفظهـا وال                      -

  .مانع من رفعها عليه حال رفعها الدعوى على أحد المتهمين

قيع الجزاء اإلداري على المتهم ال يمنعها مـن رفـع الـدعوى الجزائيـة قبلـه           طلب النيابة تو   -

  .طالما لم تصدر أمراً مكتوباً بحفظ التحقيق

  )١٠١ص   المجلد السابع– القسم الرابع ٢٩/١٢/١٩٩٨ جزائي جلسة ٤١/١٩٩٨ الطعن(

لتحقيـق فـي    عدم تظلم المدعي بالحق المدني في القرار الصادر من النيابـة العامـة بحفـظ ا                -٤

فـي شـأن انتخابـات أعـضاء مجلـس           (١٩٦٢ لـسنة    ٣٥ من القانون    ٤٤/٤جريمة المادة   

أثـره عـدم جـواز تعـديل المحكمـة الوصـف            . أمام المحكمة المختصة في الميعـاد     ) األمة

 مكـرراً   ٢،  ١٠٤/١م  . تحـصن القـرار وحيازتـه الحجيـة       . علة ذلـك  . بإضافة تلك التهمة  

  .لجزائيةقانون اإلجراءات والمحاكمات ا

  )٥٧٢ص  ١ ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س ٢١/١/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٤٦٥/٢٠٠٨ الطعن(

التظلم من قرارات الحفظ التي تصدرها النيابة العامة أو مـن يقـوم مقامهـا فـي جنايـة أو                     -٥

 مـن قـانون اإلجـراءات       ١٠٤المـادة   : أساس ذلـك  . جنحة، للمجني عليه أو أي من ورثته      

  .ئيةوالمحاكمات الجزا

  )٥٥٦ص  ٢ ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س ٢٦/٥/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٢٤٠/٢٠٠٨ الطعن(

. صاحبة الحق فـي رفـع الـدعوى الجزائيـة ومباشـرتها           . النيابة العامة أو من يقوم مقامها      -٦

 مـن   ٣٥ قـانون اإلجـراءات والمحاكمـات الجزائيـة والمـادة            ١٢٩،  ١٠٥،  ٩: أساس ذلك 

 لـسنة   ١ بـشأن تنظـيم القـضاء و  مـن القـانون رقـم                ١٩٩٠ لسنة   ٢٣المرسوم بقانون   

  . بشأن األموال العامة١٩٩٣

النيابة العامة اختصها المـشرع بـالتحقيق وبالتـصرف واإلدعـاء فـي الجنايـات والجـنح                  -

 .المنصوص عليها بقانون حماية األموال العامة والقضايا المرتبطة بها
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ر على أحدها حكـم مـن األحكـام المعفيـة مـن             كون الجرائم القائمة لم يج    : مناطه. االرتباط -

 .المسئولية أو العقاب

 .قرار حفظ لتحقيق بمثابة حكم صادر في موضوع الدعوى -

ال تبطـل مـن بعـد نـزوالً         . األصل فيها أنها تجري على حكـم الظـاهر        . األعمال الجزائية  -

 .على ما ينكشف من أمر الواقع

 الـذي يـتم علـى حكمـه تيـسيراً لتنفيـذ           ال يوجب بطالن العمل اإلجرائـي     . األخذ بالظاهر  -

  .فلت الجناة من العقابي القانون وتحقيقاً للعدالة حتى ال أحكام

  ) ٢١/٧/٢٠١٣ جزائي جلسة ٣٣٦/٢٠١٢ الطعن(                   

  

  :األمر لعدم وجود وجه إلقامة الدعوى -

 –أسـباب عينيـة     األمر الصادر بعدم وجود وجه إلقامة الـدعوى الجزائيـة تأسيـساً علـى                -١

 يكتـسب حجيتـه كأحكـام البـراءة         -كعدم وقوع الجريمة أصال أو أنها غير معاقـب عليهـا          

أما إذا كان مبنياً على أحـوال خاصـة بأحـد المـساهمين             . بالنسبة إلى جميع المساهمين فيها    

  .ال يحوز حجيته إال في حق من صدر لصالحه. دون اآلخرين

اصة بمحاكمـة الـوزراء بحفـظ قبـل أحمـد الـوزراء             القرار الصادر من لجنة التحقيق الخ      -

ال ينفي وقوع الجرائم موضوع الـدعوى عـن الطـاعن وبـاقي المحكـوم               . لعدم كفاية األدلة  

  .دفاع ظاهر البطالن. بذلكالنعي . عليهم

  ) ٢١/٧/٢٠١٣ جزائي جلسة ٣٣٦/٢٠١٢ الطعن(                   
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  الثالثالباب 

  المحاكمة

  أوالً

  الخصوم

  

  -: الدعوى الجزائية ومباشرتها-:أوالً

  :إجراءات تحريك الدعوى الجزائية -١

  . النيابة العامة صاحبة الحق في رفع الدعوى-  أ  

  . الشكوى- ب  

  ):محاماة( الدفاع عن المتهم -:ثانياً

  . الوكالة- أ  

  . الوالية-ب  

  . الوصاية-ج  

  :اإلعالن -:ثالثاً
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  ثانياً
   الدعاوى ونظام الجلساتتقديم

  ."إجراءات المحاكمة" الفصل في الدعوى -١  

  ."تقرير االتهام" صحيفة االتهام -٢  

  . وصف التهمة-٣  

  . النيابةبوصف المحكمة تقييد عدم -  أ  

  . الوصف على أساس وقائع لم ترفع بها الدعوىتعديل عدم جواز - ب   

  . إيراد وصف التهمة-  ج  

  . األثر القانوني لوصف التهمة-  د  

  . محضر الجلسة-٤

  . انعقاد الخصومة-٥

  . عالنية الجلسات والنطق بالحكم في العالنية-٦

  ثالثاً

 التحقيق واإلثبات في الجلسة

  ."بوجه عام"التحقيق أمام المحكمة  -

  . للمحكمة رفض توجيه أسئلة الدفاع للشهود- 
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  الباب الثالث

  المحاكمة

  أوالً

  الدعوى الجزائية ومباشرتها
  

  -:إجراءات تحريك الدعوى الجزائية -١

  -: حق التبليغ-أ

للمتهم أن يطلب من المحكمة القضاء لـه بـالتعويض عـن الـضرر بـسبب توجيـه اتهـام                     -١

تقـديم الطلـب بـالتعويض بـإعالن رسـمي أو      . كيدي أو مبني على خفة وتهور من المبلـغ       

يجـوز للمحكمـة أن تفـصل فـي الطلـب فـي       .  إجراءات جزائيـة   ١١٦م. جيهه بالجلسة تو

  .نفس الحكم الصادر في الدعوى الجزائية األصلية

  . حق لكل إنسان وواجب مفروض عليه. التبليغ عن الوقائع الجنائية -

تغـاء  ال تتحقق إال إذا انحرف به عما وقع له واسـتعماله اسـتعماالً كيـدياً باب               . مساءلة المبلغ  -

تقـدير ذلـك لمحكمـة      . مضارة الغير أو كان االتهام مبنياً علـى خفـة وتهـور دون مبـرر              

  .حد ذلك. الموضوع

ال . قضاء المحكمة بالبراءة استناداً النتفـاء القـصد الجنـائي والتـشكك فـي أدلـة الثبـوت                  -

  .علة ذلك. محل للتعويض عن البالغ المقدم

  ) الجزء األول٣٩لة القضاء والقانون السنة  مج١٥/٣/٢٠١١جزائي جلسة  ٢٢٦/٢٠١٠الطعن ( 
  

 -:النيابة العامة صاحبة الحق في رفع الدعوى -ب

حق الزوج المجني عليه منع إقامة الدعوى الجزائية علـى الـزوج الزانـي والتنـازل الـذي                   -١

. من مقتضاه وقف سير إجراءات المحاكمة بعد رفع الـدعوى ووقـف تنفيـذ الحكـم النهـائي        

يمنع من محاكمـة الـزوج الجـاني عـن جريمـة المواقعـة بالرضـاء                . لكتحقق أي من ذ   
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  .أساس ذلك.  ق جزاء١٩٤المنصوص عليها في المادة 

ارتكاب الطاعن فعالً واحداً نـتج عنـه جريمتـان األولـى مواقعـة امـرأة بلغـت الحاديـة                     -

تنـازل زوجتـه   . والعشرين برضاها والثانية اتصاله جنسياً بغير زوجتـه وهـو راض بـذلك          

. امتداد أثر التنـازل إلـى جريمـة المواقعـة بالرضـاء           : مقتضاه. في واقعة الزنا التي قارفها    

خطأ في القانون يوجـب تمييـزه وإلغـاء الحكـم المـستأنف             . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك    

  .ووقف سير اإلجراءات

  )٥٣١ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٨/٤/٢٠٠٣  جلسة جزائي٨٠٢/٢٠٠١الطعن (

دخولـه فيهـا بـصفته مـضروراً        . المدعي المدني ال يملك استعمال حقوق الدعوى الجزائيـة         -٢

  .من الجريمة التي وقعت وقت طلب التعويض عن الضرر

  . الدعوى المدنية ال عالقة لها بالدعوى الجزائية إال في تبعيتها لها -

ـ              - د األشـخاص ابتـداء    نعي الطاعن بشأن عدم إقامة النيابة العامة الدعوى الجزائيـة علـى أح

. وعدم مساءلته والمتهم الثاني جزائياً حال عـدم اختـصامها لألخيـر فـي دعواهـا المدنيـة                 

  .غير مقبول

  )٥٣٢ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٠/٩/٢٠٠٥  جلسة جزائي٦٧١/٢٠٠٤الطعن (

ـ                ال -٣ ا بعـد   يجوز إقامة الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة خارج الكويـت ثـم العـودة إليه

 ١٣المـادة   . الحكم عليه باإلدانة من المحاكم األجنبية واستيفاء العقوبـة المقـضي بهـا عليـه              

  .من قانون الجزاء

  )٥٣٢ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٤/٤/٢٠٠٦  جلسة جزائي٦٨٣/٢٠٠٥الطعن (

سريانه في األحـوال التـي يكـون فيهـا القاضـي غيـر صـالح لنظـر                  . قانون المرافعات  -٤

  . قانون اإلجراءات١٧٣المادة . دعوى واألحوال التي يجوز فيها رده وإجراءات الردال

 ولـو قبـل اشـتغاله       -إذا أفتى القاضي في الدعوى أو ترافع عن أحد الخصوم أو كتب فيهـا              -

 -قاضـياً أو خبيـراً أو محكمـاً أو أدى شـهادة فيهـا              -بالقضاء أو سبق له نظر الـدعوى        

و قـانون المرافعـات     /١٠٢المـادة   . يـرده أحـد الخـصوم     بطالن عمله وقضائه ولـو لـم        

  . علة ذلك. المدنية والتجارية

اشتراك القاضي في القرار الصادر قبـل الطـاعن مـن لجنـة تأديـب المحـامين بوصـفه                    -

 ال يـشكل سـبباً لعـدم الـصالحية          -دون نظر الموضـوع   -حارساً قضائياً بعدم االختصاص     

مـة بحفـظ التحقيـق مـع الطـاعن بإلغائـه وإعـادة              عند نظر التظلم من قرار النيابـة العا       
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األوراق إلى النيابة العامة وال يبطل إجـراءات تحريـك الـدعوى أو الحكـم الـصادر فـي                   

  .الدعوى الجزائية

  )٥٣٢ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٣/١٠/٢٠٠٦  جلسة جزائي١١٤/٢٠٠٥الطعن (

ـ      -األصل أن النيابة العامة      -٤  هـي صـاحبة الحـق       -ي قـضايا الجـنح       أو من يقوم مقامها ف

رفعها بناًء علـى تقـديم شـكوى مـن المجنـي عليـه              . في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها    

 مـن قـانون اإلجـراءات       ١٠٩هو اسـتثناء وفـق الحـاالت المنـصوص عليهـا بالمـادة              

. التوسـع فـي هـذا االسـتثناء أو القيـاس عليـه            . والمحاكمات الجزائية على سبيل الحصر    

  .ئزغير جا

  )٧٢٤ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٢/١٢/٢٠٠٦  جلسة جزائي٢٠٦/٢٠٠٦الطعن (

اسـتثناء الجـرائم    . ال قيد علـى حريـة النيابـة العامـة فـي تحريـك الـدعوى الجزائيـة                  -٥

 مـن قـانون اإلجـراءات       ١٠٩،  ١٠٨المنصوص عليها علـى سـبيل الحـصر بالمـادتين           

لمطعون فيه هـذا النظـر وإطـراح الـدفع بعـدم قبـول              تأييد الحكم ا  . والمحاكمات الجزائية 

الدعوى الجزائية في جناية االستيالء علـى المـال العـام لعـدم تقـديم طلـب مـن وزيـر                     

  .ال محل له. النعي عليه في هذا الشأن. صحيح في القانون. األشغال

  )٥٣٣  القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٦/١٢/٢٠٠٦جلسة  جزائي ٤٨٧/٢٠٠٦الطعن (

هي صـاحبة الحـق فـي رفـع الـدعوى           .  النيابة العامة أو من يقوم مقامها في قضايا الجنح         -٦

 ٥٣ مـن قـانون اإلجـراءات والمحاكمـات الجزائيـة و           ١٢٩،  ٩المواد  . الجزائية ومباشرتها 

تقـديم شـكوى مـن      . االسـتثناء .  بشأن تنظـيم القـضاء     ٢٣/١٩٩٠من مرسوم بقانون رقم     

 مـن قـانون اإلجـراءات والمحاكمـات         ١٠٩المـادة   . زائيـة المجني عليه لرفع الدعوى الج    

  . عليهسغير جائز التوسع فيه أو القيا. الجزائية

. مـن المجنـي عليـه   جرائم النشر ليست من الجرائم التي يتطلب فيها القانون تقـديم شـكوى              -

 بـشأن   ٣/٢٠٠٦أساس ذلـك اختالفهـا عـن جريمتـي القـذف والـسب وخلـو القـانون                  

 .طالما تم اإلبالغ بها في الميعاد المحدد قانوناً. ن ذلك القيدالمطبوعات والنشر م

انتهاء الحكم الطعون فيه إلى وجوب تقديم شـكوى مـن المجنـي عليـه أو وكيلـه بموجـب                     -

 .خطأ في تطبيق القانون يعيبه ويوجب تمييزه. توكيل خاص

  )زء الثالث الج٣٦ مجلة القضاء والقانون السنة ٢٧/٨/٢٠٠٨جزائي جلسة  ٨١/٢٠٠٧الطعن (
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 بــشأن ٣/٢٠٠٦ وقبــل صــدور القــانون ٣/١٩٦١ إقامــة الــدعوى فــي ظــل القــانون -٧

 مـن القـانون األخيـر       ٢٩عدم سـريان مـا ورد بـنص المـادة           : أثره. المطبوعات والنشر 

بشأن إصدار الوزير المختص قراراً بتعيـين المـوظفين الـذين يكلفـون بإثبـات المخالفـات                 

 مـن قـانون الجـزاء الخاصـة         ١٥عدم سريان أحكـام المـادة       . علة ذلك . التي تقع ألحكامه  

  . على المسائل الموضوعية دون اإلجرائية–بالقانون األصلح 

األصل أن اإلجراء الذي يتم صحيحاً في ظل قانون معمـول بـه يبقـى صـحيحاً وخاضـعاً                    -

  .ألحكامه

إذا . نـه ال يعيـب الحكـم االلتفـات ع       . الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غيـر ذي صـفة           -

 .كان ظاهر البطالن

  ) الجزء الثاني٣٨ مجلة القضاء والقانون السنة ١٨/٥/٢٠١٠جزائي جلسة  ٤٦٣/٢٠٠٩الطعن (

  :  الشكوى-ج

يـستوي  . ال يـشترط لهـا شـكالً خاصـاً        .  إجراءات ١٠٩ الشكوى المنصوص عليها بالمادة      -١

 عليـه أو وليـه فـي        كتابة العبارة الدالـة علـى رغبـة المجنـي         . أن تكون كتابة أو شفاهة    

  .تحريك الدعوى الجزائية

  )٢٧٠ القسم األول المجلد الثالث ص٣/٥/١٩٨٥ جزائي جلسة ٦٩/١٩٨٥الطعن (

 أعمال أثر العفو عن المتهم من جانـب المجنـي عليـه فـي غيـر الجـرائم التـي يـشترط                       -٢

مثـال بـشأن جريمـة انتهـاك حرمـة          . جوازي للمحكمة . القانون لرفع الدعوى فيها شكوى    

  .الملك

  )٥٥١ القسم الثالث المجلد الثالث ص١٩/٤/١٩٩٣ جزائي جلسة ٣٦/١٩٩٣الطعن (

ورودهـا علـى    . الجرائم التي يستوجب لتحريك الدعوى الجزائيـة بـشأنها التقـدم بـشكوى             -٣

عـدم  . أثـر ذلـك   . عـدم دخولهـا فـي عـدادها       . جريمة خطـف الـذكور    . الحصرسبيل  

  .خضوعها لقيد الشكوى

  )٢٢٠ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٧/٣/٢٠٠١زائي جلسة  ج٢٣٨/٢٠٠٠الطعن (

جريمتا مواقعة أنثى بغير إكراه أو تهديد أو حيلـة وحجزهـا فـي غيـر األحـوال المقـررة                     -٤

ليستا من الجرائم التي ال يجوز رفع الدعوى عنهـا إال بنـاء علـى شـكوى المجنـي                   . قانوناً

: مـؤدى ذلـك   . الـصلح أو العفـو الفـردي      عليه وال يندرجا ضمن الجرائم التي يجوز فيهـا          
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- ٢٩٧ -  

  .تنازل والد المجني عليها ال أثر له وال يعفي الطاعن من العقاب

  )٥٣١ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٩/١٠/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٦٠٣/٢٠٠٣الطعن (

بغير حـق علـى مـال للدولـة والتزويـر           .  تحريك الدعوى الجزائية عن جريمتي االستيالء      -٥

  .مثال. ال يستلزم تقديم شكوى.  رسميةفي محررات

  )٧٢٣ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٥/٢/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٣٣/٢٠٠٤الطعن (

جريمتا االشتراك في تزوير ورقة مـن أوراق البنـوك والـشروع فـي االسـتيالء بالتحايـل              -٦

. لتحريكهـا ليستا من الجـرائم التـي تـستلزم شـكوى           . على مال بإيجاد سند دين غير حقيقي      

  .أساس ذلك. غير جائز. العفو الفردي أو التصالح فيهما

  )٧٢٣ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢١/٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٥٥٦/٢٠٠٤الطعن (

عدم اشتراط القانون شكالً معيناً في إبالغ المجني عليـه للنيابـة العامـة عـن جريمـة مـن                     -٧

كفايـة أن يـتم     . غ تم خالل الميعاد المقـرر قانونـاً       جرائم المطبوعات والنشر مادام أن اإلبال     

اإلبالغ شفاهة أو كتابة بما يدل عن رغبة المجنـي عليـه أو وكيلـه فـي تحريـك الـدعوى                     

  .مثال. الجزائية قبل المتهم

  )٧٢٤ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢١/١١/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٢٤٨/٢٠٠٦الطعن (

هي صـاحبة الحـق فـي رفـع الـدعوى           . امها في قضايا الجنح    النيابة العامة أو من يقوم مق      -٨

 ٥٣ مـن قـانون اإلجـراءات والمحاكمـات الجزائيـة و           ١٢٩،  ٩المواد  . الجزائية ومباشرتها 

تقـديم شـكوى مـن      . االسـتثناء .  بشأن تنظـيم القـضاء     ٢٣/١٩٩٠من مرسوم بقانون رقم     

ـ      ١٠٩المـادة   . المجني عليه لرفع الدعوى الجزائيـة      راءات والمحاكمـات    مـن قـانون اإلج

  . عليهسغير جائز التوسع فيه أو القيا. الجزائية

. جرائم النشر ليست من الجرائم التي يتطلب فيها القانون تقـديم شـكوى مـن المجنـي عليـه                -

 بـشأن   ٣/٢٠٠٦أساس ذلـك اختالفهـا عـن جريمتـي القـذف والـسب وخلـو القـانون                  

 .ها في الميعاد المحدد قانوناًطالما تم اإلبالغ ب. المطبوعات والنشر من ذلك القيد

انتهاء الحكم الطعون فيه إلى وجوب تقديم شـكوى مـن المجنـي عليـه أو وكيلـه بموجـب                     -

 .خطأ في تطبيق القانون يعيبه ويوجب تمييزه. توكيل خاص

  ) الجزء الثالث٣٦ مجلة القضاء والقانون السنة ٢٧/٨/٢٠٠٨جزائي جلسة  ٨١/٢٠٠٧الطعن (

 في شأن حقوق الملكية الفكريـة مـن وضـع أي قيـد علـى حريـة                  ٦٤/١٩٩٩ خلو القانون    -٩



 جراءات ومحاكمات جزائيةإ

- ٢٩٨ -  

  .النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية

. ظـاهر الـبطالن   . الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغيـر طلـب مـن الـوزير المخـتص               -

  .ال يعيبه.  عنه الحكمااللتفات

  ) الجزء الثالث-٣٦ السنة – مجلة القضاء والقانون – ١٤/١٠/٢٠٠٨جزائي جلسة  ٦٢/٢٠٠٨الطعن (

هي صـاحبة الحـق فـي رفـع الـدعوى           .  النيابة العامة أو من يقوم مقامها في قضايا الجنح         -١٠

 مـن قـانون اإلجـراءات والمحاكمـات الجزائيـة و            ١٢٩،  ٩المـواد   . الجزائية ومباشرتها 

االسـتثناء تقـديم شـكوى مـن        .  بشأن تنظيم القضاء   ٢٣/١٩٩٠ من مرسوم بقانون رقم      ٥٣

 مـن قـانون اإلجـراءات والمحاكمـات         ١٠٩المـادة   . المجني عليه لرفع الدعوى الجزائيـة     

  .ال يجوز التوسع فيه أو القياس عليه. الجزائية

 مطبوع سمعي بصري ليست من الجـرائم التـي يتطلـب فيهـا القـانون تقـديم                  إنتاججريمة   -

 .ساس ذلكأ. شكوى من المجني عليه طالما تم اإلبالغ بها في الميعاد قانوناً

  ) الجزء الثاني-٣٨السنة  – مجلة القضاء والقانون – ٢٧/٤/٢٠١٠جزائي جلسة  ٦٦/٢٠٠٩الطعن (

رفع الدعوى الجزائيـة فيهـا علـى كيديـة شـكوى مـن الـزوج                كانت جريمة الزنا يتوقف      -١١

  . من قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية١٠٩المادة . المجني عليه

 الجزاء المعدل بعباراته القائمـة بعـد تعديلـه نـسخ ضـمناً مـا                 من قانون  ١٩٧نص المادة    -

 من قانون اإلجـراءات والمحاكمـات الجزائيـة مـن لـزوم تقـديم               ١٠٩تضمنه نص المادة    

 .علة ذلك. شكوى ولم يضع قيداً على سلطة النيابة العامة في هذا الشأن

  ) الجزء األول٣٩ة  مجلة القضاء والقانون السن٧/١/٢٠١١جزائي جلسة  ٢٢٠/٢٠١٠الطعن (

  ) الجزء الثاني٣٩ مجلة القضاء والقانون السنة ٣/٥/٢٠١١جزائي جلسة  ٦٥٠/٢٠١٠والطعن (

 النيابة العامة أو من يقوم مقامها في قضايا الجنح هـي صـاحبة الحـق فـي رفـع الـدعوى                      -١٢

  .أساس ذلك. الجزائية ومباشرتها

ال يجـوز التوسـع فيـه أو القيـاس          . استثناء مـن األصـل    . تقديم الشكوى من المجني عليه     -

 مــن قــانون اإلجــراءات ١٠٩عليــه ليــشمل جــرائم متــشابهة لتلــك الــواردة بالمــادة 

  . والمحاكمات الجزائية

جريمة ضرب أحدث أذى بليغ ليست مـن ضـمن الجـرائم التـي يتوقـف رفـع الـدعوى                     -

 .الجزائية فيها على تقديم شكوى من المجني عليه

  ) الجزء الثالث٣٩ مجلة القضاء والقانون السنة ١٧/١٠/٢٠١١ة جزائي جلس ١٥٨/٢٠١١الطعن (
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- ٢٩٩ -  

  

  

  ثانياً

  )محاماة(الدفاع من المتهم 

  

  .الوكالة) أ(

  .الوالية) ب(

  .الوصاية) ج(

  ).واجباته( حضور المحامي والدفاع عن المتهم -

  . إخطار جمعية المحامين بالتحقيق مع المحامي-
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- ٣٠٠ -  
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- ٣٠١ -  

  :وكالةال -أ

ال ينـوب عنـه أحـد إال بإذنـه          . أثر ذلك . يز حق شخصي للمحكوم عليه    الطعن بطريق التمي   -١

وجوب حصول التقرير بالطعن من المحكوم ضـده شخـصياً أو وكيلـه بتوكيـل خـاص أو                  

  .توكيل عام يخول فيه لمن قرر بالطعن استعمال هذا الحق نيابة عنه

م قبـول شـكالً     عـد . أثـره . التقرير بالطعن من محام ال يحمل توكيالً مـن المحكـوم عليـه             -

 .للتقرير به من غير ذي صفة

  )٧١٠ القسم الثاني المجلد الرابع ص٦/٦/١٩٨٨ جزائي جلسة ١٢٨/١٩٨٨الطعن (

  )٦١٣ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٦/٦/٢٠٠١ جزائي جلسة ٤٣/٢٠٠١والطعن (

  )٧٦٤صعشر  القسم الخامس المجلد الرابع ٢/٣/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٤١٧/٢٠٠٢والطعن (

  )٧٦٤صعشر  القسم الخامس المجلد الرابع ٩/١١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٩٠/٢٠٠٣طعن وال(

  )٧٦٤ ص عشر القسم الخامس المجلد الرابع١٩/١٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٩٢/٢٠٠٦والطعن (

حق شخصي للمحكـوم عليـه يباشـره بنفـسه أو           .  التمييز في المواد الجزائية     الطعن بطريق  -٢

الوكالـة الالحقـة   . كالة خاصة تخول اسـتعمال هـذا الحـق     يوكل عنه الغير وكالة عامة أو و      

  .مثال. أن العبرة بتوافر صفة الوكيل وقت التقرير بالطعن: علة ذلك. ال تكفي

  )٧١٠ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٩/١/١٩٩٠ جزائي جلسة ٣٠٨/١٩٨٩الطعن (

. ه أو بوكيـل   االستئناف في المواد الجزائية حق شخـصي للمحكـوم عليـه يـستعمله بنفـس               -٣

عـدم قبـول االسـتئناف      . أثـره .  وقت الطعـن   التقرير باالستئناف من محام ال يحمل توكيالً      

ال يغير من ذلك توكيـل المحكـوم عليـه للمحـامي فـي              . شكالً للتقرير به من غير ذي صفة      

  .محضر جلسة محكمة أول درجة للمرافعة عنه دون ذكر إلنابته في الطعن باالستئناف

  )٨٠٢ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٣/١/١٩٩٣ جزائي جلسة ١٤٤/١٩٩٣الطعن (

التقرير بالطعن من محامي المدعي بالحق المدني بـصفته بموجـب توكيـل اليتـضمن هـذه                  -٤

  .عدم قبول الطعن شكالً. أثره. الصفة

  )٨٠٢ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢/١٢/١٩٩٦ جزائي جلسة ٦/١٩٩٦الطعن (

الة لوكيل المظهر له الـشيك ال يتـضمن تخويـل الوكيـل التنـازل عـن                  متى كان سند الوك    -٥

  .الحقوق أو اإلبراء فإنه ال يصلح دليالً على براءة ذمة المتهم

  )٦١٠ القسم الرابع المجلد الثامن ص٣/٢/١٩٩٧ جزائي جلسة ٣٨٤/١٩٩٥الطعن (
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- ٣٠٢ -  

  . ونصوصهيكون بالرجوع إلى عبارات التوكيل ذاته .  التعرف على مدى سعة الوكالة-٦

  . شرط ذلك. خضوعه لمحكمة الموضوع. سير عبارات التوكيلفت -

خلو األوراق من التوكيل الصادر من المستفيد يخول الوكيل قـبض قيمـة الـشيك والتنـازل                  -

  . علة ذلك. يعيب حكمها. تعويل المحكمة عليه. عن حقه

  )٦١٠ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٧/٤/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٣١/١٩٩٧الطعن (

  . اكتمال األهلية اإلجرائية له. مفاده.  تجاوز المحكوم عليه ثمانية عشر عاماً من عمره-٧

التقرير بالطعن من محام نيابة عن الولي الطبيعي للحدث رغـم اكتمـال األهليـة اإلجرائيـة                  -

ال يـؤثر فـي ذلـك صـدور توكيـل مـن المحكـوم               . عدم قبول الطعن شكالً   . أثره. لألخير

  . يخ التقرير بالطعنعليه بعد تار

  )٦١١ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢/١٠/٢٠٠١ جزائي جلسة ٥٩/٢٠٠١الطعن (

  )٧٦٥ صالرابع عشر المجلد الخامس القسم ٢٢/٦/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٤٤٤/٢٠٠٢والطعن (

 التقرير بالطعن بالتمييز من محام بصفته نائباً عن محام آخـر وكـيالً عـن المحكـوم عليـه                    -٨

عـدم قبـول الطعـن      . أثـره .  التوكيل األخير للتثبت من صفة الوكيل عن الطـاعن         دون تقديم 

  . علة ذلك. شكالً

  )٦١٢ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٨/٤/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٢٩٨/١٩٩٩الطعن (

  )٧٦١ صالرابع عشر المجلد الخامس القسم ٨/١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٤٢٢/٢٠٠١والطعن (

التوكيل الذي يخوله حق التقريـر بـالطعن وتقديمـه تـوكيالً مـن               عدم تقديم محامي الطاعن      -٩

آخر صادر إليه بصفته وكيالً عن الهيئة العامـة لـشئون القُـصر الوصـية علـى المحكـوم                   

أن الهيئـة   : علـة ذلـك   . عدم إباحة هذا التوكيل للمحامي الطعن في الحكـم الجزائـي          . عليه

ـ          . نفس بالنـسبة للُقـصر المـشمولين بوصـايتها        العامة لشئون القُصر ال تعد في حكم ولي ال

  . عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. أثر ذلك

  )٦١٢ القسم الرابع المجلد الثامن ص٩/٢/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣١٥/١٩٩٨الطعن (

الطعن بموجب توكيل صادر من والدة المحكوم عليه بـصفتها وكيلـة عنـه بموجـب توكيـل                   -١٠

 التوكيل األخير بملـف الطعـن أو بالجلـسة لبيـان مـا إذا كـان                 آخر صادر منها عدم تقديم    

  .عدم قبول الطعن شكالً. أثره. يبيح لها التقرير بالطعن وتوكيل الغير في ذلك

  )٦١٢ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٤/٦/١٩٩٩ جزائي جلسة ٢٣٣/١٩٩٨الطعن (
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- ٣٠٣ -  

ذمتـه وال يكلـف بخلـق أوجـه         المحامي موكالً كان أو منتدباً موكول في أداء واجبـه إلـى              -١١

ال . طلبه للبـراءة أو اسـتعمال إلزامـه حـال اعتـراف المـتهم             . للدفاع عن المتهم من العدم    

  .مساس فيه بحق المتهم عن الدفاع عن نفسه ويكون قد أدى واجبه

  )٦١٣ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٧/١٠/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٥٦/٢٠٠٠الطعن (

يح رفـع المعارضـة واالسـتئناف والتمـاس إعـادة النظـر             تخصيص التوكيل بنص صـر     -١٢

عـدم قبـول الطعـن      . أثـره . والحضور والمرافعة أمام محكمة التمييز دون الطعن بـالتمييز        

أن مـا سـكت التوكيـل عـن ذكـره فـي             . علة ذلـك  . شكالً للتقرير به من غير ذي صفة      

  .معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة

  )٦١٣ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٤/١٠/٢٠٠٠ي جلسة  جزائ٤٦/٢٠٠٠الطعن (

  )٧٦٢ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢٩/١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٢٣٧/٢٠٠١والطعن (

ليس ألحد غيـره أن ينـوب عنـه فـي           . حق شخصي للمحكوم عليه   . التقرير بالطعن بالتمييز   -١٣

  . نفسهمباشرة هذا الحق إال بإذنه أو إذن من له الوالية على

تقرير المحامية بالطعن بالتمييز نيابة عـن المحكـوم عليـه بموجـب توكيـل صـادر مـن                    -

. عدم إباحة هذا التوكيل للمحامية الطعـن فـي الحكـم الجزائـي            . والدته بصفتها وصية عليه   

. أن الوصية ال تعد في حكم ولي الـنفس بالنـسبة للقاصـر المـشمول بوصـايتها                : علة ذلك 

 . شكالً لرفعه من غير ذي صفةعدم قبول الطعن: أثره

  )٧٦٢ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١٩/٢/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٣٠٩/٢٠٠١الطعن (

حق شخـصي منـوط بـشخص الخـصم يـستعمله بنفـسه أو              . االستئناف في المواد الجزائية    -١٤

  .بواسطة وكيل يوكله في الطعن باالستئناف

ت لـصفة مـن قـرر باالسـتئناف نيابـة عـن             خلو عريضة االستئناف من رقم التوكيل المثب       -

قـضاء  . الطاعن وعدم تقديمه إلى محكمـة االسـتئناف عنـد نظـره وحتـى الفـصل فيـه                 

ال ينـال مـن ذلـك       . صـحيح . المحكمة بعدم قبول االستئناف شكالً لرفعه من غير ذي صفة         

 .علة ذلك. تقديم التوكيل إلى محكمة التمييز

  )٧٦٢ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢١/١/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٧٣١/٢٠٠١الطعن (

عدم حضور المحامي الموكـل عـن المـتهم ونـدب المحكمـة محاميـاً آخـر ترافـع فـي                      -١٥

مادام المتهم لـم يبـد اعتراضـاً علـى هـذا اإلجـراء ولـم                . ال إخالل بحق الدفاع   . الدعوى
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فـي هـذا    النعـي   . يتمسك أمام المحكمة بتأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميـه الموكـل           

  .ال محل له. الخصوص

موكول إلى تقديره حـسبما يـوحي بـه ضـميره واجتهـاده        . استعداد المدافع أو عدم استعداده     -

 .وتقاليد مهنته

  )٧٦٣ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٤/٣/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٢١٣/٢٠٠١الطعن (

ـ        . الطعن بالتمييز  -١٦ نمـا يـرى فيـه       أوالً يمارسـه حي    هحق شخـصي للمحكـوم عليـه يمارس

  .مصلحته وال يجوز ألحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إال بإذنه

تقرير المحامية بالطعن بتقرير بوصفها وكيلة عـن المحكـوم عليـه بموجـب توكيـل غيـر                   -

صادر من األخير لها وإنما صادراً لها من آخر بـصفته وكـيالً عـن والـد المحكـوم عليـه                 

أنـه لـم يثبـت للمحكمـة أن         . مـؤداه . بنه بمقتضى توكيل لم يرفق    بصفته ولياً طبيعياً على ا    

  . الطعن قرر به من ذي صفة

إجازة قانون األحداث صدور توكيل من ولى الحـدث الـذي لـم يبلـغ مـن العمـر ثمـاني                      -

تجاوز هذه السن يكتمل معـه األهليـة اإلجرائيـة ممـا يتعـين معـه أن                 . مؤداه. عشرة سنة 

 .ال من وليهيصدر التوكيل من هذا الشخص 

  )٧٦٥ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٣٠/١١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٩٣/٢٠٠٤الطعن (

 للمحكـوم عليـه لـيس ألحـد أن ينـوب            شخـصي حق  . الطعن بالتمييز في المواد الجزائية     -١٧

وجـوب أن يكـون رفـع الطعـن منـه شخـصياً أو              . مؤدى ذلك . عنه في مباشرته إال بإذنه    

 توكيالً خاصاً أو عاماً يخـول لمـن قـرر بـالطعن اسـتعمال هـذا                 ممن يوكله لهذا الغرض   

  .عدم قبول الطعن شكالً. مخالفة ذلك. الحق نيابة عنه

خلـو األوراق مـن التوكيـل       . تقرير محاٍم بالطعن بصفته وكيالً عن وكيـل المحكـوم عليـه            -

 بـالطعن   الصادر من المحكوم عليه لوكيله لبيان ما إذا كان مـصرحاً فيـه للوكيـل بـالتقرير                

يوجـب  . انتفـاء صـفة مـن قـرر بـالطعن بـالتمييز           : أثره. بالتمييز وتوكيل محام في ذلك    

ال يغير من ذلك إصـدار المحكـوم عليـه تـوكيالً للمحـامي              . الحكم بعدم قبول الطعن شكالً    

 .المقرر بالطعن مادام بعد فوات ميعاد الطعن

  )٧٦٥المجلد الرابع عشر ص القسم الخامس ٢٠/١٢/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٤٤١/٢٠٠٤الطعن (

 ال ينتقـل لورثتـه واليجـوز        أنـه  :أثـر ذلـك   . حق المجني عليه في العفو ينقضي بوفاتـه        -١٨

. تنـازل والدتـه بعـد وفاتـه       . لوكيله أو الولي عنه إجراء أي تصرف نيابة عنه بعد وفاتـه           
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  .ال أثر له في الدعوى الجزائية. صادر من غير ذي صفة

  )٧٦٦ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١٤/٣/٢٠٠٦سة  جزائي جل١٢٣/٢٠٠٥الطعن (

الطعن باالستئناف في المواد الجزائية حق شخـصي يـستعمله الخـصم بنفـسه أو بواسـطة                  -١٩

المـادة  . وكيل لهذا الغرض بموجب توكيل متضمناً إنابة الوكيـل فـي الطعـن باالسـتئناف              

قبـول االسـتئناف لرفعـه مـن        مثـال لعـدم     .  قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية    ٢٠٢

  .غير ذي صفة

  )٧٦٦ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢٢/٨/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٦١٣/٢٠٠٥الطعن (

  .يمارسه أو ال يمارسه. الطعن بالتمييز حق شخصي للمحكوم عليه -٢٠

خلو تقرير الطعن بالتمييز من صفة المقـرر أو رقـم التوكيـل الـذي يخولـه ذلـك وخلـو                      -

ال يغيـر مـن ذلـك كـون         . عدم قبـول الطعـن شـكالً      : أثره.  توكيل يبيح ذلك   األوراق من 

  . المحكوم عليه محامياً

حق المحامي الوكيل في دعوى أن ينيب عنـه محاميـاً آخـر فـي المرافعـة أو إجـراءات                     -

التيـسير علـى المحـامين      : علـة ذلـك    - استثناء من األصل     -دون توكيل خاص  –التقاضي  

غيـر جـائز التوسـع فيـه        . خلو التوكيل من نص يمنع ذلـك      : لكشرط ذ . في ممارسة المهنة  

 .أثر ذلك. أو القياس عليه

  )٧٦٧ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٥/١٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٦٥١/٢٠٠٥الطعن (
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  -: الوالية-ب

عدم تقديم محامي الطاعن التوكيل الذي يخوله حق التقريـر بـالطعن وتقديمـه تـوكيالً مـن                   -١

إليه بصفته وكيالً عن الهيئة العامـة لـشئون القُـصر الوصـية علـى المحكـوم                 آخر صادر   

أن الهيئـة   : علـة ذلـك   . عدم إباحة هذا التوكيل للمحامي الطعن في الحكـم الجزائـي          . عليه

. العامة لشئون القُصر ال تعد في حكم ولي الـنفس بالنـسبة للُقـصر المـشمولين بوصـايتها                 

  .رفعه من غير ذي صفةعدم قبول الطعن ل. أثر ذلك

  )٦١٤ القسم الرابع المجلد الثامن ص٩/٢/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣١٥/١٩٩٨الطعن (

. الولي الشرعي ينوب عن ناقص األهلية أو الغائب في الـصلح مـع المـتهم أو العفـو عنـه                    -٢

. ال إنابـة مـن ميـت      : علـة ذلـك   . أن يكون ناقص األهلية أو أن يكون الغائب حياً        : شرطه

تنـازل الـولي الـشرعي عـن        : مـؤدى ذلـك   .  ق إجراءات جزائية   ٢٤٣المادة  : أساس ذلك 

  .صدوره من غير ذي صفة. المجني عليها المتوفاة

 .علة ذلك. ال يجوز فيها الصلح أو العفو الفردي. جريمة القتل العمد -

  )٧٦٨ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١٤/٣/٢٠٠٦ جزائي جلسة ١٢٣/٢٠٠٥الطعن (

ال ينتقـل لورثتـه واليجـوز       : أثـره . علـة ذلـك   . عليه في العفو ينقضي بوفاته    حق المجني    -٣

. تنـازل والدتـه بعـد وفاتـه    . لوكيله أو الولي عنه إجراء أي تصرف نيابة عنه بعـد وفاتـه           

  .ال أثر له في الدعوى الجزائية. صادر من غير ذي صفة

  )٧٦٨ابع عشر ص القسم الخامس المجلد الر١٤/٣/٢٠٠٦ جزائي جلسة ١٢٣/٢٠٠٥الطعن (

  

  -: الوصاية- ج

لـيس ألحـد غيـره أن ينـوب عنـه           . حق شخصي للمحكوم عليـه    . التقرير بالطعن بالتمييز   -١

  .في مباشرة هذا الحق إال بإذنه أو إذن من له الوالية على نفسه

تقرير المحامية بالطعن بالتمييز نيابة عـن المحكـوم عليـه بموجـب توكيـل صـادر مـن                    -

. عدم إباحة هذا التوكيل للمحامية الطعـن فـي الحكـم الجزائـي            .  عليه والدته بصفتها وصية  

. أن الوصية ال تعد في حكم ولي الـنفس بالنـسبة للقاصـر المـشمول بوصـايتها                : علة ذلك 

 .عدم قبول الطعن شكالً لرفعه من غير ذي صفة: أثره

  )٧٥١ص  القسم الخامس المجلد الرابع عشر ١٩/٢/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٣٠٩/٢٠٠١الطعن (
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  ):واجباته(حضور المحامي والدفاع عن المتهم  -

  .أن يكون المتهم حاضراً. شرطه. حضور محام عن كل متهم بجناية -١

  )٣٨٤ القسم األول المجلد الثالث ص٧/٤/١٩٨٠ جزائي جلسة ٢٩٥/١٩٧٩الطعن (

  .إال إذا نظرت الدعوى بالفعل.  ندب محام عن المتهم غير الزم-٢

  )٣٨٥ القسم األول المجلد الثالث ص٢٢/٦/١٩٨١ائي جلسة  جز١٧٧/١٩٨١الطعن (

مـادام ال   . جـائز .  تولي محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعـددين فـي جنايـة واحـدة               -٣

  . يوجد تعارض بين مصالحهم

  )٦٣٠ القسم الثاني المجلد الرابع ص٣٠/٦/١٩٨٦ جزائي جلسة ٦٥/١٩٨٦الطعن (

  )٦٧٤ث المجلد الرابع صل القسم الثا١٠/٤/١٩٩٥ جزائي جلسة ٢١٣/١٩٩٤والطعن (

 عنـه   عـدم توكيـل المـتهم مـدافعاً       . واجـب . حضور محام عن كل متهم حاضر في جناية        -٤

إجـراء جـوهري يتعلـق بالنظـام العـام ال           . يوجب على المحكمة ندب محامي للدفاع عنـه       

  .البطالن. جزاء مخالفة ذلك. يجوز للمتهم النزول عنه

  )٦٧٢ القسم الثالث المجلد الرابع ص١١/٥/١٩٩٢ي جلسة  جزائ١٤/١٩٩٢الطعن (

 أن تـستمع المحكمـة إلـى مرافعتـه أو           أنوجـوب   . إسناد المتهم مهمة الدفاع عنه إلى محام       -٥

عدم التعارض مـع مـا للمحكمـة مـن المحافظـة            . شرط ذلك . تتيح له الفرصة للقيام بمهمته    

.  التأجيـل عرقلـة سـير القـضية         القصد من طلب   أنثبوت  . على عدم تعطيل سير الدعاوى    

  .مثال. أال تترك المتهم بال مدافع. للمحكمة حرية التصرف بشرط. أثره

  )٤٩٢ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٠/٥/١٩٩٣ جزائي جلسة ٥١/١٩٩٣الطعن (

.  االستئناف في المواد الجزائية حـق شخـصي للمحكـوم عليـه يـستعمله بنفـسه أو بوكيـل                   - ٦

عـدم قبـول االسـتئناف      . أثـره .  وقت الطعـن   ف من محام ال يحمل توكيالً     التقرير باالستئنا 

ال يغير من ذلك توكيل المحكـوم عليـه للمحـامي فـي             .  للتقرير به من غير ذي صفة      شكالً

  . في الطعن باالستئنافإلنابتهمحضر جلسة محكمة أول درجة للمرافعة عنه دون ذكر 

  )٦٧٣م الثالث المجلد الرابع ص القس١٣/١٢/١٩٩٣ جزائي جلسة ١٤٤/١٩٩٣الطعن (

 للـدفاع عنـه أو طلبـه        حضور الطاعن جلسة المحاكمة وعدم ادعائـه أنـه وكـل محاميـاً             - ٧

ال مخالفـة   .  لتـولي الـدفاع عنـه      نـدب المحكمـة محاميـاً     . التأجيل لحضور هذا المحامي     
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  .للقانون وال إخالل بحقه في الدفاع

  )٦٧٣م الثالث المجلد الرابع ص القس١٣/٦/١٩٩٤ جزائي جلسة ٩٢/١٩٩٣الطعن (

أمر موكول إلـى تقـديره حـسبما يوصـي بـه            . استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده       -٨

  .ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته

  )٦٧٤ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٧/١١/١٩٩٥ جزائي جلسة ٢٠٥/١٩٩٥الطعن (

قتصاره علـى طلـب اسـتعمال الرأفـة عنـد           ا. نطاقه. واجب المحامي في الدفاع عن المتهم      -٩

  .لواجبه  مساس فيه بحق الدفاع ويكفي أدائهال. اعتراف المتهم

  )١٥٦ القسم الرابع المجلد الثامن ص٣٠/٣/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٥٣/١٩٩٧الطعن (

 التحدث بأن عدم إلمام المحامي المنتدب بظروف الـدعوى حـال دون مباشـرة الـدفاع علـى           -١٠

  .علة ذلك. ال محل له مادام لم يدع بأن دفاعه كان شكلياً. الوجه األكمل

  )١٥٦ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٩/٦/١٩٩٨ جزائي جلسة ١١٤/١٩٩٨الطعن (

ال يكلف بخلـق أوجـه دفـاع عـن المـتهم مـن              . المحامي موكول في أداء واجبه إلى ذمته       -١١

 .العدم

الرأفـة للمـتهم المعتـرف بتحقيقـات        اقتصار دفاع المحامي على طلب البراءة أو اسـتعمال           -

ال يقلل مـن أداء واجبـه وال مـساس بحـق المـتهم              . النيابة العامة وأمام محكمة أول درجة     

  .في الدفاع عن نفسه

  )٥٨٦ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١٤/٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٣٦٢/٢٠٠٥الطعن (

لمحكمـة أن تنـدب مـن المحـامين         للمتهم في جناية الحق في توكيل من يدافع عنه وعلـى ا            -١٢

 قـانون اإلجـراءات والمحاكمـات       ١٢٠المـادة   . القيام بهذه المهمة إذا لم يوكل المتهم أحـداً        

  . من القانون ذاته١٤٦البطالن المادة : مخالفة ذلك. من النظام العام. الجزائية

  )٥٨٦ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٣٠/٥/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٦٦٩/٢٠٠٥الطعن (

المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونيـة تـؤمن لـه فيهـا الـضمانات الـضرورية                    -١٣

  . من الدستور٣٤/١أساس ذلك م . لممارسة حق الدفاع

تحققـه  . وجوب أن يكون لكل مـتهم بجنايـة محـام يـدافع عنـه دفاعـاً حقيقيـاً ال شـكلياً                    -

م معاونـة إيجابيـة بكـل مـا يـرى           بحضوره أثناء المحاكمة ويشهد إجراءاتها ويعاون المته      

 مـن   ١٢٠/١المـادة   . تقديمه من أوجه الدفاع بعد إحاطتـه بظـروف الـدعوى ومالبـساتها            
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  . قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية

. أثـره . خلو محضر الجلسة من إثبـات اطـالع محـامي المتهمـة علـى أوراق الـدعوى                 -

 .بطالن إجراءات المحاكمة بما يوجب تمييز الحكم

  ) الجزء الثالث٣٦ مجلة القضاء والقانون السنة ٢٨/١٠/٢٠٠٨جزائي جلسة  ٢٢٨/٢٠٠٨لطعن ا(

أنـه ال يجـوز     .  ذلـك  الزم. تهم متروكة لرأي المحامي وتقـديره وحـده       مخطة الدفاع عن ال    -١٤

   .من أقوال محاميه وحده دون المتهمإلى شيء في إدانة المتهم للمحكمة أن تستند 

 مـن محاميـه بمـذكرة الـدفاع        يه بإدانة المتهم بنـاء علـى إقـرار        قضاء الحكم المطعون ف    -

مـا  ال يغنـي عـن ذلـك        . تسانده إلى دليل باطل   : علة ذلك . يعيبه. الموقعة منه دون الطاعن   

 .أساس ذلك. أورده من أدلة أخرى

  ) الجزء األول٣٧ مجلة القضاء والقانون السنة ١٠/٢/٢٠٠٩جزائي جلسة  ٣٢٢/٢٠٠٨الطعن (

محكمة محامياً للدفاع عن المتهم لعدم حضور محاميه ولم يبـد اعتراضـاً علـى ذلـك                  ندب ال  -١٥

  .ال إخالل بحق الدفاع. أو طلبه التأجيل لتوكيل محام عنه

ال محـل   . التحدي بعدم إلمام المحامي المنتدب بواقعة الدعوى مما يكفـل لـه دفـاع حقيقـي                -

  .علة ذلك. له

  ) الجزء الثاني٣٨جلة القضاء والقانون السنة  م١/٦/٢٠١٠جزائي جلسة  ٧١١/٢٠٠٩الطعن (

عـدم إخطـاره المحقـق بتعيـين محـام      . حضور المحامي أثناء استجواب المتهم هو من شأنه       -١٦

. عـدم التـزام المحقـق بـدعوة محاميـه         . أثـره . له أو يطلب منه تأجيل التحقيق لحضوره      

  .ال محل له. النعي بتعييب إجراءات التحقيق لهذا السبب

  )٢١/١/٢٠١٢جزائي جلسة  ١٧٩/٢٠١١الطعن (                  

  

  :إخطار جمعية المحامين بالتحقيق مع المحامي -

المحـل  .  عدم التعويل في إدانة الطاعن على دليـل مـستمد مـن تحقيقـات النيابـة العامـة                  -١

  .للدفع ببطالن تحقيقات النيابة العامة لعدم إخطار رئيس جمعية المحامين قبل التحقيق

  ) الجزء الثالث٣٩ مجلة القضاء والقانون السنة ٢٣/١٠/٢٠١١جزائي جلسة  ٥٤١/٢٠١٠لطعن ا(
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  ثالثاً

  اإلعالن
  

  .كيفيته.  إعالن األوراق في المواد الجزائية-١

  )٩٧ القسم األول المجلد الثالث ص١٣/٤/١٩٨٥ جزائي جلسة ١١/١٩٨١الطعن (

كيفيتـه وإجراءاتـه    . التكليـف بالحـضور    إعالن األوراق في المواد الجزائية ومنهـا ورقـة           -٢

  .وأثر مخالفة هذه اإلجراءات

  )٩٧ القسم األول المجلد الثالث ص٨/٦/١٩٨١ جزائي جلسة ٦٥/١٩٨١الطعن (

  )٤٦٠ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٣١/١/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٥٨٩/٢٠٠٤والطعن (

عـدم معرفـة مـوطن      يكـون إال عنـد      اللجوء إليـه ال     . استثناء.  اإلعالن في مواجهة النيابة    -٣

  .المعلن إليه وبعد إجراء تحريات كافية

  )٩٨ القسم األول المجلد الثالث ص١٨/٤/١٩٨٣ جزائي جلسة ٢٣/١٩٨٣الطعن (

  )١٤٦ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٨/١٢/١٩٨٧ جزائي جلسة ٢٠٢/١٩٨٧والطعن (

  )٤٥٥لمجلد الثاني عشر ص القسم الخامس ا٢٢/٨/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٦١٣/٢٠٠٥والطعن (

  .مثال. البطالن. مخالفتها. أثر.  قواعد اإلعالن-٤

  )٩٩ القسم األول المجلد الثالث ص٤/٧/١٩٨٣ جزائي جلسة ١٠٩/١٩٨٣الطعن (

.  الفصل في االستئناف في غيبة المتهم دون إعالنه بالحـضور للجلـسة المحـددة لمحاكمتـه                -٥

  .بطالن إجراءات المحاكمة. أثره

  )١٤٤ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٧/٢/١٩٨٦ جزائي جلسة ٢٦١/١٩٨٥الطعن (

 األصل في اإلعالن هو وصوله إلى علم المكلـف بالحـضور علمـاً يقينيـاً بتـسليم صـورة                    -٦

االكتفاء بالعلم الظني في بعض األحـوال بـإعالن المكلـف بالحـضور             . اإلعالن له شخصياً  

 بتـسليم الـصورة للنيابـة العامـة أو االدعـاء            في موطنه وبالعلم الحكمي في حاالت أخرى      

العام أو مخفر الشرطة حسب األحوال إذا كانـت الخطـوات التـي اتبعهـا القـائم بـاإلعالن                   

  .مثال. وأثبتها في محضرة صحيحة

  )١٤٥ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٣/١١/١٩٨٧ جزائي جلسة ١١٣/١٩٨٧الطعن (
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ال . الطعـن عليهـا بـالتزوير     . وسـيلته . محضر اإلعـالن  إثبات ما يخالف البيانات الواردة ب      -٧

  .محل للنعي ببطالن اإلعالن دون سلوك هذا الطريق

  )١٤٦ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٣/١١/١٩٨٧ جزائي جلسة ١١٣/١٩٨٧الطعن (

وجـوب تأكـد المحكمـة مـن إعـالن المـتهم            . الفصل في الدعوى الجزائية في غيبة المتهم       -٨

 بالحضور للجلسة المحـددة لمحاكمتـه وإال تعـين عليهـا تأجيـل محاكمتـه                إعالناً صحيحاً 

  .لجلسة تالية يتم إعالنه بها إعالناً صحيحاً

واجـب  . إعالن المستأنف وسائر الخصوم بميعـاد الجلـسة التـي تحـدد لنظـر االسـتئناف                -

 .على قلم الكتاب

  )١٤٦ابع ص القسم الثاني المجلد الر٢٣/١١/١٩٨٧ جزائي جلسة ٢٤٣/١٩٨٧الطعن (

  )٤٥٦سم الخامس المجلد الثاني عشر ص الق٢٩/١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٥٩١/٢٠٠١والطعن (

. أثـر ذلـك   . إقـرار فـردي   .  البيان الخاص بمحل إقامة المدعي عليه في صـحيفة الـدعوى           -٩

وقـوع جريمـة    . أثـره . تأييد مندوب اإلعالن لهـذا البيـان      . تغيير الحقيقة فيه ال يعد تزويراً     

مـساءلة الـشريك    . أثـره . انعدام القـصد الجنـائي لديـه      . ه باعتباره فاعالً أصلياً   التزوير من 

  .وحده

صحيفة الدعوى تكتسب صـفة الرسـمية باتخـاذ إجـراءات إعالنهـا علـى يـد الموظـف                    -

 .المختص

  )١٤٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٤/١١/١٩٨٨ جزائي جلسة ٧/١٩٨٨الطعن (

  .كيفية إعالنها. لمحاكمةورقة التكليف بالحضور لجلسة ا -١٠

وجوب توقيع أحد األقارب الذكور البالغين القاطنين مـع المكلـف بالحـضور علـى صـورة                  -

 .قصد المشرع منه. الورقة

ضـرورة التأكـد مـن إعالنـه إعالنـاً صـحيحاً            . الفصل في االستئناف في غيبـة المـتهم        -

تحقـق العلـم الرسـمي      عـدم   . أثـره . تسليم الورقة لوالدة المـتهم    . مثال. بالحضور للجلسة 

بطـالن فـي    . أثـر مخالفـة ذلـك     . وجوب التأجيل حتى يـتم اإلعـالن صـحيحاً        . بالجلسة

 .اإلجراءات مؤثر في الحكم

  )١٤٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٦/٢/١٩٩٠ جزائي جلسة ٣٣٩/١٩٩٠الطعن (

  )١٣٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٧/٤/١٩٩٥ جزائي جلسة ٢٥٨/١٩٩٤والطعن (

  )١٣٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٠/١١/١٩٩٥ جزائي جلسة ١٥٥/١٩٩٥والطعن (

  )٢٦٣ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٢/٢/١٩٩٧ جزائي جلسة ٣٧٥/١٩٩٥والطعن (
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حالـة تخلـف المـتهم عـن الحـضور          . مناطـه .  إعالن المتهم بالجلسة في موعـد مناسـب        -١١

  .بالجلسة المحددة

  )١٣٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٣/٦/١٩٩٤سة  جزائي جل٩٣/١٩٩٣الطعن (

المكلـف  إذا لـم يكـن مـوطن        : متـى يـصح   .  إعالن المتهم في مواجهـة النيابـة العامـة         -١٢

  .مثال. بالحضور معلوماً

  )١٣٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص٤/١٢/١٩٩٥ جزائي جلسة ١٠٣/١٩٩٥الطعن (

فـوع مـن النيابـة العامـة عـن الحكـم الغيـابي              نظر المحكمة االستئنافية لالسـتئناف المر      -١٣

الصادر من محكمة أول درجة رغم جواز المعارضـة فيـه وعـدم انقـضاء ميعـاد الطعـن           

  .أساس ذلك. غير جائز. فيها

تصدى الحكم المطعون فيه للفـصل فـي هـذا االسـتئناف رغـم خلـو األوراق ممـا يفيـد                     -

  .في تطبيق القانونخطأ . القبض على المتهم أو إعالنه بهذا الحكم لشخصه

 .أساس ذلك. سلطة محكمة التمييز في تمييز الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم -

  )١٣٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٤/٦/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٩٥/١٩٩٥الطعن (

  .مثال. كفايته في بعض الحاالت إلعالن المكلف بالحضور في موطنه.  العلم الظني-١٤

  )٢٦٣ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٨/٤/١٩٩٧زائي جلسة  ج١٣٥/١٩٩٦الطعن (

  .ال يترتب عليه البطالن. حضور المتهم بجلسة االستئناف رغم عدم إعالنه بها -١٥

ينتفـي معـه قالـة اإلخـالل بحـق          . عدم طلب المتهم أو محاميه تأجيـل نظـر االسـتئناف           -

 .الدفاع

  )٢٦٤ابع المجلد السابع ص القسم الر٢٠/١٠/١٩٩٧ جزائي جلسة ٢٩٨/١٩٩٦الطعن (

وجـوب إعـالن المـتهم لشخـصه أو         . ما يلـزم لـذلك    . إعالن األوراق في المواد الجزائية     -١٦

  .ألحد أقاربه القاطنين معه

تسليم صـورة اإلعـالن للنيابـة دون تحـٍر عـن            . حاالته. اإلعالن في مواجهة النيابة العامة     -

  .علة ذلك. محل إقامة المكلف بالحضور يقع باطالً

الفصل في االستئناف دون إعالن المـتهم إعالنـاً صـحيحاً بالجلـسة اكتفـاًء بإعالنـه فـي                    -

 .بطالن إجراءات المحاكمة. أثره. مواجهة النيابة دون أن يسبق ذلك تحٍر عن إقامته

  )٢٦٤ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٨/١٢/١٩٩٧ جزائي جلسة ٦٢/١٩٩٧الطعن (
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  .كيفية إعالنها. ومنها ورقة التكليف بالحضوراألوراق في المواد الجزائية  -١٧

. الجهـد المعقـول للتحـري     . ما يلـزم لـصحة إجرائـه      . اإلعالن في مواجهة النيابة العامة     -

  .البطالن. أثره. تخلف ذلك

الفصل في االستئناف في غيبة المـتهم ودون إعالنـه إعالنـاً صـحيحاً بالجلـسة المحـددة                   -

اكمة بالنسبة للطاعن ومحكـوم عليـه آخـر لـم يقبـل             بطالن إجراءات المح  . أثره. لمحاكمته

  .طعنه لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة

وجـوب تمييـزه بالنـسبة لمـن لـم          . أثـره . تمييز الحكم لبطالن اإلجراءات بالنسبة للطاعن      -

 .وحدة الواقعة وحسن سير العدالة: علة ذلك. يقبل طعنه شكالً

  )٢٦٥سم الرابع المجلد السابع ص الق١٩/١/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٩٠/١٩٩٧الطعن (

  .مناط صحته.  اإلعالن في مواجهة النيابة العامة-١٨

خـضوعهم للقواعـد العامـة عنـد        . كيفيته. إعالن العاملين بالحرس الوطني في محل عملهم       -

  .أساس ذلك. إعالنهم في غير محل العمل

  )٢٦٥ص القسم الرابع المجلد السابع ١٦/٢/١٩٩٨ جزائي جلسة ٢١٣/١٩٩٧الطعن (

 اعتبار المستأنف الغائب متنازالً عن استئنافه بما يوجب القضاء باعتبـار اسـتئنافه كـأن لـم                  -١٩

عند التأكد مـن إعالنـه إعالنـاً صـحيحاً بالجلـسة المحـددة لنظـر                : متى يصح ذلك  . يكن

  .استئنافه

  .غير الزم. إجراء اإلعالن وفق نموذج معين -

بموجـب كـشف مرسـل إلـى إدارة         . ظر اسـتئنافه  إعالن المتهم لشخصه بالجلسة المحددة لن      -

تخلفه رغم ذلـك عـن حـضور الجلـسة والقـضاء باعتبـار              . صحيح. السجن المحتجز فيه  

  .غير صحيح. النعي ببطالن الحكم لبطالن اإلجراءات. استئنافه كأن لم يكن

  )٢٦٦ القسم الرابع المجلد السابع ص٤/٥/١٩٩٨ جزائي جلسة ٢٦٨/١٩٩٧الطعن (

وجـوب تتبعـه سـير جلـساتها        . مـؤداه . لمتهم لشخصه بجلسة حجز الدعوى للحكم      إعالن ا  -٢٠

. أثـره . تقريره بالطعن بالتمييز وإيداع أسـبابه بعـد الميعـاد القـانوني           . دون حاجة إلعالنه  

  .عدم قبوله شكالً

  )٢٦٦ القسم الرابع المجلد السابع ص٤/٥/١٩٩٨ جزائي جلسة ٢٨٨/١٩٩٨الطعن (

  .كيفيته. المواد الجزائية إعالن األوراق في -٢١



 جراءات ومحاكمات جزائيةإ

- ٣١٤ -  

. اسـتثناء . تـسليم صـورة اإلعـالن للنيابـة العامـة         . إجراءاتـه . تكليف المتهم بالحـضور    -

  .اللجوء إليه عند عدم معرفة موطن المعلن إليه بعد إجراء التحريات الكافية

اإلعالن مباشرة في مواجهة النيابة العامة لعدم االسـتدالل علـى المعلـن إليـه دون إثبـات                   -

فـصل  . يم هذا اإلعالن وخول األوراق بما يفيد علـم الطـاعن رسـمياً بتـاريخ الجلـسة                تسل

محكمة االستئناف في غيبته ودون إعالنه إعالناً صـحيحاً يبطـل إجـراءات المحاكمـة ممـا                 

  .يعيب حكمها ويوجب تمييزه

  )٢٦٧ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٢/٦/١٩٩٨ جزائي جلسة ٨٨/١٩٩٨الطعن (

 في إعـالن األوراق فـي المـواد الجزائيـة ومنهـا ورقـة التكليـف                 إتباعهاالواجب   الطرق   -٢٢

  .مثال. ماهيتها. بالحضور

خلو األوراق من إفصاح الطـاعن رغبتـه فـي تحديـد مكتـب محاميـه باعتبـاره موطنـاً                     -

عدم إعالنه بجلسة االسـتئناف علـى هـذا العنـوان األخيـر دون محـل إقامتـه         . مختاراً له 

  .ال ينال من صحته. باألوراقاألصلي المبين 

  )٢٦٨ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٧/٤/١٩٩٩ جزائي جلسة ٤٠٠/١٩٩٨الطعن (

 إعالن الطاعن بالحضور للجلسة المحددة لنظـر اسـتئنافه علـى العنـوان الـذي أدلـى بـه                    -٢٣

  .غير صحيح. النعي بأن اإلعالن على غير موطنه. بالتحقيقات

  )٢٦٩ القسم الرابع المجلد السابع ص٤/٤/٢٠٠٠ة  جزائي جلس٢٣٥/١٩٩٩الطعن (

  . األصل في اإلجراءات هو الصحة-٢٤

  .الطعن بالتزوير. وسيلته. االدعاء بما يخالف ما ُأثبت بالحكم -

تـصديه  . إثبات الحكم تخلف الطاعن عن الحضور بجلسة االسـتئناف رغـم إعالنـه قانونـاً               -

  .ال عيب. للفصل في موضوع االستئناف

ستئناف أن تصرف النظر عن حضور المـتهم الجلـسة وتفـصل فـي االسـتئناف                لمحكمة اال  -

  . شرطه. في غيبته

  )٢٦٩ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٦/٦/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٤٥٢/١٩٩٩الطعن (

اسـم المعلـن إليـه بالكامـل ومهنتـه أو           . ماهيتهـا .  البيانات الواجب توافرها بورقة اإلعالن     -٢٥

يـذكر  . عدم العلم بموطنـه أو محـل عملـه وقـت اإلعـالن            . لهوظيفته وموطنه ومحل عم   

آخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل كان لـه فـي الكويـت أو الخـارج وتـسلم الورقـة               
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تيـسير بـدء التحـري مـن هـذا          . مقـصوده . البطالن. أثره. مخالفة ذلك . إلى النيابة العامة  

. لتحريـات الجديـة إليـه     عـدم توصـل ا    . المكان عن مآل هذا الشخص توصالً إلى إعالنـه        

. وجوب إثبات تلـك التحريـات فـي ورقـة اإلعـالن           . تسلم صورة اإلعالن إلى النيابة العام     

 مـن قـانون     ١١،  ٨م. تمكن المحكمة من إعمال رقابتهـا علـى جديـة التحـري           . علة ذلك 

  .المرافعات

. األوراق في المواد الجزائية ومـن بينهـا ورقـة التكليـف بالحـضور لجلـسة المحاكمـة                  -

تـسلم صـورة اإلعـالن إلـى        . عدم وجوده في محل إقامتـه     . وجوب إعالنها لشخص المتهم   

تـسلم صـورة اإلعـالن      . عـدم معرفـة موطنـه     . أحد أقاربه الذكور البالغين القاطنين معه     

. أثـره . مخالفـة ذلـك   . للنيابة العامة بعد بذلك جهد معقول للتحري عـن موطنـه المـذكور            

  .بطالن الحكم

  .مؤدى ذلك. استثناء. لعامةاإلعالن للنيابة ا -

يجب أن تتأكد قبل أن تفصل فـي الـدعوى فـي غيبـة المـتهم أن قلـم                   . محكمة االستئناف  -

. علـة ذلـك   . الكتاب قام بإعالنه وباقي الخصوم بميعاد جلـسة االسـتئناف إعالنـاً صـحيحاً             

دون . قضاؤها فـي االسـتئناف المرفـوع مـن النيابـة العامـة            . حضور المتهم وإبداء دفاعه   

  .البطالن. أثره. إعالن المتهم إعالناً صحيحاً

  )٢٦٩ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٤/١٠/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٤٦/٢٠٠٠الطعن (

إثبـات مـا    . لـه الحجيـة الكاملـة     . مـادون بـه   .  محضر اإلعالن من المحررات الرسـمية      -٢٦

  .الطعن بالتزوير. وسيلته. يخالف ما وقع فيه

  )٢٧٠ القسم الرابع المجلد السابع ص١٩/٢/٢٠٠١سة  جزائي جل٢٢١/٢٠٠٠الطعن (

 إعالن قلم كتاب محكمـة االسـتئناف المـستأنف وسـائر الخـصوم بميعـاد الجلـسة التـي                    -٢٧

 للحـضور   صـحيحاً  إعالنـاً تحددت لنظر االستئناف واستيثاق المحكمة من إعـالن المـتهم           

ـ   .  إجراءات ٢٠٣،  ١٢٢المادتين  . وجوبي. بتلك الجلسة  ة فـي غيبـه المـتهم       قـضاء المحكم

  .بطالن الحكم البتنائه على بطالن اإلجراءات. أثره. الذي لم يعلن

  )٢٧٠ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٧/٢/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٧٨/٢٠٠٠الطعن (

  )٤٥٧ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص١٦/٧/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٢/٢٠٠٢الطعن (

 على عدم حـضور المـتهم رغـم إعالنـه مـع خلـو               ساًتأسي اعتبار المعارضة كأن لم تكن       -٢٨

ورقة اإلعالن من تحديد صفة الشخص الموقع عليها باالسـتالم ومـا إذا كـان أحـد أقـارب                   
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بطالن الحكم لقيـام المحاكمـة علـى إجـراءات معيبـة      . أثره. المتهم المقيمين معه من عدمه   

  .حرمت المعارض من حقه في الدفاع

  )٢٧١ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٧/١٢/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٧٨/٢٠٠الطعن (

وجـوب قيـام قلـم الكتـاب بـإعالن المـستأنف وسـائر              .  الجلسة المحددة لنظر االسـتئناف     -٢٩

الخصوم بها وأن تستوثق المحكمـة مـن أنـه أعلـن إعالنـاً صـحيحاً لشخـصه أو ألحـد              

ة اإلعـالن إلـى     تـسليم صـور   . مـؤداه . تعـذر ذلـك   . أقاربه الذكور البالغين المقيمين معه    

عـدم وجـود مـوطن      . مخفر الشرطة الكائن في دائرته موطن المعلن إليه وإخطـاره بـذلك           

وجـوب  . يـسلم اإلعـالن للنيابـة العامـة       . معلوم له وبذل جهد معقول في التقـصي عنـه         

بطـالن فـي اإلجـراءات أثـر فـي          . أثره. مخالفة ذلك . إثبات القائم باإلعالن تلك الخطوات    

  .مثال. الحكم

  )٢٧٢ القسم الرابع المجلد السابع ص١٩/٣/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٥٤/٢٠٠٠طعن ال(

االكتفـاء  . االسـتثناء .  علـم المكلـف بالحـضور يقينيـاً        إلـى  اإلعالن وصـوله     في األصل   -٣٠

  .ج.أ/١٨م . بالوصول الحكمي

 .علة ذلك. عدم جوازه إال بالطعن بالتزوير. إثبات ما يخالف البيانات الواردة باإلعالن -

  )٢٧٢ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٥/١٢/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٦٢/٢٠٠١لطعن ا(

األصل أن يبدأ ميعـاد الطعـن بـالتمييز مـن تـاريخ             . الحكم الصادر في غيبة المحكوم عليه      -٣١

العلم بجلسة الحكم وأن يكون عـدم حـضوره راجعـاً إلـى سـبب غيـر                 . شرطه. النطق به 

حتى يعلن بـالحكم أو يعلـم بـه بـأي طريـق رسـمي               مقبول وإال ظل باب الطعن مفتوحاً       

  .١٩٧٢ لسنة ٤٠ من القانون رقم ٩المادة . آخر

  )٤٥٦سم الخامس المجلد الثاني عشر ص الق١٩/٢/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٧٤٣/٢٠٠١الطعن (

وجوب قيام قلم كتاب المحكمة االستئنافية بإعالن المـتهم وسـائر الخـصوم بميعـاد الجلـسة                  -٣٢

  . إ ج٢٠٣المادة . الستئنافالمحددة لنظر ا

تأكد المحكمة من إعالن المتهم إعالناً قانونيـاً صـحيحاً قبـل الفـصل فـي الـدعوى فـي                     -

  . إ ج١٢٢م . واجب. غيبته

عـدم  . إعالن المتهم المحبوس بجلـسة االسـتئناف فـي مواجهـة النيابـة العامـة مباشـرة                 -

لـى المحكمـة التأجيـل      يوجـب ع  . حضوره وخلو األوراق مما يفيد علمه رسـمياً بالجلـسة         
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. بطـالن وإخـالل بحـق الـدفاع       . إغفال ذلك والقضاء فـي الـدعوى      . إلعادة إعالنه قانوناً  

  .يوجب تمييز الحكم

  )٤٥٧ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص١٤/٥/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦٧٣/٢٠٠١الطعن (

األوراق خلو قانون اإلجراءات والمحاكمـات الجزائيـة مـن نـص يبـين طريقـة إعـالن                   -٣٣

وجوب تطبيق نص المـادة العاشـرة مـن قـانون المرافعـات المدنيـة التـي                 . للمسجونين

  .أوجبت تسليم صور اإلعالن لمدير السجن أو من يقوم مقامه

  )٤٥٧ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص١٤/٥/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦٧٣/٢٠٠١الطعن (

اكتفـاء المـشرع فـي بعـض        .  يقينـاً  األصل هو وصول اإلعالن إلى علم المكلف بالحضور        -٣٤

  .الحاالت بالوصول الحكمي

عدم تسلم صورة اإلعـالن لـشخص المكلـف بالحـضور وإثبـات القـائم بـاإلعالن فـي                    -

اعتبـار اإلعـالن صـحيحاً      . محضره بيانات دالة على اتباعه القواعد المقررة فـي القـانون          

  .الن في مواجهة النيابةمثال بشأن اإلع. أساس ذلك. ومرتباً لجميع آثاره القانونية

  )٤٥٨ سم الخامس المجلد الثاني عشر ص الق١٨/٣/٢٠٠٣ جزائي جلسة ١٦٨/٢٠٠٢الطعن (

ال ينال فـي ذاتـه مـن أسـباب البـراءة الـسائغة              . القضاء في الدعوى غيابياً وبغير إعالن      -٣٥

النعي عليـه فـي هـذا الخـصوص غيـر           . التي أوردها الحكم وال يغير من سالمة استدالله       

  .البتنائه على مصلحة نظرية صرفة وال يؤبه به. مقبول

  )٤٥٨ص سم الخامس المجلد الثاني عشر  الق١٨/٣/٢٠٠٣ جزائي جلسة ١٦٨/٢٠٠٢الطعن (

عـدم قبـول    : أثـره . عدم التقرير بالطعن بالتمييز وإيداع األسباب في الميعاد المحـدد قانونـاً            -٣٦

ن من عدم علمـه بتـاريخ صـدور الحكـم قبـل             ال ينال من ذلك ما أبداه الطاع      . الطعن شكالً 

. مادام أنه حضر الجلـسة األخيـرة الـصادر فيهـا ذلـك الحكـم              . إعالنه لجهة إدارة السجن   

  .علة ذلك

  )٤٥٩ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٢٠/١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٩/٢٠٠٣الطعن (

خـصوم بميعـاد الجلـسة      وجوب إعالن إدارة كتاب المحكمة االسـتئنافية المـتهم وسـائر ال            -٣٧

التي تحدد لنظر االستئناف والتأكد قبل فصل المحكمة في الـدعوى فـي غيبـة المـتهم مـن                   

  .إعالنه إعالناً صحيحاً للحضور بالجلسة المحددة

  . تسليم ورقة اإلعالن للمتهم المحبوس يكون إلى مدير السجن أو من يقوم مقامه -
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- ٣١٨ -  

عـدم  : أثـره . ابـة العامـة لعـدم االسـتدالل       ثبوت تسليم ورقة إعالن المتهم المحبـوس للني        -

لزوم تأجيل المحكمة االستئنافية محاكمته لجلـسة تاليـة يـتم إعالنـه             . إعالنه إعالناً صحيحاً  

إغفال ذلك والقضاء في االسـتئناف المرفـوع مـن النيابـة العامـة بنـاء علـى هـذا                    . بها

  يعيب الحكم ويوجب تمييزه. اإلعالن

  )٤٦٠سم الخامس المجلد الثاني عشر ص الق٢٧/١/٢٠٠٤  جزائي جلسة٣٧٨/٢٠٠٣الطعن (

 مـن قـانون اإلجـراءات والمحاكمـات الجزائيـة رسـمت             ٢٠،  ١٩،  ١٨،  ١٧،  ١٦المواد   -٣٨

الطرق الواجب إتباعها في إعالن األوراق في المواد الجزائية ومـن بينهـا ورقـة التكليـف                 

  .بالحضور لجلسة المحاكمة

يم صورة اإلعالن إلـى أحـد أقاربـه الـذكور البـالغين             وجوب إعالن المتهم لشخصه أو تسل      -

القاطنين معه إذا لم يكن متواجداً في محل إقامته وفـي حالـة عـدم العلـم بمـوطن إقامتـه                     

اسـتثناء ال يلجـأ إليـه إالّ بعـد إجـراء            : هذا الطريـق  . تسلم صورة اإلعالن للنيابة العامة    

  . بطالن: خالفة ذلكم. التحريات الكافية للتقصي عن موطن المراد إعالنه

. التأكـد مـن صـحة اإلعـالن       . على المحكمة قبل الفصل في الدعوى فـي غيبـة المـتهم            -

ال : أثـره . أن يكون قضاؤها قد بني على إجراءات باطلـة أثـرت فـي الحكـم              : مخالفة ذلك 

  .ينفتح ميعاد الطعن إال من اليوم الذي يعلم فيه الطاعن رسمياً بصدوره

  )٤٦١سم الخامس المجلد الثاني عشر ص الق٢٢/٨/٢٠٠٦لسة  جزائي ج٦١٣/٢٠٠٥الطعن (

مـا  . الحكـم بعـدم قبـول الطعـن شـكالً     : الزمه. تجاوز الطاعن ميعاد الطعن وإيداع أسبابه      -٣٩

  .ال يغير من ذلك

ما ورد بورقة اإلعالن لـه حجيتـه مـا لـم يثبـت مـا                : أثره. إعالن الطاعن إعالناً قانونياً    -

  . يخالفه

عالن تسليمه صورة ورقة التكليف بالحـضور لـشقيق الطـاعن المقـيم معـه               إثبات القائم باإل   -

: أثـر ذلـك   . إعـالن صـحيح   . بذات محل اإلقامة وتوقيعه على األصل لعدم تواجد الطـاعن         

 .سريان ميعاد الطعن بالتمييز في حقه من تاريخ النطق بالحكم

  )٤٦١ عشر صسم الخامس المجلد الثاني الق٥/١٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٣/٢٠٠٦الطعن (

  .  إجراءات جزائية١٢٥، ١٢٤، ١٢٣، ١٢٢/١المواد . كيفيته.  إعالن المتهم الهارب-٤٠

وجوب إعالن هرب المتهم ونشره في الجريدة الرسـمية ولـصقه فـي أمكنـة بـارزة فـي                    -

  . جهة إقامته ومحل سكنه وعمله وأي مكان آخر يرى نشره فيه
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وجـوب أال يقـل     . ر في الموعد المحـدد فيـه       المتهم الهارب يتضمن أمراً له بالحضو      إعالن -

: أثـره . عـدم مراعـاة هـذا الموعـد       .  أو لـصقه   عالنالموعد عن شهر من تاريخ نشر اإل      

 .عالنبطالن اإل

  ) الجزء األول٣٦ مجلة القضاء والقانون السنة ١٥/١/٢٠٠٨جزائي جلسة  ٢٧/٢٠٠٦الطعن (

 االسـتئناف فـي غيبـة المـستأنف         وجوب أن تتأكد المحكمة االستئنافية قبل أن تفـصل فـي           -٤١

  .أساس ذلك. من إعالنه

. عدم إتباعهـا إجـراءات إعـالن المـتهم الهـارب          . اعتبار محكمة االستئناف الطاعن هارباً     -

  . بطالن إجراءات اإلعالن: أثره. اكتفاؤها بإعالنه في مواجهة النيابة العامة

المحكمـة االسـتئنافية    خلو األوراق من علم الطاعن رسمياً بموعـد الجلـسة يوجـب علـى                -

مخالفـة ذلـك    . التأجيل إلى جلسة أخرى التباع اإلجـراءات القانونيـة الـصحيحة إلعالنـه            

انفتاح ميعاد الطعـن بـالتمييز فـي الحكـم مـن يـوم علـم             : أثره. يبطل إجراءات المحاكمة  

 .مثال. الطاعن رسمياً بصدوره

  ) الجزء األول٣٦ون السنة  مجلة القضاء والقان١٥/١/٢٠٠٨جزائي جلسة  ٢٧/٢٠٠٦الطعن (

اكتفـاء المـشرع فـي بعـض        .  األصل هو وصول اإلعالن إلى علم المكلف بالحضور يقينيـاً          -٤٢

ــي ــاالت بالوصــول الحكم ــك. الح ــادة : أســاس ذل ــراءات /١٨الم ــانون اإلج ــن ق أ م

  .مثال. والمحاكمات الجزائية

أن الـنص   : علـة ذلـك   . ال يبطلـه  . خلو ورقة اإلعالن من توقيع رئيس المحكمة أو المحقق         -

 من قانون اإلجـراءات والمحاكمـات الجزائيـة بـشأن تطلـب توقيـع               ١٦الوارد في المادة    

هـو إجـراء تنظيمـي ال يترتـب علـى           . إعالن أمر الحضور من رئيس المحكمة أو المحقق       

 .مخالفته البطالن

  )لثاني الجزء ا٣٧ مجلة القضاء والقانون السنة ٢٦/٥/٢٠٠٩جزائي جلسة  ٦٣٧/٢٠٠٨الطعن (

وجوب قيام قلم كتاب المحكمة االستئنافية بإعالن المـتهم وسـائر الخـصوم بميعـاد الجلـسة                  -٤٣

  .  إجراءات ومحاكمات جزائية٢٠٣المادة . المحددة لنظر االستئناف

قـضاء المحكمـة    . ال يفيـد اإلعـالن    . التأشير على ملف الدعوى بإحالتهـا لـدائرة أخـرى          -

. بالجلـسة علـى الوجـه المعتبـر قانونـاً ودون حـضوره            االستئنافية دون إعـالن المـتهم       

 .بطالن في اإلجراءات أثر في الحكم مما يعيبه ويوجب تمييزه

  ) الجزء األول٣٩ مجلة القضاء والقانون السنة ١١/١/٢٠١١جزائي جلسة  ٥٠٨/٢٠٠٩الطعن (
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  ثانياً

  تقديم الدعاوى ونظام الجلسات

  ".إجراءات المحاكمة" الفصل في الدعوى -١

  ". تقرير االتهام" صحيفة االتهام -٢

  -: وصف التهمة-٣

  . عدم تقيد المحكمة بوصف النيابة-    أ

  . عدم جواز تعديل الوصف على أساس وقائع لم ترفع بها الدعوى-    ب

  . إيراد وصف التهمة-    ج

  .  األثر القانوني لوصف التهمة-    د

  . محضر الجلسة-٤

  . انعقاد الخصومة-٥

  . نية الجلسات والنطق بالحكم في العالنية عال-٦
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  -":إجراءات المحاكمة"ل في الدعوى الفص -١

ال يـصح أن يكـون سـبباً        .  تعييب التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة علـى المحاكمـة           -١

  .علة ذلك. للطعن في الحكم

  )٢٩١ س ص٧ مج ٨/١٢/١٩٧٥ جزائي جلسة ٣٣/١٩٧٥الطعن (

  )٣٨ القسم األول المجلد الثالث ص٣١/١٢/١٩٧٩ائي جلسة  جز١٣٦/١٩٧٩والطعن (

  )٦٥صالرابع المجلد الثالث  القسم ٣/٦/١٩٩٦ جزائي جلسة ٣٠٠/١٩٩٥والطعن (

  )٦٥صالرابع المجلد الثالث  القسم ٢٩/١١/١٩٩٣ جزائي جلسة ١١١/١٩٩٣والطعن (

  )٦٧صالرابع المجلد الثالث  القسم ١٠/٤/١٩٩٥ جزائي جلسة ٢٦١/١٩٩٤والطعن (

لهـا تكييـف    : مـؤدى ذلـك   .  االستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة ثاني درجـة          -٢

  .الواقعة دون إسناد أفعال جديدة للمتهم أو تشديد العقوبة متى كان هو المستأنف وحده

شـرط  . محكمة االستئناف ليست ملزمة بتنبيه المـتهم بتعـديلها للوصـف القـانوني للواقعـة               -

. يء من األفعال أو العناصر إلى الواقعـة التـي أثبتهـا الحكـم االبتـدائي               عدم إضافة ش  . ذلك

 .مثال. ال إخالل بحق الدفاع. التزام الحكم بذلك

  )٣٨١ س ص٧ مج ٢٨/١/١٩٧٧ جزائي جلسة ١٢٢/١٩٧٧الطعن (

ال يتولـد  . تحـضيري . قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الـدعوى وجمـع األدلـة      -٣

  .عنه حقوق للخصوم

وعـدم ورود   . لمتهم على الطـب الـشرعي لتقـدير سـنه         تقرير المحكمة االستئنافية عرض ا     -

النعـي علـى المحكمـة عـدولها عـن          . التقرير حتى حجز الدعوى للحكم وعدم تمسك بضمه       

 . غير مقبول. تنفيذ قرارها

  )٢٩١ س ص٧ مج ١٢/٣/١٩٧٩ جزائي جلسة ٧٥/١٩٧٩الطعن (

  .علة ذلك. غير مقبول. حاكمة ألول مرة أمام التمييز إثارة الطاعن بطالن إجراءات الم-٤

  )٣٥٢ س ص٧ مج ٢/٤/١٩٧٩ جزائي جلسة ٢١/١٩٧٩الطعن (

  .حضور المتهم بنفسه. مناطه.  وجوب حضور المحامي في جناية-٥

  )٣٩ القسم األول المجلد الثالث ص٧/٤/١٩٨٠ جزائي جلسة ٢٩٥/١٩٧٩الطعن (

ال تلتـزم فـي ذلـك بنـدب         . تفصل فيه محكمـة الموضـوع     واقع  .  تقدير حالة المتهم العقلية    -٦

  .خبير آخر في الدعوى أو استدعاء واضع أي تقرير مقدم إليها لمناقشته

  )٣٩ القسم األول المجلد الثالث ص١٩/١/١٩٨١ جزائي جلسة ١٧٤/١٩٧٩الطعن (
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  . الموضوع ما دامت سنه غير محققةمن سلطة قاضي .  تقدير سن المتهم-٧

  )٤٠ القسم األول المجلد الثالث ص٢/٣/١٩٨١ جزائي جلسة ٣٢١/١٩٨٠الطعن (

  .علة ذلك. إجراءات المحاكمة. نطاقه.  االستعانة بمترجم-٨

  )٤٠ القسم األول المجلد الثالث ص٢٩/٦/١٩٨١ جزائي جلسة ١٨٥/١٩٨١الطعن (

  .زمغير ال. االستعانة بمترجم لسماع أقواله. إلمام المتهم أو الشاهد باللغة العربية -٩

  )٤٠ القسم األول المجلد الثالث ص١٦/١١/١٩٨١ جزائي جلسة ٣٢٦/١٩٨٠الطعن (

خـضوعها لألحكـام الـواردة بقـانون اإلجـراءات والمحاكمـات            .  الدعوى المدنية التابعـة    -١٠

  .الجزائية

  )٤١ القسم األول المجلد الثالث ص٢١/١٢/١٩٨١ جزائي جلسة ٣٤٢/١٩٨١الطعن (

  .غير جائز. دها عن القيام بإجراءات لم يطلب منهاعلى المحكمة قعو النعي -١١

  )٤٢ القسم األول المجلد الثالث ص٥/٤/١٩٨٢ جزائي جلسة ٥٦/١٩٨٢الطعن (

أن يكـون إعـالن     . شـرط صـحته   .  الحكم في المعارضة بـدون سـماع دفـاع المعـارض           -١٢

  .المعارض صحيحاً بالجلسة المحددة لنظرها وتخلف بغير عذر

. نافية بإلغاء حكـم أول درجـة باعتبـار المعارضـة كـأن لـم تكـن                قضاء المحكمة االستئ   -

 .أساس ذلك. وجوب اإلعادة لمحكمة أول درجة

  )٤٢ القسم األول المجلد الثالث ص٢/٦/١٩٨٣ جزائي جلسة ٨٩/١٩٨٣الطعن (

عـدم اسـتعانة الـضابط      . إجـراءات التحقيـق الـسابقة عليهـا       : مجالهـا .  االستعانة بمترجم  -١٣

  .ال عيب. بمترجم

  )٤٤ القسم األول المجلد الثالث ص٢٢/١٠/١٩٨٤ جزائي جلسة ٢٠/١٩٨٤الطعن (

 للمحكمة أن تعدل عن أي إجراء تكـون قـد اتخذتـه إذا تبـين لهـا أن ظهـور الحقيقـة ال                        -١٤

  .يتوقف حتماً على تنفيذه

  )٤٤ القسم األول المجلد الثالث ص٥/١١/١٩٨٤ جزائي جلسة ١١٤/١٩٨٢الطعن (

جـواز التعويـل علـى أقوالـه بالتحقيقـات          . ال عيـب  . د تعذر االهتداء إليـه     عدم سماع شاه   -١٥

  .السابقة

  )٤٤ القسم األول المجلد الثالث ص٨/٤/١٩٨٥ جزائي جلسة ٣٣/١٩٨٥الطعن (
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عدم التزامهـا بااللتجـاء إلـى أهـل         . تستقل بها محكمة الموضوع   .  تقدير حالة المتهم العقلية    -١٦

انتهاء الحكم سـائغاً إلـى عـدم قيـام مـا يؤيـد              : مثال. البحتةالخبرة إال في المسائل الفنية      

  .جدل موضوعي. النعي على ذلك. زعم المتهم إصابته بمرض عقلي

  )٤٤ القسم األول المجلد الثالث ص١٥/٤/١٩٨٥ جزائي جلسة ٢٧/١٩٨٥الطعن (

عـدم إلمـام    . محلـه . مقـرر لمـصلحة المـتهم     .  االستعانة بمترجم في إجراءات المحاكمـة      -١٧

  . محكمة الموضوعتتبينهواقع . المتهم أو الشاهد باللغة العربية استظهار ذلك

  )٤٤ القسم األول المجلد الثالث ص٢٤/٦/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٤/١٩٨٥الطعن (

 الفعـل المكـون للجريمـة وال إلـى اسـتحالة            اء المعاينة الذي ال يتجه إلـى نفـي         طلب إجر  -١٨

  .هال تلتزم محكمة الموضوع بإجابت. حصوله

  )٤٥ القسم األول المجلد الثالث ص١/٧/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٠٣/١٩٨٥الطعن (

للمحكمـة أن تنظـره     .  غياب أحد الخصوم عن حضور جلـسة نظـر االسـتئناف دون عـذر              -١٩

  .في غيابه ما دامت لم تر حاجة لتأجيله

  )٤٥ القسم األول المجلد الثالث ص٢١/١٠/١٩٨٥ جزائي جلسة ١١٢/١٩٨٥الطعن (

متـى يحـال للمحكمـة المختـصة مـع تطبيـق أحكـام              . دث الذي أكمل الخامسة عشرة     الح -٢٠

  . اتهامه وآخرين تزيد سنهم على ثماني عشرة سنة في جناية: قانون األحداث عليه

  )٦٩صالرابع المجلد الثاني  القسم ١/١٢/١٩٨٦ جزائي جلسة ١٢٤/١٩٨٦الطعن (

حظـر حـضورها علـى غيـر الحـدث          وجوب السرية بالنسبة لجلسات محـاكم األحـداث و         -٢١

وأقاربه والشهود والمحامين ومراقبي السلوك ومـن تجيـز لـه المحكمـة الحـضور بـإذن                 

  .تعلقه بالنظام العام. حكمة ذلك. خاص

إحالة الحدث قبل الفصل في أمره لمكتب المراقبة االجتماعية للتحقـق مـن حالتـه الجـسمية                  -

 .جي المالئمواالجتماعية والقتراح األسلوب العالوالنفسية 

سرية جلسات محاكمة الحدث وإحالته إلى مكتـب المراقبـة االجتماعيـة قبـل الفـصل فـي                   -

. أثـر مخالتهمـا  . يـة ئأمره مما يتعلق بالنظام العـام التـصالها بحـسن سـير العدالـة الجنا         

 .بطالن إجراءات المحاكمة وبطالن الحكم

  )٦٩مجلد الرابع ص القسم الثاني ال١٥/١٢/١٩٨٦ جزائي جلسة ١٤٥/١٩٨٦الطعن (

وجـوب تأكـد المحكمـة مـن إعـالن المـتهم            .  الفصل في الدعوى الجزائية في غيبة المتهم       -٢٢
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إعالناً صحيحاً بالحضور للجلسة المحـددة لمحاكمتـه وإال تعـين عليهـا تأجيـل محاكمتـه                 

  .لجلسة تالية يتم إعالنه بها إعالناً صحيحاً

واجـب  . ة التـي تحـدد لنظـر االسـتئناف        إعالن المستأنف وسائر الخصوم بميعـاد الجلـس        -

 .على قلم الكتاب

  )٧١ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٣/١١/١٩٨٧ جزائي جلسة ٢٤٣/١٩٨٧الطعن (

العبرة فيها بوصف الواقعة كما رفعـت بهـا ال مـا تقـضي              .  ضوابط حق الطعن في األحكام     -٢٣

  .به المحكمة

. أثـر ذلـك   . ل االسـتئناف باعتبارهـا كـذلك      رفع الدعوى بجناية والقضاء فيها ابتدائياً وقبو       -

 .جواز الطعن بالتمييز ولو وصفتها المحكمة االستئنافية في حكمها بأنها جنحة

  )٧٢ القسم الثاني المجلد الرابع ص١١/٧/١٩٨٨ جزائي جلسة ١٥٥/١٩٨٨الطعن (

النطـق بـالحكم يلـزم أن يكـون فـي           . وجوب إجرائها في جلـسة سـرية      .  محاكمة الحدث  -٢٤

  . علنيةجلسة

 ال يرتـب بطـالن      . عـدم حـضوره    غيـر الزم  . ب السلوك محاكمـة الحـدث     حضور مراق  -

 .اإلجراءات

  )٧٢ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٦/١٢/١٩٨٨ جزائي جلسة ١٤٠/١٩٨٧الطعن (

  .أثر رفعه.  استئناف النيابة العامة-٢٥

ه دون  عدم تسويء مركز المتهم في االسـتئناف رهـن بـأن يكـون هـو المـستأنف وحـد                   -

 .النيابة العامة

  )٧٣ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٧/٤/١٩٨٩ جزائي جلسة ٥٤/١٩٨٩الطعن (

أخذها حكمها فـي سـير المحاكمـة واألحكـام          . أثره.  تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجزائية     -٢٦

عـدم سـريان قـانون المرافعـات عليهـا إال           . والطعن فيها من حيث اإلجراءات والمواعيـد      

  .ال يغير من ذلك انحصار الخصومة في الدعوى المدنية وحدها. قصلما ن

  )٧٣ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٢/٥/١٩٨٩ جزائي جلسة ٣٣١/١٩٨٨الطعن (

 االستعانة بمترجم عند االقتضاء يكون في مرحلـة المحاكمـة دون مرحلـة التحقيـق الـسابقة                  -٢٧

  .عليها

 .من سلطة محكمة الموضوع. اهد باللغة العربيةتقدير إلمام أو عدم إلمام المتهم أو الش -

  )٧٤ القسم الثاني المجلد الرابع ص٥/٦/١٩٨٩ جزائي جلسة ٣٤٨/١٩٨٨الطعن (
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  .محلها.  الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية-٢٨

  )٧٤ القسم الثاني المجلد الرابع ص٤/١٢/١٩٨٩ جزائي جلسة ٥٧/١٩٨٩الطعن (

عدم لفـت المحكمـة نظـر المـتهم لتعـديل           . شرطه. صف التهمة  تغيير محكمة الموضوع لو    -٢٩

  .مثال. ال إخالل بحقه في الدفاع. وصف التهمة إلى األخف

  )٧٥ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٦/٢/١٩٩٠ جزائي جلسة ٣٤٥/١٩٨٩الطعن (

إجـراء جـوهري مـن إجـراءات المحاكمـة          .  إطالع المحكمة بنفسها على الورقة المـزورة       -٣٠

  .أثره. إغفال ذلك. ئم التزويرفي جرا

  )٧٦ القسم الثاني المجلد الرابع ص٤/٦/١٩٩٠ جزائي جلسة ٨٨/١٩٩٠الطعن (

  . بحث جواز الطعن في الحكم يسبق شكل الطعن فيه-٣١

العفو عن العقوبة الصادر من رئيس الدولة قبل الفـصل فـي الطعـن فـي الحكـم الـصادر                     -

 . ة ذلكعل. خروج األمر من يد القضاء. أثره. بها

عمـل مـن أعمـال الـسيادة ال يملـك القـضاء            . العفو عن العقوبة الصادر عن رئيس الدولة       -

 . أثره على الطعن بالتمييز. المساس به أو التعقيب عليه فيما صدر العفو عنه

  )٧٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٥/٦/١٩٩٠ جزائي جلسة ١٧/١٩٩٠الطعن (

 العقوبة قبل الفصل فـي الطعـن بـالتمييز المرفـوع عـن               صدور العفو من رئيس الدولة عن      -٣٢

  .عدم جواز نظر الطعن. أثره. الحكم الصادر بها

  )٧٧صالرابع المجلد الثالث  القسم ٧/١٠/١٩٩١ جزائي جلسة ١٨٠/١٩٩٠الطعن (

خـروج  . أثـره .  العفو عن العقوبة الصادر عن رئيس الدولة والفصل فـي الطعـن بـالتمييز              -٣٣

  .ضاء بما ال تملك معه محكمة التمييز المضي في نظر الطعناألمر من يد الق

  )٧٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٨/١٠/١٩٩١ جزائي جلسة ١٧٨/١٩٩٠الطعن (

 عنـه   عـدم توكيـل المـتهم مـدافعاً       . واجب. حضور محامى عن كل متهم حاضر في جناية        -٣٤

تعلـق بالنظـام    وهـو إجـراء جـوهري ي      . يوجب على المحكمة ندب محامي للـدفاع عنـه        

  .البطالن. جزاء مخالفة ذلك. ال يجوز للمتهم النزول عنه. العام

  )٦٤ القسم الثالث المجلد الرابع ص١١/٥/١٩٩٢ جزائي جلسة ١٤/١٩٩٢الطعن (

.  عليهـا  صـحيحاً   تمحيص الوقائع المطروحة بجميع أوصافها وتطبيق نص القـانون تطبيقـاً           -٣٥
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. بالوصـف الـذي تـسبغه النيابـة علـى الوقـائع           واجب على محكمة الموضوع دون التقيد       

أال تعاقب المتهم عـن غيـر الواقعـة الماديـة التـي رفعـت بـشأنها الـدعوى                   . شرط ذلك 

  .مثال. الجزائية

  )٦٥ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٣/٧/١٩٩٢ جزائي جلسة ١/١٩٩٢الطعن (

غيـر  .  يطعـن فـي الحكـم       تمسك الطاعن ببطالن إجراءات المحاكمة المتعلقة بمتهم آخر لـم          -٣٦

  .مقبول

  )٦٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٩/١١/١٩٩٣ جزائي جلسة ١١١/١٩٩٣الطعن (

النعي بان محكمة االستئناف سألت الطاعن عن التهمـة المنـسوبة إليـه دون أن تلتـزم حكـم                    -٣٧

ـ               .  من قانون اإلجراءات   ١٥٥المادة   ى ال جدوى منه ما دام الحكم لـم يعـول فـي إدانتـه عل

  .أقوال أدلى بها عند استجواب المحكمة له

  )٦٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٣/٦/١٩٩٤ جزائي جلسة ٩٣/١٩٩٣الطعن (

ال محـل   . حـضوره بالجلـسة   .  إعالن المتهم بالجلسة في موعد مناسـب فـي حالـة تخلفـه             -٣٨

  .إلثارة عدم إعالنه بالجلسة

  )٦٦ثالث المجلد الرابع ص القسم ال١٣/٦/١٩٩٤ جزائي جلسة ٩٣/١٩٩٣الطعن (

 للـدفاع عنـه أو طلبـه        محاميـاً  حضور الطاعن جلسة المحاكمة وعدم ادعائـه انـه وكـل             -٣٩

ال مخالفـة للقـانون وال   .  للـدفاع عنـه  محاميـاً ندب المحكمة . التأجيل لحضور هذا المحامي 

  .إخالل بحقه في الدفاع

  )٦٧ص جلد الرابع  القسم الثالث الم١٣/٦/١٩٩٤ جزائي جلسة ٦٣/١٩٩٣الطعن (

غيـر الزم طالمـا     .  ضم مفردات قضية مدفوع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفـصل فيهـا             -٤٠

  .قدمت صورة من الحكم الصادر فيها تمكن من بحث مدى توافر شروط الدفع

  )٦٨ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٢٦/٦/١٩٩٥ جزائي جلسة ٦/١٩٩٥الطعن (

  .شرط ذلك. ال يعيب حكمها. ية عن طلب التأجيل التفات المحكمة االستئناف-٤١

  )٦٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٢٠/١١/١٩٩٥ جزائي جلسة ١٠١/١٩٩٥الطعن (

  . روعيتأنهااألصل في اإلجراءات  -٤٢

عدم جواز جحد ما أثبت بالحكم من إطـالع المحكمـة علـى أوراق الـدعوى والمداولـة إال                    -
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  .بالطعن بالتزوير

  )٦٩ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٧/١١/١٩٩٥ جزائي جلسة ٢٠٥/١٩٩٣الطعن (

 النعي على المحكمة عدم إطالعها على المحـررات المـزورة رغـم ثبـوت وجودهـا فـي                   -٤٣

مظروف مفتوح دون أن يدع الطاعن أنها كانت فـي حـرز مغلـق لـم يفـض لـدى نظـر                      

  .مفاد ذلك. الدعوى

  )٧٠ الثالث المجلد الرابع ص القسم٣/٦/١٩٩٦ جزائي جلسة ٤١٦/١٩٩٥الطعن (

ال . عـدم اسـتجابتها إليـه     . ال يعد دفعاً أو دفاعـاً مطروحـاً علـى المحكمـة           . طلب التأجيل  -٤٤

  . عيب

  . عدم جواز إثبات عكس ما دون بمحضر الجلسة إال بطريق الطعن بالتزوير -

  )١٥٤ القسم الرابع المجلد السابع ص١٠/٣/١٩٩٧ جزائي جلسة ٣٤٥/١٩٩٥الطعن (

 لالطالع والرد مـا دام أنـه كـان فـي مكنتـه باعتبـاره                 المحكمة ال تلتزم بمنح المتهم أجالً      -٤٥

  .المستأنف تقديم أوجه دفاعه في هذا الشأن

  )١٥٤ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٨/٤/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٣٥/١٩٩٦الطعن (

  . فيةالعبرة بما يتم منها أمام المحكمة االستئنا.  إجراءات المحاكمة-٤٦

. عدم التمسك أمام محكمة االستئناف بـبطالن إجـراءات المحاكمـة أمـام الدرجـة األولـي                 -

 .عدم جواز التحدث عنه أمام محكمة التمييز. أثره

  )١٥٥ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٩/٦/١٩٩٨ جزائي جلسة ١١٤/١٩٩٨الطعن (

ال إخـالل بحـق المـتهم فـي         ال بطالن في اإلجـراءات و     .  ندب المحكمة محامياً في الدعوى     -٤٧

  . شرطه. الدفاع

التحدي بأن عدم إلمام المحامي المنتدب بظروف الدعوى حـال دون مباشـرة الـدفاع علـى                  -

 .علة ذلك. ما دام لم يدع بأن دفاعه كان شكلياً. ال محل له. الوجه األكمل

  )١٥٥ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٩/٦/١٩٩٨ جزائي جلسة ١١٤/١٩٩٨الطعن (

  .علة ذلك.  ال صفة لغير من وقع في حقه اإلجراء الباطل ولو كان يستفيد منه-٤٨

  )١٥٦ القسم الرابع المجلد السابع ص٢/٣/١٩٩٩ جزائي جلسة ٢٤٣/١٩٩٨الطعن (

 نظر االستئناف المرفوع من النيابة العامة عـن الحكـم الغيـابي الـصادر مـن محكمـة أول                    -٤٩
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  . لمعارضة أو كانت المعارضة لم يفصل فيها بعدقابليته ل. علة ذلك. غير جائز. درجة

واجـب  . وقف الفصل في االستئناف حتى انقضاء ميعـاد المعارضـة أو يـتم الفـصل فيهـا                 -

مخالفة ذلـك ومـضي المحكمـة األخيـرة فـي نظـر اسـتئناف               . على المحكمة االستئنافية  

جـب  يعيـب حكمهـا ويو    . النيابة قبل صدور حكم في المعارضـة المرفوعـة مـن المـتهم            

 .تمييزه

  )١٥٦ القسم الرابع المجلد السابع ص١٩/٤/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣٢٧/١٩٩٨الطعن (

لمحكمة االستئناف عند غياب أحد الخصوم عن حـضور الجلـسة المحـددة لنظـر اسـتئنافه                  -٥٠

  .مثال. أساس ذلك. بغير عذر مقبول أن تفصل في االستئناف في غيبته

  )١٥٨ القسم الرابع المجلد السابع ص٤/٤/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٢٣٥/١٩٩٩الطعن (

  .  األصل في اإلجراءات الصحة-٥١

  . الطعن بالتزوير. وسيلته. االدعاء بما يخالف ما أثبت بالحكم -

إثبات الحكم تخلف الطاعن عن الحضور بجلسة االسـتئناف رغـم إعالنـه قانونـاً وتـصديه                  -

رف النظـر عـن     لمحكمـة االسـتئناف أن تـص      . ال عيـب  . للفصل في موضوع االستئناف   

 .شرطه. عدم حضوره الجلسة وتفصل في االستئناف في غيبته

  )١٥٨ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٦/٦/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٤٥٢/١٩٩٩الطعن (

  . توافر الصفة ممن وقع في حقه. شرطه. الدفع ببطالن اإلجراء أو تعييب الحكم بسببه -٥٢

علـة  . عدم قبولـه ممـن لـم تجـر عليـه          . رطةالدفع بعدم جدية التحريات التي أجرتها الش       -

 .عدم توافر الصفة. ذلك

  )١٦٠ القسم الرابع المجلد السابع ص٨/٥/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٥/٢٠٠١الطعن (

  . استئنافها. للنيابة العامة وسائر الخصوم.  األحكام الغيابية-٥٣

ـ  شموله للحكم الصادر فـي المعارضـة فيـه        . استئناف النيابة للحكم الغيابي    - واء بتأييـده أو     س

  . مؤداه وأثره. تعديل الحكم الغيابي. عتبار المعارضة كأن لم تكنأب

  )١٦١ القسم الرابع المجلد السابع ص٢/١٠/٢٠٠١ جزائي جلسة ٧٠/٢٠٠١الطعن (

عريـضة تقـدم لقلـم كتـاب المحكمـة التـي أصـدرت           :  اإلجراء الذي يرفع به االسـتئناف      -٥٤

  . الحكم

قضاء الحكـم بعـدم قبـول اسـتئناف المـتهم رغـم             . ورد فيها عريضة االستئناف حجة بما      -
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  . خطأ في تطبيق القانون. إجراءات تتفق وصحيح القانون. ثبوت إقامته إياه

  )١٦١ القسم الرابع المجلد السابع ص٢/١٠/٢٠٠١ جزائي جلسة ٧٠/٢٠٠١الطعن (

يـصدر منـه     االعتراف الذي يتعين على المحكمة سماع أقـوال المـتهم بـشأنه هـو الـذي                  -٥٥

  . أمامها عند مواجهته بالتهمة المسندة إليه

  )١٦١ القسم الرابع المجلد السابع ص٩/١٠/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٠٦/٢٠٠١الطعن (

 انفراد محكمة الـوزراء بمحاكمـة الـوزراء وأي فـاعلين آخـرين أو شـركاء مـن غيـر                     -٥٦

تجزئـة بـالجرائم    الوزراء واختـصاصها أيـضاً بـالجرائم المرتبطـة ارتباطـاً ال يقبـل ال              

  . أساس ذلك. المعروضة عليها

  )١٦٢ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٢/١٢/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٣٧/١٩٩٧الطعن (

اختالفهـا عمـا    . ١٩٩٠ لـسنة    ٣٥ إجراءات التحقيق والمحاكمة الواردة بالمرسـوم بقـانون          -٥٧

  . علة ذلك. ورد بقانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية

ة خاصة لنظر نوع معـين مـن الجـرائم وبـإجراءات تخـالف تلـك الـواردة                  إنشاء محكم  -

انفراد هـذه المحكمـة بمـا خصـصت لـه           . مؤداه. بقانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية   

دون النص صراحة على ذلـك كمـا تخـتص بمحاكمـة الفـاعلين والـشركاء مـن غيـر                    

  . بالجرائم المعروضة عليهاالوزراء ونظر الجرائم المرتبطة ارتباطاً ال يقبل التجزئة 

  )١٦٣ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٢/١٢/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٣٨/١٩٩٧الطعن (

 محاكمة الحدث في غير عالنية ليست ضمن الحـاالت الـواردة علـى سـبيل الحـصر فـي                    -٥٨

 بـشأن حـاالت وإجـراءات الطعـن بـالتمييز           ١٩٧٢ لـسنة    ٤٠المادة العاشرة من القانون     

  . لمحكمة التمييز تمييز الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهموالتي تبيح 

  )١٦٤ القسم الرابع المجلد السابع ص٤/٥/١٩٩٨ جزائي جلسة ٣١٧/١٩٩٧الطعن (

  . أما الحكم فيصدر بجلسة علنية. وجوب تمامها بجلسة سرية.  محاكمة الحدث-٥٩

  . صحة اإلجراءات التي تمت. أثر ذلك. ة ثبوت أن الحكم المطعون فيه واالبتدائي قد صدرا بجلسة علني-
  )١٦٥ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٩/٦/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣/١٩٩٩الطعن (

 للقـانون    إجراءات لجان التحقيق مـع الـوزراء وغيـرهم مـن الفـاعلين والـشركاء وفقـاً                 -٦٠

 أمـام المحكمـة المختـصة بعـد       : كيفية الـتظلم منهـا    .  في شأن محكمة الوزراء    ٨٨/١٩٩٥

ولهـا الفـصل إمـا بـالرفض أو اإللغـاء أو            . مضي ثالثة أشهر من تاريخ صدور القـرار       
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جواز إعادة التظلم أمامها بعـد سـتة أشـهر مـن الفـصل فـي                . التعديل مع تقرير ضمانات   

  . التظلم

قـرارات والئيـة بمـا لهـا مـن سـلطة            . ماهيتهـا . القرارات الصادرة من محكمة الـتظلم      -

أنهـا ال   . علـة ذلـك   .  صادراً منها بموجـب سـلطتها القـضائية        عدم اعتبارها حكماً  . والئية

تفصل في خصومة قائمة إذا ال وجـود لخـصومة أثنـاء التحقيقـات كمـا ال تـستنفد بهـا                     

المحكمة واليتها إذ يجوز لها نظر التظلم الجديد بعد سـتة أشـهر مـن الفـصل فـي الـتظلم                     

أو تُعـدل فيـه وهـو مـا يتعـارض           كما أجاز القانون لسلطة التحقيق أن تَعدل عنـه          . األول

  .عدم جواز الطعن فيه بالتمييز.أثر ذلك. مع الحجية المقررة لألحكام وحدها

  )١٦٦ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٢/٥/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٦٦/٢٠٠٠الطعن (

مثـال بـشأن جـواز الطعـن        . شـرطه . والية المحاكم الجزائية بالفصل في الدعوى المدنيـة        -٦١

 بالحق المدني على الحكم الصادر في الـدعوى المدنيـة عنـد القـضاء بـالبراءة                 من المدعي 

  . لعدم ثبوت التهمة

  )١٦٩ القسم الرابع المجلد السابع ص٤/٥/١٩٩٩ جزائي جلسة ١٥٤/١٩٩٧الطعن (

خـضوعها فـي سـير المحاكمـة واألحكـام          .  الدعوى المدنية التابعـة للـدعوى الجزائيـة        -٦٢

راءات والمواعيد للقواعد التي تجـري علـى الطعـون الجزائيـة            والطعن فيها من حيث اإلج    

  . مثال. دون قانون المرافعات المدنية والتجارية إال لسد نقص

  )١٧١ القسم الرابع المجلد السابع ص٤/٥/١٩٩٩ جزائي جلسة ٤٠٦/١٩٩٨الطعن (

. محاكمـة إجـراءات سـابقة علـى ال      .  النعي بعدم إجراء تحريات أو سؤال المتهم في التحقيق         -٦٣

  . ال يصح أن تكون سبباً للنعي على الحكم

  )١٧٣ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٢/٢/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٦٦/١٩٩٦الطعن (

  . مثال. ال يصح سبباً للطعن على الحكم. تعييب التحقيق السابق على المحاكمة -٦٤

  )١٧٣ص القسم الرابع المجلد السابع ٩/٣/١٩٩٨ جزائي جلسة ٢٥١/١٩٩٧الطعن (

 إثارة أمر بطالن إجراءات المحاكمـة أمـام محكمـة أول درجـة ألول مـرة أمـام محكمـة                     -٦٥

  .غير جائز. التمييز

  )١٧٣ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٩/٦/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣/١٩٩٩الطعن (

التزام محكمة االستئناف بسماع الـشهود الـذين يتمـسك المـتهم أو المـدافع عنـه بـسماع                    -٦٦
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أن يـصر علـى طلبـه أمـام محكمـة االسـتئناف             : شرطه. م أمام محكمة أول درجة    أقواله

  .مثال. وأال يتنازل عنه صراحة أو ضمناً وأن يكون سماعهم ممكناً

  )٢٦٠ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٢٨/٥/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٢٦١/٢٠٠١الطعن (

ر الحـصول علـى صـورة رسـمية         عـدم تيـس   . إفادة جهة التنفيذ الجنائي بفقد مسودة الحكم       -٦٧

قبـول الطعـن شـكالً وإعـادة        : الزمـه . منه واستيفاء جميع اإلجراءات المقـررة للطعـن       

  .المحاكمة االستئنافية بالنسبة لما قُضى به

  )٢٦١ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٢٠/٨/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٥٠٨/٢٠٠١الطعن (

 المحكمـة محاميـاً آخـر ترافـع فـي           عدم حضور المحامي الموكـل عـن المـتهم ونـدب           -٦٨

مادام المتهم لـم يبـد اعتراضـاً علـى هـذا اإلجـراء ولـم                . ال إخالل بحق الدفاع   . الدعوى

النعـي فـي هـذا      . يتمسك أمام المحكمة بتأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميـه الموكـل           

 .ال محل له. الخصوص

  )٢٦١ الثاني عشر ص القسم الخامس المجلد٤/٣/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٢١٣/٢٠٠١الطعن (

 .الصحة. األصل في اإلجراءات -٦٩

غيـر جـائز إال عـن طريـق     . االدعاء بما يخالف ما اثبت في محـضر الجلـسة أو الحكـم             -

 .مثال. غير مقبول. النعي في هذا الخصوص. الطعن بالتزوير

  )٢٦١ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص١٦/٩/٢٠٠٣ جزائي جلسة ١٦/٢٠٠٢الطعن (

نظـر القاضـي    .  أن تنظر المعارضة أمام المحكمة التـي أصـدرت الحكـم الغيـابي             وجوب -٧٠

غيـر  . النعـي عليـه فـي هـذا الـشأن         . جـائز . الذي أصدر الحكم الغيابي للمعارضة فيه     

 .سديد

  )٢٦٢ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٦/١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٢٣٧/٢٠٠٢الطعن (

عـدم حرمانـه مـن إبـداء دفاعـه          : أثره. ابي االبتدائي قبول معارضة الطاعن في الحكم الغي      -٧١

 .غير منتج. النعي في هذا الخصوص. وعدم المساس بحق له

  )٢٦٢ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٦/١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٢٣٧/٢٠٠٢الطعن (

. نظر محكمة أول درجة معارضـة الطـاعن فـي الحكـم الغيـابي الـصادر منهـا ضـده                    -٧٢

علـة  . ال سـند لـه    .  النعي بعدم صالحية الهيئـة التـي أصـدرت الحكـم           .مصدره القانون 

 .وأساس ذلك

  )٢٦٢ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٢٧/١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٤٤٥/٢٠٠٣الطعن (
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عدم معاودة الطاعن طلب سماع شهود نفـي أو إجـراء تحقيـق أمـام المحكمـة االسـتئنافية                    -٧٣

محكمـة االسـتئناف تقـضي      : علـة ذلـك   .  عنه يعد تنازالً . أو يتمسك به في طلباته الختامية     

. في األصل على مقتضى األوراق وال تـسمع مـن الـشهود إال مـا تـرى لزومـاً سـماعه                    

 .عدم سماعها شهود النفي يفيد أنها لم تر بها حاجة إلى سماعهم: مؤداه

  )٢٦٣ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٥/٤/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٢٣٣/٢٠٠٤الطعن (

وارد علـى   . نعي الطاعن قعود محكمة االستئناف عن إجراء تحقيق فـي تنازلـه عـن طلبـه                -٧٤

 .مثال. غير محل

  )٢٦٣ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٢٨/٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٤٤/٢٠٠٥الطعن (

. أن يكـون االعتـراف صـدر أمامهـا        : شـرطه . التزام المحكمة بمناقشة المتهم في اعترافه      -٧٥

 .اإلجراءات الجزائية ق ١٥٦م

  )٢٦٣ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص١٢/٧/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٧/٢٠٠٥الطعن (

 .ما هيته. الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه -٧٦

إبداء الدفاع عن الطاعن طلب إجـراء تحقيـق شـامل واسـتدعاء شـهود لـسماع أقـوالهم                    -

 .علة ذلك. ال إخالل بحق الدفاع. التفاتها عنه. وتفويض الرأي للمحكمة فيه

  )٢٦٤ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٢٢/١١/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٤٢١/٢٠٠٣الطعن (

إطالع المحكمة على الدعاوى التي طلب الطاعن ضـمها وإثبـات فحواهـا وماصـدر فيهـا                  -٧٧

 .غير صحيح. النعي عليها في هذا الشأن. من أحكام

  )٢٦٤ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٢٢/١١/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٤٢١/٢٠٠٣الطعن (

األصل أن المحاكمة الجزائية يجب أن تبنى على التحقيـق الـشفوي الـذي تجريـه المحكمـة                   -٧٨

االفتئات على ذلك غيـر جـائز إال بتنـازل الخـصوم صـراحة أو               . في الجلسة مادام ممكناً   

ـ    . مخالفة ذلك . ضمناً ال يغيـر منـه أن      . دفاع يوجـب تمييـز الحكـم      قصور وإخالل بحق ال

محكمة االستئناف تحكم علـى مقتـضى األوراق ومـا تـسمعه مـن الخـصوم وال تجـري                   

تحقيقاً في الجلسة إذ أنها مقيدة بوجوب مراعـاة مقتـضيات حـق الـدفاع ومباشـرة إجـراء           

 .أساس ذلك. من إجراءات التحقيق أو سماع الشهود الذين يطلبهم المتهم

  )٢٦٤ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٢١/٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٣٢٠/٢٠٠٤الطعن (

ال . األحكام في المواد الجزائية ال تقوم إال على التحقيقات التـي تجريهـا المحكمـة بالجلـسة                 -٧٩
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 .علة ذلك. يمنعها ذلك من االعتماد على عناصر اإلثبات الواردة بالتحقيقات االبتدائية

  )٢٦٥سم الخامس المجلد الثاني عشر ص الق٢١/٣/٢٠٠٦ئي جلسة  جزا٣٦٦/٢٠٠٥الطعن (

رفعهـا أمـام    : االسـتثناء . األصل في الدعاوى المدنية أنهـا ترفـع إلـى المحـاكم المدنيـة              -٨٠

. المحاكم الجزائية متى أصاب المدعي بالحقوق المدنيـة ضـرر بـسبب الـدعوى الجزائيـة               

تعلـق ذلـك االختـصاص بالنظـام        . يـة  قانون اإلجراءات والمحاكمـات الجزائ     ١١١المادة  

 .العام لتعلقه بالوالية

  )٢٦٥سم الخامس المجلد الثاني عشر ص الق٢٩/٧/٢٠٠٦ جزائي جلسة ١/٢٠٠٦الطعن (

يكون فـي إجـراءات المحاكمـة دون اإلجـراءات الـسابقة            .  االستعانة بمترجم عند االقتضاء    -٨١

 . إجراءات ومحاكمات جزائية١٧٠المادة . عليها

  )٢٦٦ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٢٥/١٠/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٤٢/٢٠٠٥ الطعن(

باعتبـار أنـه مـن      . موضـوعي . تقدير أن المتهم غير ملم باللغة العربية واحتياجه لمتـرجم          -٨٢

 .مسائل الواقع في الدعوى

به إثبات وكيل النيابة بالتحقيقات وعند استجوابه للطـاعن إلمامـه باللغـة العربيـة واسـتجوا                -

متـرجم ودون طلـب ذلـك أمـام         غيـر   محاكمته أمام أول درجـة ب     . بغير االستعانة بمترجم  

 .النعي عليه في هذا الشأن في غير محله. محكمة الموضوع بدرجتيها

  )٢٦٦ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص١٨/٥/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٦١٠/٢٠٠٢الطعن (

 الجزائيـة علـى الـزوج الزانـي والتنـازل           حق الزوج المجني عليه في منع إقامة الـدعوى         -٨٣

الذي من مقتضاه وقف سير إجراءات المحاكمة بعـد رفـع الـدعوى ووقـف تنفيـذ الحكـم                   

تحقق أٍي من ذلك يمنـع مـن محاكمـة الـزوج الجـاني عـن جريمـة المواقعـة                    . النهائي

  .أساس ذلك.  ق جزاء١٩٤بالرضاء المنصوص عليها في المادة 

  )٢٦٧ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص١٥/٧/٢٠٠٦لسة  جزائي ج٧٥٦/٢٠٠٥الطعن (

للخصم في الدعوى جنائية أو مدنية الحق في الرجـوع إلـى المحكمـة التـي فاتهـا الفـصل                     -٨٤

 .في طلباته الموضوعية كلها أو بعضها للفصل فيما أغفلته

  )٢٦٩ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٣/١٢/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٥٨٤/٢٠٠١الطعن (

. األصل اقتصارها علـى نظـر مـا يطـرح أمامهـا مـن جـرائم               .  والية المحكمة الجزائية   -٨٥

أالّ . شـرط ذلـك  . اختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشـئة عـن تلـك الجـرائم      . االستثناء
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عـدم صـحة رفعهـا      . مـؤدى ذلـك   . تنظر الدعوى المدنية إال بالتبعية للـدعوى الجزائيـة        

ال واليـة   . أثـره . كون الفعل غيـر معاقـب عليـه قانونـاً         . زائيةاستقالالً أمام المحكمة الج   

 .للمحكمة الجزائية بالنسبة للدعوى ويجب عليها القضاء بعدم اختصاصها

ارتبـاط الـدعويين    : مبنـاه . اختصاص المحكمة الجزائية بنظـر الـدعوى المدنيـة التابعـة           -

 .الجزائية والمدنية ووحدة السبب الذي تقوم عليه كل منهما

  )٢٦٩ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٣٠/١١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ١١٢/٢٠٠٤عن الط(

األصل في نظام التقاضي أنه متى صـدر الحكـم خرجـت الـدعوى مـن حـوزة المحكمـة                     -٨٦

 .الستنفاد واليتها وامتنع عليها العودة لنظرها من جديد

العـدول عـن بعـض      : ءاالسـتثنا . نهائية ال سبيل إلى الطعـن فيهـا       . أحكام محكمة التمييز   -

أن يكون الحكم أو القرار قـد قـام علـى عـدم اسـتيفاء               : شرط العدول : أحكامها أو قراراتها  

مراعـاة لمقتـضيات العدالـة وأال يـضار         : علـة ذلـك   . إجراءات الطعن المقـررة قانونـاً     

أن تكـون اإلجـراءات وإن كانـت قـد          : شـرط ذلـك   . الطاعن بسبب ال دخل إلرادته فيـه      

ها لم تعرض كاملة علـى المحكمـة عنـد نظرهـا الطعـن بـسبب ال دخـل                   استوفيت إال أن  

مثال لحكم صادر من محكمة التمييز بالعدول عـن قـرار صـادر منهـا               . إلرادة الطاعن فيه  

في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن شكالً لعدم إيداع مـذكرة بأسـباب الطعـن بعـد تقـديم                   

لطعن في الميعـاد لكنهـا لـم تعـرض علـى            إدارة الكتاب مذكرة تفيد إيداع الطاعن أسباب ا       

 .المحكمة وقتها

  )٢٧٠سم الخامس المجلد الثاني عشر ص الق١٢/١٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٣٠٤/٢٠٠٥الطعن (

النعي على تقرير اإلدارة العامـة لألدلـة الجنائيـة قـصوره عـن إجـراء المـضاهاة بـين                     -٨٧

ـ             ي عليـه وعـدم تـدارك       بصمات الطاعن وما تم رفعه من آثار لبصمات في مـسكن المجن

 .ال يصلح سبباً للطعن. تعييب لإلجراءات السابقة على المحاكمة. النيابة العامة لذلك

  )٢٧١سم الخامس المجلد الثاني عشر ص الق١٨/١/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٣٦٤/٢٠٠٣الطعن (

حق المحاكم الجزائية أن تعتمد على التحقيقـات الـسابقة علـى المحاكمـات طالمـا اقتنعـت                   -٨٨

 .أساس وعلة ذلك. ابه

  )٢٧١ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٥/٤/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٢٣٣/٢٠٠٤الطعن (

كفايـة إثبـات حـصولها أمـام المحقـق أو القاضـي             . غير الزم . إثبات صيغة حلف اليمين    -٨٩
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 .مثال. الجزائي قبل أداء الشهادة

ات الـسابقة علـى     مجـرد تعييـب لإلجـراء     . النعي بعدم إثبـات المحقـق صـيغة اليمـين          -

 .ال يصلح سبباً للطعن. المحاكمة

  )٢٧١ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٧/٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٣٧٢/٢٠٠٥الطعن (

لـم  .  إجراءات ومحاكمات جزائية بشأن مواجهة المحكمـة للمـتهم بالتهمـة           ١٥٥ نص المادة    -٩٠

إغفـال محكمـة أول     . النال ترتـب الـبط    . مخالفتـه . يرد إال على سبيل التنظيم واإلرشـاد      

 . ال يترتب عليه البطالن. درجة لبعض إجراءاته

  )٢٧٣ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٤/٣/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٨٩١/٢٠٠١الطعن (

 .العبرة ببطالن اإلجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة االستئنافية -٩١

كمـة طلبـه أجـالً لالسـتعداد ثـم          ندب المحكمة محامياً للدفاع عـن الطـاعن وإجابـة المح           -

 .صحة إجراءات المحاكمة: مؤداه. ترافعه شفاهة وتقديم مذكرة بدفاعه ودفوعه

  )٢٧٣ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص١/٤/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٦٤٠/٢٠٠١الطعن (

وجـوب االسـتعانة    . مـؤدى ذلـك   . القاعدة الدستورية أن المتهم برئ حتـى تثبـت إدانتـه           -٩٢

.  وجـوب أن تكـون معاونـة المحـامي للمـتهم معاونـة إيجابيـة               .لكل متهم بجناية   بمحاٍم

وقوف ذلك عند حد الدفاع الشكلي المبتور الذي ال يحقـق الغـرض مـن تقريـر حـضوره                   

 .بطالن في اإلجراءات يؤثر في الحكم بما يوجب تمييزه. أثره. مع المتهم

  )٢٧٣س المجلد الثاني عشر ص القسم الخام٢/١١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٥٤/٢٠٠٣الطعن (

النعي ألول مرة أمـام محكمـة التمييـز بـبطالن إجـراءات المحاكمـة أمـام محكمـة أول                     -٩٣

 .غير جائز. درجة

  )٢٧٣ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص١/٢/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٢٨٥/٢٠٠٤الطعن (

اءات المحاكمـة   إجـراء جـوهري مـن إجـر       . إطالع المحكمة بنفسها على األوراق المزورة      -٩٤

مخالفـة  . في جريمة التزوير يقتضيه واجبها في تمحـيص الـدليل األساسـي فـي الـدعوى               

 .يعيب تلك اإلجراءات ويبطل الحكم ويوجب تمييزه. ذلك

  )٢٧٤ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٢٠/٩/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٢٠٢/٢٠٠٤الطعن (

الع علـى المـستندات محـل التزويـر فـي           إغفال المحكمة في أي من درجتي التقاضي االط        -٩٥

أنـه إجـراء جـوهري يقتـضيه        : علـة ذلـك   . يعيب إجـراءات المحاكمـة    . حضور المتهم 



 جراءات ومحاكمات جزائيةإ

- ٣٣٨ -  

. أثـره . واجبها في تمحيص الدليل األساسي في الـدعوى وعرضـه علـى بـساط البحـث               

 .بطالن الحكم

  )٢٧٤سم الخامس المجلد الثاني عشر ص الق٢٠/١٢/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٣٤/٢٠٠٥الطعن (

عـدم إثـارة الطـاعن      . بما يتم منها أمام المحكمـة االسـتئنافية       . العبرة في بطالن اإلجراءات    -٩٦

 .غير مقبول. نعيه بذلك أمام التمييز. شيئاً بشأنه أمام أول درجة

  )٢٧٥ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٣١/١/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٥٨٩/٢٠٠٤الطعن (

ل من يدافع عنه وعلـى المحكمـة أن تنـدب مـن المحـامين               للمتهم في جناية الحق في توكي      -٩٧

 قـانون اإلجـراءات والمحاكمـات       ١٢٠المـادة   . القيام بهذه المهمة إذا لم يوكل المتهم أحـداً        

 . من القانون ذاته١٤٦البطالن المادة : مخالفة ذلك. من النظام العام. الجزائية

لتوكيـل محـام للـدفاع عنـه دون         عدم استجابة المحكمة لطلب المتهم بتأجيل نظر الـدعوى           -

 .استطالته للحكم الصادر في الدعوى. يبطل إجراءات المحاكمة. إبداء سبب منها

  )٢٧٥ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٣٠/٥/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٦٦٩/٢٠٠٥الطعن (

فـة  الدفع ببطالن اإلجراءات إباّن نظر التظلم من قرار النيابـة العامـة بحفـظ التحقيـق بغر                 -٩٨

. غيـر صـحيح   . المشورة استناداً لعدم ندب محكمة الجنايات محامياً للـدفاع عـن الطـاعن            

اختالفه عن القيد المنصوص عليه آبان نظر موضـوع الـدعوى حيـث يـشترط               : سبب ذلك 

 .حضور المحامي مع المتهم

  )٢٧٦ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٣/١٠/٢٠٠٦ جزائي جلسة ١٦٤/٢٠٠٥الطعن (

  

  -):تقرير االتهام(تهام االفة  صحي-٢

يل بيـان لتفـص   .  بتقريـر االتهـام مطلقـة       تحديد الحكم للعطية بمبلغ محدد رغـم ورودهـا         -١

  .فال يلزم معه لفت نظر الدفاع. التهمة وليس تغييراً لكيانها

  )٢٤٢ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٩/٣/١٩٩٠ جزائي جلسة ١٩/١٩٩٠الطعن (

 في نهاية التحقيقات بإحالـة القـضية إلـى المستـشار رئـيس المحكمـة                توقيع المحامي العام   -٢

خلو تقرير االتهـام مـن توقيـع المحـامي العـام أو           . الكلية بتقرير االتهام وقائمة أدلة الثبوت     

" روجـع "غيره من أعضاء النيابة وإن حمل في ثنايـاه توقيعـاً غيـر مقـروء أسـفل كلمـة                    
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 الحكم المطعـون فيـه إلـى خلـو صـحيفة االتهـام       انتهاء. ودون بيان اسم صاحبه أو صفته 

  .ال عيب. من توقيع اآلمر برفع الدعوى

  )٥٨٠ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢/١١/١٩٩٩ جزائي جلسة ١١٧/١٩٩٩الطعن (

العبـرة بحقيقـة    . ال عبـرة بـه    . الخطأ المادي الواقع بتقرير االتهام وما نقل عنه في الحكـم           -٣

  .ال يقبل.  في هذا الصددالنعي على الحكم. الواقع

  )٤٢٧ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٩/٦/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣٨١/١٩٩٨الطعن (

لـزوم  . أثـر ذلـك   . تقرير االتهام ورقة رسـمية مـن أوراق اإلجـراءات فـي الخـصومة              -٤

خلوهـا مـن التوقيـع ال يـؤدي         . علة ذلك وأثـره   . توقيعها من صاحب الصفة في إصدارها     

بطالنـه  . أثـره . مخالفـة الحكـم لـذلك     .  بل إلى انعدام اتصال المحكمة بها      إلى بطالنها فقط  

ليس لمحكمـة االسـتئناف فـي هـذه الحالـة           . وما بني عليه بطالناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام       

اقتـصار حكمهـا علـى القـضاء بـبطالن الحكـم            . التصدي لموضوع الدعوى والفصل فيه    

  . توافر شروط قبولهاالمستأنف وعدم قبول الدعوى إلى حيث 

  )٤٢٧ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٩/٦/١٩٩٩ جزائي جلسة ١١٧/١٩٩٩الطعن (

  .ورقة رسمية من أوراق اإلجراءات في الخصومة. تقرير االتهام -٥

فـال يجـوز دحـض مـا أثُبـت          . األصل أن اإلجراءات قد روعيت في أثناء نظر الـدعوى          -

  .أساس ذلك. الطعن بالتزويربمحضر الجلسة أو بالحكم إال عن طريق 

رفض المحكمة الدفع ببطالن تقرير االتهـام لعـدم توقيعـه مـن عـضو النيابـة المخـتص                    -

تأسيساً على أنه موقع من المحامي العـام وبـإقرار سـكرتير جلـسة محكمـة الجنايـات أن                   

ملف القضية ورد إليه بحالته متضمناً تقريـر االتهـام موقعـاً عليـه مـن المحـامي العـام                    

. النعـي فـي هـذا الـصدد       . صـحيح . م إثبات عكس ذلك عن طريق الطعن بـالتزوير        وعد

  .غير مقبول

  )٦٧٩ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٨/١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٢٠٠/٢٠٠١الطعن (

لهـا  . محكمة الموضوع غير مقيدة بوصـف النيابـة العامـة للفعـل المـسند إلـى المـتهم                  -٦

أال : شـرط ذلـك   . صافها دون حاجة للفـت نظـر الـدفاع        تمحيص الواقعة بجميع كيوفها وأو    

  . تغير الواقعة المادية المبينة بتقرير االتهام

 انتهاء الحكم إلى أن المتهم شريك في جريمة االسـتيالء علـى المـال العـام ولـيس فـاعالً                    -



 جراءات ومحاكمات جزائيةإ

- ٣٤٠ -  

  .ال يعد تغييراً لوصف التهمة. أصلياً كما ورد بتقرير االتهام

  )٦٨٠ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٢٩/٣/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٤١٦/٢٠٠٤الطعن (

نعي الطاعن بعدم قبول الدعوى الجزائية لخلو تقريـر االتهـام مـن توقيـع منـسوب ألحـد                    -٧

   .غير صحيح مادام الثابت أنه مذيل بتوقيع المحامي العام. أعضاء النيابة العامة

  )٦٨٠لد الثاني عشر ص القسم الخامس المج٣١/١/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٥٨٩/٢٠٠٤الطعن (

الزم ذلـك أنـه     . المحاكم تفصل في الدعاوى التي ترفع إليها من النيابـة العامـة أو المحقـق               -٨

ال يجوز نظر دعوى لم ترفع إليها إال فـي األحـوال االسـتثنائية المنـصوص عليهـا فـي                    

  . أثر ذلك.  قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية١٢٩المادة 

ال يجـوز إال فـي أحـوال معينـة          . اد أفعال غير التي رفعت بها الـدعوى       تعديل االتهام بإسن   -

  . أثر ذلك.  قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية١٣٤منصوص عليها بالمادة 

إشارة حكم أول درجة بديباجته أن الـتهم الموجهـة للمطعـون ضـده هـي تهمتـي حيـازة                     -

 والتعـاطي وقـضاؤه     –لـدعوى    التي لم ترفـع بهـا ا       –وإحراز مواد مخدرة بقصد االتجار      

بالبراءة عن تهمة االتجار واإلدانـة بالنـسبة للتهمـة الثانيـة وقـضاء محكمـة االسـتئناف                  

بطـالن  . بإدانة المطعون ضده عن التهمتين لالرتباط بنـاءاً علـى اسـتئناف النيابـة العامـة               

ـ                   ضى بـه   يوجب تمييز الحكم المطعون فيه تمييزاً جزئياً بإلغاء ما قـضى بـه وتأييـد مـا ق

  .  مثال. الحكم المستأنف عليه من عقوبات عن تهمة التعاطي

  ) الجزء األول٣٥ مجلة القضاء والقانون السنة ٦/٢/٢٠٠٧جزائي جلسة  ٣٠١/٢٠٠٦الطعن (

 مـن قـانون     ١٣٠المـادة   . غيـر الزم  . سم وتوقيع عضو النيابة العامة بتقرير االتهـام       أ بيان   -٩

  .غير سديد. لنعي بذلكا. اإلجراءات والمحاكمات الجزائية

  ) الجزء الثالث٣٥ مجلة القضاء والقانون السنة ٢٧/٨/٢٠٠٧جزائي جلسة  ٩٩/٢٠٠٧الطعن (

 في ترتيب اسم المـتهم بـين المتهمـين فـي الـدعوى بديباجـة الحكـم                   الخطأ المادي البحت   -١٠

مـن  أن تكون المحكمـة علـى بينـة         . شرط ذلك . غير مؤثر . خالفاً لما جاء بصحيفة االتهام    

االسم الصحيح لكل متهم ومن االتهام المـسند إليـه وأدلـة الثبـوت قبلـه ومـا قـام عليـه                      

  .مثال. دفاعه

  ) الجزء الثالث٤١ مجلة القضاء والقانون السنة ٧/١٠/٢٠١٣جزائي جلسة  ٥٨٢/٢٠١٢الطعن (
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  -:وصف التهمة -٣

  : عدم تقيد المحكمة بوصف النيابة:أ 

مادامـت الواقعـة    . ي تسبغه النيابة على الفعل المـسند للمـتهم        المحكمة ال تتقيد بالوصف الذ     -١

المادية المبينة بتقرير االتهام هي بذاتها الواقعـة التـي اتخـذتها المحكمـة أساسـاً للوصـف                  

ال . غير الزم تنبيه المتهم أو المـدافع عنـه إلـى ذلـك التعـديل              . الجديد الذي دين به المتهم    

  .إخالل بحق الدفاع

  )٤٦٠ س ص٧ مج ٦/٢/١٩٧٨جزائي جلسة  ٦٤/١٩٧٧الطعن (

  )٤٦٠ س ص٧مج  ٢٨/١١/١٩٧٧ جزائي جلسة ١٢٢/١٩٧٧والطعن (

  )٧٠٨ المجلد الرابع ص القسم الثاني٢٦/٢/١٩٩٠ جزائي جلسة ٣٤٥/١٩٨٩والطعن (

  )٧٩٩ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٠/١١/١٩٩٥ جزائي جلسة ١٧٢/١٩٩٥والطعن (

  )٨٠٠ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٨/١١/١٩٩٦ جزائي جلسة ٩٣/١٩٩٢والطعن (

  )٧٥٧صالرابع عشر المجلد الخامس  القسم ٣١/١/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٣٧٨/٢٠٠٥والطعن (

  )٧٥٧صعشر المجلد الرابع الخامس  القسم ٧/١١/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٤٢٨/٢٠٠٤والطعن (

لـو كـان    مـن سـلطة محكمـة الموضـوع و        . تمحيص الواقعة بجميع كيوفهـا وأوصـافها       -٢

  . عدم تغيير الواقعة المرفوعة بها الدعوى. شرط ذلك. الوصف الصحيح هو األشد

تقديم النيابة العامة للطاعن بوصف الشروع فـي الخطـف واعتبـار محكمـة أول درجـة أن                   -

اسـتئناف النيابـة العامـة للخطـأ فـي تطبيـق            . الواقعة تشكل جريمة حجز بدون وجه حق      

طعون فيه أي تعديل في الواقعـة التـي رفعـت بهـا الـدعوى               عدم إجراء الحكم الم   . القانون

النعـي  . علـة ذلـك  . واألخذ بوصف التهمة التي رفعت بها ال يقتـضي لفـت نظـر الـدفاع          

 .غير مقبول. باإلخالل بحق الدفاع

  )٦٠٤ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٩/١/١٩٩٨ جزائي جلسة ٢٥١/١٩٩٧الطعن (

أن لهـا أن تعطـي      . مفـاده . متها على محكمـة االسـتئناف     االستئناف يعيد طرح الدعوى بر     -٣

الوقائع التي سبق طرحها على محكمة أول درجـة وصـفها الـصحيح دون التقيـد بوصـف                  

  . شرط ذلك. النيابة العامة لها

تقديم النيابة العامة للمتهم بتهمة القتل العمل وتعـديل محكمـة أول درجـة الوصـف بجعلـه                   -

نظـر المحكمـة االسـتئنافية للـدعوى بنـاًء علـى            . سـاس قتل خطأ وإدانته على هـذا األ      
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استئناف النيابة وتعديلها للوصف بجعله ضرب أفضى إلـى مـوت وبغيـر أن تـضيف ثمـة                  

لفـت نظـر المـتهم إلـى هـذا       . أفعال مادية للواقعة التي اتخذتها أساسـاً للوصـف الجديـد          

  . غير الزم وال إخالل بحق الدفاع. التعديل

  )٦٠٦ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٣/٤/١٩٩٨ي جلسة  جزائ١٧٩/١٩٩٧الطعن (

  )٧٥٥ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١٩/١٠/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٦٠٣/٢٠٠٣والطعن (

  . شرطه.  تغيير المحكمة لوصف التهمة-٤

  )٦٠٦ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٧/٤/١٩٩٨ جزائي جلسة ٣١٣/١٩٩٧الطعن (

له وصف تهمة الخطف من خطـف بـالقوة إلـى خطـف مجـرد مـن       بيان الحكم أساس تعدي  -٥

هذا الظرف مع إحالته في شأن بيان واقعة الدعوى وأدلـة ثبوتهـا وفـي الـرد علـى أوجـه           

  .ال عيب. دفاع الطاعن إلى الحكم االبتدائي

  )٦٠٦ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٠/٤/١٩٩٨ جزائي جلسة ٣٥٦/١٩٩٩الطعن (

افية أن تمحص الواقعة المطروحـة أمامهـا بجميـع كيوفهـا وأوصـافها              حق المحكمة االستئن   -٦

. علـة ذلـك   . وأن تطبق عليها القانون غير مقيدة بالوصف الذي تسبغه النيابـة علـى الفعـل              

أن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه منـع المحكمـة مـن تعديلـه متـى رأت                    

ال يترتب علـى ذلـك إسـاءة مركـز المـتهم            أ. حد ذلك . أن ترد الواقعة إلى الوصف السليم     

  .إذا كان هو المستأنف وحده

تعديل المحكمة التهمة باستبعاد الظـرف المـشدد للعقوبـة دون أن يتـضمن التعـديل إسـناد                   -

توقيعهـا عقوبـة    . ال يقتضي لفـت نظـر الـدفاع       . واقعة مادية جديدة أو إضافة عنصر جديد      

ـ         خطـأ فـي    . ة لـم يـشملها اسـتئناف النيابـة        أشد من التي أوقعها الحكم المستأنف عن تهم

  .مثال. يوجب تمييزه. القانون

  )٧٥٤ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٤/٣/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٢١٣/٢٠٠١الطعن (

لهـا  . محكمة الموضوع غير مقيدة بوصـف النيابـة العامـة للفعـل المـسند إلـى المـتهم                  -٧

  نـصوص القـانون عليهـا تطبيقـاً        تمحيص الواقعة بجميـع كيوفهـا وأوصـافها وتطبيـق         

مثال لتعديل محكمة الموضوع لوصف التهمة مـن جريمـة االمتنـاع عمـداً عـن                . صحيحاً

 جـزاء إلـى جريمـة القتـل         ١٦٦رعاية المجني عليه وأفضى ذلك لوفاته المؤثمـة بالمـادة           

  . من ذات القانون١٥٧، ١٥٤الخطأ المؤثمة بالمادتين 

  )٧٥٦سم الخامس المجلد الرابع عشر ص الق١٨/١/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٤٤/٢٠٠٣الطعن (
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ال يعيـب   . تعديل محكمة أول درجة وصف التهمـة دون تنبيـه الطـاعن أو المـدافع عنـه                 -٨

الحكم االستئنافي مادام الثابت باألوراق علم الطاعن به وترافع المـدافع عنـه أمـام محكمـة                 

  .ال محل له.  الدفاعالنعي عليه بالبطالن واإلخالل بحق. االستئناف على أساسه

  )٧٥٦ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١/٢/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٨٣/٢٠٠٤الطعن (

 النيابـة العامـة علـى       هبالوصف القانوني الـذي تـسبغ      ال تتقيد    محكمة الموضوع األصل أن    -٩

هذا الوصف ليس نهائيـاً بطبيعتـه ولـيس مـن شـأنه             أن  : علة ذلك . الفعل المسند إلى المتهم   

 بتنبيـه المـتهم   عـدم التزامهـا     .  إلى الوصف القانوني الـصحيح      يمنع المحكمة من تعديله    أن

 علـى اسـتبعاد أحـد عناصـر         اقتـصار التعـديل   . أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعـديل        

 أو إضـافة     جديـدة  يتـضمن إسـناد واقعـة ماديـة       دون أن   الجريمة التي رفعت بها الدعوى      

مثال بـشأن تعـديل االتهـام مـن         . ال إخالل بحق الدفاع   . ى األول عناصر تختلف عن الواقعة   

  . محسوسنحو قتل إلى جنحة ضرب على شروع في

  ) الجزء الثاني٣٧ مجلة القضاء والقانون السنة ٧/٤/٢٠٠٩جزائي جلسة  ٣٨٤/٢٠٠٨الطعن (

  

  :عدم جواز تعديل الوصف على أساس وقائع لم ترفع بها الدعوى: ب

يمتنـع عليهـا تعـديل      . الدعوى مـن واقـع تقريـر االسـتئناف        بمحكمة ثاني درجة تتصل      -١

ـ     . ي دفعت بها الـدعوى    التهمة وإقامتها على أساس من الوقائع غير الت        ها ولـم يـسبق عرض

  .على محكمة الدرجة األولى

  )٤٦٠ س ص٧ مج ٢٧/٢/١٩٧٨ جزائي جلسة ٢٥/١٩٧٧الطعن (

  )٧٩٨لث المجلد الرابع صالقسم الثا ١٣/٧/١٩٩٢ جلسة  أمن دولة جزائي١/١٩٩٢والطعن (

لألخيـرة  . أثـر ذلـك   . االستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها علـى محكمـة ثـاني درجـة               -٢

 جديـدة أو تـشدد      أالّ توجـه أفعـاالً    . شـرط ذلـك   . إعطاء الوقائع وصفها لقانوني الصحيح    

تغييـر الوصـف القـانوني دون تغييـر فـي           . العقوبة متى كان المتهم هو المستأنف وحـده       

عـدم التـزام المحكمـة    . أثـره . ة التي كانت مطروحة بالجلسة ودارت عليها المرافعـة        الواقع

.  هـي لـم تفعـل      أنبلفت نظر المتهم إلى هذا التعديل وال تعتبر قد أخلت بحقه فـي الـدفاع                

  .مثال بشأن استبعاد عنصر اإلكراه من جريمة السرقة

  )٧٩٩لد الرابع ص القسم الثالث المج١٣/٧/١٩٩٢ جزائي جلسة ٢٩٥/١٩٩٤الطعن (

  )٨٠٠ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢١/١٠/١٩٩٦ جزائي جلسة ٣٢٩/١٩٩٥والطعن (
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عـدم تقيـدها   . مفـاد ذلـك  . االستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة ثـاني درجـة        -٣

اقتصار الحكم علـى إدمـاج تهمتـين فـي وصـف واحـد واسـتبعاد                . بوصف النيابة العامة  

  .خالل بحق الدفاعال إ. الظرف المشدد

  )٦٠٤ صالثامن المجلد الرابع القسم ١/١٢/١٩٩٧ جزائي جلسة ٢٠/١٩٩٧الطعن (

محكمة االستئناف تتقيد بما جاء بتقرير االستئناف وبالوقـائع التـي طرحـت علـى محكمـة                  -٤

أول درجة وليس لها أن تعدل التهمة المسندة إلى المتهم لما فـي ذلـك فـي حرمـان المـتهم                     

  . تعلق ذلك بالنظام العام. درجات التقاضيمن درجة من 

  . مثال. مناطه. انتفاء حق محكمة الموضوع في تعديل وصف التهمة -

  )٦٠٥ صالثامن المجلد الرابع القسم ٢٦/١/١٩٩٨ جزائي جلسة ٥٢/١٩٩٧الطعن (

لهـا  .  محكمة الموضوع غير مقيدة بوصـف النيابـة العامـة للفعـل المـسند إلـى المـتهم                  -٥

أال تعاقـب المـتهم عـن واقعـة         . شـرط ذلـك   . ة بجميع كيوفها وأوصـافها    تمحيص الواقع 

  . مادية لم ترد بتقرير االتهام ولو كان لها أساس من التحقيقات

تعديل المحكمة لوصف التهمة استناداً إلى وقائع لـم ترفـع بهـا الـدعوى وإدانـة الطـاعن                    -

  . مثال. يعيب حكمها ويوجب تمييزه. على هذا األساس

  )٦٠٦ صالثامن المجلد الرابع القسم ١٩/١٠/١٩٩٨ جزائي جلسة ٢٦/١٩٩٨الطعن (

  )٦٠٦ صالثامن المجلد الرابع القسم ٣١/١٠/٢٠٠٠ جزائي جلسة ١٣١/٢٠٠٠والطعن (

 لمحكمة أول درجة حال نظرها للـدعوى تعـديل التهمـة بزيـادة بعـض الوقـائع إليهـا أو                     -٦

الحكمـة  . التـي رفعـت عنهـا الـدعوى       تغيير عناصرها أو إسناد وقائع جديدة مرتبطة بتلك         

  .التي توخاها المشرع من ذلك وقيوده

  )٦٠٧ صالثامن المجلد الرابع القسم ٢٩/١٢/١٩٩٨ جزائي جلسة ٤١/١٩٩٨الطعن (

يـدخل  .  التعديل في مواد القانون دون وصف التهمـة أو الواقعـة المرفوعـة بهـا الـدعوى                 -٧

  . مثال. الزمغير . لفت نظر الدفاع. في سلطة محكمة الموضوع

  )٦٠٨ صالثامن المجلد الرابع القسم ٢٨/٦/١٩٩٩ جزائي جلسة ٩١/١٩٩٨الطعن (

. النعي على المحكمة عدم تعديلها وصف تهمة القتل العمد إلى ضـرب أفـضى إلـى مـوت                  -٨

منازعة في الصورة التي اعتنقها الحكم وجدل موضـوعي فـي سـلطة محكمـة الموضـوع                 

   .في استخالص صورة الواقعة
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 جـزاء ونزولـه     ٨٣تعمال الحكم الرخصة المخولة لمحكمة الموضـوع بموجـب المـادة            اس -

. بالعقوبة إلى أدنى حد تسمح به ألشد الجرائم التـي أثبتهـا فـي حـق الطـاعن ودانـه بهـا           

  .ال محل له. النعي في هذا الخصوص

  )٧٥٥ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١٦/١٢/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٤٦٤/٢٠٠٢الطعن (

  :إيراد وصف التهمة: ج

ع التهم المنسوبة إلى المتهم في صحيفة االتهام تحـت وصـف واحـد لتماثلهـا نوعـاً ال                   يجم -١

أن المـشرع لـم يرسـم شـكالً معينـاً           : علة ذلك . يمنع أن تكون كل منها محل تهمة مستقلة       

  .لصياغة وترتيب التهم في صحيفة االتهام

  )٧٩٨قسم الثالث المجلد الرابع ص ال٩/١١/١٩٩٢ جزائي جلسة ٣٦/١٩٩٢الطعن (

  . ال يلزم في القانون إيراد نص التهمة بمحضر الجلسة-٢

للخـصم أن يطلـب     . ال يعيـب الحكـم    . خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخـصم كـامالً          -

االدعاء بمـصادرة حقـه فـي الـدفاع قبـل قفـل بـاب               . صراحة تدوين دفاعه في المحضر    

 .عدم جواز المجادلة به أمام التمييز. رهأث. إغفال ذلك. شرطه. المرافعة

  )٧٩٩ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٧/١١/١٩٩٥ جزائي جلسة ٢٠٥/١٩٩٥الطعن (

  .تعتبر جزءاً منه. صيغة االتهام الواردة بالحكم -٣

كفايـة مـا ورد بوصـف       . غيـر الزم  . تحديد المحررات المزورة والبيـان المـذكور فيهـا         -

 .مثال. التهمة

  )٦٠٦ القسم الرابع المجلد الثامن ص٤/٥/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٨٤/١٩٩٧الطعن (

  :األثر القانوني لوصف التهمة: د

  .الوصف القانوني للواقعة كما رفعت به الدعوى.  المعمول عليه في االختصاص-١

  )٧٩٨ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٩/٥/١٩٩٥ جزائي جلسة ٢٩٥/١٩٩٤الطعن (

هي بوصـف الواقعـة كمـا رفعـت بهـا الـدعوى ال بمـا تـسبغه                   العبرة في جواز الطعن      -٢

  .مثال. المحكمة عليها

  )٨٠٠ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٥/١/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٩٢/١٩٩٥الطعن (
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  )٦٠٨ القسم الرابع المجلد الثامن ص٩/٥/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٣٥٩/١٩٩٩والطعن (

  )٧٥٥امس المجلد الرابع عشر ص القسم الخ٨/٤/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٨٠٢/٢٠٠١والطعن (

  )٧٥٧ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١٩/٤/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٦٠/٢٠٠٤والطعن (

غيـر  . نعي الطاعن على متحلالت مادة الحشيش المخدرة التـي عثـر عليهـا بعينـة بولـه                 -٣

ته عـن   مادام أن وصف التهمة التي دين بها يبقي سليماً لما أثبته الحكـم مـن مـسئولي                . منتج

  .المخدر المضبوط بمالبسه وداخل مسكنه

  )١٦٨ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٢٩/٣/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٣٩٠/٢٠٠٤الطعن (

  -:محضر الجلسة -٤

ال يجـوز االدعـاء   . محضر الجلسة ورقة رسمية لـه حجيـة بمـا دون فيـه علـى الكافـة              -١

  .بمغايرته للحقيقة إال بالطعن بالتزوير

ال تجـرى مـن التحقيـق إال مـا          . ئناف تحكم في األصل على مقتضى األوراق      محكمة االست  -

  . إلجرائه أو الستكمال نقص في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجةترى لزوماً

  )٦٧٥ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٨/٦/١٩٩٣ جزائي جلسة ٧٧/١٩٩٣الطعن (

ال يعيبه خلـو محـضر الجلـسة مـن          . اجته إثبات أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم في ديب        -٢

  .أسماء هؤالء القضاة

ال يجوز إثبات عكس ما جاء بديباجـة الحكـم بعـد سـماع المرافعـة إال بطريـق الطعـن                      -

  .بالتزوير

أصـدرته   الهيئـة التـي سـمعت المرافعـة هـي التـي              أنال يعيب الحكم إن هو تحقق من         -

  . إلى كتاب رئيس المحكمة الكليةاستناداً

  )٦٧٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٣/١٢/١٩٩٣ جزائي جلسة ١١٥/١٩٩٣الطعن (

  .علة ذلك. يبطله.  خلو الحكم من بيان تاريخ إصداره-٣

  .محضر الجلسة يكمل الحكم في سائر بيانات الديباجة عدا التاريخ -

  )٦٧٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٣/١٢/١٩٩٣ جزائي جلسة ١٥٧/١٩٩٣الطعن (

  . اإلجراءات أنها روعيت األصل في-٤

عدم جواز جحد ما أثبت بالحكم من إطـالع المحكمـة علـى أوراق الـدعوى والمداولـة إال                    -
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  . بالطعن بالتزوير

  )٦٧٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٧/١١/١٩٩٥ جزائي جلسة ٢٠٥/١٩٩٥الطعن (

  . ال يلزم في القانون إيراد نص التهمة بمحضر الجلسة-٥

 يطلـب   أنللخـصم   . ال يعيـب الحكـم    . من إثبات دفاع الخـصم كـامالً      خلو محضر الجلسة     -

االدعاء بمصادرة حقـه فـي الـدفاع قبـل قفـل  بـاب               . صراحة تدوين دفاعه في المحضر    

  .عدم جواز المحاجة به أمام التمييز.أثره. إغفال ذلك. المرافعة شرطه

  )٦٧٦بع ص القسم الثالث المجلد الرا٢٧/١١/١٩٩٥ جزائي جلسة ٢٠٥/١٩٩٥الطعن (

  .ال يعيب الحكم.  عدم التوقيع على محاضر الجلسات-٦

  )٦٧٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٧/١١/١٩٩٥ جزائي جلسة ٢٠٥/١٩٩٥الطعن (

بيـان المحكمـة التـي      . ال أثر له علـى سـالمة الحكـم        .  الخطأ المادي في بيان رقم القضية      -٧

اشـتمال محـضر    . رد خطـأ فـي ديباجتـه      العبرة فيه بحقيقة الواقع ال بما و      . أصدرت الحكم 

  .كفايته. الجلسة على البيان الصحيح

  )٤١٨ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٩/١٢/١٩٩٨ جزائي جلسة ٤١/١٩٩٨الطعن (

 خلو محضر الجلسة ومذكرة دفاع الطاعن مـن وجـود جنحـة نـصب مقيـدة ضـد المجنـي                     -٨

  .غير جائز. إثارته ألول مرة لدى محكمة التمييز. عليه

  )٤١٨ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٦/١٠/١٩٩٨ جزائي جلسة ٤٣/١٩٩٩الطعن (

تـضمن محاضـر جلـسات المحاكمـة        .  خلو ديباجة الحكم من بيان اسم المحكمة التي أصدرته         -٩

محـضر  : علـة ذلـك   . سـم المحكمـة    أل كفايته إثباتاً . ما يفيد صدوره من محكمة االستئناف     

  .نات الديباجة عدا التاريخالجلسة يكمل الحكم في خصوص بيا

  )٤١٨ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢/١١/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣٤/١٩٩٩الطعن (

  .  محضر الجلسة يكمل الحكم في سائر بيانات الديباجة عدا التاريخ-١٠

ال يبطلـه مـا دام محـضر الجلـسة قـد اسـتوفى هـذا                . خلو الحكم من بيان اسم المحكمة      -

  .البيان

  )٤١٩ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٥/١/٢٠٠٠جزائي جلسة  ٩٥/١٩٩٩الطعن (

محـضر الجلـسة قـد      أن  ال أثر لـه علـى سـالمته مـادام           . الخطأ المادي في تاريخ الحكم     -١١
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  .اشتمل على التاريخ الصحيح

 .مثال. بحقيقة الواقع ال بما ورد عنه خطأ بالحكم. العبرة في تاريخ صدور الحكم -

  )٣٥٩ الرابع عشر صالمجلدالخامس  القسم ٤/٢/٢٠٠٣لسة  جزائي ج١٠٦/٢٠٠٢الطعن (

  .علة ذلك. ال يعيب الحكم. خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم كامالً -١٢

  )٣٥٩ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١٦/٩/٢٠٠٣ جزائي جلسة ١٦/٢٠٠٢الطعن (

   .الصحة. األصل في اإلجراءات -١٣

غيـر جـائز إال عـن طريـق     .  محـضر الجلـسة أو الحكـم       االدعاء بما يخالف ما اثبت في      -

  .مثال. غير مقبول. النعي في هذا الخصوص. الطعن بالتزوير

  )٣٥٩ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١٨/٥/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٦١٠/٢٠٠٢الطعن (

 إثبات الحكم بديباجته أسماء الهيئة التي أصـدرته بعـد سـماعهم المرافعـة وتـوقيعهم علـى                   -١٤

ال يغير من صـحته خلـو محـضر الجلـسة           . سودته وكذلك باقي محاضر الجلسات السابقة     م

  . الختامية من أسمائهم سهواً من أمين السر

  .  إثبات عكس ما يخالف الثابت بديباجة الحكم ال يكون إالّ بالطعن بالتزوير -

ن أ. مفـاد ذلـك   . تضمنها ما يفيـد أنـه صـدر فـي جلـسة علنيـة             . النسخة األصلية للحكم   -

الطعـن  : وسـيلته . الطعـن بمـا يخـالف ذلـك    . اإلجراءات تمت صـحيحة وفـق القـانون     

 .   بالتزوير في الحكم

  ) الجزء األول٣٥ مجلة القضاء والقانون السنة ١٣/٢/٢٠٠٧جزائي جلسة  ٧٣٩/٢٠٠٥الطعن (

  

  -:انعقاد الخصومة -٥

ـ                -١ صوله علـى قـرار      عدم إيداع المدعي بالحق المـدني الكفالـة المقـررة قانونـاً وعـدم ح

  .أساس ذلك. عدم قبول الطعن. أثره. بإعفائه منها

عـدم جـواز    . أثـره . عدم انعقاد الخصومة في الدعوى المدنية بالنـسبة لـبعض المتهمـين            -

 .الطعن بالنسبة لهم

  )٤٦٣ القسم الثالث المجلد الرابع ص٩/١٢/١٩٩٦جزائي جلسة  ٨٠/١٩٩٦الطعن (

لـزوم توقيعهـا مـن      . راق اإلجـراءات فـي الخـصومة      تقرير االتهام ورقة رسمية مـن أو       -٢

خلوها مـن التوقيـع ال يـؤدي إلـى بطالنهـا            . علة ذلك وأثره  . صاحب الصفة في إصدارها   
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بطالنـه  ومـا بنـى عليـه         . أثره.مخالفة الحكم لذلك  . فقط بل إلى انعدام اتصال المحكمة بها      

ف فـي هـذه الحالـة التـصدي         لـيس لمحكمـة االسـتئنا     . بطالناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام    

اقتصار حكمهـا علـى القـضاء بـبطالن الحكـم المـستأنف         . لموضوع الدعوى والفصل فيه   

  .وعدم قبول الدعوى إلى حين توافر شروط قبولها

  )١٠٧ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢/١١/١٩٩٩ جزائي جلسة ١١٧/١٩٩٩الطعن (

  

  -:عالنية الجلسات والنطق بالحكم في العالنية -٦

 وجوب السرية بالنسبة لجلسات محـاكم األحـداث وحظـر حـضورها علـى غيـر الحـدث           -١

وأقاربه والشهود والمحامين ومراقبي السلوك ومـن تجيـز لـه المحكمـة الحـضور بـإذن                 

  .تعلقه بالنظام العام. حكمة ذلك. خاص

سرية جلسات محاكمة الحدث وإحالته إلى مكتـب المراقبـة االجتماعيـة قبـل الفـصل فـي                   -

. أثـر مخالتهمـا  . يـة ئه مما يتعلق بالنظام العـام التـصالها بحـسن سـير العدالـة الجنا         أمر

 .بطالن إجراءات المحاكمة وبطالن الحكم

  )٦٩ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٥/١٢/١٩٨٦ جزائي جلسة ١٤٥/١٩٨٦الطعن (

لـسة  النطق بالحكم يلـزم أن يكـون فـي ج         .  محاكمة الحدث وجوب إجرائها في جلسة سرية       -٢

  .علنية

  )٧٢ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٦/١٢/١٩٨٨ جزائي جلسة ١٤٠/١٩٨٧الطعن (

  )١٦٥ القسم الرابع المجلد السابع ص ٢٩/٦/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣/١٩٩٩الطعن و(

محاكمة الحدث في غير عالنية ليست ضمن الحـاالت الـواردة علـى سـبيل الحـصر فـي                    -٣

 بـشأن حـاالت وإجـراءات الطعـن بـالتمييز           ١٩٧٢ة   لـسن  ٤٠المادة العاشرة من القانون     

  . والتي تبيح لمحكمة التمييز تمييز الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم

  )١٦٤ القسم الرابع المجلد السابع ص٤/٥/١٩٩٨ جزائي جلسة ٣١٧/١٩٩٧الطعن (

  .بطالنه: أثره.  النطق بالحكم في جلسة سرية-٤

  )٢٧٢ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٨/١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٢٧٩/٢٠٠١الطعن (
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  ثالثاً

  التحقيق واإلثبات في الجلسة
  

   ".بوجه عام"التحقيق أمام المحكمة  -أ

  .ال يصح أن يكون محل نعي. قعود المحكمة عن إجراء تحقيق لم يطلب منه -١

  )٢٠ القسم األول المجلد الثالث ص٢٩/٣/١٩٨٢ جزائي جلسة ٤٦/١٩٨٠الطعن (

  )٥٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٠/١١/١٩٨٦ جزائي جلسة ١٣/١٩٨٦ الطعنو(

ال تجـري مـن التحقيـق إال مـا تـرى            .  محكمة االستئناف تحكم علـى مقتـضى األوراق        -٢

لمحكمة الموضوع االسـتغناء عـن سـماع الـشهود مـا دام المـتهم قـد تنـازل                   . لزوماً له 

  . صراحة أو ضمناً عن سماعهم

  )٢٠ القسم األول المجلد الثالث ص٧/١١/١٩٨٣ي جلسة  جزائ٨٧/١٩٨٣الطعن (

  )٥٨ القسم الثاني المجلد الرابع ص٣/٧/١٩٨٩ جزائي جلسة ٩٨/١٩٨٩الطعن و(

  )٥٨المجلد الرابع صالثاني  القسم ١٨/٥/١٩٨٧ جزائي جلسة ٦٣/١٩٨٧الطعن و(

 قـرارات تحـضيرية لهـا     .  ما تتخذه محكمة الموضوع مـن إجـراءات مـن تلقـاء نفـسها              -٣

ال تجـري مـن التحقيـق       . قتـضى األوراق  مالمحكمة االستئنافية تقضي علـى      . العدول عنها 

  .إال ما ترى لزوماً له

  )٢١صالثالث المجلد األول  القسم ١٢/١١/١٩٨٣ جزائي جلسة ١٨٣/١٩٨٣الطعن (

غيـر  . إجابتـه أو الـرد عليـه      .  طلب إجراء معاينة ال تتجه إلى نفي الفعل أو استحالة حصوله           -٤

  .مالز

  )٢١صالثالث المجلد األول  القسم ٨/٤/١٩٨٥ جزائي جلسة ٣٣/١٩٨٥الطعن (

  )٢١صالثالث المجلد األول  القسم ١/٧/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٠٣/١٩٨٥الطعن و(

  )٥٩ القسم الثاني المجلد الرابع ص٣/٧/١٩٨٩ جزائي جلسة ١٦٣/١٩٨٩الطعن و(

  )٣٧المجلد الرابع صالثالث  القسم ١٥/٦/١٩٩٢ جزائي جلسة ١٨/١٩٩٢الطعن و(

. اطمئنان محكمة الموضوع لألدلة التـي أوردتهـا علـى ثبـوت جريمـة تعـاطي المخـدر                  -٥

علـة  . ال إخـالل بحـق الـدفاع      . طلب اإلحالة للطب الـشرعي إلثبـات التعـاطي        إطراحها  
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أنها ال تلتزم باالستعانة بأهل الخبرة إال فـي المـسائل التـي يتعـذر عليهـا أن تـشق                    : ذلك

  .هاطريقها في

  )٥٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٩/١٢/١٩٨٦ جزائي جلسة ١٨٨/١٩٨٦الطعن (

  )٨٤ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص١٨/٢/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٤٥/٢٠٠٢والطعن (

النعـي بقعودهـا عـن القيـام        .  محكمة االستئناف ال تجري إال ما ترى لزومه مـن تحقيـق            -٦

به ولم تر هـي مـن جانبهـا حاجـة إليـه للفـصل فـي                 بإجراء أمسك الطاعن عن المطالبة      

  .غير مقبول. الدعوى

  )٥٨ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٨/٥/١٩٨٧ جزائي جلسة ٦٠/١٩٨٧الطعن (

  )٣٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٦/١١/١٩٩٢ جزائي جلسة ٣٢/١٩٩٢والطعن (

هـا بـإجراء تحقيـق ال تـرى         عـدم التزام  .  المحكمة االستئنافية تحكم على مقتضى األوراق      -٧

مثـال طلـب إجـراء معاينـة        . ال إخالل بحق الدفاع   . التفاتها عن دفاع بطلب ذلك    . له لزوماً 

  .تصويرية

  )٥٨ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٢/٦/١٩٨٧ جزائي جلسة ٨٦/١٩٨٧الطعن (

  عدم التزام محكمة الموضوع بإجابة طلب سماع شهود النفـي متـى كـان ذلـك غيـر الزم                   -٨

  .للفصل في الدعوى

  )٥٩ القسم الثاني المجلد الرابع ص٤/٧/١٩٨٨ جزائي جلسة ١٣٧/١٩٨٨الطعن (

. ال تلتـزم بـإجراء تحقيـق      .  المحكمة االستئنافية تفصل في الدعوى علـى مقتـضى األوراق          -٩

  .جوازي لها وحسبما يتكشف لها. سماع الشهود

  )٥٩ المجلد الرابع ص القسم الثاني٢١/١/١٩٨٩ جزائي جلسة ٢٨٥/١٩٨٨الطعن (

  )٦٢ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٧/٦/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٤٠٣/١٩٩٩والطعن (

ال يعيـب   . االلتفـات عنـه   .  طلب إجراء تحقيق أو ندب خبير ال ترى المحكمـة لزومـاً لـه              -١٠

  .الحكم

  )٥٩ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٦/٦/١٩٨٩ جزائي جلسة ٧٤/١٩٨٩الطعن (

  )٦٣صالسابع المجلد الرابع  القسم ٣٠/٣/١٩٩٨ جزائي جلسة ٢٦٤/١٩٩٧والطعن (

  .ماهيته.  اإلقرار في المسائل الجزائية-١١

 .شرط ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. تجزئة إقرار المتهم -

  )٣٨صالرابع المجلد الثالث  القسم ١٤/١١/١٩٩٤جزائي جلسة  ١٢٠/١٩٩٤الطعن (
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- ٣٥٢ -  

ال يلزم فـي اإلقـرار وروده علـى الجريمـة بكافـة             . تهم لمحكمة الموضوع تجزئة إقرار الم     -١٢

  .عناصرها

 .كفاية وروده على وقائع تستنتج منها المحكمة ثبوت اقترافه الجريمة -

ال يعيبـه طالمـا لـم يرتـب عليهـا األثـر             . خطأ الحكم في تسمية إقرار المـتهم اعترافـاً         -

 .القانوني لالعتراف

  )٣٨ المجلد الرابع صالثالثلقسم  ا٢٨/١١/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٤٤/١٩٩٤الطعن (

عـدم التـزام المحكمـة باالسـتعانة بمتـرجم          . أثـره . إلمام الشاهد أو المتهم باللغة العربيـة       -١٣

  .باعتباره من مسائل الواقع ولها حق تقديره

إجابة المتهم أمام محكمة الموضـوع بـدرجتيها علـى مـا نـسب إليـه دون متـرجم ودون                     -

 .غير مقبول. ى الحكم في هذا الصددالنعي عل. طلب االستعانة به

  )٣٣ القسم الرابع المجلد السابع ص٤/٥/١٩٩٨ جزائي جلسة ٢٢٨/١٩٩٧الطعن (

  .ألصل عدم التزام المحكمة االستئنافية بإجراء تحقيق في الدعوىا -١٤

جـوازي للمحكمـة حـسبما يتكـشف لهـا مـن            . تقدير إجابة طلب سماع الشهود أو رفضه       -

  .ال خطأ.  على أقوالهم بالتحقيقاتتعويلها. ظروف الدعوى

  )٦٣ القسم الرابع المجلد السابع ص٨/٢/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣٧/١٩٩٨الطعن (

أن يكـون الزمـاً للفـصل فـي الـدعوى وأالّ تكـون              . شـرطه .  طلب سماع شهود النفـي     -١٥

  .علة ذلك. المحكمة في حٍل من عدم االستجابة إليه أو الرد عليه

  )٦٣ القسم الرابع المجلد السابع ص٢/٣/١٩٩٩لسة  جزائي ج٢٤٣/١٩٩٨الطعن (

خلـو نـصوص قـانون      . إجراءات أخذ عينات أو مواد من جسم المتهم الذي يجـري تفتيـشه             -١٦

  .مؤدى ذلك. اإلجراءات الجزائية من نص يحددها

. النقص أو الخطأ في طريقه الحصول على العينة أو المـادة ال يترتـب عليـه معنـى معـين                    -

  .مئنان المحكمة إلى سالمة الدليل المستمد منهاهو اط. مرد ذلك

  )٦٤ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٤/١/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٨٣/١٩٩٩الطعن (

 للمحكمة االستئنافية االستغناء عن سـماع الـشهود بقبـول المـتهم أو المـدافع عنـه قبـوالً                    -١٧

  .صريحاً أو ضمنياً بتصرف يدل عليه

صل علـى مقتـضى األوراق وال تجـري مـن التحقيـق إال              محكمة ثاني درجة تحكم في األ      -



 جراءات ومحاكمات جزائيةإ

- ٣٥٣ -  

ما ترى هي لزوماً له وال تلتزم إال بسماع الـشهود الـذين كـان يجـب سـماعهم أمـام أول                      

إبداء الطاعن طلب سماع أقـوال المجنـي عليهـا أمـام المحكمـة االسـتئنافية دون                 . درجة

تأجيـل المحكمـة    . نـه اعتبـاره متنـازالً ع    . التمسك بهذا الطلب أمام محكمـة أول درجـة        

  .علة ذلك. ال عيب. الدعوى لهذا السبب عدة مرات وعدولها عنه

  .مثال. ال عيب. إغفال المحكمة الرد عليه. الطلب غير المنتج في الدعوى -

  )٦٤ القسم الرابع المجلد السابع ص١/٢/٢٠٠٠ جزائي جلسة ١٢٧/١٩٩٩الطعن (

 أعمـال الخبـرة جـرى بنـاًء علـى طلـب           أخذ عينة البول وتحليلها إن كان نتاج عمل مـن          -١٨

  .النيابة العامة بعد تحقيق فإن التحدي ببطالن تقرير التحليل يكون غير مقبول

  )٦٥ القسم الرابع المجلد السابع ص٤/٤/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٢٣٤/١٩٩٩الطعن (

النـزول الـضمني عـن هـذا        . مفـاده .  عدم طلب سماع شاهد اإلثبات أمام محكمة أول درجة         -١٩

أنهـا  . علـة ذلـك   . عدم التزام المحكمة االستئنافية باالستجابة إلـى طلـب سـماعه          . بالطل

  .تقضي على مقتضى األوراق وال تجري من التحقيقات إال ما ترى هي لزوماً إلجرائه

يجـب أن يكـون الزمـاً للفـصل فـي موضـوع             . دفاع موضوعي . طلب سماع شهود النفي    -

  . صراحةالدعوى حتى تستجيب له المحكمة وترد عليه 

  )٦٥ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٦/٩/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٣١٠/١٩٩٩الطعن (

ال تلتزم المحكمـة بمتابعـة المـتهم بـشأنه والـرد            . دفاع موضوعي .  طلب سماع شهود نفي    -٢٠

  .عليه استقالالً متى اطمأنت إلى أنه المقصود بالتحريات

  )٦٥ابع المجلد السابع ص القسم الر١٦/١٠/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٥٤/٢٠٠٠الطعن (

تحكم علـى مقتـضى األوراق وال تجـري التحقيـق إال مـا تـرى هـي                  .  محكمة االستئناف  -٢١

قبـول المـتهم أو     : شـرطه . ولها االستغناء عـن سـماع شـهود اإلثبـات         . لزوماً إلجرائه 

سـماعها لهـم ال يحـول دون اعتمادهـا فـي حكمهـا              . المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً     

  .كون تلك األقوال مطروحة على بساط البحث. علة ذلك.  بالتحقيقاتعلى أقوالهم

  )٦٦ القسم الرابع المجلد السابع ص٣٠/١٠/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٤٤٣/١٩٩٩الطعن (

األصل أن تحكم علـى مقتـضى األوراق وال تجـري مـن التحقيقـات إال                . محكمة االستئناف  -٢٢

علـى سـبق تمـسك الطـاعن أمـام          خلو األوراق ممـا يـدل       . ما ترى هي لزوماً إلجرائه    

ال علـى محكمـة االسـتئناف إن هـي أعرضـت            . محكمة أول درجة بمناقشة المجني عليه     
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- ٣٥٤ -  

  .عن هذا الطلب

  )٦٦المجلد السابع ص القسم الرابع ٢٧/١١/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٥٣/٢٠٠٠الطعن (

لمحكمة الموضـوع تقـدير صـحته وقيمتـه فـي اإلثبـات       .  االعتراف من عناصر االستدالل  -٢٣

قعـود المحكمـة عـن إجـراء        . وتقدير صحة ما يدعيه المتهم من أنه جـاء نتيجـة إكـراه            

  . ال إخالل فيه بحق الدفاع. تحقيق لم يطلب منها إلثبات اإلكراه على االعتراف

  )٦٦ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٠/٢/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٤٢/٢٠٠٠الطعن (

غيـر ملـزم    . ضـوعي والـرد علـى جزئياتـه        تعقب المتهم في كافة عناصـر دفاعـه المو         -٢٤

  .علة ذلك. لمحكمة الموضوع

أن . شـرطه . غيـر ملـزم لمحكمـة الموضـوع       . إجابة الدفاع لطلب ندب خبير في الدعوى       -

  .يوجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها

  )٦٦ القسم الرابع المجلد السابع ص٥/٢/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٦٥/٢٠٠٠الطعن (

طة سماع ما يبديه المتهم من أقـوال أو دفـاع وتـدوين اعترافـه فـي محـضره                    لرجل الشر  -٢٥

  .دون أن يستجوبه

مواجهـة المـتهم بأدلـة االتهـام        : ماهيتـه . االستجواب المحظور على غير سلطة التحقيـق       -

  .التي تساق قبله ومناقشته فيها

  )٦٧ القسم الرابع المجلد السابع ص٦/٢/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٨١/٢٠٠٠الطعن (

المحكمة االستئنافية تحكم على مقتـضى األوراق وال تجـرى مـن التحقيقـات إال مـا تـرى                    -٢٦

 .لزوماً إلجرائه

إبداء الطاعنين طلب اسـتدعاء الطبيبـة الـشرعية فـي مـذكرة دفاعهمـا المقدمـة بجلـسة              -

المرافعة الوحيدة أمام محكمة االستئناف ثـم إثبـات المـدافع عنهمـا فـي محـضر الجلـسة                   

 في شأنه إلى المحكمة وتـصميمه علـى البـراءة وخلـو األوراق مـن سـبق                  يالرأتفويضه  

أن طلـب اسـتدعاء الطبيبـة       . مفـاده . إبداء طلب التحقيق المتقدم أمام محكمـة أول درجـة         

. الشرعية غير جازم وال على المحكمة التفاتها عنه مادامت لم تر مـن جانبهـا حاجـة إليـه                  

 . في هذا الصدد في غير محلالنعي

  )٨٣ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٢١/١/٢٠٠٣ جزائي جلسة ١٢٦/٢٠٠٢ الطعن(

حق المحكمة في العدول عن إجراء اتخذته مـن تلقـاء نفـسها إذا رأت أن ظهـور الحقيقـة                     -٢٧
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- ٣٥٥ -  

 .مثال. علة ذلك. ال يتوقف على تنفيذ هذا اإلجراء

  )٨٥ عشر ص القسم الخامس المجلد الثاني٤/٣/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٢١٣/٢٠٠١الطعن (

حق المحاكم الجزائية أن تعتمد على التحقيقـات الـسابقة علـى المحاكمـات طالمـا اقتنعـت                   -٢٨

  .أساس وعلة ذلك. بها

  )٨٥ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص١١/٣/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٢٣٣/٢٠٠٢الطعن (

وطلبهمـا منـه    قيام الطاعن والمتهم الثاني بإمداد المـتهم الثالـث بـشهادة سـكراب قديمـة                 -٢٩

تعديل بياناتها بواسطة الكمبيـوتر فقـام بإدخـال تلـك البيانـات إلـى الكمبيـوتر وأجـرى                   

التعديل المطلوب ثـم طبـع شـهادتي الـسكراب المـزورتين ببياناتهمـا بطريقـة النـسخ                  

ام الطاعن باستخدامهما في بيـع الـسيارتين المـسروقتين ووقـع علـى عقـدي                يالضوئي وق 

سـائغ فـي إثبـات جـرائم التزويـر فـي المحـررات              .  المالكين لهما  البيع بتوقيع نسبه إلى   

 .الرسمية والعرفية في حق الطاعن

للقاضـي أن يكـون     . القانون الجزائي لم يحدد طريقة إثبـات معينـة فـي دعـوى التزويـر               -

اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين وال يـشترط فيـه أن يكـون صـريحاً داالً بنفـسه علـى                     

كفايـة أن يكـون اسـتخالص ثبوتهـا ممـا تكـشف للمحكمـة مـن                 . إثباتهاالواقعة المراد   

 .الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات

  )٨٦ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص١٨/٣/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٩/٢٠٠٢الطعن (

مـادام يـصح فـي العقـل أن     . للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملتـه أوراق رسـمية       -٣٠

  . األدلة القائمة في الدعوىيون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقيك

  )٨٧ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٦/٥/٢٠٠٣ جزائي جلسة ١٦١/٢٠٠٢الطعن (

. اإلثبات في المواد الجزائية العبرة فيه باقتناع القاضي بنـاء علـى األدلـة المطروحـة عليـه                  -٣١

 .بدليل معين ينص عليهما لم يقيده القانون 

 .القانون لم يعين دليالً معيناً إلثبات جريمة التزوير -

محكمـة  . ال محل للنعي بخلو أوراق الدعوى من دليل فنـي علـى وقـوع جريمـة التزويـر            -

 .الموضوع ال تلتزم بتعيين خبير مادام األمر ثابتاً لديها من األدلة األخرى

  )١١٠القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ٢٦/١٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٤٨٧/٢٠٠٥الطعن (
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- ٣٥٦ -  

  :للمحكمة رفض توجيه أسئلة الدفاع للشهود -ب

 ١٦٧/٢م. حاالتـه .  حق محكمة الموضوع في رفض توجيه أسـئلة الـدفاع ألحـد الـشهود              -١

  .مثال إلحدى الحاالت التي يحق فيها للمحكمة رفض توجيه السؤال. إجراءات

  )٥٦٣ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٨/٥/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٢٦١/٢٠٠١الطعن (
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- ٣٥٧ -  

  الباب الرابع

  

  .األحكام وآثارها والطعن فيها وتنفيذها

  -: صدور األحكام وآثارها-١

  . شرعية الجرائم والعقوبات والحريات-  

  .حالة خلو قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية من النص: أوالً

  .القضاة: ثانياً

  )ثرهما على المداولة وإصدار األحكامالرد وعدم الصالحية وأ(

  .حكمبيانات ال: ثالثاً

  -:تسبيب الحكم: رابعاً

  . ضوابط عامة في التسبيب-١

  . تسبيب غير معيب-٢

  . تسبيب معيب-٣

  . تسبيب حكم البراءة-٤

  ).إحالة( تسبيب الحكم االستئنافي -٥

  . تسبيب حكم اإلعدام-٦
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- ٣٥٨ -  

  -:الدفاع: خامساً

  .ة الدفاع العبرة في تعرف حقيق-

  . اإلخالل بحق الدفاع-

  . ما ال يوفره–  أ 

  . ما يوفره- ب

  ).الدفاع الغير جوهري( الدفاع أو الطلب الذي ال تلتزم المحكمة بمواجهته والرد عليه -

  ).الدفاع الجوهري( الدفاع أو الطلب الذي ال تلتزم المحكمة بمواجهته والرد عليه -

  .زم أن يبدي أمامها على وجه جا– ١  

  ).يشهد له الواقع( أن يكون ممكناً -٢ 

  . أن يكون الزماً للفصل في الدعوى-٣ 

  . أال يكون الحكم االبتدائي المأخوذ بأسبابه قد رد عليه-٤ 

  . أال يكون عارياً من دليل-٥ 

  . أال يكون الرد عليه مستفاداً ضمناً من القضاء باإلدانة-٦ 

  -:الدفوع: سادساً

  .ي الدفع الصفة والمصلحة ف-

  . أنواع من الدفوع-

  . الدفع بعدم الدستورية– ١  

  . الدفع بالجهل بالقانون-٢ 

  . الدفع بعدم االختصاص الوالئي-٣ 

  . الدفع بعدم سريان قانون الجزاء الكويتي-٤ 



 جراءات ومحاكمات جزائيةإ

- ٣٥٩ -  

  . الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها-٥ 

  .لجزائية الدفع بسقوط الدعوى ا-٦ 

  . الدفع باإلعفاء من العقاب-٧ 

  . الدفع باستحالة تحقق المزية من الجريمة-٨ 

  ".إحالة" الدفع بعدم جدية التحريات -٩ 

  ".إحالة" الدفع ببطالن القبض والتفتيش وصدور اإلذن بعد القبض -١٠ 

  . الدفع ببطالن االستيقاف-١١

  . الدفع ببطالن االستجواب-١٢

  . تفتيش المحل الدفع ببطالن-١٣

  . الدفع ببطالن التحقيق-١٤

  . الدفع بعدم اختصاص وكيل النيابة-١٥

  . الدفع ببطالن االعتراف-١٦

  . الدفع ببطالن اإلقرار-١٧

  . الدفع ببطالن أقوال الشهود-١٨

  . الدفع ببطالن التسجيالت-١٩

  . الدفع ببطالن وجود بصمات أو آثار بمكان الحادث-٢٠

  . المسروقات الدفع بعدم ضبط-٢١

  . الدفع بارتكاب آخر للجريمة-٢٢

  . الدفع بارتكاب الجريمة كرهاً-٢٣

  . الدفع بعدم العلم بكنه مادة المخدرات-٢٤

  .الدفع بدس المخدر -٢٥
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- ٣٦٠ -  

  . الدفع بعدم العلم بصفة المجني عليه-٢٦

  . الدفع بعدم العلم بسن المجني عليها-٢٧

  . الدفع بانتفاء الصلة ببعض المتهمين-٢٨

  . الدفع بانتفاء القصد الجنائي-٢٩

  ".إحالة" الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي -٣٠

  . الدفوع المتعلقة بإنكار ارتكاب الجريمة-٣١

  . الدفع بشيوع التهمة-    أ

  . الدفع بنفي التهمة-   ب

  . الدفع بتلفيق التهمة-   ج

  . الدفع ببطالن إجراءات المحاكمة-٣٢

  .الستئناف للتقرير به من غير ذي صفةالدفع بعدم قبول ا -٣٣

  .توقيع الحكم وإصداره: سابعاً

  .الخطأ المادي في الحكم: ثامناً

  ) سابقة الفصل في الدعوى–قوة األمر المقضي (حجية الحكم الجزائي : تاسعاً

  . حجية الحكم غير الجزائي- 

  .إيقاف تنفيذ الحكم: عاشراً

  .بطالن الحكم: حادي عشر

  . الحكمسقوط: ثاني عشر
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- ٣٦١ -  

  :شرعية الجرائم والعقوبات والحريات -

يضير العدالة إفالت مجرم من العقاب بقدر ما يـضيرها االفتئـات علـى حريـات النـاس                  ال   -١

  .والقبض عليهم بدون حق

  )٢٣٤ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢١/٣/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٣٦٦/٢٠٠٥الطعن (

: أسـاس ذلـك  . ى نص القـانون الـذي حكـم بموجبـه     وجوب أن يشتمل كل حكم باإلدانة عل       -٢

  .قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات

خلو الحكم االبتدائي المأخوذ بأسبابه والمعـدل بـالحكم المطعـون فيـه مـن نـص القـانون                    -

ال يعـصمه مـن هـذا العيـب إشـارته فـي             . الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن يبطله      

نيابة العامة معاقبته بمقتضاها مـا دام لـم يفـصح عـن             صدره إلى مواد االتهام التي طلبت ال      

 .أخذه بها

  ) الجزء األول٣٦ مجلة القضاء والقانون السنة ٤/٣/٢٠٠٨جزائي جلسة  ٤٥٧/٢٠٠٦الطعن (

  . هو إمساك الشخص من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول. القبض -٣

  . هو الحرمان من الحرية فترة من الزمن. الحجز -

غيـر جـائز إال فـي حالـة         . كان قبضاً أو حجزاً أو تفتيـشاً      . يد على الحرية الشخصية   أي ق  -

  . أساس ذلك. الجرم المشهود أو بأمر من المحقق أو أحد الحاالت التي حددها القانون

. يعـد تعرضـاً ماديـاً     . اقتياد الطاعن للمجني عليه لمقر الشرطة لمجـرد االشـتباه وحجـزه            -

وهـو الفعـل الـضار    . لحجز في غير األحـوال المقـررة قانونـاً       تتوافر به جريمة القبض وا    

. الذي ألزمه بالتعويض على مقتضاه ويتـضمن إحاطـة الحكـم بأركـان المـسئولية المدنيـة          

 .غير سديد. النعي بالخطأ في تطبيق القانون

  ) الجزء الثاني٣٨ مجلة القضاء والقانون السنة ٦/٤/٢٠١٠جزائي جلسة  ٣٠٤/٢٠٠٩الطعن (

ة الصحافة والطباعة والنشر بما يمكن الـصحافة ووسـائل اإلعـالم مـن أداء رسـالتها                  حري -٤

اقتصار أثـره علـى الـشروط واألوضـاع التـي بينهـا             . أصل دستوري . وممارسة دورها 

  . االستثناء هو القيد. القانون

 لـسنة   ٣ مـن القـانون      ٢١،  ٢٠،  ١٩ما ال يتـضمن مـا حظرتـه المـواد           . ماهيته. النشر -

  .المطبوعات والنشر بشأن ٢٠٠٦



 جراءات ومحاكمات جزائيةإ

- ٣٦٢ -  

حظر نشر ما من شأنه كشف ما يـدور فـي اجتمـاع أو مـا هـو محـرر فـي وثـائق أو                          -

مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعـات قـرر الدسـتور أو أي قـانون سـريتها أو                    

  .علة ذلك. عدم نشرها ولو كان ما نشر عنها صحيحاً

اسـتخالص ذلـك    .  الدسـتور   مـن  ١٢٨أساس ذلك المـادة     . مداوالت مجلس الوزراء سرية    -

 .مثال. موضوعي

  ) الجزء الثاني٣٨ مجلة القضاء والقانون السنة ٨/٦/٢٠١٠جزائي جلسة  ٦٤٣/٢٠٠٩الطعن (

غيـر جـائز إال ممـن شـرعت هـذه األوضـاع             . الدفع ببطالن الدليل المستمد من التفتيش      -٥

  .القانونية لحمايته

ال يمـس   . الطـاعن وليـست مملوكـة لـه       تفتيش السيارة المملوكة للشركة التي يعمـل بهـا           -

  . حرية من الحريات المكفولة له

القيود الواردة على حق رجال الشرطة فـي إجـراء القـبض وتفتـيش الـسيارات ينـصرف                   -

إال في األحـوال االسـتثنائية التـي رسـمها القـانون مـا              . للسيارات الخاصة بالطرق العامة   

 .أثر ذلك. دامت في حيازة صاحبها

  ) الجزء الثاني٣٨ مجلة القضاء والقانون السنة ١٥/٦/٢٠١٠جزائي جلسة  ٥٨٤/٢٠٠٩الطعن (

بيان المشرع الركن المادي والقـصد الجنـائي والعقوبـة المقـررة لجريمـة إذاعـة أخبـار                   -٦

وبيانات كاذبة على نحو واضـح وقـاطع ال غمـوض فيـه وال خـروج علـى مـا كفلـه                       

 مـن   ١٥عـدم دسـتورية نـص المـادة         عدم قبـول الـدفع ب     : أثر ذلك . الدستور من حريات  

  . بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء١٩٧٠ لسنة ٣١القانون رقم 

  ) الجزء الثاني٣٨ مجلة القضاء والقانون السنة ٢٢/٦/٢٠١٠جزائي جلسة  ٤٨٠/٢٠٠٩الطعن (

  .  من الدستور٣٢المادة .  قاعدة شرعية الجرائم والعقاب-٧

 بـشأن   ٢٠٠٧ لـسنة    ٦١ مـن القـانون رقـم        ١١دة  نصت عليها الما  . المسائل المحظور بثها   -

  .اإلعالم المرئي والمسموع

العقوبات المقررة لمدير عام القناة ومعد ومقدم المادة اإلعالميـة وكـل مـسئول عـن البـث                   -

 لـسنة   ٦١ مـن القـانون رقـم        ١١للمسائل المحظور بثهـا والمنـصوص عليهـا بالمـادة           

ـ    ٢٩/١هي المنصوص عليها بالمادة     . ٢٠٠٧  بتعـديل   ١٩٧٠ لـسنة    ٣١انون رقـم     مـن الق

  . ٢٠٠٧ لسنة ٦١ من القانون رقم ١٣أساس ذلك المادة . أحكام قانون الجزاء

توقيع العقوبة على كل من مدير عام القناة ومعـد ومقـدم المـادة اإلعالميـة وكـل مـسئول                     -
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- ٣٦٣ -  

حالة ارتكاب جريمة بث أو إعـادة بـث علـى نحـو مـا               . ورد على سبيل الحصر   . عن بثها 

مـن ال يـصدق عليـه       : أثـر ذلـك   . ٢٠٠٧ لـسنة    ٦١ من القانون رقـم      ١١لمادة  حظرته ا 

يوجـب  . خطـأ فـي تطبيـق القـانون       : مخالفـة ذلـك   . عدم مـسألته  . وصف أي من هؤالء   

  . تمييزه

  .ماهيتهما. البث أو إعادته -

  . عدم امتداد أثر الحكم للمتهم الذي لم يكن طرفاً في الخصومة االستئنافية -

  ) الجزء الثاني٣٨ مجلة القضاء والقانون السنة ٢٢/٦/٢٠١٠ئي جلسة جزا ٧٢٣/٢٠٠٩الطعن (

 ال جريمة وال عقوبة إال بناًء علـى قـانون وال عقـاب إال علـى األفعـال الالحقـة للعمـل                       -٨

 ٣٢المـادة  . قاعـدة شـرعية الجـرائم و العقوبـات    : أساس ذلـك . بالقانون الذي ينص عليها 

  . من الدستور

 ٣ مـن القـانون   ٢٧، ٢١العقوبات المقررة لهـا بينتهـا المادتـان    المسائل المحظور نشرها و  -

  .  في شأن المطبوعات والنشر٢٠٠٦لسنة 

 مـن يحـق     ٢٠٠٦ لـسنة    ٣ مـن القـانون      ٢١جريمة نشر مقال وإجازته مما حظرته المادة         -

أسـاس  . رئـيس التحريـر وكاتـب المقـال أو المؤلـف          : عقابهم عنها على سبيل الحصر هم     

  .  ذات القانون من٢٧المادة : ذلك

، ٢١تحدث الطاعن في ندوة ال يصدق عليه وصف مـن يحـق عقـابهم بمقتـضى المـادتين                    -

النـشر وإجازتـه مـن المـسائل الفنيـة التـي ال             . علة ذلك . ٢٠٠٦ لسنة   ٣ من القانون    ٢٧

وجـوب  : أسـاس ذلـك   . شأن لغير المختصين فيها بها وال يصح أن يسأل من عـداهم عنهـا             

  . نين الجزائية وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتملالتحرز في تفسير القوا

وجـوب أن تعـد تعبيـراً صـادقاً عـن إرادة            . عبارة القانون متى كانت واضحة ال لبس فيها        -

ال محـل   : علـة ذلـك   . المشرع وال يجوز االنحراف عنها عن طريـق التفـسير أو التأويـل            

 فيـه هـذا النظـر وإدانـة         مخالفة الحكم المطعون  . لالجتهاد مع صراحة النص محل التطبيق     

خطـأ فـي تطبيـق القـانون يوجـب      . الطاعن بموجب أحكام قـانون المطبوعـات والنـشر     

  . تمييزه

  ) الجزء الثالث٣٨ مجلة القضاء والقانون السنة ١٢/١٢/٢٠١٠جزائي جلسة  ٩/٢٠١٠الطعن (
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- ٣٦٤ -  

  :خلو قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية من النص :أوالً

خلـو نـصوص قـانون      . ت أو مواد من جسم المتهم الذي يجـري تفتيـشه          إجراءات أخذ عينا   -١

  . مؤدي ذلك. اإلجراءات الجزائية من نص يحددها

. النقص أو الخطأ في طريقة الحصول على العينة أو المـادة ال يترتـب عليـه معنـي معـين                    -

  . مرد ذلك

  )١١٣ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٤/١/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٨٣/١٩٩٩الطعن (

خلو قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائيـة مـن نـص يبـين طريقـة إعـالن األوراق                    -٢

والتجاريـة  وجوب تطبيق نص المادة العاشرة مـن قـانون المرافعـات المدنيـة              . للمسجونين

  .التي أوجبت تسليم صور اإلعالن لمدير السجن أو من يقوم مقامه

  )١٨٦لخامس المجلد الثالث عشر ص القسم ا١٤/٥/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦٧٣/٢٠٠١الطعن (

الرجـوع فـي    . أسـاس ذلـك   . ال تقبل الطعن بطريق التماس إعادة النظـر       . األحكام الجزائية  -٣

هذا الشأن إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية لـسد أي نقـص فـي قـانون اإلجـراءات                  

واعـد  أن الرجـوع يـصح لإلعانـة علـى تنفيـذ بعـض الق             . علة ذلـك  . ال يساغ . الجزائية

التـزام الحكـم    . الجزائية وال يتسع إلى إنشاء طريق طعن ال تعرفـه التـشريعات الجزائيـة             

  ..صحيح. المطعون فيه هذا النظر

  )١٨٧ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٤/٣/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٨٢/٢٠٠٢الطعن (

كمـات  وجوب الرجوع لقانون اإلثبـات لتكملـة مـا خـال منـه قـانون اإلجـراءات والمحا                  -٤

  .مثال بشأن حلف الشاهد لليمين أمام المحقق أو القاضي. الجزائية

  )١٢٧ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٧/٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٣٧٢/٢٠٠٥الطعن (

  ):الرد وعدم الصالحية وأثرهما على المداولة وإصدار األحكام: (قضاة -ثانياً

تخلـف أحـد القـضاة عـن النطـق          . تالوتـه  وإصداره و  سماع المرافعة والمداولة في الحكم     -١

يكفي أن يثبت أن العضو الذي لم يحضر تالوة الحكـم قـد اشـترك فـي المداولـة                   . أثره. به

  .ال بطالن. فيه وفي إصداره بتوقيعه على مسودته

  )٢٢٩ القسم األول المجلد الثاني ص١٦/١٢/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٩٣/١٩٨٥الطعن (

  )٣٩٦ القسم  الثاني المجلد الرابع ص٢٧/٦/١٩٨٨ جزائي جلسة ١/١٩٨٨والطعن (
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- ٣٦٥ -  

ال يعيبه خلـو محـضر الجلـسة مـن          . إثبات أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم في ديباجته        -٢

  .ةأسماء هؤالء القضا

ال يجوز إثبات عكس ما جاء بديباجـة الحكـم مـن سـماع المرافعـة إال بطريـق الطعـن                      -

  .بالتزوير

ة التي سـمعت المرافعـة هـي التـي أصـدرت الحكـم               الهيئ أنال يعيب الحكم إن تحقق من        -

  .استنادا إلى كتاب رئيس المحكمة الكلية

  )٦٦٣ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٣/١٢/١٩٩٣ جزائي جلسة ١١٥/١٩٩٣الطعن (

.  يـشترك فـي نظـر الـدعوى والحكـم فيهـا            أن األحوال التي يمتنع فيها علـى القاضـي          -٣

  .ماهيتها

تعلـق ذلـك    . أثـره الـبطالن   . ر عليه الفصل فـي الـدعوى      صدور الحكم من قاٍض محظو     -

  .مثال. مفاد ذلك. بالنظام العام

  )٦٦٣ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٦/١٢/١٩٩٦ جزائي جلسة ٣٢/١٩٩٦الطعن (

منازعة الطاعن في تشكيل المحكمة وممثل النيابـة بجلـسة المحاكمـة لـصدور حكـم مـن                   -٤

ين األخير بوظيفة باحـث قـانوني بـوزارة العـدل دون أن             المحكمة اإلدارية بإلغاء قرار تعي    

يطعن على قرار تعيينه في وظيفة وكيل نيابة التـي مثـل بموجبهـا النيابـة العامـة بجلـسة                    

  . صحة تشكيل المحكمة والحكم الصادر فيها. أثره. المحاكمة

  )٥٩ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٣/١٢/١٩٩٩ جزائي جلسة ٧٥/١٩٩٩الطعن (

. مفادهـا . بارة المحكمة التي أصدرت الحكـم والقـضاة الـذين اشـتركوا فـي إصـداره               ع -٥

صدور الحكم االبتدائي من هيئة مغايرة للهيئة التـي سـمعت المرافعـة وحجـزت الـدعوى                 

للحكم وبعد أن يثبت أن القضاة الذين سمعوا المرافعـة هـم الـذين اشـتركوا فـي إصـداره                    

تأييـد الحكـم االسـتئنافي لـه يجعلـه بـدوره بـاطالً بمـا              . يبطله. خالفاً لما يوجبه القانون   

  .أساس ذلك. يوجب تمييزه

  )٣١ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٨/٤/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٢١٤/١٩٩٩الطعن (

وجـوب توقيعهـا مـن جميـع القـضاة الـذين سـمعوا              . مسودة الحكم المشتملة على أسبابه     -٦

  .المرافعة واشتركوا في المداولة

القـضاة الـذين    : مـدلولها . محكمة التي أصدرته والقضاة الذين اشتركوا فـي الحكـم         عبارة ال  -
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  .فصلوا في الدعوى بعد سماع المرافعة فيها ال الذين حضروا تالوة الحكم فحسب

. صدور الحكم من هيئة تغاير الهيئـة التـي سـمعت المرافعـة وحجـزت الـدعوى للحكـم                   -

 الحكـم مـن قـضاة غيـر الـذين حجـزوا             مثال بشأن التوقيع علـى مـسودة      . بطالنه. أثره

  .الدعوى للحكم

  )٣٩٧ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٣/٦/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٢٣٠/١٩٩٩الطعن (

 سبق إصدار القاضي حكماً فاصالً أو فرعيـاً قطعيـاً فـي الـدعوى أو اتخـاذه إجـراءاً أو                     -٧

مخالفـة  . ته لنظرهـا  عـدم صـالحي   . أثـره .  نظره فيها  ةراراً يكشف عن إبداء رأيه أو وجه      ق

 وجوب خلو ذهنه عن موضوع الـدعوى حتـى يـزن حجـج              :علة ذلك . البطالن. أثره. ذلك

  . مرافعات١٠٣، ١٠٢. م. الخصوم وزنا محايداً

  )٣٩٨ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٩/٢/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٤٤/٢٠٠٠الطعن (

. أثـره .  التقاضـي  اشتراك القاضي في نظر دعـوى والحكـم  فيهـا فـي إحـدى درجـات                 -٨

تعلـق هـذا الـبطالن بالنظـام        .  أخري وإال بطل حكمـه     ةوجوب امتناعه عن الحكم فيها مر     

  .سبق إبداء رأيه بما يتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن. علة ذلك. العام

  )٣٣ القسم الرابع المجلد الثامن ص١/٥/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٥٩/٢٠٠٠الطعن (

 في النزاع المطروح عليـه أو قيامـه بعمـل يجعـل لـه رأيـاً فـي                   سبق إبداء القاضي رأياً    -٩

مـن أسـباب عـدم صـالحيته لنظـر          . شف عن وجهـة نظـره     كالدعوى أو اتخاذه إجراء ي    

  .علة وأساس ذلك. الدعوى ولو لم يرده أحد الخصوم

ال يعـد مـن     . إفصاح محكمة الجنايات عن رأيها في الدعوى في مقدمـة حكمهـا المـستأنف              -

دم صالحية القاضـي لنظـر الـدعوى التـي أوردهـا القـانون علـى سـبيل                  بين أسباب ع  

  .الحصر

  )٣٢٢ عشر صالرابع القسم الخامس المجلد ١٣/٣/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١٩٦/٢٠٠١الطعن (

قاصر على األحكام الصادرة من محكمـة االسـتئناف فـي مـواد الجنايـات               . الطعن بالتمييز  -١٠

. أخرى ولو كانت صـادرة فـي مـواد الجنايـات          دون األحكام التي تصدر من جهة قضائية        

  .أساس ذلك

اتـصال  . وجوب أن يتوجه الطعن بالتمييز إلى حكم صادر عـن القـضاء الجنـائي العـادي                -

  .علة ذلك. هذا الشرط بوظيفة محكمة التمييز
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هـو الـدليل علـى      . خضوع األحكام التي تصدر عن محكمة معينة لرقابة محكمـة التمييـز            -

  .إلى هذا القضاءانتماء هذه المحكمة 

الطعن بالتمييز في أي حكم صادر مـن جهـة قـضائية ال تـدخل فـي الهيكـل التنظيمـي                      -

  .غير جائز. للمحاكم العادية

. جهة قـضائية ال تـدخل فـي الهيكـل التنظيمـي للمحـاكم العاديـة               . مجلس تأديب القضاة   -

  .غير جائز. الطعن بالتمييز في الحكم الصادر منها

  .أساس وعلة ذلك. حظر الطعن عليها بأي طريق. اةأحكام مجلس تأديب القض -

  )٣٢٣ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٧/١/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٧٧٨/٢٠٠١الطعن (

نظـر القاضـي    . وجوب أن تنظر المعارضة أمام المحكمة التـي أصـدرت الحكـم الغيـابي              -١١

غيـر  . الـشأن النعـي عليـه فـي هـذا         . جـائز . الذي أصدر الحكم الغيابي للمعارضة فيه     

   .سديد

  )٣٢٤الرابع عشر ص القسم الخامس المجلد ٦/١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٢٣٧/٢٠٠٢الطعن (

. نظر محكمة أول درجة معارضـة الطـاعن فـي الحكـم الغيـابي الـصادر منهـا ضـده                    -١٢

علـة  . ال سـند لـه    . النعي بعدم صالحية الهيئـة التـي أصـدرت الحكـم          . مصدره القانون 

  .وأساس ذلك

  )٣٢٤الرابع عشر ص القسم الخامس المجلد ٢٧/١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٤٤٥/٢٠٠٣الطعن (

سبق إصدار القاضي حكماً فاصالً أو حكمـاً فرعيـاً فـي جـزء مـن الـدعوى أو اتخـاذه                      -١٣

. عـدم صـالحيته لنظرهـا     : أثـره . إجراء يكشف عن إبداء رأيـه أو وجهـة نظـره فيهـا            

  .مثال. أساس ذلك. ومأن يكون ذلك في ذات الدعوى وبين ذات الخص: شرطه

  )٣٢٤ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢٤/٥/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٥٢٢/٢٠٠٣الطعن (

 إثبات الحكم إصداره بعد سماع المرافعة واالطـالع علـى األوراق والمداولـة وإثباتـه فـي                  -١٤

أن هـذه   : مؤداهمـا . عجزه أن الهيئة التي أصدرته سمعت المرافعة ووقعت علـى مـسودته           

  .غير مقبول: النعي على ذلك. ئة قد تداولت في الحكم قبل إصدارهالهي

ال يجوز االدعـاء بمـا يخـالف مـا أثبتـه الحكـم إال عـن                 . األصل في اإلجراءات الصحة    -

 .طريق الطعن بالتزوير

  )٣٩٦الثاني عشر ص القسم الخامس المجلد ١٩/٧/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٤٨٧/٢٠٠١الطعن (
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- ٣٦٨ -  

ا على المرافعة التـي تحـصل أمـام المحكمـة والتحقيـق الـشفوي               بناؤه. األحكام الجزائية  -١٥

  .الذي تجريه بنفسها بالجلسة

. مخالفـة ذلـك   . عدم جواز اشتراك غير القضاة الذين سمعوا المرافعة فـي إصـدار الحكـم              -

  .مثال. علة ذلك. يبطله

  )٣٢٥ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٨/١١/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٧٨/٢٠٠٥الطعن (

لمحكمة التمييز من تلقاء نفسها وكل من الخـصوم إثـارة األسـباب المتعلقـة بالنظـام العـام                    -١٦

  .ألول مرة أمامها

نعي النيابة ببطالن الحكم المطعون فيه لمغايرة الهيئـة التـي أصـدرته عـن التـي سـمعت                    -

 مـسودة الحكـم      علـى  مـادام أن الهيئـة ذاتهـا وقعـت        . غير صحيح . المرافعة في الدعوى  

ال يغير من ذلك وجود خطـأ مـادي فـي اسـم أحـد مستـشاري                 . الوة منطوقه وحضرت ت 

  .مثال. الهيئة

  )٣٢٥ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١٤/٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٣٧٧/٢٠٠٥الطعن (

سريانه في األحـوال التـي يكـون فيهـا القاضـي غيـر صـالح لنظـر                  . قانون المرافعات  -١٧

  . قانون اإلجراءات١٧٣المادة . ده وإجراءات الردالدعوى واألحوال التي يجوز فيها ر

 ولـو قبـل اشـتغاله       -إذا أفتى القاضي في الدعوى أو ترافع عن أحد الخصوم أو كتب فيهـا              -

 -قاضـياً أو خبيـراً أو محكمـاً أو أدى شـهادة فيهـا              -بالقضاء أو سبق له نظر الـدعوى        

قـانون المرافعـات    و  /١٠٢المـادة   . بطالن عمله وقضائه ولـو لـم يـرده أحـد الخـصوم            

  . علة ذلك. المدنية والتجارية

اشتراك القاضي في القرار الصادر قبـل الطـاعن مـن لجنـة تأديـب المحـامين بوصـفه                    -

 ال يـشكل سـبباً لعـدم الـصالحية          -دون نظر الموضـوع   -حارساً قضائياً بعدم االختصاص     

ائـه وإعـادة    عند نظر التظلم من قرار النيابـة العامـة بحفـظ التحقيـق مـع الطـاعن بإلغ                 

األوراق إلى النيابة العامة وال يبطل إجـراءات تحريـك الـدعوى أو الحكـم الـصادر فـي                   

  .الدعوى الجزائية

  )٣٢٦سم الخامس المجلد الرابع عشر ص الق٣/١٠/٢٠٠٦ جزائي جلسة ١١٤/٢٠٠٥الطعن (

 علـى   إثبات الحكم بديباجته أسماء الهيئة التي أصـدرته بعـد سـماعهم المرافعـة وتـوقيعهم                -١٨

ال يغير من صـحته خلـو محـضر الجلـسة           . مسودته وكذلك باقي محاضر الجلسات السابقة     

  . الختامية من أسمائهم سهواً من أمين السر
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  .  إثبات عكس ما يخالف الثابت بديباجة الحكم ال يكون إالّ بالطعن بالتزوير -

أن . ذلـك مفـاد   . تضمنها ما يفيـد أنـه صـدر فـي جلـسة علنيـة             . النسخة األصلية للحكم   -

الطعـن  : وسـيلته . الطعـن بمـا يخـالف ذلـك    . اإلجراءات تمت صـحيحة وفـق القـانون     

 .   بالتزوير في الحكم

  ) الجزء األول٣٥ مجلة القضاء والقانون السنة ١٣/٢/٢٠٠٧جزائي جلسة  ٧٣٩/٢٠٠٥الطعن (

 وجوب اشتمال الحكم على األسـباب التـي بنـي عليهـا وبيـان المحكمـة التـي أصـدرته                     -١٩

 ١٧٥م  . يبطلـه . مخالفـة ذلـك   . اريخ إصداره ومكانه والقضاة الذين اشتركوا في الحكـم        وت

  .إجراءات جزائية

. يكون في جلـسة علنيـة وبحـضور القـضاة الـذين اشـتركوا فـي الحكـم                 . النطق بالحكم  -

  .وجوب توقيعه على مسودته. حصول مانع ألحدهم

 ١١٢المـادة   . غيـر جـائز   . كـم اشتراك غير القضاة الذين سمعوا المرافعة في إصـدار الح          -

: معناهـا . عبارة المحكمة التي أصدرت الحكـم والقـضاة الـذين اشـتركوا فيـه             . مرافعات

. القضاة الذين فصلوا في الدعوى ولـيس القـضاة الـذين حـضروا تـالوة الحكـم فحـسب                  

 .مثال. مخالفة ذلك يبطله بطالناً متعلقاً بالنظام العام

  ) الجزء الثالث٣٧ مجلة القضاء والقانون السنة ٧/٧/٢٠٠٩جزائي جلسة  ٧١٨/٢٠٠٨الطعن (

  . بطالن: راجع -

  : بيانات الحكم :ثالثاً

مـادام بـين الواقعـة المـستوجبة     . ال يبطـل الحكـم  . خطأ المحكمة في تطبيق مادة االتهـام      -١

  .للعقوبة وقضي بعقوبة ال تخرج عن حدود المادة واجبة التطبيق

  )٣٧١ س ص٧ مج ١٢/٥/١٩٧٥ جزائي جلسة ٣٩/١٩٧٥الطعن (

 تضمن الحكم بيان حضور المتهم أو غيابه وتوكيله محاميـاً أو نـدب المحكمـة مـن يتـولى                    -٢

  .غير الزم. الدفاع عنه

  )٣٩٦ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٦/٦/١٩٨٩ جزائي جلسة ١١٣/١٩٨٩الطعن (

  .قوبة القانون لم يرسم شكالً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للع-٣

  )٣٩٤ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢/٣/١٩٩٢ جزائي جلسة ٨/١٩٩٢الطعن (
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ال يعيبه خلـو محـضر الجلـسة مـن          .  الحكم في ديباجته   أصدرواإثبات أسماء القضاة الذين      -٤

  .أسماء هؤالء القضاة

ال يجوز إثبات عكس ما جاء بديباجـة الحكـم مـن سـماع المرافعـة إال بطريـق الطعـن                      -

  .بالتزوير

  )٣٩٤ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٣/٢/١٩٩٣ جزائي جلسة ١١٥/١٩٩٣الطعن (

  .علة ذلك. يبطله.  خلو الحكم من بيان تاريخ إصداره-٥

  .محضر الجلسة يكمل الحكم في سائر بيانات الديباجة عدا التاريخ -

  )٣٩٤ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٣/١٢/١٩٩٣ جزائي جلسة ١٥٧/١٩٩٣الطعن (

  )٣٤ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٢/١٢/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٣٧/١٩٩٧طعن وال(

 ورود اسم الطاعن بديباجة نسخة الحكم األصلية كمتهم أول فـي قائمـة االتهـام مـع نـسبة                    -٦

  .ال تناقض. ذات التهمتين الواردتين بتلك القائمة إليه

  )٣٩٤ الرابع ص القسم الثالث المجلد١١/٣/١٩٩٦ جزائي جلسة ١٩٨/١٩٩٥الطعن (

وجوب إيداع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليهـا مـن جميـع أعـضاء الهيئـة                   -٧

  . علة ذك. التي أصدرته

  . بطالن الحكم. أثره. إيداع مسودة الحكم موقعة من عضوين فقط من أعضاء الدائرة -

  )٣٤ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٢/٢/١٩٩٧ جزائي جلسة ٣٥٩/١٩٩٦الطعن (

وجوب اشتمال حكم اإلدانة على بيان الواقعة المـستوجبة للعقوبـة والظـروف التـي وقعـت                  -٨

  . فيها واألدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها

  )٣٤ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٨/٤/١٩٩٧ جزائي جلسة ٢١٥/١٩٩٦الطعن (

قـضاؤه باالمتنـاع    . ائي الـصادر باإلدانـة     انتهاء الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم االبتـد         -٩

خلـو  . عن النطق بالعقاب بالنـسبة للعقوبـة األصـلية دون عقوبـة الغرامـة والمـصادرة               

يعيبـه ويوجـب    . منطوق الحكم من النص على عقـوبتي الغرامـة الجمركيـة والمـصادرة            

  . تمييزه تمييزاً جزئياً وتصحيحه بالنص على هاتين العقوبتين في المنطوق

  )٣٤ القسم الرابع المجلد الثامن ص٨/٣/١٩٩٨ جزائي جلسة ٣٥٩/١٩٩٨ن الطع(

يعيبـه بالتنـاقض والتخـادل إذا كـان مـرد ذلـك إلـى               . تناقض منطوق الحكم مع أسـبابه      -١٠

مثال النتهاء الحكم في منطوقـه إلـى عـدم جـواز            . اضطراب ينبئ عن اختالل فكرة الحكم     
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  . ولهاالستئناف رغم إيراده في أسبابه ما يفيد قب

  )٣٥ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٢/١٠/١٩٩٩ جزائي جلسة ٤٣٣/١٩٩٨الطعن (

تـضمن محاضـر جلـسات      .  خلو ديباجة الحكم من بيـان اسـم المحكمـة التـي أصـدرته              -١١

: علـة ذلـك   .  السـم المحكمـة    كفايته إثباتـاً  . المحاكمة ما يفيد صدوره من محكمة االستئناف      

  . وص بيانات الدبياجة عدا التاريخمحضر الجلسة يكمل الحكم في خص

  )٣٥ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢/١١/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣٤/١٩٩٩الطعن (

  . علة ذلك.  وجوب اشتمال كل حكم باإلدانة على نص القانون الذي حكم بموجبه-١٢

. يبطلـه . خلو الحكم من ذكر نص القـانون الـذي أنـزل بموجبـه العقـاب علـى الطـاعن               -

ليس بكاف ما دام لـم يفـصح عـن أخـذ بهـا أو لـم                 . ديباجته إلى مواد االتهام   إشارته في   

  . يحل إلى الحكم االبتدائي في هذا الخصوص

  )٣٥ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٨/٣/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٢٢٢/١٩٩٩الطعن (

. يبطلـه . خلـوه منـه   . وجوب اشتماله على نص القانون الذي حكـم بموجبـه         .  الحكم باإلدانة  -١٣

إشارته في صدره إلى مواد االتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقهـا ال يعـصمه مـن هـذا                   

  .العيب طالما لم يفصح عن أخذه بها

  )٣٥ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٦/٥/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٢١٢/١٩٩٩الطعن (

رافعـة  وجوب التوقيع عليهـا مـن جميـع قـضاة الهيئـة الـذين سـمعوا الم                .  مسودة الحكم  -١٤

ضـمان صـدور الحكـم بعـد مداولـة          . علـة ذلـك   . واشتركوا في المداولة وإصدار الحكم    

  . بطالنها وبطالن الحكم الصادر بناء عليها. أثره. مخالفة ذلك. شملت أسبابه ومنطوقه

إحالة الحكم االستئنافي في أسبابه ومنطوقه إلى الحكـم االبتـدائي الباطـل لتوقيـع مـسودته                  -

 بطالنـه ولـو أورد أسـباباً      . أثـره . تي أصدرته دون عضويها اآلخـرين     من رئيس الهيئة ال   

  . ما بني على باطل فهو باطل. علة ذلك. خاصة به

  )٣٧ القسم الرابع المجلد الثامن ص٦/٢/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٨١/٢٠٠٠الطعن (

ال يعـول عليهـا إال بقـدر مـا تكـون موضـحة              .  األسباب التي يدونها القاضي في حكمـه       -١٥

  .  للمنطوقومدعمة

وجـوب أن يكـون فاصـالً فـي الموضـوع منهيـاً             . الحكم الذي يكون محالً للطعن بالتمييز      -

عدم فصل المنطوق في تهـم حيـازة الـسالح والـذخيرة بـدون              . مثال. للخصومة موضوعياً 
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عدم جـواز طعـن المطعـون عليـه بـالتمييز فـي تلـك               . أثره. ترخيص وتهريبها جمركياً  

  . الجرائم

  )٣٧ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٧/٣/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٨٨/٢٠٠٠الطعن (

نعي الطاعن على الحكم االبتـدائي واالسـتئنافي عـدم بيانهمـا مـواد القـانون التـي دانـا                     -١٦

ثبوت بيان الحكم االبتدائي مـواد القـانون التـي طلبـت النيابـة تطبيقهـا                . الطاعن بموجبها 

ق ١٨٠حكـم االسـتئنافي إليـه وأضـاف المـادة           والمواد التي دان الطاعن بهـا وإحالـة ال        

 .نعي غير صحيح. الجزاء التي آخذ الطاعن بها ومادة االرتباط بين الجرائم

  )٣٩٨سم الخامس المجلد الثالث عشر ص الق١٩/٣/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٣٣٣/٢٠٠١الطعن (

 .بياناته. حكم اإلدانة -١٧

قـصور ال يـصححه إشـارته       . بـوت خلو الحكم من استظهار واقعة الدعوى وإيراد أدلـة الث          -

. إلى أن الحكم االبتدائي قد ركن في إدانة الطاعن إلى أسـباب لهـا أصـل ثابـت بـاألوراق                   

 .ما دام لم يفصح باعتناقها واتخاذها أسباباً لقضائه

  )٣٩٨سم الخامس المجلد الثالث عشر ص الق٢٨/٥/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٧٣٦/٢٠٠١الطعن (

مواد االتهام التـي طلبـت النيابـة العامـة تطبيقهـا بعـد أن حـصل            إبداء الحكم في ديباجته      -١٨

الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الثبوت وانتهائـه إلـى إدانـة المـتهم عمـالً بمـواد                  

 .يتحقق به مراد الشارع من بيان نص القانون الذي حكم بموجبه. االتهام

  )٣٩٨لمجلد الثالث عشر صسم الخامس ا الق١/٤/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٦٤٠/٢٠٠١الطعن (

إشارة الحكم في صدره إلى مـادة القـانون التـي طلبـت النيابـة العامـة معاقبـة الطـاعن                      -١٩

بمقتضاها وبعد إبداء األسباب التي بنى عليها قضاءه وخالصـه إلـى معاقبتـه عمـالً بمـواد           

 .كفايته بياناً لنص القانون الذي حكم بموجبه. االتهام

  )٣٩٨ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٢/٧/٢٠٠٣ جلسة  جزائي٢٦٦/٢٠٠٢الطعن (

إيراد الحكم في ديباجته وصف الجرائم المسندة إلـى الطـاعن ومـواد االتهـام التـي طلبـت                    -٢٠

     ل الواقعة المـستوجبة للعقوبـة والظـروف التـي وقعـت            النيابة العامة تطبيقها بعد أن حص

كفايتـه فـي بيـان نـص        . التي آخـذه بهـا    فيها ومؤدى أدلة الثبوت وإشارته إلى النصوص        

 .القانون الذي حكم بموجبه

  )٣٩٩ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١١/١١/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٤٥٦/٢٠٠٢الطعن (
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إشارة حكم أول درجة إلى مواد االتهام التي طلبت النيابـة العامـة تطبيقهـا وانتهاؤهـا إلـى                    -٢١

كفايتـه  . حكم المطعون فيـه أسـباب الحكـم المـستأنف         اعتناق ال . معاقبة الطاعنين طبقاً لها   

 .ال محل له. النعي في هذا الخصوص .لبيان مواد القانون التي عاقبتهما بمقتضاها

  )٣٩٩ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٦/١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٢٣٧/٢٠٠٢الطعن (

. ال قـصور  . ن كـاف  إيراد الحكم مضمون األدلة التي دان بها الطـاعن ومؤداهـا فـي بيـا               -٢٢

 .مثال. غير صحيح. النعي عليه في هذا الشأن

  )٣٩٩ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٣/١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٩٢/٢٠٠٢الطعن (

إيراد الحكم مواد االتهام التي طلبت النيابـة العامـة معاقبـة الطـاعن بهـا وإفـصاحه عـن                     -٢٣

كفايتـه لبيـان    .  مـن قـانون الجـزاء      ٨٤/١ أخذه بها ومعاقبته بمقتضاها مع إعمال المـادة       

 .غير صحيح. النعي عليه في هذا الشأن. نص القانون الذي حكم بموجبه

  )٤٠٠سم الخامس المجلد الثالث عشر ص الق١٣/١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٩٢/٢٠٠٢الطعن (

قعـة  ما دام ال يتصل بحكـم القـانون علـى الوا          . ال يعيبه . خطأ الحكم في بيان تاريخ الواقعة      -٢٤

النعــي فــي هــذا . وال يــدعى الطــاعن أن الــدعوى الجزائيــة انقــضت بمــضي المــدة

 .غير منتج. الخصوص

  )٤٠٠ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٠/٤/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٢٤٠/٢٠٠٢الطعن (

ذكر الحكم مواد االتهام التي طلبت النيابة العامـة تطبيقهـا وأنـه يعاقـب الطـاعنين طبقـاً                     -٢٥

 .قق به بيان نصوص القانون التي دان الطاعنين بموجبهايتح. لها

  )٤٠٠ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٢/٦/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٤٤٤/٢٠٠٢الطعن (

إفـصاحه عـن أخـذه بهـا        . ذكر الحكم االبتدائي مواد االتهام التي طلبـت النيابـة تطبيقهـا            -٢٦

ـ   . وتأييد الحكم المطعون فيه لهذا الحكـم       اً لـنص القـانون الـذي دان الطـاعن          كفايتـه بيان

 .بموجبه

  )٤٠٠ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٥/١٠/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٨٢/٢٠٠٣الطعن (

تضمن الحكمين المستأنف والمطعون فيـه فـي ديباجتهمـا وصـف الجـرائم المـسندة إلـى                   -٢٧

قـانون الـذي حكـم      كفايتـه بيانـاً لـنص ال      . الطاعن ومواد االتهام التي طلبت النيابة تطبيقها      

 .بموجبه

  )٤٠٠ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٣/١١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٣٨/٢٠٠٣الطعن (
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إفصاح الحكم عن معاقبة الطاعن عمـالً بمـواد القيـد والوصـف المبينـة بتقريـر االتهـام                    -٢٨

ـ       . يكفي لبيان نص القانون الذي حكم بموجبه      . والتي أوردها بديباجته   ذا النعـي عليـه فـي ه

 .غير صحيح. الشأن

  )٤٠١ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٩/٣/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٣٩٠/٢٠٠٤الطعن (

تأييـده للحكـم االبتـدائي ألسـبابه     . خلو الحكم االستئنافي من ذكر مواد العقاب التـي طبقهـا      -٢٩

 مـواد   كـاٍف لبيـان   . والذي أشار إلى مواد االتهام وأورد المواد التي عاقب بهـا المتهمـين            

 .غير صحيح. النعي عليه في ذلك. العقاب التي دان الحكم االستئنافى الطاعن بها

  )٤٠١ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٠/١٢/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٥٧١/٢٠٠٣الطعن (

: علـة ذلـك   . ال يعيبـه  . خطأ الحكم أو قصوره في بيان طلبات النيابة العامـة فـي ديباجتـه              -٣٠

  .مثال. ستدالله وكونه خطأ مادياً ال يخفى على قارئ الحكمخروج ذلك عن نطاق ا

  ) الجزء الثالث٣٨ مجلة القضاء والقانون السنة ٤/١١/٢٠٠٨جزائي جلسة  ٣٤٩/٢٠٠٨الطعن (

. ال يبطلـه مـا دام صـلبه قـد اسـتوفاه     .  خلو ديباجة الحكم االستئنافي من بيان اسم المستأنف   -٣١

  .لفة يعتبر وحدة مكملة لبعضها البعضأن الحكم في أجزائه المخت: علة ذلك

  ) الجزء األول٣٧ مجلة القضاء والقانون السنة ١٠/٢/٢٠٠٩جزائي جلسة  ٤٣٨/٢٠٠٨الطعن (
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  -:تسبيب الحكم: اًرابع

  : في التسبيبعامة ضوابط -١

.  عدم التزام محكمة الموضـوع بتعقـب المـتهم فـي كـل جزئيـة مـن جزئيـات دفاعـه                     -١

التفاتها عـن االعتبـارات التـي سـاقها الـدفاع           : لتي عولت عليها مفاده   اطمئنانها إلى األدلة ا   

  .لحملها على عدم األخذ بها

  )٣٦١ س ص٧ مج ٦/١/١٩٧٥ جزائي جلسة ٣٤/١٩٧٤الطعن (

  )٣٦١ س ص٧ مج ٢/٢/١٩٧٦ جزائي جلسة ٧٧/١٩٧٥والطعن (

  )٣٦٨ س ص٧ مج ١٩/٢/١٩٧٩ جزائي جلسة ٥٩/١٩٧٨والطعن (

  )٣٩٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٤/٦/١٩٩٠ئي جلسة  جزا١١٦/١٩٩٠والطعن (

  )٤٠٢ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١١/١/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٧/٢٠٠٤والطعن (

للمحكمة االطمئنان إليهـا بالنـسبة لمـتهم وعـدم          . موضوعي.  تقدير األدلة بالنسبة لكل متهم     -٢

  .اطمئنانها إلى ذات األدلة بالنسبة لمتهم آخر

  )٣٦١ س ص٧ مج ٦/١/١٩٧٥ جزائي جلسة ٣٤/١٩٧٤لطعن ا(

  )٣٦٣ س ص٧ مج ٦/٢/١٩٧٨ جزائي جلسة ٦٢/١٩٧٧والطعن (

  .ال يعيبه.  ظاهر البطالني سكوت الحكم عن الرد على دفاع قانون-٣

 .غير مقبول. النعي على المحكمة الرد على دفاع لم يشر إليها -

  )٣٦١ص س ٧ مج ٦/١/١٩٧٥ جزائي جلسة ٤٥/١٩٧٤الطعن (

  .علة ذلك. ال يعيبه.  جمع الحكم بين عدة متهمين في مقام التدليل على ثبوت التهمة-٤

  )٣٦٢ س ص٧ مج ١٩/٥/١٩٧٥ جزائي جلسة ١٢/١٩٧٥الطعن (

  .ال قصور.  إيراد الحكم أدلة اإلدانة التي استندت إليها المحكمة في بيان كاف-٥

  )٣٦٢ س ص٧ مج ١٩/٥/١٩٧٥ جزائي جلسة ١٢/١٩٧٥الطعن (

لـه  . باقتناع القاضي بنـاء علـى األدلـة المطروحـة عليـه           .  العبرة في المحاكمات الجزائية    -٦

. مـا لـم يقيـده القـانون بـدليل معـين           . ليالً لحكمه داألخذ من أي بنية أو قرينة يرتاح إليها         

  .مثال

  )٣٦٣ س ص٧ مج ٢٢/٥/١٩٧٨ جزائي جلسة ٢٢/١٩٧٨الطعن (



 جراءات ومحاكمات جزائيةإ

- ٣٧٦ -  

  .مؤداه. ئية تساند األدلة في المواد الجزا-٧

  )٣٦٣ س ص٧ مج ٢٩/٥/١٩٧٨ جزائي جلسة ٢٩/١٩٧٨الطعن (

  )٢٣٣ القسم األول المجلد الثالث ص٢١/١٠/١٩٨٥ جزائي جلسة ١١٢/١٩٨٥والطعن (

  )٣٩٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٧/٣/١٩٨٩ جزائي جلسة ٣٢٣/١٩٨٨والطعن (

  )٣٨جلد الثامن ص القسم الرابع الم١٢/٦/٢٠٠١ جزائي جلسة ٥٢/٢٠٠١والطعن (

كفايـة  . غيـر الزم  .  تطابق مؤدى الدليل القولي مع مضمون الدليل الفني فـي كـل جزئيـة              -٨

  .أن يكون الدليالن غير متعارضين مما يستعصي على المالءمة والتوفيق

  )٣٦٠ س ص٧ مج ٩/٦/١٩٧٥ جزائي جلسة ٣٦/١٩٧٥الطعن (

  )٣٦١ س ص٧ مج ١٩/١/١٩٧٦ جزائي جلسة ٥٧/١٩٧٥والطعن (

 بيان الحكم المطعون فيه الواقعة بالصورة التي اقتنعت بها المحكمـة بمـا تتـوافر بـه كافـة                    -٩

العناصر القانونية للجريمة التـي دان الطـاعن بهـا وعـدم مجادلتـه فـي أن لهـا معينهـا                     

  .  عليه في غير محلهالنعي. الصحيح في األوراق

  )٣٦٢ س ص٧ مج ٢٣/٦/١٩٧٥ جزائي جلسة ١٨/١٩٧٤الطعن (

إطراحهـا جميـع االعتبـارات      : مفـاده .  اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت التي عولت عليهـا         -١٠

  .دون التزامها ببيان العلة في ذلك. التي ساقها الدفاع لحملها على األخذ بها

  )٣٦١ س ص٧ مج ٥/١/١٩٧٦ جزائي جلسة ١١٤/١٩٧٥الطعن (

. مـا دام لـه أصـل فيهـا        . الـدعوى  عدم التزام المحكمة بتحديد موضع الـدليل مـن أوراق            -١١

  .على غير أساس. النعي على الحكم بالخطأ في اإلسناد

  )٣٦٣ س ص٧ مج ٣/٥/١٩٧٦ جزائي جلسة ١٥٦/١٩٧٥الطعن (

  )٣٩٦ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٠/٣/١٩٨٩ جزائي جلسة ٢٩٤/١٩٨٨والطعن (

قيـدة المحكمـة     مـا يـؤثر فـي ع       ما لم يتناول من األدلة    . ال يعيب الحكم  .  الخطأ في اإلسناد   -١٢

  . أو النتيجة التي انتهى إليهاوال أثر له في منطقه

  )٣٦٣ س ص٧ مج ٨/١١/١٩٧٦ جزائي جلسة ٨٣/١٩٧٦الطعن (

  )٣٦٤ س ص٧ مج ٦/٢/١٩٧٨ جزائي جلسة ٦٢/١٩٧٧والطعن (

.  عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إال عـن األدلـة ذات األثـر فـي تكـوين عقـديتها                    -١٣

  .د ذلكح

  )٣٦٠ س ص٧ مج ٢٧/٢/١٩٧٨ جزائي جلسة ٢١/١٩٧٧الطعن (

  )٤٠١ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٠/٧/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٤٦٤/٢٠٠٣والطعن (
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لهـا  .  لمحكمة الموضوع تكوين عقيدتها من أدلـة وعناصـر الـدعوى التـي تطمـئن إليهـا                 -١٤

ولهـا االعتمـاد فـي اإلدانـة علـى          . مهـا األخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليالً لحك         

  .متى اطمأنت إليها. أقوال شاهد سمعته على سبيل االستئناس

  )٣٦٥ س ص٧ مج ١٢/٢/١٩٧٩ جزائي جلسة ١٨/١٩٧٨الطعن (

مـادام خلـص إلـى نتيجـة        . ال يعيبـه  .  إيراد الحكم في بعض أسبابه تقرير قانوني خـاطئ         -١٥

  .لمطروحة في الدعوىتتفق والتطبيق القانوني الصحيح للواقعة ا

  )٣٦٣ س ص٧ مج ٢٦/٣/١٩٧٩ جزائي جلسة ٨٤/١٩٧٨الطعن (

 استخالص الصورة الـصحيحة لواقعـة الـدعوى مـن أقـوال الـشهود وسـائر العناصـر                   -١٦

  .ما دام سائغاً. موضوعي. المطروحة في الدعوى

  )٣٦٠ س ص٧ مج ١٦/٤/١٩٧٩ جزائي جلسة ١٨٤/١٩٧٨الطعن (

  .مما هو قائم بأوراق الدعوى. أسس صحيحة وجوب بناء الحكم على -١٧

  )٢٣١ القسم األول المجلد الثالث ص١١/٢/١٩٨٠ جزائي جلسة ٢٥١/١٩٧٩الطعن (

  )٤٠٣ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص١٠/٥/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٤٩٧/٢٠٠٤والطعن (

  . البيان المعمول عليه في الحكم-١٨

  )٢٣١قسم األول المجلد الثالث ص ال٣٠/١١/١٩٨١ جزائي جلسة ٣٣١/١٩٨١الطعن (

  . صحة اعتماد المحكمة على عناصر اإلثبات الواردة في التحقيقات االبتدائية-١٩

  )٢٣١ القسم األول المجلد الثالث ص١٤/٣/١٩٨٣ جزائي جلسة ٥/١٩٨٣الطعن (

  . الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي هو البيان المعول عليه في الحكم-٢٠

  )٢٣١ القسم األول المجلد الثالث ص٢٨/٥/١٩٨٤ جزائي جلسة ٣٤/١٩٨٤، ٣٢ انالطعن(

كفايـة  .  ال يلزم لسالمة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليـه المحكمـة صـريحاً ومباشـراً                 -٢١

  .أن تستخلص الصورة الصحيحة للواقعة بطريق االستنتاج واالستقراء

  )٢٣١لمجلد الثالث ص القسم األول ا٧/١/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٨٦/١٩٨٤الطعن (

  )٣٨ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٢/٦/٢٠٠١ جزائي جلسة ٥٢/٢٠٠١والطعن (

  )٤٠١ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٥/٦/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٥٩٣/٢٠٠١والطعن (

كفايـة أن يـستخلص الثبـوت عـن         . ال يلزم أن يكـون صـريحاً      .  الدليل على ثبوت الواقعة    -٢٢
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  . طريق االستنتاج

  )٢٣١ القسم األول المجلد الثالث ص١١/٣/١٩٨٥ جزائي جلسة ٦/١٩٨٥الطعن (

  .التعويل على أقواله بالتحقيقات السابقة. ال عيب.  عدم سماع شاهد تعذر االهتداء إليه-٢٣

  )٢٣٢ القسم األول المجلد الثالث ص٨/٤/١٩٨٥ جزائي جلسة ٣٣/١٩٨٥الطعن (

  .لم يرسم له القانون شكالً خاصاً. للعقوبة صياغة الحكم للواقعة المستوجبة -٢٤

  )٢٣٢ القسم األول المجلد الثالث ص١/٧/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٢٨/١٩٨٥الطعن (

  )٣٧ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٤/١/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٨٣/١٩٩٩والطعن (

  )٤٠١ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٤/١/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٧٥/٢٠٠٤والطعن (

ال أهمية لـه مـا دامـت لـم تمـض عليهـا المـدة                . تحديد تاريخ حصول الواقعة في الحكم      -٢٥

  .أثر ذلك. المسقطة للدعوى

  )٣٩٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص٥/٦/١٩٨٩ جزائي جلسة ٨٩/١٩٨٩الطعن (

  .يكفي لبيانه في الحكم ذكر اسم المخفر التي وقعت فيه.  مكان وقوع الجريمة-٢٦

  )٣٩٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص٥/٦/١٩٨٩جزائي جلسة  ٨٩/١٩٨٩الطعن (

  .النعي بعدم اتخاذ المحكمة إجراء لم يطلبه الخصم غير سديد -٢٧

  )٣٩٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٥/٥/١٩٩٢ جزائي جلسة ١٣/١٩٩٢الطعن (

شـبهة   المحكمة ال تلتزم بمتابعة للمتهم في مناحي دفاعـه الموضـوعي والـرد علـى كـل                   - ٢٤

  .كفاية الرد الضمني. يثيرها أو الرد على استقالل على ذلك

  )٣٩٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٥/٦/١٩٩٢ جزائي جلسة ١٨/١٩٩٢الطعن (

  .ال يعيبه.  االستطراد الزائد عن الحكم- ٢٥

  )٣٩٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٩/١٠/١٩٩٤ جزائي جلسة ٨/١٩٩٢الطعن (

  .مثال على انتفاء التناقض. ماهيته.  يعيب الحكم التناقض الذي-٢٦

  )٣٩٨ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٦/١/١٩٩٢ جزائي جلسة ٣٢/١٩٩٢الطعن (

  .المراد به.  تسبيب األحكام المعتبر-٢٧

  )٣٩٨ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٧/٥/١٩٩٣ جزائي جلسة ٥/١٩٩٣الطعن (
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  .طهشر.  الدليل الذي يعول عليه الحكم-٢٩

  )٣٩٨ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٧/٥/١٩٩٣ جزائي جلسة ٥/١٩٩٣الطعن (

  )٤٠٢ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٠/٥/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٣٦٨/٢٠٠٤والطعن (

 اطمئنان المحكمة إلى صحة أقوال متهم في حق غيره مـن المتهمـين وعـدم اطمئنانهـا إلـى       -٣٠

وال تنـاقض بـين بـراءة هـذا المـتهم           . ال عيب . دل عنها صحة أقواله في حق نفسه التي ع      

  . إلى أقواله في حقهماوإدانة غيره من المتهمين استناداً

  )٣٩٨ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٤/٦/١٩٩٣ جزائي جلسة ٧/١٩٩٣الطعن (

غيـر  . عـدم توقيـع كاتـب التحقيـق       .  توقيع المحقق على محضر التحقيق إلثبات ما ورد به         -٣١

  .ال يعيب الحكم االلتفات عنه. الدفاع المتعلق به ظاهر البطالن. ي سالمتهمؤثر ف

  )٤٠٠ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٩/١١/١٩٩٣ جزائي جلسة ١٥٦/١٩٩٣الطعن (

ال يعيـب الحكـم طالمـا الـرد عليهـا           . عدم الرد على ما ساقه الطاعن مـن قـرائن للنفـي            -٣٢

  .مستفاد من القضاء باإلدانة

  )٤٠١ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٧/١٢/١٩٩٣ جزائي جلسة ١٢٩/١٩٩٣الطعن (

طاعة الوالد ال تمتد إلى ارتكاب الجرائم وال ترقى إلـى مرتبـة اإلكـراه الـذي تنعـدم بـه                      -٣٣

  .المسئولية الجزائية

  .محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على الدفاع ظاهر البطالن -

  )٤٠١القسم الثالث المجلد الرابع ص ٦/٦/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٢/١٩٩٣الطعن (

مـن سـلطة محكمـة الموضـوع        . األخذ بأقوال الشهود وأن اختلفت مـع بعـضها الـبعض           -٣٤

  .مادامت أسست اإلدانة في حكمها بما ال تناقض فيه

  )٤٠٢ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٧/٦/١٩٩٤ جزائي جلسة ٧٦/١٩٩٤الطعن (

  .شرط ذلك. ال يعيبه. عدم إفصاح الحكم عن مصدر الدليل -٣٥

  )٤٠٢ القسم الثالث المجلد الرابع ص٣١/١٠/١٩٩٤ جزائي جلسة ٩٩/١٩٩٤الطعن (

ال يلزم فـي اإلقـرار وروده علـى الجريمـة بكافـة             . لمحكمة الموضوع تجزئة إقرار المتهم     -٣٦

  .كفاية وروده على وقائع تستنتج منها المحكمة ثبوت اقترافه الجريمة. عناصرها

ال يعيبـه طالمـا لـم يرتـب عليهـا األثـر             . في تسمية إقرار المـتهم اعترافـاً      خطأ الحكم    -
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  .القانوني لالعتراف

  )٤٠٣ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٨/١١/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٤٤/١٩٩٤الطعن (

  .العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع القاضي بناء على األدلة المطروحة عليه -٣٧

 . بنفسه على الواقعة المراد إثباتها داالًن يكون صريحاًالدليل ال يشترط أ -

  )٤٠٤ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٦/١٠/١٩٩٥ جزائي جلسة ٩٣/١٩٩٤الطعن (

لطلب الجـازم الـذي يـصر عليـه مقدمـه           ا هو: ماهيته. زم المحكمة بإجابته  الطلب الذي تلت   -٣٨

  .مثال. وال ينفك عن التمسك به واإلصرار عليه

  )٤٠٤ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٥/١٢/١٩٩٥ جزائي جلسة ٢١١/١٩٩٥الطعن (

  .وجوب ابتنائها على الجزم واليقين ال الشك والتخمين.  األحكام الجزائية-٣٩

  )٣٨ القسم الرابع المجلد الثامن ص٣٠/١٠/٢٠٠٠ جزائي جلسة ١٧/٢٠٠٠الطعن (

فـي تكـوين عقيـدتها دون األدلـة         وجوب تحدث المحكمة في حكمها عن األدلة ذات األثـر            -٤٠

عدم اإلشـارة إلـى األدلـة التـي لـم تعـول عليهـا وعـدم إيـراد                   بالنعي عليها   . األخرى

  .غير صحيح. مضمونها

  )٤٠٢ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٤/١/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٧٥/٢٠٠٤الطعن (

عقبـه للمـتهم فـي كـل        ت. كفاية إيراد الحكم األدلة التي صحت لديه علـى ثبـوت الجريمـة             -٤١

 .مثال. إطراحها: مفاده. التفاته عنها. غير الزم. جزئية من جزئيات دفاعه

ال يعـد مانعـاً مـن تـوافر القـصد           . الجهل بالنص المنشئ للجريمة أو التفسير الخاطئ لـه         -

  . الجنائي إال إذا نص القانون على خالف ذلك

ال . التفـات الحكـم عنـه     . طالندفـاع ظـاهر الـب     . ١٩٩٣ لسنة   ٤١الدفع بالجهل بالقانون     -

 .علة ذلك. يعيبه

  )٤٠٣ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٦/٧/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٥٤/٢٠٠٥الطعن (

مجـرد اإلشـارة   . وجوب أال يجهل الحكم بأدلة الثبوت التـي يقـيم قـضاءه باإلدانـة عليهـا        -٤٢

مثـال لخلـو    . مييـزه قـصور يبطلـه ويوجـب ت      : مخالفة ذلـك  . علة ذلك . غير كافٍ . إليها

 .الحكم من بيان مؤدى أقوال الشهود التي عول عليها

  )٤٠٣ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٣/١/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٤٠٥/٢٠٠٤الطعن (
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ال يلزم في الدليل الذي تستند إليه المحكمة في تكوين عقيدتها أن يـرد علـى رؤيـة الواقعـة                     -٤٣

. وتها من مجمـوع العناصـر المطروحـة علـى المحكمـة           يكفي استخالص ثب  . المراد إثباتها 

 .علة ذلك

  )٤٠٣ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢١/٣/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٣٦٦/٢٠٠٥الطعن (

عـدم كفايـة األخـذ باعتبـارات        . الجرائم التي يتطلب القانون فيهـا قـصداً جنائيـاً خاصـاً            -٤٤

 . توافره من أوراق الدعوىوجوب تحقق المحكمة من. وافتراضات قانونية لثبوته

  )٤٠٣ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٨/٤/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٤٠٦/٢٠٠٥الطعن (

 وجوب اشتمال حكم اإلدانة على بيان الواقعة المـستوجبة للعقوبـة والظـروف التـي وقعـت                  -٤٥

  .علة ذلك. فيها واألدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها

.  مـن قـانون الجـزاء      ٤٨تحققه عمـالً بالمـادة      . اق أو المساعدة في الجريمة    االشتراك باالتف  -

علـى  . بتمامه قبل وقوع الجريمـة أو أن يكـون وقـوع الجريمـة ثمـرة لهـذا االشـتراك                  

  . المحكمة إيراد الوقائع والظروف بما يكفي للداللة على قيامه

تهـا دون بيـان تفـصيالت       اقتصار الحكم المطعون فيه على بيان الواقعة والتـدليل علـى ثبو            -

واقعة الدعوى وظروفها وكيفيـة حـدوثها واألفعـال التـي قـام بهـا الطـاعن ودوره فـي                    

قـصور  . ارتكاب الواقعة وعناصر االشتراك في الجريمة ومدى توافرهـا فـي حقـه قانونـاً              

يوجب تمييزه بالنسبة للطاعن والطـاعن الـذي قـضي بـسقوط طعنـه والمحكـوم علـيهم                  

  . علة ذلك. اآلخرين

  ) الجزء الثاني٣٧ مجلة القضاء والقانون السنة ٩/٦/٢٠٠٩جزائي جلسة  ٦٨٠/٢٠٠٨الطعن (

  

  : تسبيب غير معيب-٢

  . علة ذلك. ال يعيبه.  سكوت الحكم عن التعرض لشهادة شهود النفي-١

  )٣٦١ س ص٧ مج ١٩/١/١٩٧٦ جزائي جلسة ١٥١/١٩٧٥الطعن (

اسـتفادة الـرد مـن      . ن فـي كـل جزئيـة يثيرهـا         عدم التزام المحكمة بتعقب دفاع الطاعني      -٢

  . القضاء باإلدانة

 .موضوعي. وزن أقوال الشهود وتقديرها -

موضـوعي وإن   . األخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وغيـره فـي أي مرحلـة فـي الـدعوى                 -
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- ٣٨٢ -  

 .عدل عنها بعد ذلك

ال مـا دام اسـتخلص اإلدانـة منهـا بمـا            . ال يعيب الحكـم   . تناقض أقوال الشاهد أو المتهم     -

 .تناقض فيه

  )٣٢١ س ص٧ مج ١٦/٤/١٩٧٩ جزائي جلسة ١٩٦/١٩٧٨الطعن (

  .ال يعيبه.  عدم تحديد الحكم لساعة وقوع الحادث-٣

  )٢٣٣ القسم األول المجلد الثالث ص٢٣/٦/١٩٨٠ جزائي جلسة ١٠٨/١٩٨٠الطعن (

منـسوبة   صحة جمع الحكم في مقام التدليل على الثبوت بين عدة متهمـين لوحـدة الواقعـة ال                 -٤

  .ال قصور وال إجمال. إليهم

  )٢٣٣ القسم األول المجلد الثالث ص١٦/٣/١٩٨١ جزائي جلسة ٣٥٥/١٩٨٠الطعن (

  .علة ذلك.  عدم رد الحكم على مستندات ودفاع المتهم تشكيكاً في الدليل ال يعيبه-٥

  )٢٣٤ القسم األول المجلد الثالث ص٣٠/١١/١٩٨١ جزائي جلسة ٣٣١/١٩٨١الطعن (

كفايـة أن   . غير الزم لقيـام الـركن المـادي       .  المتهم محرزاً للمخدر في جريمة حيازته       كون -٦

غيـر  . التحدث في الحكـم عـن هـذا الـركن علـى اسـتقالل             . يكون سلطانه مبسوطاً عليه   

  .كفاية أن تكون ظروف الدعوى دالة على قيامه. الزم

  )٢٣٤لث ص القسم األول المجلد الثا٤/٧/١٩٨٣ جزائي جلسة ١١٣/١٩٨٣الطعن (

غيـر الزم مـا دام      .  تحدث الحكم عن كل ركن من أركان جريمة التزويـر علـى اسـتقالل              -٧

ال يعيـب   . عدم الرد اسـتقالالً علـى الـدفع بـأن التزويـر مفـضوح             . قد أورد ما يدل عليه    

والقضاء باإلدانـة فيـه الـرد علـى هـذا           . الحكم ألن تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع       

  .الدفع

  )٢٣٥ القسم األول المجلد الثالث ص١٩/١٢/١٩٨٣ جزائي جلسة ١٩٣/١٩٨٣الطعن (

مادامـت مدوناتـه تكـشف عـن        .  تحدث الحكم عن ركن العنـف فـي الـسرقة غيـر الزم             -٨

  .توافره

  )٢٣٥ القسم األول المجلد الثالث ص١٦/٧/١٩٨٤ جزائي جلسة ١٢١/١٩٨٤الطعن (

فـي إطراحـه للـدفع بـبطالن القـبض       إيراد النصوص القانونية التي اسـتند إليهـا الحكـم          -٩

  .والتفتيش غير الزم

  )٢٣٥ القسم األول المجلد الثالث ص١٦/٧/١٩٨٤ جزائي جلسة ١٣٦/١٩٨٤الطعن (
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- ٣٨٣ -  

مادام لـم يرتـب عليـه وحـده إدانـة الطـاعن             . ال يعيب الحكم  .  تسمية أقوال المتهم اعترافاً    -١٠

  .واالعتراف

  )٢٣٥ األول المجلد الثالث ص القسم١٧/١٢/١٩٨٤ جزائي جلسة ٢٢٨/١٩٨٤الطعن (

  )٤٠٩ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٤/١١/١٩٨٦ جزائي جلسة ١٦٩/١٩٨٦والطعن (

التحـدث صـراحة عـن      . متى يتحقـق  .  القصد الجنائي في جريمة التزوير في محرر رسمي        -١١

  .غير الزم. هذا الركن

  )٢٣٦ ص القسم األول المجلد الثالث١١/٣/١٩٨٥ جزائي جلسة ٦/١٩٨٥الطعن (

ال يعيبـه مـادام لـم يعـول عليـه فـي             .  عدم إيراد الحكم ما اشتمل عليه محـضر معاينـة          -١٢

  . اإلدانة

  )٢٣٦ القسم األول المجلد الثالث ص٨/٤/١٩٨٥ جزائي جلسة ٣٣/١٩٨٥الطعن (

  .علة ذلك. ال يلتزم القاضي ببيان سببه.  استعمال الرأفة في تقدير العقوبة-١٣

  )٢٣٦ القسم األول المجلد الثالث ص١٥/٤/١٩٨٥ جلسة  جزائي٢٧/١٩٨٥الطعن (

وال .  االلتفات عن دليل النفي ولو تضمنته ورقـة رسـمية مـن سـلطة محكمـة الموضـوع                  -١٤

  .يعيب ذلك حكمها

  )٢٣٦ القسم األول المجلد الثالث ص١/٧/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٠٣/١٩٨٥الطعن (

ولهـا  . هود إال مـا تقـيم عليـه قـضائها          محكمة الموضوع ال تلتزم بأن تورد من أقوال الـش          -١٥

  .أن تعول على قول الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى متى اطمأنت إليها

  )٥٠٦ القسم األول المجلد الثالث ص١/٧/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٠٣/١٩٨٥الطعن (

  . األدلة في المواد الجزائية إقناعية-١٦

ـ           - ق مـتهم وإطراحهـا فـي حـق مـتهم           تقدير األدلة ووزن أقوال الشهود واألخذ بها فـي ح

 .وال يعد ذلك تناقضاً يعيب الحكم. من سلطة محكمة الموضوع. آخر

  )٢٣٧ القسم األول المجلد الثالث ص١٤/١٠/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٤٨/١٩٨٥الطعن (

.  الخطأ في اإلسناد ال يعيب الحكم ما لم يتناول من األدلـة مـا يـؤثر فـي عقيـدة المحكمـة                      -١٧

  .شوةمثال في ر. شرطه

  )٢٣٨ القسم األول المجلد الثالث ص٩/١/١٩٨٤ جزائي جلسة ١٥١/١٩٨٣الطعن (

  )٤٠٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص٧/٧/١٩٨٦ جزائي جلسة ٦٤/١٩٨٦والطعن (
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- ٣٨٤ -  

 ما استطرد إليه الحكم في أسبابه ولم يكن في حاجة إليه ويـستقيم بدونـه ال يعيبـه أيـاً كـان                       -١٨

  .وجه الرأي فيه

  )٢٣٩ القسم األول المجلد الثالث ص١٣/١١/١٩٨٢ جزائي جلسة ١٦٨/١٩٨٢الطعن (

مـن أوجـه الـدفاع الموضـوعية التـي          .  الدفع بتراخي تحرير محضر الضبط وتلفيق االتهام       -١٩

  .استفادة الرد ضمناً من القضاء باإلدانة. ال تستوجب رداً صريحاً

  )٢٣٩الثالث ص القسم األول المجلد ٢٩/٣/١٩٨٢ جزائي جلسة ٤٦/١٩٨١الطعن (

 أوجه الدفاع التي تهدف إلى التشكيك في األدلة التـي اطمـأن الحكـم إليهـا باإلدانـة الـرد                     -٢٠

  .غير الزم. عليها

  )٢٣٩ القسم األول المجلد الثالث ص٧/٥/١٩٨٢ جزائي جلسة ١٠٦/١٩٨٢الطعن (

  .ال يستلزم رداً خاصاً. دفاع موضوعي.  الدفع بشيوع التهمة-٢١

  )٢٤٠ القسم األول المجلد الثالث ص١٧/١٢/١٩٨٤ جزائي جلسة ١٨٠/١٩٨٤الطعن (

ال يستلزم رداً صريحاً مادام الـدليل المـستمد منهـا ال يـؤدي إلـى                .  رفض طلب ضم أوراق    -٢٢

  .مثال. البراءة أو ينفي القوة التدليلية القائمة في الدعوى

  )٢٤٠لث ص القسم األول المجلد الثا١٧/١٢/١٩٨٤ جزائي جلسة ١٨٠/١٩٨٤الطعن (

كفايـة اسـتنفاده    . غيـر الزم  . الرد على كل منـه صـراحةً واسـتقالالً        .  الدفاع الموضوعي  -٢٣

  .استناد ألدلة الثبوت التي أوردها الحكم. الرد ضمناً من القضاء باإلدانة

  )٢٤٠ القسم األول المجلد الثالث ص٢٣/١٢/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٨٣/١٩٨٥الطعن (

ال . عـدم الـرد علـى دفـاع قـانوني ظـاهره الـبطالن             .  ال يوفره  ما.  اإلخالل بحق الدفاع   -٢٤

  .عيب

  )٢٤٠ القسم األول المجلد الثالث ص٢٨/٥/١٩٨٤ جزائي جلسة ٣٤/١٩٨٥، ٢٢الطعنان (

أن يكـون جـدياً يـشهد لـه الواقـع      .  الدفاع الجوهري الذي تلتـزم المحكمـة بـالرد عليـه      -٢٥

  .مثال. ال قصور. االلتفات عنه. لواقعالدفاع العاري عن دليله الذي يضحده ا. ويسانده

  )٢٤١ القسم األول المجلد الثالث ص١٤/١٠/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٣٣/١٩٨٥الطعن (

  )٤١٣ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٦/١١/١٩٨٧ جزائي جلسة ٢١٢/١٩٨٧والطعن (

  .ال يعيب حكمها.  عدم الرد على طلب أو دفاع لم يبد أمام المحكمة-٢٦

  )٢٤١ القسم األول المجلد الثالث ص١٦/٥/١٩٨٣ جزائي جلسة ٢٩/١٩٨٣الطعن (
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- ٣٨٥ -  

تعقـب المـتهم فـي كـل        . كفايته ليستقيم قضاؤه  .  إيراد الحكم لألدلة المنتجة التي صحت لديه       -٢٧

  .غير الزم. جزئية من جزئيات دفاعه

  )٢٤٢ القسم األول المجلد الثالث ص٢٨/١/١٩٨٥ جزائي جلسة ٢٤١/١٩٨٤الطعن (

األخذ بـأقوال مـتهم فـي حـق نفـسه           . غير الزم . هم في مناحي دفاعه الموضوعي     تتبع المت  -٢٨

  .وحق غيره من سلطة محكمة الموضوع

  )٢٤٢ القسم األول المجلد الثالث ص٥/١١/١٩٨٤ جزائي جلسة ١٨٩/١٩٨٤الطعن (

  )٣٩ القسم الرابع المجلد الثامن ص٨/٢/١٩٩٩ جزائي جلسة ٥٩/١٩٩٨والطعن (

ال يعيـب   . اهد في التحقيقـات دون أقوالـه بالجلـسة دون بيـان علـة ذلـك                األخذ بأقوال الش   -٢٩

  .الحكم

  )٤٠٣ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٠/١/١٩٨٦ جزائي جلسة ١٨٨/١٩٨٥الطعن (

  .ال يترتب عليها بطالنه.  مخالفة إجراءات التحريز-٣٠

 .إعراض الحكم عن الرد على تعييب إجراءات التحريز ال ينال من سالمته -

  )٤٠٥ القسم الثاني المجلد الرابع ص٧/٤/١٩٨٦ جزائي جلسة ٢١/١٩٨٦الطعن (

ال يعيـب   . جـوازي للمحكمـة عـدم الـرد علـى طلبـه           .  تقرير االمتناع عن النطق بالعقاب     -٣١

  .الحكم

  )٤٠٦ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٦/٦/١٩٨٦ جزائي جلسة ١/١٩٨٦الطعن (

التفـات المحكمـة عنـه وعـدم إشـارتها إليـه أو تناولـه            .  الدفاع المرسل العاري من الدليل     -٣٢

  .مثال. ال عيب. بالرد

  )٤٠٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٦/٦/١٩٨٦ جزائي جلسة ٥٧/١٩٨٦الطعن (

إطراحها لما ساقه الدفاع لحملهـا علـى عـدم األخـذ بهـا              . مفاده.  أخذ المحكمة بأقوال شاهد    -٣٣

  .اوال تلتزم ببيان علة اطمئنانها إليه

  )٤٠٨ القسم الثاني المجلد الرابع ص٧/٧/١٩٨٦ جزائي جلسة ٦٤/١٩٨٦الطعن (

  .شرط ذلك. لها أن تستمده من أي دليل.  اقتناع محكمة الموضوع بثبوت الجريمة-٣٤

 .موضوعي. وزن أقوال الشهود -

ال يعيب الحكـم عـدم الـرد عليـه صـراحة مـادام الـرد                . موضوعي. الدفع بكيدية االتهام   -
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- ٣٨٦ -  

 .ناً منه القضاء باإلدانةمستفاد ضم

شـرط  . مـن سـلطة محكمـة الموضـوع    . الجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعي في تقريره  -

 .ذلك

  )٤٠٩ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٠/١٠/١٩٨٦ جزائي جلسة ١٢٠/١٩٨٦الطعن (

.  اطمئنان محكمة الموضوع لألدلة التـي أوردتهـا علـى ثبـوت جريمـة تعـاطي المخـدر                  -٣٥

علـة  . ال إخـالل بحـق الـدفاع      .  طلب اإلحالة للطب الـشرعي إلثبـات التعـاطي         إطراحها

أنها ال تلتزم باالستعانة بأهل الخبرة إال فـي المـسائل التـي يتعـذر عليهـا أن تـشق                    : ذلك

  .طريقها فيها

  )٤٠٩ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٩/١٢/١٩٨٦ جزائي جلسة ١٨٨/١٩٨٦الطعن (

إذا كانـت أدلـة الثبـوت       . ال يمنع من القـضاء باإلدانـة      . ه الدفاع  استحالة تحقيق بعض أوج    -٣٦

  .كافية

  )٤١٢ القسم الثاني المجلد الرابع ص٦/٧/١٩٨٧ جزائي جلسة ٩٤/١٩٨٤الطعن (

  . تحديد موضع الدليل من األوراق غير الزم ما دام له أصل فيها-٣٧

  )٤١٣ابع ص القسم الثاني المجلد الر٥/١٠/١٩٨٧ جزائي جلسة ١١٦/١٩٨٧الطعن (

كفايـة أن يكـون مـا أورده        . ال يلـزم  .  تحدث الحكم صراحة واستقالالً عن القصد الجنـائي        -٣٨

  .الحكم من وقائع وظروف ما يكفي للداللة على قيامه

  )٤١٤ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٣/١١/١٩٨٧ جزائي جلسة ٢٣٣/١٩٨٧الطعن (

ـ          -٣٩ اطمئنانهـا لهـا يفيـد      . دعوى وعناصـرها   لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها من أدلـة ال

  .إطراحها ما سبق لحملها على عدم األخذ بها دون أن تلتزم بيان علة إطراحها

  )٤١٤ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢١/١٢/١٩٨٧ جزائي جلسة ٢٦٣/١٩٨٧الطعن (

ال عليها إن لـم تقـض بـه أو التفتـت عـن الـرد علـى الـدفاع                    .  األمر الجوازي للمحكمة   -٤٠

  .علة ذلك. متعلق بهال

  )٤١٤ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٨/١٢/١٩٨٧ جزائي جلسة ١٧٥/١٩٨٧الطعن (

هـو الطلـب الجـازم الـذي يـصر          . ماهيتـه .  الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابتـه       -٤١

  .عليه مقدمه في طلباته الختامية

  )٤١٧لرابع ص القسم الثاني المجلد ا٢٠/٦/١٩٨٨ جزائي جلسة ١٦١/١٩٨٨الطعن (



 جراءات ومحاكمات جزائيةإ

- ٣٨٧ -  

  .ال يعيبه. التفات الحكم عنه.  الدفاع القانوني الظاهر البطالن-٤٢

  )٤١٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٧/٦/١٩٨٨ جزائي جلسة ١٥١/١٩٨٨الطعن (

عدم التزام المحكمة بتعقبـه متـى اطمأنـت إلـى األدلـة التـي عولـت                 .  الدفاع الموضوعي  -٤٣

  .علة ذلك. عليها

  )٤١٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٧/٦/١٩٨٨زائي جلسة  ج١/١٩٨٨الطعن (

  .ماهيته.  البيان المعول عليه في الحكم-٤٤

  )٤١٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص٤/٧/١٩٨٨ جزائي جلسة ١٣٠/١٩٨٨الطعن (

 حسب المحكمة أن تقيم حكمها على ما تستظهره مـن عناصـر الـدعوى المطروحـة عليهـا                   -٤٥

  .االستقراء وال يلزم أن يكون الدليل صريحاً ومباشراًبطريق االستنتاج و

  )٤١٨ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٤/٣/١٩٨٨ جزائي جلسة ١٨٨/١٩٨٨الطعن (

ال شـأن   .  بطالن اإلجراءات المبني على انعدام أحد الخصوم أو صحة تمثيلـه فـي الـدعوى               -٤٦

  .له بالنظام العام

لة عـن األخـرى وكـان يـصح إقامتـه علـى             بناء الحكم على دعامتين كل منهمـا مـستق         -

 .إحداهما فقط فإن النعي عليه في الدعامة األخرى يكون غير منتج

  )٤١٨ القسم الثاني المجلد الرابع ص٥/١٢/١٩٨٨ جزائي جلسة ١٥٩/١٩٨٨الطعن (

عدم تقيد القاضـي بـه فـي محاكمتـه لمـتهم آخـر              .  صدور حكم في ذات الواقعة على متهم       -٤٧

  .بين حكمه والحكم السابقولو ترتب تناقض 

  )٤٢٠ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٣/٢/١٩٨٩ جزائي جلسة ٢٩٩/١٩٨٨الطعن (

  .ال يقبل. النعي بعدم تحصيلها إياه.  الدفاع الذي لم يبد أمام المحكمة-٤٨

 .ال يقبل. قعود المحكمة عن إجراء لم يطلب منها -

  )٤٢٠ني المجلد الرابع ص القسم الثا١٣/٣/١٩٨٩ جزائي جلسة ٨/١٩٨٩الطعن (

  .غير الزم.  تعقب الدفاع في كل جزئية يثيرها-٤٩

  )٤٢٠ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٠/٣/١٩٨٩ جزائي جلسة ٢٩٤/١٩٨٨الطعن (

غيـر الزم مـا دام قـد أورد فـي           .  تحدث الحكم صراحة واستقالالً عـن أركـان الجريمـة          -٥٠

  .مدوناته من الوقائع ما يدل على قيامها

  )٤٢١ القسم الثاني المجلد الرابع ص١/٥/١٩٨٩ جزائي جلسة ٧٦/١٩٨٩لطعن ا(



 جراءات ومحاكمات جزائيةإ

- ٣٨٨ -  

  .علة ذلك. ال يعيب الحكم.  إغفال الرد على طلب الطاعن ضم دفتر أحوال الشرطة-٥١

  )٤٢٢ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٢/٥/١٩٨٩ جزائي جلسة ٤٦/١٩٨٩الطعن (

  .مثال. من سلطة محكمة الموضوع. ة اإلعراض عن دليل النفي ولو حملته ورقة رسمي-٥٢

  )٤٢٣ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٦/٦/١٩٨٩ جزائي جلسة ٨٨/١٩٨٩الطعن (

ال يعيـب   . االلتفـات عنـه   .  طلب إجراء تحقيق أو ندب خبير ال ترى المحكمـة لزومـاً لـه              -٥٣

  .الحكم

  )٤٢٣ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٦/٦/١٩٨٩ جزائي جلسة ٧٤/١٩٨٩الطعن (

  .ماهيته.  التناقض الذي يعيب الحكم-٥٤

  )٤٢٥ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٥/١/١٩٩٠ جزائي جلسة ٢٨٨/١٩٨٩الطعن (

  .شرط ذلك. ال يعيبه.  خطأ الحكم في بيان مصدر الدليل-٥٥

  )٤٢٦ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٤/٦/١٩٩٠ جزائي جلسة ١٧٢/١٩٩٠الطعن (

زمة بتقصي أسباب إعفاء المـتهم مـن العقـاب فـي حكمهـا إال إذا                محكمة الموضوع غير مل    -٥٦

  .دفع بذلك أمامها

  )٣٨ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٣/١/١٩٩٧ جزائي جلسة ٣٦٣/١٩٩٥الطعن (

 كـان   متـى غيـر مقبـول     .  من قانون الجـزاء    ٨٤ النعي على الحكم أنه لم يعمل حكم المادة          -٥٧

  . دةالثابت أن الحكم أعمل حكم تلك الما

  )٣٨ص  القسم الرابع المجلد الثامن ١٣/١/١٩٩٧ جزائي جلسة ٣٦٣/١٩٩٥الطعن (

 تحقق ركن اإلكراه في جريمة المواقعة كلما كان الفعل المكون لهـا قـد وقـع بغيـر رضـاء                     -٥٨

  .المجني عليها

ال يحـول دون مـساءلة الطـاعن عـن الوقـائع            . إقامة الدعوى الجنائية ضد المجني عليهـا       -

  .  بها الحكمالتي دانه

  )٣٩ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٣/١/١٩٩٧ جزائي جلسة ٩٦/١٩٩٦الطعن (

مثـال لمـا ال يعـد طلبـاً         . ماهيتـه .  الطلب الجازم الذي تلتزم محكمة الموضـوع بإجابتـه         -٥٩

  . جازماً

  )٣٩ القسم الرابع المجلد الثامن ص٣/١١/١٩٩٧ جزائي جلسة ٢١٧/١٩٩٦الطعن (



 جراءات ومحاكمات جزائيةإ

- ٣٨٩ -  

  . علة ذلك. ال عيب.ة الرد على بعض أدلة االتهام إغفال المحكم-٦٠

  )٤٠ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٣/١/١٩٩٧ جزائي جلسة ١١٣/١٩٩٦الطعن (

مثـال  .  الحكم بعقوبة اإلبعاد عن البالد رهن بكون العقوبة األصـلية غيـر موقـوف تنفيـذها                -٦١

  . لحكم لم يقض باإلبعاد لوقف تنفيذ العقوبة األصلية

  )٤٠ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٠/١/١٩٩٧ جزائي جلسة ٢٩٨/١٩٩٥الطعن (

تقـوم بهـا جريمـة التهريـب        . مجرد إثبات الحكـم حيـازة المـتهم للبـضاعة الممنوعـة            -٦٢

  . الجمركي

  )٤١ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٢/٢/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٦٦/١٩٩٦الطعن (

ـ  .غير مقبول . ان وليد إكراه   نعي الطاعن بأن اعتراف أحد المتهمين ك       -٦٣  كـان الحكـم لـم       ى مت

  . مثال. يعول في قضائه على ذلك االعتراف

  )٤١ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٢/٢/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٦٦/١٩٩٦الطعن (

ال يعيب الحكم ما دامـت المحكمـة قـد استخلـصت الحقيقـة بمـا ال                 .  تناقض أقوال الشهود   -٦٤

  .تناقض فيه

  )٤١ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٢/٢/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٦٦/١٩٩٦الطعن (

  . مثال.  ال على الحكم إذا التفت عن دفاع غير صحيح-٦٥

  )٤٢ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٢/٢/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٧٧/١٩٩٦الطعن (

ه  كـان مـا أورد     متـى غيـر مجـد     .  نعي الطاعن على ما أورده الحكم بشأن قيام حالة التلبس          -٦٦

  . ال يعدو أن يكون تزيداً ال أثر له في النتيجة التي انتهي إليها

  )٤٢ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٠/٣/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٠٣/١٩٩٦الطعن (

هـو  .  علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علماً مجرداً عن أي قصد مـن القـصود الخاصـة                -٦٧

لـيس بـالزم أن يتحـدث الحكـم         . للمخـدر القصد العام الذي تطلبه القانون فـي اإلحـراز          

  .  عن هذا القصداستقالالً

  )٤٤ القسم الرابع المجلد الثامن ص٧/٤/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٥٠/١٩٩٦الطعن (

 كـان هـذا الحكـم قـد         متـى ال عيب   .  عدم إفراد حكم البراءة أسباباً لرفض دعوى التعويض        -٦٨

  . أقيم على عدم ثبوت وقوع الفعل المكون للجريمة

  )٤٤ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٨/٤/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٩٣/١٩٩٦طعن ال(



 جراءات ومحاكمات جزائيةإ

- ٣٩٠ -  

 ليس بالزم في حالة الحكم برفض الدعوى المدنيـة اإلشـارة إلـى صـفة الطـاعن كمـدعي                    -٦٩

  .مثال. مدني والضرر الذي أصابه

  )٤٤ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٨/٤/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٩٣/١٩٩٦الطعن (

  . مثال. ال يعيبه.  فيما لم يكن بحاجة إليه ويستقيم قضاؤه بدونه تزيد الحكم-٧٠

  .مثال.  التناقض في الحكمةتنتفي معه قال. وارد على غير محلالنعي ال -

  )٤٦ القسم الرابع المجلد الثامن ص٣٠/٦/١٩٩٧ جزائي جلسة ٣٠/١٩٩٦الطعن (

  .شرط ذلك. ال تستوجب رداً صريحاً من المحكمة.  أوجه الدفاع الموضوعية-٧١

  )٤٦ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٠/١٠/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٣/١٩٩٧الطعن (

النعـي بخـالف    .  إيراد الحكم مؤدي األدلة التي أقام عليهـا قـضاءه ووجـه استـشهاده بهـا                -٧٢

  . غير صحيح. ذلك

  )٤٧ القسم الرابع المجلد الثامن ص٣/١١/١٩٩٧ جزائي جلسة ٢٧٣/١٩٩٦الطعن (

عـدم التزامهـا    . لة المتهم العقلية مـن سـلطة محكمـة الموضـوع مـا دام سـائغاً               تقدير حا  -٧٣

مثال لتـسبيب سـائغ لـرفض طلـب         . بااللتجاء إلى أهل الخبرة إال في المسائل الفنية البحتة        

  .عرض المتهم على الطلب النفسي

  )٤٧ القسم الرابع المجلد الثامن ص١/١٢/١٩٩٧ جزائي جلسة ٢٠/١٩٩٧الطعن (

المتهم جهله بوجود المخدر بالمزرعة وعـدم جحـده لـضبطه داخلهـا وإقـراره أمـام           ادعاء   -٧٤

مثـال لتـسبيب سـائغ للـرد        . غيـر مجـد   . النعي ببطالن الضبط والتفتيش   . النيابة بحصوله 

  .على الدفع ببطالن الضبط والتفتيش

  )٤٧ القسم الرابع المجلد الثامن ص٨/١٢/١٩٩٧ جزائي جلسة ٣٠٣/١٩٩٦الطعن (

تحـدث الحكـم    . منـاط تحققـه   . د الجنائي في جريمة إحراز المخدر بقـصد التعـاطي          القص -٧٥

  .ما يكفي لذلك.  عن هذا القصد غير الزماستقالالً

  )٤٦ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٢/١٢/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٣٧/١٩٩٧الطعن (

االرتبـاط  انطواء الحكم على تقريرات قانونية خاطئة في شأن قـصره الفـصل فـي مـسائل                  -٧٦

ال يؤثر في سالمته مادامـت النتيجـة التـي خلـص إليهـا صـحيحة                . على محكمة الوزراء  

  .وتتفق والتطبيق القانوني السليم

  )٤٧ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٢/١٢/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٣٧/١٩٩٧الطعن (



 جراءات ومحاكمات جزائيةإ

- ٣٩١ -  

نعـي بـالغموض    إيراد الحكم مؤدي األدلة بما يكفي لبيان وجه استشهاده بهـا ينتفـي معـه ال                -٧٧

  . واإلبهام عليه

  )٤٨ص  القسم الرابع المجلد الثامن ١٩/١/١٩٩٨ جزائي جلسة ٣/١٩٩٧الطعن (

  . ال محل له. النعي على ذلك التقرير.  عدم تعويل الحكم على تحليل عينة البول-٧٨

  . عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إال عن األدلة ذات األثر في تكوين عقيدتها -

  )٤٨ص  القسم الرابع المجلد الثامن ١٩/١/١٩٩٨ جزائي جلسة ٣/١٩٩٧عن الط(

.  للمجني عليه العفو عن المتهم أو التصالح معه علـى مـال قبـل صـدور الحكـم أو بعـده                     -٧٩

  .  من ق اإلجراءات والمحاكمات الجزائية٢٤٠م . الجرائم التي يجوز له فيها ذلك

ة بـاإلكراه ضـمن الجـرائم التـي يجـوز فيهـا             عدم ورود ذكر جناية القتل العمد والمواقع       -

  .أثره. العفو والصلح

  .ال يعيبه مثال. التفات الحكم عن إعمال أثر هذا التنازل -

  )٤٨ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٦/١/١٩٩٨ جزائي جلسة ٥٠/١٩٩٧الطعن (

ـ     . التفات المحكمة عن تحقيق مسألة ال عالقة لها بموضـوع الـدعوى            -٨٠ الل ينتفـي معـه اإلخ

  .مثال. بحق الدفاع

  )٤٩ القسم الرابع المجلد الثامن ص٩/٢/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٦٨/١٩٩٧الطعن (

للمحكمة في الجرائم التي تستوجب الحكم بالحبس أن تقرر باالمتنـاع عـن النطـق بالعقـاب                  -٨١

عـدم اقتناعهـا    . مفـاده . قـضاؤها بالعقوبـة   . عند توافر ظروف معينة وهو جـوازي لهـا        

  .غير الزم. بيانها ألسباب ذلك.  الطلببإجابة هذا

  )٤٩ القسم الرابع المجلد الثامن ص٩/٢/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٦٩/١٩٩٧الطعن (

النعـي عليـه فـي هـذا        . ال يعيبـه  . خطأ الحكم في اإلسناد الـذي ال يـؤثر فـي منطوقـه             -٨٢

  .مثال. علة ذلك. غير مجد. الخصوص

  )٥١لرابع المجلد الثامن ص القسم ا٩/٣/١٩٩٨ جزائي جلسة ٨١/١٩٩٧الطعن (

  . تعتبر جزءاً منه. صيغة االتهام الواردة بالحكم -٨٣

كفايـة مـا ورد بوصـف       . غيـر الزم  . تحديد المحررات المزورة والبيـان المـذكور فيهـا         -

  . مثال. التهمة

  )٥٢ القسم الرابع المجلد الثامن ص٤/٥/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٨٤/١٩٩٧الطعن (
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- ٣٩٢ -  

  .ال يعيبه. ل الشهود أو تجزئة التحرياتإغفال الحكم بعض أقوا -٨٤

  )٥٢ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٩/٦/١٩٩٨ جزائي جلسة ٢٤٥/١٩٩٧الطعن (

 تهمة التعاطي وتعويله عليها فـي خـصوص تـوافر قـصد             هإطراح الحكم للتحريات عند نفي     -٨٥

  .تجزئة الدليل من سلطة محكمة الموضوع. علة ذلك. ال يعد تناقضاً. االتجار

  )٥٤ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٥/١٢/١٩٩٨ جزائي جلسة ٣١١/١٩٩٨الطعن (

  .مثال. وروده على غير محل. النعي على دليل لم يتخذه الحكم سنداً لقضائه -٨٦

  )٥٤ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٧/١١/١٩٩٨ جزائي جلسة ٧٥/١٩٩٨الطعن (

  . وضوعيم. تقدير توافر ركن الحيلة في جريمة الخطف -٨٧

  . غير الزم. تحدث الحكم عن ركن الحيلة على استقالل -

  )٥٥ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٢/١٢/١٩٩٨ جزائي جلسة ٣٩/١٩٩٨الطعن (

  . مثال. وروده على غير محل.  النعي على دليل لم يتخذه الحكم سنداً لقضائه-٨٨

  )٥٦ الثامن ص القسم الرابع المجلد١٦/٣/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣٨٤/١٩٩٨الطعن (

  .  فيها الباعث على الجريمة ليس ركناً-٨٩

  .ال يعيبه. عدم بيان الحكم للباعث أو الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله جملة -

  )٥٨ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢/١١/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣٤/١٩٩٩الطعن (

 إلـى اسـتحالة حـصولها كمـا          الطلب الذي ال يتجه إلى نفي الفعـل المكـون للجريمـة وال             -٩٠

  . رواها الشهود يعد دفاعاً موضوعياً ال تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه

  )٥٨ القسم الرابع المجلد الثامن ص٩/١١/١٩٩٩ جزائي جلسة ١٢٠/١٩٩٩الطعن (

 تقرير الخبير ال ينهض دليالً على نسبة االتهام للمتهم بـل يـصح كـدليل مؤيـد بغيـره مـن                      -٩١

  . األدلة

منازعـة فـي    . نعي الطاعن على تقرير األدلة بخلوه مما يفيد اسـتخدام الـسالح المـضبوط              -

  . ال عيب. التفات الحكم عن ذلك. القوة التدليلية لهذا التقرير الذي وثقت به المحكمة

  )٥٩ القسم الرابع المجلد الثامن ص٤/١/٢٠٠٠ جزائي جلسة ١٨٣/١٩٩٩الطعن (

 ينـال منـه وجـود       ال. ال المجني عليـه وبـاقي شـهود اإلثبـات          اطمئنان المحكمة إلى أقو    -٩٢

  .تاريخ الواقعةعلى  للمرض سابقة ةشهادة طبية مثبت



 جراءات ومحاكمات جزائيةإ

- ٣٩٣ -  

  .التفات الحكم عن دليل النفي ال يعيبه حتى ولو حملته أوراق رسمية -

  )٦١ القسم الرابع المجلد الثامن ص٧/٣/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٢٢٧/١٩٩٩الطعن (

االتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها في صـدره ثـم انتهائـه إلـى                إشارة الحكم إلى مواد      -٩٣

النعـي علـى    . ناً لمواد القـانون التـي عاقبـه بموجبهـا         اكفايته بي . معاقبة المتهم بتلك المواد   

  . مثال. ال محل له. الحكم في هذا الخصوص

  )٦١ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٤/٣/٢٠٠٠ جزائي جلسة ١٩٢/١٩٩٩الطعن (

  .  مثال.إطراح الحكم له ال عيب.  الدفاع المرسل العاري عن دليله-٩٤

  )٦١ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٤/٣/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٢٢٣/١٩٩٩الطعن (

 عدم مواجهة الطاعن بالتهمة المسندة إليه في تحقيقـات النيابـة العامـة ال تـأثير لـه علـى                     -٩٥

ت السابقة علـى المحاكمـة ال يـصح سـبباً للطعـن             يب اإلجراءا يتع. علة ذلك . سالمة الحكم 

  . على الحكم

  )٦٢ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٨/٤/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٣١٧/١٩٩٩الطعن (

الخطأ غيـر المـؤثر فـي منطقـه أو النتيجـة            . متى ال يعيبه  .  مخالفة الحكم للثابت باألوراق    -٩٦

  .مثال لخطاً غير مؤثر. التي أنتهي إليها

  )٦٢ القسم الرابع المجلد الثامن ص٩/٥/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٤٤٧/١٩٩٩الطعن (

ال يعـد   .  تأييد الحكم االبتدائي في بعٍض من قـضائه وإلغائـه فـي بعـض مـا قـضي بـه                    -٩٧

  . تناقضاً

  )٦٢ القسم الرابع المجلد الثامن ص٣٠/٥/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٣٣٩/١٩٩٩الطعن (

  . شرط ذلك. ال يعيب الحكم. دعوى الخطأ في تحديد موضع الدليل في أوراق ال-٩٨

  )٦٢ القسم الرابع المجلد الثامن ص٣٠/٥/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٣٣٩/١٩٩٩الطعن (

المسروق كان محبوساً بسلـسلة حديديـة وقفـل وأن الـسرقة تمـت              ) السيكل(إثبات الحكم أن     -٩٩

  . ال عيب.بما يكفي لتوافر الظرف المشدد. عن طريق تحطيم هذه الحرز المتخذ لها

  )٦٥ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٦/٦/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٤٠٧/١٩٩٩الطعن (

.  المحكمة ليست ملزمة بالتحدث في حكمها إال عن األدلـة ذات األثـر فـي تكـوين عقيـدتها                   -١٠٠

. عدم تعويل الحكم في قضائه علي إقرار وكيل المـتهم بحيازتـه المخـدر بقـصد التعـاطي                 
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  . غير محلهفي . النعي عليه في هذا الصدد

  )٦٧ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٢/١/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٧٢/٢٠٠٠الطعن (

  .مثال النتفائه. ماهيته. تناقض األسباب الذي يعيب الحكم -١٠١

  )٤٠٥ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص ١٩/٢/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١٢٣/٢٠٠١الطعن (

ال يعيبه مادام قد بينهـا عنـد تحـصيله واقعـة            . ةعدم تكرار الحكم سرد أقوال ضابط الواقع       -١٠٢

 .الدعوى بياناً مفصالً

  )٤٠٦ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٩/٢/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٥٨٨/٢٠٠١الطعن (

أال يتناول من األدلـة مـا يـؤثر فـي عقيـدة          : شرطه. الخطأ في اإلسناد الذي ال يعيب الحكم       -١٠٣

 .مثال. المحكمة

  )٤٠٦ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٩/٢/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٥٨٨/٢٠٠١الطعن (

المحكمة غير ملزمة بتسبيب ما اتخذته من قـرارات فـي مجـال تجهيـز الـدعوى وجمـع                    -١٠٤

 .مثال. شرطه. األدلة وتحقيق دفاع الخصوم

  )٤٠٨ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٧/٥/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١٩٤/٢٠٠١الطعن (

 .ال يعيبه. تطراد الزائد عن حاجة الحكماالس -١٠٥

  )٤٠٨ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٨/٥/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٢٧٦/٢٠٠١الطعن (

. حق المحكمة أن تعرض عن الدفاع العاري عن دليلـه الـذي يدحـضه الواقـع وال يـسانده                   -١٠٦

 .مثال لما ال يعد تناقضاً بين تقريرين فنيين

  )٤١٠ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٤/١٢/٢٠٠٢ جلسة  جزائي٨٤٢/٢٠٠١الطعن (

لها أن تجزئـه وتـستنبط الحقيقـة منـه          . غير الزم . أخذ المحكمة بنص وظاهر إقرار المتهم      -١٠٧

كفايـة أن يـرد علـى       . ال يلـزم  . وروده على الجريمة بجميع عناصـرها     . كما كشف عنها  

. تـسمية هـذا اإلقـرار اعترافـاً       . م للجريمـة  وقائع تستنتج منها المحكمة ثبوت اقتراف المته      

 .علة ذلك. ال يعيب الحكم

  )٤١١ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢١/١/٢٠٠٣ جزائي جلسة ١٢٦/٢٠٠٢الطعن (

ـ       خطأ الحكم    -١٠٨ . النعـي فـي هـذا الخـصوص       . ال يعيبـه  . هفي اإلسناد الذي ال يؤثر في منطق

 .مثال. غير منتج

  )٤١٢ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٨/١/٢٠٠٣لسة  جزائي ج٨٣٨/٢٠٠١الطعن (
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. ال يقـدح فـي سـالمته      . تزيد الحكم الذي ال أثر له في منطقه أو النتيجة التي خلـص إليهـا               -١٠٩

 .مثال. غير منتج. تعييبه في إحدى دعاماته

  )٤١٣ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٤/٢/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٩٠٠/٢٠٠١الطعن (

استرسـالها بثقتهـا    . من اختـصاص محكمـة الموضـوع      . قدير األدلة بالنسبة إلى كل متهم     ت -١١٠

حـد  . ال يعيـب حكمهـا    . فيها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى األدلة ذاتها لمـتهم آخـر            

 .ذلك

  )٤١٤ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٨/٢/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٢١٠/٢٠٠٢الطعن (

العمل المطلـوب مـن الموظـف داخـالً فـي أعمـال وظيفتـه بمقتـضى                 األصل أن يكون     -١١١

كفاية أن يكون له نصيب مـن العمـل ووجـود عالقـة             . اختصاص قانوني أو تكليف إداري    

النعـي فـي    . التزام الحكم المطعون فيـه هـذا النظـر        . بين عمله والعمل المطلوب منه أدائه     

 .على غير أساس. هذا الخصوص

  )٤١٥ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١١/٣/٢٠٠٣لسة  جزائي ج٢٣٣/٢٠٠٢الطعن (

النعـي فـي هـذا      . ال يعيبـه  . التزيد الذي لم يكن الحكم في حاجة إليه ويصح قضاؤه بدونـه            -١١٢

 .مثال. غير مقبول. الخصوص

  )٤١٦ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٥/٤/٢٠٠٣ جزائي جلسة ١٨٣/٢٠٠١الطعن (

 يـورد األدلـة المنتجـة التـي صـحت لديـه             نم تدليله ويستقيم قضاؤه أ    حسب الحكم كيما يت    -١١٣

. غيـر الزم  . تعقـب المـتهم فـي جزئيـات دفاعـه         . على ما استخلصه من وقوع الجريمة     

 .إطراحها. مفاد التفاته عنها

للمحكمة أن تلتفت عن دليـل النفـي ولـو حملتـه أوراق             . إقناعية. األدلة في المواد الجزائية    -

  .حد ذلك. رسمية

  )٤١٦ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٥/٤/٢٠٠٣ جزائي جلسة ١٨٣/٢٠٠١الطعن (

محاولة الطاعن والمحكوم عليه اآلخـر الفـرار بالـسيارة قيادتـه بمجـرد رؤيتـه لرجلـي                   -١١٤

عـدم تنـاول    . ظـاهر الـبطالن   . الـدفع بـبطالن االسـتيقاف     . مبرر الستيقافهما . الشرطة

 .علة ذلك. يبهال يع. الحكم له بأسباب خاصة

  )٤١٦ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٩/٤/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٧٩٣/٢٠٠١الطعن (

إطراح الحكم دفع الطاعن ببطالن القبض عليـه تأسيـساً علـى اطمئنانـه ألقـوال شـاهدي                   -١١٥
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- ٣٩٦ -  

اإلثبات بأنهما قبضا عليه بعد مشاهدته إثر اسـتيقاف الـسيارة التـي يـستقلها بحالـة غيـر                   

عيـة  انبئ عن تعاطيه مخدراً وبعد إبـصارهما لفافـة تبـغ يدويـة أقـر لهمـا طو                 طبيعية ت 

 .ال محل له. النعي عليه بالخطأ في القانون. سائغ. بحيازتها بقصد التعاطي

  )٤١٦ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٩/٤/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٧٩٣/٢٠٠١الطعن (

ة أن يكون من قـدم المـساعدة علـى علـم بأنـه              كفاي. تتم بأي وسيلة  . المساعدة في الجريمة   -١١٧

مثـال بـشأن تـدليل الحكـم علـى تـوافر جريمـة              . يساعد آخر في ارتكاب جريمـة مـا       

 .االشتراك في اإلجهاض

عدم تحدث الحكم صراحة واستقالالً عـن ركـن القـصد الجنـائي أو غيـره مـن أركـان                     -

 .ما يدل عليهمادام قد أورد في مدوناته من الوقائع . ال ينال منه. الجريمة

  )٤١٨ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٣/٦/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٨١٧/٢٠٠١الطعن (

 .مثال. ال يعيبه. تزيد الحكم فيما ال أثر له فيما انتهى إليه صحيحاً في قضائه -١١٨

  )٤١٨ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٤/٦/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٣٨٩/٢٠٠٢الطعن (

 .غير قادح فيه مادام أنه أسس اإلدانة على اليقين. دليل احتماليأخذ الحكم ب -١١٩

  )٤١٩ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١/٧/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٧٥٢/٢٠٠١الطعن (

ال ينـال منـه مـادام أورد فـي          . عدم تحدث الحكم صراحة واستقالالً عن أركـان الجريمـة          -١٢٠

 .مدوناته من الوقائع ما يدل على توافرها

  )٤٢٠ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٦/١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٢٣٧/٢٠٠٢لطعن ا(

النعـي عليـه بالفـساد      . عدم استناد الحكم في قضائه بإدانة الطاعنين إلى تحريـات الـشرطة            -١٢١

 .علة ذلك. غير مقبول. في االستدالل لتعويله عليها

  )٤٢٠جلد الثالث عشر ص القسم الخامس الم٦/١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٣٩٢/٢٠٠٢الطعن (

ال عليهـا إن  . مـن اختـصاص محكمـة الموضـوع    . تقدير األدلة بالنسبة إلـى كـل مـتهم         -١٢٢

استرسلت بثقتها فيها بالنسبة إلى متهم ولم تطمئن إلى األدلـة ذاتهـا بالنـسبة لمـتهم آخـر                    

 .دهامادام تقدير الدليل موكوالً إلى اقتناعها وح. دون أن يعد هذا تناقضاً يعيب حكمها

  )٤٢٠ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٣/١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٨٧/٢٠٠٢الطعن (

طرح الحكم دفاع الطاعن أنه كان في حالة دفاع شـرعي عـن الـنفس لمـا ثبـت للمحكمـة                      -١٢٣



 جراءات ومحاكمات جزائيةإ

- ٣٩٧ -  

من أن خطراً لم يكن يتهدده حتى يباح له أن يرتكب فعالً يدفعـه بـه إذ لـم يكـن قـد بـدر                    

سـائغ فـي نفـي حالـة الـدفاع          . كن اعتباره خطراً حاالً يهدد نفـسه      من المجني عليه ما يم    

 .غير سديد. النعي في هذا الخصوص. الشرعي

  )٤٢٠ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٣/١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٢٦/٢٠٠٣الطعن (

كفاية مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من األفعال المكونـة لهـا العتبـاره فـاعالً أصـلياً                 -١٢٤

 .مثال لتسبيب سائغ العتبار الطاعن فاعالً أصلياً في جريمتي تزوير ونصب. فيها

  )٤٢٢ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٧/٢/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٤٤٢/٢٠٠٣الطعن (

. إثبات الحكم في حق الطاعن طلبه وقبوله مبالغ ألداء عمل زعم أنـه مـن أعمـال وظيفتـه                   -١٢٥

 .مثال. ذ رشوةيوفر في حقه جريمة طلب وأخ

  )٤٢٣ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٤/٢/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٣٥٤/٢٠٠٢الطعن (

 .كاف لقيام حالة التلبس. وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة -١٢٦

انتقـال رجـال    . اعتراف المتهم فور القبض عليه على شخص آخر لم يكـن بمحـل الحـادث               -

ال يعيـب الحكـم إن لـم        . إجـراء صـحيح   . الشخص والقبض عليـه    الشرطة إلى مكان هذا   

 .علة ذلك. يتناوله بأسباب خاصة

  )٤٢٣ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٠/٤/٢٠٠٤ جزائي جلسة ١٦٨/٢٠٠٣الطعن (

ثـر لـه فـي    أال . عنوانه خطـأ فـي محـضر االسـتدالالت       وأإيراد سن المتهم أو أوصافه       -١٢٧

ال . التـزام الحكـم هـذا النظـر    . ت ما دام أنه المقـصود بـاإلذن      جدية ما تضمنه من تحريا    

 .عيب

  )٤٢٤ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٤/٥/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٣١٦/٢٠٠٣الطعن (

ن االبتدائي والمطعون فيه اعتراف الطـاعن بارتكـاب الواقعـة مـع المتهمـين               يإيراد الحكم  -١٢٨

 .غير صحيح. ي عليه في هذا الشأنالنع. اآلخرين مما له أصل صحيح باألوراق

  )٤٢٦ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٨/٥/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٦١٠/٢٠٠٢الطعن (

غيـر  . تحدث الحكم صراحة وعلى استقالل عن كل ركـن مـن أركـان جريمـة التزويـر                 -١٢٩

 .علة ذلك. الزم

 .ن لم يعرض لهإال على الحكم . الدفاع القانوني الظاهر البطالن -

  )٤٢٦ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٠/٧/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٤٢٤/٢٠٠٣طعن ال(
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- ٣٩٨ -  

ـ          . الدفع باستحالة حصول الواقعة    -١٣٠ ـ . يحاًرموضوعي ال يـستوجب مـن المحكمـة رداً ص  ةعل

 .ذلك

  )٤٢٩ص  القسم الخامس المجلد الثالث عشر ٢١/١٢/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٧٨/٢٠٠٣الطعن (

 .ال مانع. نقلها شخص عن آخر متى اقتنعت بصدورها عنهأخذ المحكمة برواية ي -١٣١

ال يعيـب   . تناقض الشاهد في أقواله أو تعارضها مع باقي أقـوال الـشهود بفـرض صـحته                -

 .شرطه. الحكم

  )٤٢٩ص  القسم الخامس المجلد الثالث عشر ٢١/١٢/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٩٦/٢٠٠٤الطعن (

 بيانات الـسند محـررة قبـل اإلكـراه علـى            يستوي لقيامها أن تكون   . جريمة اغتصاب سند   -١٣٢

 .مثال لتسبيب سائغ لتوافر أركان جريمة اغتصاب سند دين. التوقيع عليها أو بعده

  )٤٣٠ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٤/١/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٢٥١/٢٠٠٤الطعن (

 .ماهيته. الدفع الذي تلتزم المحكمة بمواجهته والرد عليه -١٣٣

ام محكمة الموضوع بحدوث إكـراه لـه مـن ضـابط الواقعـة دون أن يبـين                  دفع الطاعن أم   -

وبفـرض أن مقـصوده مـن       . ال عيـب  . إعـراض المحكمـة عنـه     . مقصوده من هذا الدفع   

الدفع أن اإلكراه كان بقصد حمله علـى االعتـراف وكـان الحكـم لـم يعـول علـى هـذا                      

 .وارد على غير محل وغير مقبول. نعيه على ذلك. االعتراف

  )٤٣٠ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١١/١/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٧/٢٠٠٤ن الطع(

 تكـون عقيـدتها   لهـا أن    .  من سلطة محكمـة الموضـوع      .تقدير األدلة بالنسبة إلى كل متهم      -١٣٤

اطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانهـا إليـه بالنـسبة إلـى              . حسب تقديرها لألدلة  

 .علة ذلك.  يعيب الحكماًضال يعد تناق. متهم آخر

قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطـاعن الطمئنـان المحكمـة لـضبط بعـض المـسروقات         -

ه ببـراءة المتهمـة الثالثـة       ال يتناقض مـع قـضائ     . ارتكاب السرقة بمسكنه وبإقراره للضابط ب   

من تهمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة لعدم اطمئنانهـا إلقـرار الطـاعن للـضابط                 

بإعطائه للمتهمة بعض المـسروقات إلخفائهـا وإنكارهـا ذلـك ولعـدم ضـبط مـسروقات                 

 . غير صحيح.النعي على ذلك. لديها

  )٤٣١ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٨/١/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٦٦٤/٢٠٠٣الطعن (

. القـصد الجنـائي فيهـا     . جريمة الخطف بقصد المواقعة أو الحمـل علـى مزاولـة البغـاء             -١٣٥
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كفاية أن يكـون فيمـا أورده مـن وقـائع وظـروف             . غير الزم . حدث الحكم عنه استقالالً   ت

مثـال  . شـرطه . موضـوعي . تقدير توافره وتوافر ركن الحيلـة     . مايكفي للداللة على قيامه   

لتسبيب سائغ لتوافر أركان جريمة الخطف بطريق الحيلـة بقـصد المواقعـة والحمـل علـى        

 .مزاولة البغاء

  )٤٣٢ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٥/٤/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٣٣٣/٢٠٠٥الطعن (

. النعـي علـى ذلـك     . العبرة بحقيقـة الواقـع بـشأنه      . ال عبرة بالخطأ المادي الوارد بالحكم      -١٣٦

 .مثال. غير مقبول

  )٤٣٣ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٦/٤/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٤٩٦/٢٠٠٤الطعن (

 .ة بالتحدث في حكمها إال عن األدلة ذات األثر في تكوين عقيدتهاالمحكمة غير ملزم -١٣٧

ثبـوت أنـه لـم يعـول علـى          . النعي على الحكم بعدم بيان مضمون تقرير الطب الـشرعي          -

 .نعي غير مقبول. دليل مستمد من هذا التقرير

  )٤٣٣ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٦/٤/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٥٤٥/٢٠٠٤الطعن (

وت مبادرة الطاعن بضرب المجني عليه إثر مشادة كالميـة بينهمـا وتتبعـه لألخيـر دون                 ثب -١٣٨

. دفاع الطـاعن بتـوافر حالـة الـدفاع الـشرعي          . ال يوفر حالة الدفاع الشرعي    . خطر يهدده 

 .ال يعيبه. التفات الحكم عنه. دفاع ال يسانده واقع

  )٤٣٤لد الثالث عشر ص القسم الخامس المج٧/٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٣١٣/٢٠٠٤الطعن (

أنـه غيـر    : مـؤدى ذلـك   . وجوب أن يكون القاضي مطلق الحرية أثنـاء محاكمتـه للمـتهم            -١٣٩

وجـود تنـاقض    . مقيد بشئ مما تضمنه حكم صادر عن واقعـة أخـرى علـى ذات المـتهم               

 .ال عيب. بين حكمه والحكم الصادر عن الواقعة األخرى

 .ال محل لها. مماثلةمنازعة الطاعن لسبق براءته في وقائع أخرى  -

  )٤٣٤ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٤/٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٢٦/٢٠٠٤الطعن (

غيـر  . تحدث حكم اإلدانة صراحة واستقالالً عن كل ركـن مـن أركـان جريمـة التزويـر                 -١٤٠

عتبـار الطـاعن    مثـال لتـسبيب سـائغ أل      . ا يـدل عليهـا    الزم مادام قد أورد من الوقائع م      

 . غيره في جرائم تزوير أوراق البنوك والنصبفاعالً مع

  )٤٣٤ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٤/٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٦٥٠/٢٠٠٤الطعن (

للمحكمة تكوين عقيدتها إلثبـات التزويـر بكافـة طـرق اإلثبـات ولهـا األخـذ بالـصورة                    -١٤١
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- ٤٠٠ -  

 .مثال. علة ذلك. الضوئية كدليل في الدعوى

زمة بتعقب المتهم في كـل جزئيـة يثيرهـا فـي منـاحي دفاعـه                محكمة الموضوع ليست مل    -

 .مفاده. اطمئنانها إلى األدلة التي عولت عليها. الموضوعي

  )٤٣٥ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢١/٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٥٥٦/٢٠٠٤الطعن (

حكـم  اعتبـار ال  . قيام موظف البنك بإجراء تحويل للشيك المـزور لحـساب أحـد المتهمـين              -١٤٢

التفـات الحكـم    . صـحيح . التزوير الواقع في الشيك تزويراً في ورقـة مـن أوراق البنـوك            

  .علة ذلك. ال يعيبه. عن دفاع الطاعن بأن الشيك ليس ورقة من أوراق البنك

  )٤٣٥ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢١/٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٥٥٦/٢٠٠٤الطعن (

 بـشأن   ١٩٩٣ لـسنة    ١ ق   ١٦قوبات التكميلية الـواردة بالمـادة       القانون لم يشترط لتوقيع الع     -١٤٣

-حماية األموال العامة أن يكـون الجـاني فـي جريمـة االسـتيالء علـى المـال العـام                     

.  من العاملين بالجهـة التـي تـم االسـتيالء علـى أموالهـا              -والجرائم األخرى الواردة بها   

ية السـتيالء المـتهم علـى مـال         مثال لتسبيب سائغ لتوقيع عقوبتي العزل والغرامـة النـسب         

 .عام مملوك لجهة أخرى غير التي يعمل بها

  )٤٣٧ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٨/٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٦٠٩/٢٠٠٤الطعن (

قيادة الطاعن للسيارة التي استقلها المجني عليـه وإيهامـه أنـه سيوصـله إلـى وجهتـه ثـم                 -١٤٤

منطقة منعزلة وقيام آخر بتهديـد المجنـي عليـه بـسكين            إغالقه أبوابها واالنحراف بها إلى      

يكفـي العتبـار    . ثم وخزه بها ليمتثل ألمره بتسليمه حافظة نقـوده فامتثـل مكرهـاً لطلبـه              

ال يقـدح فـي ذلـك عـدم ضـبط           . الطاعن فاعالً أصلياً في جريمة سرقة باستعمال العنـف        

 .علة ذلك. المسروقات بحوزته

  )٤٣٧ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٢/٧/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٣١٦/٢٠٠٤الطعن (

ن لـم تـبن     إال يعيبهـا    : مـؤدى ذلـك   . التقارير الطبية في ذاتها ال تصلح دليالً على المـتهم          -١٤٥

أن تؤسـس اإلدانـة علـى       : شـرط ذلـك   . جـائز . أخذ المحكمة بدليل احتمالي   . على اليقين 

ر الطـب الـشرعي فـي جريمـة قتـل           مثال بشأن جزم المحكمة بما لم يجزم به تقري        . اليقين

 .عمد

  )٤٣٨ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٢/٧/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٧/٢٠٠٥الطعن (

مثـال لتـسبيب سـائغ      . موضـوعي . تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء والمفاضـلة بيـنهم         -١٤٦
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- ٤٠١ -  

تـشاري  الطمئنان المحكمة لتقريـر الـصفة التـشريحية وإطراحهـا التقريـر الطبـي االس              

 .المقدم من المتهمين

  )٤٣٨ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٢/٧/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٧/٢٠٠٥الطعن (

بعلـم الجـاني    . منـاط تحققـه   . القصد الجنائي في جريمة تمكين مقبوض عليه مـن الفـرار           -١٤٧

تحـدث  . إلـى تمكينـه مـن الفـرار       بأن من مكنه من الفرار مقبوضاً عليه واتجاه إرادتـه           

غيـر الزم مـادام أن مـا أوردتـه يـدل علـى              .  استقالالً عن كل ركن من أركانها      محكمةال

مثال لتسبيب سائغ لتوافر االشـتراك بطريقـي االتفـاق والتحـريض فـي جريمـة                . توافره

 .تمكين مقبوض عليه من الفرار مع العلم بأنه مقبوض عليه

  )٤٣٩د الثالث عشر ص القسم الخامس المجل١٢/٧/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٢٤١/٢٠٠٥الطعن (

مثـال لتـسبيب سـائغ للـرد علـى دفـاع            . مناط تحققه . القصد الجنائي في جريمة التزوير     -١٤٨

 .الطاعن في معرض نفي توافر القصد الجنائي في حقه في جريمة تزوير

  )٤٤٠ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٠/٩/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٥٤/٢٠٠٥الطعن (

 .مثال بشأن قبض. ال يعيبه. لرد على الدفاع القانوني ظاهر البطالنالتفات الحكم عن ا -١٤٩

  )٤٤٠ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٨/١١/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٢٠٥/٢٠٠٥الطعن (

إيراد الحكم أن المجني عليه قرر بتهديد الطاعن لـه عبـر الهـاتف بتلفيـق االتهامـات فـي                     -١٥٠

ال ينـال مـن     . التهديد عند توجهه إليـه فـي مـسكنه        حين أن الثابت من األوراق تلقيه ذلك        

: أسـاس ذلـك   . مادام أنه ال يؤثر على جوهر الواقعة التي اقتنعـت بهـا المحكمـة             . سالمته

أن الخطأ في اإلسناد ال يعيب الحكم طالما لم يتنـافى مـن الوقـائع مـا يـؤثر فـي عقيـدة                       

 .المحكمة

  )٤٤٠امس المجلد الثالث عشر ص القسم الخ٢٢/١١/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٤٢١/٢٠٠٥الطعن (

إغفالـه عـن ذكـره ال يـضيع         : علـة ذلـك   . ال يعيبه . عدم إفصاح الحكم عن مصدر الدليل      -١٥١

 .مثال. أثره متى كان له أصل ثابت باألوراق

  )٤٤١ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٤/٣/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٤١٦/٢٠٠٥الطعن (

 اًمجني عليهم بشأن إدانتـه للطـاعن بجريمـة إحـرازه سـالح            عدم استناد الحكم إلى أقوال ال      -١٥٢

. ال محـل لـه    . نعيه بتناقض أقوالهم في وصـف الـسالح المـضبوط         .  بغير ترخيص  اًناري

 .مادام ال يؤثر على جوهر الواقعة

  )٤٤٢ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٤/٣/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٤٥٦/٢٠٠٥الطعن (



 جراءات ومحاكمات جزائيةإ

- ٤٠٢ -  

الـدفع بالحجيـة ال يعيبـه لمغـايرة الواقعـة التـي سـبق محاكمـة                 إغفال الحكم الرد على      -١٥٣

 .مثال. غير سديد. النعي عليه في هذا الصدد. الطاعن عنها عن الواقعة المطروحة

  )٤٤٢ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٤/٤/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٦٨٣/٢٠٠٥الطعن (

ـ            -١٥٤ النعـي عليـه فـي هـذا        . سوغهاستخالص الحكم تناقض المجني عليها في أقوالهـا بمـا ي

 .مثال. في غير محله. الشأن

  )٤٤٢ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١١/٤/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٥٢٨/٢٠٠٥الطعن (

كفاية تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمـة للمـتهم للقـضاء بـالبراءة ورفـض الـدعوى                   -١٥٥

 .المدنية متى أحاطت بالدعوى وبظروفها عن بصر وبصيرة

ل لتسبيب غير معيب لحكـم بـالبراءة ورفـض الـدعوى المدنيـة فـي جريمـة هتـك                    مثا -

  . عرض

النعي على المحكمة أنها قضت بالبراءة بنـاء علـى احتمـال تـرجح لـديها بـدعوى قيـام                     -

موضـوعي حـول    . الجـدل فـي ذلـك     . غير جـائز  . احتماالت أخرى قد تصح لدى غيرها     

 .وز أمام التمييزسلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى ال يج

  )٤٤٤ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٥/٤/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٧٦/٢٠٠٥الطعن (

 أن يكـون سـلوك الجـاني منطويـاً ضـمناً علـى              كفاية. غير الزم . صريحاًالزعم بالنفوذ    -١٥٦

 .زعم منه

ايتـه  كف. زعم الجاني بنفوذه لدى أحد القضاة وطلب النقود بناء علـى هـذا النفـوذ المزعـوم                 -

مثـال لتـسبيب سـائغ للـرد        . لتوافر جريمة طلب الرشوة لموظف عـام واسـتغالل النفـوذ          

 بتعـديل أحكـام قـانون       ١٩٧٠ لـسنة    ٣١ مـن القـانون      ٣٧على الدفع بعدم انطباق المادة      

 .الجزاء

  )٤٤٥ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٨/٧/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٦٣/٢٠٠٦الطعن (

مـادام  . موضـوعي .  يستنتج منها قيام حالة الـدفاع الـشرعي أو انتفاؤهـا           تقدير الوقائع التي   -١٥٧

 .مثال. سائغاً وله أصله باألوراق

  )٤٤٦ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٩/٧/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٥٦٧/٢٠٠٥الطعن (

 األحكام الصادرة من المحاكم المدنية ال يكون لها قوة الـشيء المقـضي بـه أمـام القـضاء                    -١٥٨

 .مثال. جزائيال

  )٤٤٦ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٦/٩/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٦٩١/٢٠٠٥الطعن (



 جراءات ومحاكمات جزائيةإ

- ٤٠٣ -  

إطراح المحكمة االستئنافية طلب المجنـي عليـه تعـويض مـدني مؤقـت لعـدم جـواز أن                    -١٥٩

 ال  .نعـي الطـاعن فـي هـذا الخـصوص         . صحيح فـي القـانون    . يبدى ألول مرة أمامها   

 .مصلحة فيه وغير سديد

  )٤٤٦ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٦/٩/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٢٠١/٢٠٠٦طعن ال(

. ال محل للبحث في مسألة النية في جرائم القذف والسب متى تحقـق القـصد الجنـائي فيهـا                   -١٦٠

إال إذا كان الطعن موجهاً إلى موظف عـام فيتعـين أن يثبـت المـتهم سـالمة نيتـه وأنـه                      

وجـوب العقـاب إذا     . وأن ما أسنده إلـى الموظـف حقيقيـاً        يبغي الدفاع عن مصلحة عامة      

 .كان القصد من الطعن التشهير والتجريح

عدم اقتناع المحكمة بسالمة نية الطاعن في الطعن وعـدم اسـتطاعته التـدليل علـى حقيقـة                   -

 .نعيه على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. ما أسنده للمجني عليه

  )٤٤٧ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢١/١١/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٢٤٨/٢٠٠٦الطعن (

. إيراد الحكم أن عبارات المقال من قبيل النقد المبـاح وال يقـصد منهـا التـشهير بالطـاعن                   -١٦١

. جـدل موضـوعي فـي تقـدير األدلـة         . نعي النيابة العامة في ذلـك     . كاف للقضاء بالبراءة  

 .غير جائز أمام محكمة التمييز

  )٤٤٨ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢١/١١/٢٠٠٦ جلسة  جزائي٢٦٧/٢٠٠٦الطعن (

عـام وشـامل فـي ضـبط جميـع الجـرائم بدولـة              . اختصاص ضباط المباحـث الجنائيـة      -١٦٢

أن الـدفع بعـدم االختـصاص المكـاني يكـون بعيـداً عـن محجـة                 : مؤدى ذلك . الكويت

 .الصواب وال تثريب على الحكم المطعون فيه عدم الرد عليه

  )٤٤٨ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٢/١٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٣٠٤/٢٠٠٥الطعن (

مثال الستدالل سائغ علـى نفـي التنـاقض الـذي يعيـب             . ماهيته. التناقض الذي يعيب الحكم    -١٦٣

 .الحكم

  )٤٤٨ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٦/١٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٤٨٧/٢٠٠٥الطعن (

قـصد منـه     والـذي ي    نفي الفعل اإلجرامي واستحالة حـصول الواقعـة        الطلب الذي يتجه إلى    -١٦٤

. ال تلتـزم المحكمـة بإجابتـه أو الـرد عليـه           . دفـاع موضـوعي   . إثارة الشبهة في األدلة   

 .مثال

  )٤٤٩ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٦/١٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٤٨٧/٢٠٠٥الطعن (



 جراءات ومحاكمات جزائيةإ

- ٤٠٤ -  

 .موضوعي. تقدير حالة المتهم العقلية -١٦٥

طراح دفاع الطاعن القائم على إصابته بمرض مؤثر فـي سـالمة عقلـه وصـحة إدراكـه                  إ -

 .ال مخالفة للقانون. بأسباب سائغة

  )٤٤٩ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٦/١٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٢٣٥/٢٠٠٦الطعن (

  

  -:تسبيب معيب -٣

علـة  . إيـراده أدلـة أخـرى     بطالنه رغـم    .  استناد الحكم إلى واقعة ال أصل لها في األوراق         -١

  .تساند األدلة في المواد الجزائية. ذلك

  )٢٤٣ القسم األول المجلد الثالث ص١١/٢/١٩٨٠ جزائي جلسة ٢٥١/١٩٧٩الطعن (

. فـساد وقـصور   .  استناد الحكم في اإلدانة إلى فـروض تنـاقض صـريح روايـة الـشاهد               -٢

  .مثال

  )٢٤٣ المجلد الثالث ص القسم األول٦/١٠/١٩٨٠ جزائي جلسة ١٩٩/١٩٨٠الطعن (

  .يوجب تمييزه. قصور في البيان.  عدم  إيضاح الحكم بدعامتيه في اإلدانة-٣

  )٢٤٣ القسم األول المجلد الثالث ص٧/١٢/١٩٨٧ جزائي جلسة ٢٧٥/١٩٨١الطعن (

 سكوت الحكم عن مناقشة دليل يتعارض بصورة ظاهرة مع ما ذهـب إليـه ينبـئ عـن أنـه                     -٤

  . قصور يوجب تمييزه.واإلحاطة بظروفهاصدر دون تمحيص الدعوى 

  )٢٤٤ القسم األول المجلد الثالث ص١٤/٦/١٩٨٢ جزائي جلسة ٢٨/١٩٨٢الطعن (

  .مثال. أثره.  سقوط أحد األدلة المتساندة أو استبعاده-٥

  )٢٤٤ القسم األول المجلد الثالث ص٢٤/٥/١٩٨٢ جزائي جلسة ٨٠/١٩٨٢الطعن (

ـ       -٦ أن تلتـزم المحكمـة االعتبـارات       . شـرطه . ق بالعقـاب   صحة الحكم باالمتناع عـن النط

تنـازل والـد    .  جزاء وأن تكون األسباب التي توردهـا سـائغة         ٨١/١المشار إليها في المادة     

  .ليس من بين هذه االعتبارات. المجني عليها

  )٢٤٥ القسم األول المجلد الثالث ص٢٠/٦/١٩٨٣ جزائي جلسة ٥٥/١٩٨٣الطعن (

. مـن سـلطة محكمـة الموضـوع    .  فـي جريمـة صـنع الخمـور     استخالص قصد االتجار -٧

مثـال علـى اسـتخالص غيـر      . شريطة أن يكون استخالصها سـائغاً وأن تمحـص األدلـة          



 جراءات ومحاكمات جزائيةإ

- ٤٠٥ -  

  .سائغ

  )٢٤٥ القسم األول المجلد الثالث ص٤/٧/١٩٨٣ جزائي جلسة ١٣٣/١٩٨٣الطعن (

يمـة عنـد    ال يجوز أن تقل عن ثلـث الحـد األقـصى المقـرر للجر             .  عقوبة الحبس المؤقت   -٨

  .خطأ في تطبيق القانون. مخالفة ذلك. استعمال الظروف المخففة

  )٢٤٥ القسم األول المجلد الثالث ص١٤/٥/١٩٨٤ جزائي جلسة ١٧٤/١٩٨٣الطعن (

مـؤدى ذلـك أال يـشملها       . ال أثـر للظـروف المخففـة عليهـا        .  العقوبة التبعية والتكميليـة    -٩

  .أخط. مخالفة ذلك. االمتناع عن النطق بالعقاب

  )٢٤٦ القسم األول المجلد الثالث ص٢١/٥/١٩٨٤ جزائي جلسة ٦٤/١٩٨٤الطعن (

 ٢٣٧م. شـرطه .  االمتناع عن النطق بالعقاب فـي جريمـة إصـدار شـيك بـدون رصـيد                -١٠

القضاء باالمتناع عن النطق بالعقاب فـي جريمـة إصـدار شـيكات بـدون رصـيد                 . جزاء

. لمـستفيد ال تفيـد عباراتـه القيـام بهـذا الوفـاء            للوفاء بقيمتها استناداً إلى إقرار موثق من ا       

  .خطأ في تطبيق القانون

  )٢٤٦ القسم األول المجلد الثالث ص٣٠/١٢/١٩٨٥ جزائي جلسة ٦٣١/١٩٨٤الطعن (

 عدم بيان الحكم ما إذا كان أحد الفـاعلين عالمـاً بـالظرف المـشدد المتـوافر لـدى الفاعـل             -١١

 الوصف مـن شـروع فـي سـرقة إلـى شـروع              اآلخر بأن موظف عام مما من شأنه تغيير       

  .قصور. في استيالء

  )٣٩٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٧/٢/١٩٨٦ جزائي جلسة ٢٦٥/١٩٨٥الطعن (

ال يغنـي اسـتناد الحكـم ألدلـة         . يعيبـه .  إقامة الحكم على ما ليس له أصـل فـي األوراق           -١٢

  .أخرى إذ األدلة في المواد الجزائية متساندة

  )٣٩٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٣/٦/١٩٨٦ جزائي جلسة ٥٠/١٩٨٦الطعن (

ثبـوت أن فقـدها ممـا يمكـن االستعاضـة عنهـا             .  فقد ستة قواطع بالفكين نتيجة االعتـداء       -١٣

عـدم  . بأسنان صناعية تساعد على تأدية وظيفتها أخذاً بما أورده تقريـر الطبيـب الـشرعي              

فـساد فـي    . لك واعتبار فقدها عاهـة مـستديمة      مخالفة الحكم ذ  .  فقدها عاهة مستديمة   أعتبار

  .االستدالل يوجب تمييزه

  )٣٩٨ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٤/١٢/١٩٨٧ جزائي جلسة ١٧٣/١٩٨٧الطعن (



 جراءات ومحاكمات جزائيةإ

- ٤٠٦ -  

  .من سلطة محكمة الموضوع.  تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير-١٤

د فـي أسـباب     وجـوب أن تـستن    . أثـره . تعرضها لتفنيـد رأي الخبيـر     . محكمة الموضوع  -

 .تفنيدها إلى أسباب فنية تحمله

.  دون أسـباب فنيـة تحملـه أثـره         رأي الفني وإقامة قـضاءه علـى خالفـه        إطراح الحكم ال   -

 .مثال. قصور

  )٣٩٨ القسم الثاني المجلد الرابع ص١١/١/١٩٨٨ جزائي جلسة ٢٣٤/١٩٨٧الطعن (

. أثـره . ل الحكـم التعـرض لهـا      إغفـا .  الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي من الدفوع الجوهرية        -١٥

  .قصور الحكم بما يوجب تمييزه

  )٣٩٩ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٩/٢/١٩٨٨ جزائي جلسة ١٨/١٩٨٨الطعن (

أمر خفي ال يدرك بالحس الظاهر وإنمـا يـدرك بـالظروف المحيطـة بالـدعوى                .  قصد القتل  -١٦

  .واألمارات والمظاهر التي يأتيها الجاني

اسـتدالل الحكـم    . مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . ية القتل من عدمـه    استخالص توافر ن   -

 .استدالل في غير محله يوجب تمييزه. عليها أخذاً برأي رئيس اللجنة الطبية

  )٣٩٩ص  القسم الثاني المجلد الرابع ١٠/٤/١٩٨٩ جزائي جلسة ١٤٦/١٩٨٨الطعن (

  .اوز عشر سنوات العقوبة المقررة لجريمة اإليذاء البليغ هي الحبس مدة ال تج-١٧

العقوبة المقررة للحدث في الجرائم المعاقب عليها بالحبس المؤقـت مـدة ال تجـاوز نـصف                  -

الحـد األقـصى للعقوبـة المقـررة لهـذه الجريمـة إذا           . مـؤداه . الحد األقصى المقرر قانوناً   

 .ارتكبها حدث هي الحبس مدة ال تجاوز خمس سنوات

 الحـبس لمـدة خمـس سـنوات للمجنـي عليـه أن              جرائم اإليذاء التي ال تزيد عقوبتها على       -

 .يعفو عن المتهم أو يتصالح معه

يترتـب عليـه مـا يترتـب علـى الحكـم            . أثـره . الصلح أو العفو الصادر من المجني عليه       -

 .بالبراءة من آثار

 .للولي الشرعي عن القاصر أو الغائب الصلح أو العفو عن المتهم -

 .مثال. بهالتفات الحكم عن تنازل الولي الشرعي يعي -

  )٤٠١ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٦/٢/١٩٩٠ جزائي جلسة ٣٠٠/١٩٨٩الطعن (

 المرافـق للقـانون     ٥ حيازة مواد المؤثرات العقلية ومستحـضراتها الـواردة بالجـدول رقـم              -١٨



 جراءات ومحاكمات جزائيةإ

- ٤٠٧ -  

قـضاء الحكـم بعقوبـة      . انطباق عقوبة الجنحة بشأنها مـا لـم تـرتبط بجنايـة           . ٤٨/١٩٨٧

  .نون توجب تمييزهمخالفة للقا. الجناية

  )٤٠٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٥/١١/١٩٩٣ جزائي جلسة ١١٣/١٩٩٣الطعن (

 وجوب إبعاد األجنبي الذي يحكم عليه بعقوبة مقيـدة للحريـة فـي جريمـة مخلـة بالـشرف                    -١٩

  .وجوب النص عليه في الحكم. واألمانة

ـ             - خطـأ  . ه بعقوبـة اإلبعـاد    توقيع عقوبة الحبس على أجنبي في جناية وإغفـال القـضاء علي

 .في القانون يوجب تصحيحه

  )٤٠٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٣/١٢/١٩٩٣ جزائي جلسة ١٢٨/١٩٩٣الطعن (

ال يكفي فـي وجـوب هـذا القـصد األخـذ باعتبـارات           . الجرائم ذات القصد الجنائي الخاص     -٢٠

  .ن األوراقيجب التحقق من توافره من األدلة المستمدة م. وافتراضات قانونية

  . هو نية السرقة خاصاًجريمة السرقة من الجرائم التي يتطلب القانون فيها قصداً -

. لئن كان ال يشترط لسالمة تسبيب الحكم باإلدانـة أن يتحـدث عـن نيـة الـسرقة اسـتقالالً                    -

تعـين علـى الحكـم أن       . إال انه إذا كانت هذه النية محل شك أو جادل الجـاني فـي قيامهـا               

  .وإال كان قاصراً. ة صراحة وأن يورد الدليل على توافرهايبين هذه الني

  )٤٠٨ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٣/٦/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٠/١٩٩٤الطعن (

تمييـز الحكـم    . أثـره . يعيبـه بالقـصور والفـساد     .  انطواء الحكم على إخالل بحق الـدفاع       -٢١

  .مثال. ه النعي بهاتصال وج. علة ذلك. بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه اآلخر

  )٤٠٨ القسم الثالث المجلد الرابع ص٤/٧/١٩٩٤ جزائي جلسة ٧٠/١٩٩٤الطعن (

عـدم تحقيـق    . تمسك الطاعن بان السيارة محل جريمة الشروع فـي الـسرقة مـال متـروك               -٢٢

  .هذا الدفاع يعد إخالالً بحق الدفاع يعيب الحكم بالقصور يوجب تمييزه

  )٤٠٩ص  القسم الثالث المجلد الرابع ١٦/١/١٩٩٥ جزائي جلسة ١٧٧/١٩٩٤الطعن (

مـاال يلـزم فـي األسـاس الـذي          . القضاء باإلدانـة  . شروطه.  الدليل الذي يعول عليه الحكم     -٢٣

  .يبني عليه

  )٤٠٩ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٠/٣/١٩٩٥ جزائي جلسة ٤/١٩٩٤الطعن (

بـإحرازه المخـدر المـضبوط عـن        تعويل الحكم في قضائه باإلدانة على اعتراف الطـاعن           -٢٤

خطـأ فـي    . علم وإدراك مع أن الطاعن أنكر علمه بالمخـدر فـي كافـة مراحـل الـدعوى                



 جراءات ومحاكمات جزائيةإ

- ٤٠٨ -  

  .اإلسناد

  )٤٠٩ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٦/٦/١٩٩٥ جزائي جلسة ٥٨/١٩٩٥الطعن (

. منـاط تحققهـا   .  مـن قـانون الجـزاء      ١٨٠جريمة الخطف المنصوص عليها فـي المـادة          -٢٥

عاد المجني عليه عن المكان الذي خطف منه بإحـدى الطـرق المـشار إليهـا فيهـا                  مجرد إب 

  .بقصد ارتكاب أي من األفعال المذكورة بها ومنها المواقعة وهتك العرض

مثال لنفي الحكم توافر القصد الجنائي الن المـتهم لـم يقـصد إبعـاد المجنـي عليهـا عـن                      -

.  أن يـتفطن إلـى انتوائـه هتـك عرضـها           المكان الذي تقيم فيه أو قطع صلتها بـذويها دون         

  .خطأ في تطبيق القانون

  )٤١٠ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٣/١٠/١٩٩٥ جزائي جلسة ٩١/١٩٩٥الطعن (

 بالمستندات التفات المحكمـة عـن تمحيـصه علـى ضـوء             مؤيداً  جوهرياً  إثارة الطاعن دفاعاً   -٢٧

  .لمثا. داللة تلك المستندات يعيب الحكم ويوجب تمييزه

  )٤١١ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٢/١/١٩٩٦ جزائي جلسة ٩٩/١٩٩٥الطعن (

 إغفال الحكم االستئنافي في تأييد الحكـم االبتـدائي فيمـا قـضي بـه مـن عقوبـة اإلبعـاد                      -٢٨

يعيبه بالتناقض وبالخطأ في تطبيـق القـانون بمـا يوجـب            . بمنطوقه رغم إيراد ذلك بأسبابه    

  .إضافة تلك العقوبة ب جزئياًتمييزه تمييزاً

  )٤١٢ القسم الثالث المجلد الرابع ص٤/٣/١٩٩٦ جزائي جلسة ١١٨/١٩٩٥الطعن (

 إطالق الحكم القول بان العصا ال تعد مـن اآلالت الخطـرة دون أن يكـشف عـن طبيعتهـا                     -٢٩

  .يعيبه بالقصور. وحالتها

  )٤١٣ القسم الثالث المجلد الرابع ص٦/٥/١٩٩٦ جزائي جلسة ٤٧٤/١٩٩٥الطعن (

خلو الحكـم مـن اإلشـارة بمدوناتـه         .  استئناف الحكم من قبل النيابة العامة والمحكوم عليهما        -٣٠

. إلى استئناف النيابة العامة أو إيراد أية أسباب بشأنه تحمل مـا انتهـى إليـه فـي منطوقـه                   

ال ينال من ذلك إيـراد الحكـم فـي ديباجتـه حـصول هـذين االسـتئنافين                  . يعيبه بالقصور 

  . في منطوقه إلى القضاء برفضهاوانتهائه

  )٤١٣ القسم الثالث المجلد الرابع ص٣/٦/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٦٦/١٩٩٥الطعن (

القـضاء  . ماهيتهـا .  االعتبارات التي يلزم توافرهـا عنـد الحكـم باالمتنـاع عـن العقـاب               -٣١

باالمتناع عن العقاب رغم عدم توافر تلك االعتبـارات واتـسام أسـباب الحكـم بـالغموض                 



 جراءات ومحاكمات جزائيةإ

- ٤٠٩ -  

  .مثال. يعيب الحكم.  اإلبهام ومخالفة الثابت باألوراق في هذا الصددو

يعيـب  . التفات الحكم عن صحيفة سوابق المتهم المتضمنة سبق إدانتـه فـي جـرائم أخـرى                -

  .الحكم

  )٤١٥ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٨/١٠/١٩٩٦ جزائي جلسة ٣٤٠/١٩٩٥الطعن (

  )٤٥٠القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص ٢٩/١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٥٩١/٢٠٠١والطعن (

اسـتناد  . ماهيتهـا وأساسـها   .  االعتبارات التي تبرر للمحكمة االمتناع مـن النطـق بالعقـاب           -٣٢

أسـاس  . يعيبـه . الحكم في قضائه باالمتناع على مجـرد تنـازل المجنـي عليهـا وعفوهـا              

  .ذلك

  )٤١٧لرابع ص القسم الثالث المجلد ا٤/١١/١٩٩٦ جزائي جلسة ١٩/١٩٩٦الطعن (

 مجرد عرض المتهم لرقم هاتفه على المجني عليها ال تتحقـق بـه جريمـة التحـريض علـى                    -٣٣

يعيبـه بالخطـأ    . انتهاء الحكم إلى إدانته علـى هـذا األسـاس         . ارتكاب أفعال الفسق والفجور   

  .في تطبيق القانون

  )٤١٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص٤/١١/١٩٩٦ جزائي جلسة ١٩/١٩٩٦الطعن (

  .ال جدوى منه. النعي المتعلق بعدم ثبوت سرقة مال آخر. ثبوت سرقة مال معين -٣٤

  )٤٢٠ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢/٣/١٩٩٢ جزائي جلسة ٨/١٩٩٢الطعن (

 عدم تعويل الحكم في إدانة الطاعن على إقرار المحكوم عليه اآلخـر للـضابط ينحـسر عنـه                   -٣٥

  .ن اإلقرارااللتزام بالرد على الدفع ببطال

  )٤٢٠ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٥/٥/١٩٩٢ جزائي جلسة ١١/١٩٩٢الطعن (

 االنضمام إلى الجيش الشعبي العراقي مع العلم بأهدافـه العـسكرية كفايتـه السـتظهار قـصد            -٣٦

معاونة دولة العراق المعادية في عملياتها الحربية ضد دولة الكويـت حتـى ولـو لـم يـسفر                   

  .تحقيق عون فعلي لهااالنضمام إلى 

استخالص انتفاء اإلكراه من العجز عن تقديم دليـل يؤيـده ومنـذ اسـتطالة مـدة االنـضمام                    -

ال . للجيش الشعبي العراقي إلى شهرين ونـصف حتـى االسـتقالة منـه بمحـض االختيـار                

  .عيب

  )٤٢٠ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٩/١٠/١٩٩٢ جزائي أمن دولة جلسة ٨/١٩٩٢الطعن (

 بحث دوافع وكيفية انضمام الطاعن إلى تنظيم عسكري معادي ومـا إذا كـان قـد بـادر إلـى                    -٣٧



 جراءات ومحاكمات جزائيةإ

- ٤١٠ -  

االنضمام إليه أو أن انضمامه كان نتيجة سعي أو إغـراء مـن سـلطات االحـتالل العراقـي                   

  .ال قصور. كف الحكم عن بحث ذلك. يخرج عن نطاق الركن المادي لجريمة التخابر

  )٤٢٠ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٩/١٠/١٩٩٢جلسة  جزائي أمن دولة ٨/١٩٩٢الطعن (

 تحصيل الحكم العتراف الطاعن علـى النحـو الـوارد بأسـباب الطعـن ولـم ينـسب لـه                     -٣٨

  .ال خطأ في اإلسناد.  بارتكاب الجريمةاعترافاً

لهـا  . األخـذ بنـصه وظـاهره غيـر الزم        . من سلطة محكمة الموضوع   . تقدير أقوال المتهم   -

  . بما تطمئن إلى صدقه وتطرح ماعداه دون بيان علة ذلكتجزئتها واألخذ

  .غير الزم. ورود االعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها -

  )٤٢٢ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٠/٦/١٩٩٣ جزائي جلسة ٤٦/١٩٩٢الطعن (

 عدم تعرض الحكم لما أثير بشأن بطالن احتجـاز الـشرطة للطـاعن وتعذيبـه لحملـه علـى           -٣٩

ال يعيبه مادام لم يعول على دليل مستمد من االعتراف ولـم يـبن قـضاءه علـى                  . افاالعتر

  .دليل مستمد من الحجز المدعي ببطالنه

  )٤٢٣ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٨/٦/١٩٩٣ جزائي جلسة ٦٦/١٩٩٣الطعن (

.  تعييب الحكم إغفال واقعة غير مـؤثرة فـي ثبـوت الجريمـة أو انتفائهـا أو فـي عقوبتهـا                 -٤٠

  .ال يعيبه. عدم التعرض للصلح بين الطاعنة والمجني عليه. غير مقبول

  )٤٢٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٧/١٢/١٩٩٣ جزائي جلسة ١١٤/١٩٩٣الطعن (

 ما استطرد إليه الحكم مما لم يكن له أثـر فـي منطقـه أو فيمـا انتهـى إليـه مـن صـحة                          -٤١

  .ال يعيبه. ك االعترافاالعتراف وانتفاء العالقة بين اإلصابات وذل

  )٤٢٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص٦/٦/١٩٩٣ جزائي أمن دولة جلسة ١٢/١٩٩٣الطعن (

 إلـى مـا      اطراح الحكم لدفاع الطاعن بنقله السيارات للعـدو تحـت تـأثير اإلكـراه اسـتناداً                -٤٢

  .سائغ وكاف الطراحه. يثبت لديه من أقوال الشهود واعترافاته بالتحقيقات

  )٤٢٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٠/٦/١٩٩٣ جزائي أمن دولة جلسة ١٩/١٩٩٣ن الطع(

 مادامـت  المحكمـة لـم ترتـب           ال يعيب الحكم تسمية أقوال المتهم أمـام الـضابط اعترافـاً            -٤٣

  .عليها وجودها األثر القانوني لالعتراف

  )٤٢٨ص القسم الثالث المجلد الرابع ٢٠/٦/١٩٩٤ جزائي جلسة ٣٢/١٩٩٤الطعن (



 جراءات ومحاكمات جزائيةإ

- ٤١١ -  

  .ال خطأ في اإلسناد.  تحصيل الحكم إلقرار الطاعن كما هو وارد بالتحقيقات-٤٤

  )٤٢٨ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٠/٦/١٩٩٤ جزائي جلسة ٦٩/١٩٩٤الطعن (

 هو الذي يقدم في صـيغة جازمـة تـدل علـى اإلصـرار                الدفاع أو الطلب الذي يستلزم رداً      -٤٥

النعـي عليـه فـي هـذا        . ب لم يرد في الطلبات الختاميـة      التفات الحكم عن طل   . من صاحبه 

  .مثال بشأن طلب سماع شهود. غير مقبول.الخصوص

  )٤٢٩ القسم الثالث المجلد الرابع ص٣/١٠/١٩٩٤ جزائي جلسة ٩٠/١٩٩٤الطعن (

  .غير منتج. النعي عليه في غيرها.  إقامة الحكم على عدة دعامات تكفي لحمله-٤٦

  )٤٢٩ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٧/١٠/١٩٩٤لسة  جزائي ج٦٤/١٩٩٤الطعن (

  .ال يعيبه.  التقرير الزائد عن حاجة الحكم-٤٧

  )٤٢٩ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٧/١٠/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٢٧/١٩٩٤الطعن (

  .ما يوفرها.  حالة الضرورة التي تسقط المسئولية الجزائية-٤٨

مثـال  بـشأن االحـتالل       . ال يعيبـه  . الـبطالن التفات الحكم عن الرد علـى دفـاع ظـاهر            -

  .العراقي

  )٤٣٠ القسم الثالث المجلد الرابع ص٣١/١٠/١٩٩٤ جزائي جلسة ٩٩/١٩٩٤الطعن (

 النص في منطوق الحكم على تبرئة الطاعن مـن جريمـة حيـازة وإحـراز المخـدر بقـصد                    -٤٩

 لتعـاطي وتهريبـاً   االتجار المسندة عليه وعلى معاقبته عن حيازة وإحـراز المخـدر بقـصد ا             

  .ال تناقض بين األسباب والمنطوق.  يتفق مع ما أورده في أسبابهجمركياً

  )٤٣٢ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٦/١٢/١٩٩٤ جزائي جلسة ٢٠٣/١٩٩٤الطعن (

  .مثال. ماال يعد خطأ في اإلسناد -٥٠

  )٤٣٤ القسم الثالث المجلد الرابع ص١/٥/١٩٩٥ جزائي جلسة ٢٨٢/١٩٩٤الطعن (

  .مثال. ال يصادف محله في قضائه.  النعي على الحكم بما لم يعول عليه في قضائه-٥١

  )٤٣٤ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٩/٥/١٩٩٥ جزائي جلسة ١/١٩٩٥الطعن (

تعقـب المـتهم فـي كـل        .  كفاية إيراد الحكم األدلة المنتجة لصحة وقوع الجريمة من المـتهم           -٥٢

  .ر الزم لسالمة الحكمغي. جزئية من جزئيات دفاعه

  )٤٣٤ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٩/٥/١٩٩٥ جزائي جلسة ١/١٩٩٥الطعن (
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- ٤١٢ -  

  .ال يعيب الحكم. عدم الرد عليه.  الدفاع الظاهر البطالن-٥٣

  )٤٣٤ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٩/٥/١٩٩٥ جزائي جلسة ١/١٩٩٥الطعن (

  .مثال النتفائه. ماهيته.  تناقض الحكم-٥٤

  )٤٣٥ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٩/٦/١٩٩٥ جزائي جلسة ٢٧٤/١٩٩٥لطعن ا(

غير مؤثر متـى كـان قـد وصـف الفعـل وبـين              .  خطأ الحكم في رقم مادة العقاب المطبقة       -٥٥

 وقضى بعقوبة ال تخـرج عـن حـدود المـادة الواجـب               كافياً الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً   

 عـن طريـق الكـسر واختـصاص         وع فـي الـسرقة لـيالً      مثال بشأن واقعة الشر   . تطبيقها

  .محكمة الجنايات بنظرها

  )٤٣٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٩/٦/١٩٩٥ جزائي جلسة ٤٣/١٩٩٥الطعن (

 قضاء الحكم ببراءة متهم لعدم علمه بوجود المخدر المـضبوط فـي مـسكنه ال يتنـاقض مـع                    -٥٦

  .ر بناء على اعترافه بحيازتهقضاء الحكم بإدانة متهم آخر بحيازة هذا المخد

  )٤٣٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٦/٦/١٩٩٥ جزائي جلسة ٣٩/١٩٩٥الطعن (

  .مثال لعدم التناقض. ماهيته. التناقض الذي يعيب الحكم -٥٧

  )٤٣٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٦/١٠/١٩٩٥ جزائي جلسة ٩٣/١٩٩٤الطعن (

تـأثيم  .  شأن حيازتها وإحرازهـا قـانون األسـلحة والـذخائر      المدافع بجميع أنواعها يطبق في     -٥٨

  .شرطه. حيازتها وإحرازها

اشـتمال أسـبابه علـى تقريـرات قانونيـة          . انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة الـصحيحة        -

 .ال يعيبه. خاطئة

  )٤٣٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٣/١١/١٩٩٥ جزائي جلسة ٤/١٩٩٤الطعن (

  .ال يعيب الحكم. عدم الرد عليه.  البطالنالدفاع الظاهر -٥٩

  . لالعتراف مبطالًجرد الخوف من االعتداء ال يعد إكراهاًم -

  )٤٣٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص٤/١٢/١٩٩٥ جزائي جلسة ١١٤٧/١٩٩٥الطعن (

  .تقديرها موضوعي. دليل من أدلة الدعوى. الشهادة المرضية -٦٠

  . يقبل النعي عليه متى كان سائغاًال. طراح المحكمة للشهادة المرضيةإ -

  )٤٣٨ القسم الثالث المجلد الرابع ص٤/١٢/١٩٩٥ جزائي جلسة ١٨٤/١٩٩٥الطعن (
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- ٤١٣ -  

  .مثال. غير مقبول. النعي عليه. عدم تعويل الحكم على دليل ما -٦١

  )٤٣٨ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٨/١٢/١٩٩٥ جزائي جلسة ١٣٤/١٩٩٥الطعن (

  .موضوعي. دليل بالنسبة لتهمة دون األخرىتقدير انتفاء ال -٦٢

  .مثال.تبرئة المتهم من تهمة وإدانته بأخرى ال تقوم به دعوى تناقض الحكم -

  )٤٣٨ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٥/١٢/١٩٩٥ جزائي جلسة ١٩٧/١٩٩٤الطعن (

  .متى تنتفي دعوى الخطأ في اإلسناد -٦٣

  )٤٤٠م الثالث المجلد الرابع ص القس٥/٢/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٠٤/١٩٩٥الطعن (

ورود اسم الطاعن بديباجة نسخة الحكم األصلية لمتهم أول فـي قائمـة االتهـام ونـسب إليـه                    -٦٤

  .ال تناقض. ذات التهمتين الواردتين بتلك القائمة

توقيع العقوبة في حدود النـصوص المنطبقـة علـى الجـريمتين اللتـين دان بهمـا الحكـم                    -

  .لموضوعالطاعن من سلطة محكمة ا

عدم التزام المحكمة بان تورد فـي مـدونات حكمهـا األسـباب التـي مـن أجلهـا أوقعـت                      -

  .العقوبة بالقدر الذي ارتأته

  )٤٤٠ القسم الثالث المجلد الرابع ص١١/٣/١٩٩٦ جزائي جلسة ١٩٨/١٩٩٥الطعن (

 مـن    صـريحاً  الطلب الذي من شأنه إثبـات التهمـة فـي أدلـة الثبـوت ال يـستوجب رداً                  -٦٥

  .مثال. محكمةال

  )٤٤١ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٥/٣/١٩٩٦ جزائي جلسة ١٧٥/١٩٩٥الطعن (

تغير عمل الطاعن إلى عمل إداري بعد إثبات صلته بالمعاملة محـل اإلنجـاز صـلة تـسمح                   -٦٦

صـحة تطبيـق القـانون      . أثـره . بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة واثبـات الحكـم ذلـك          

  .على الواقعة

  )٤٤١ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٥/٣/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٢٦/١٩٩٥الطعن (

. عـدم الـرد عليـه ال يعيـب الحكـم          .  لقضائه باإلدانـة   النعي على دليل لم يتخذه الحكم سنداً       -٦٧

  .ال يقبل. مثال النعي على غير محل

  )٤٤٢ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٥/٣/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٦٨/١٩٩٥الطعن (

التفـات  . الدفاع الجوهري، ماال يشترط فيه كي تلتزم المحكمة بـالتعرض لـه والـرد عليـه                -٦٨
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- ٤١٤ -  

  .المحكمة عن ذلك الدفع ال يعيب الحكم

  )٤٤٤ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٧/٦/١٩٩٦ جزائي جلسة ٤١٤/١٩٩٥الطعن (

  .مثال. غير مقبول. النعي على دليل لم يتخذه الحكم سندا لقضائه -٦٩

  )٤٤٤ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٧/٦/١٩٩٦ جزائي جلسة ٤١٤/١٩٩٥الطعن (

 حق محكمة الموضوع في أن تأخذ بأقوال الشاهد فـي أي مرحلـة مـن مراحـل التحقيـق أو                     -٧٠

  .المحاكمة وأن تلتفت عما عداه

  قـوالً  .اطراح الحكم للصلح الذي تم بين المجني عليها والمتهم بـشأن عـدولها عـن اتهامـه                 -

  . تقديره موضوعي.جديداً

  )٤٤٤ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٤/٦/١٩٩٦ جزائي جلسة ١٨/١٩٩٦الطعن (

  . للمحكمة أن تعرض عن قاله شهود النفي-٧١

  .مفاد ذلك. إعراض الحكم عن أقوالهم ال يعيبه -

  )٤٤٥ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٤/٦/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٨٥/١٩٩٥الطعن (

  .مثال. ماهيته. عيب الحكم التناقض الذي ي-٧٢

  )٤٤٥ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٤/٦/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٨٥/١٩٩٥الطعن (

انـه لـم يأخـذ     . مفـاده . عدم إيراد الحكم االستئنافي ألقوال شاهد من بين ما عدده من األدلـة             -٧٣

  .مثال. بها فال يعيبه خطأ الحكم االبتدائي في تحصيله لتلك األقوال

  )٤٤٥ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٤/٦/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٩٥/١٩٩٥الطعن (

. التعاصر بين المفاجأة بالزنا أو الوقاع وبين ارتكـاب الفعـل شـرط لقيـام العـذر القـانوني                   -٧٤

  . من قانون الجزاء١٥٣المادة . أساس ذلك. عدم تحقق شروط العذر. انتفاء ذلك أثره

 .لتزم المحكمة بالرد عليهالدفاع القانوني ظاهر البطالن ال ت -

  )٤٤٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص٧/١٠/١٩٩٦ جزائي جلسة ٣٣١/١٩٩٥الطعن (

غيـر  . النعـي عليـه عـدم إيـراد الـدليل         . إيراد الحكم مؤدى الدليل الذي عول في قـضائه         -٧٥

  .صحيح

  )٤٤٩ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٨/١١/١٩٩٦ جزائي جلسة ٩٣/١٩٩٦الطعن (

عويل الحكم علي أقوال الضابط وأفـراد الـشرطة الـذين قـاموا بالـضبط والتفتـيش بعـد                   ت -٧٦
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- ٤١٥ -  

 ذلـك إيـراده ألدلـة ثبـوت         ال يغيـر مـن    . عيب وفساد في االستدالل   .  بطالنها إلىانتهائه  

  . ذلكةعل. أخري

  )٧١ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٠/٣/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٩٢/١٩٩٦الطعن (

  . مثال. يعيبه. ه علي غير سند صحيح من األوراقإقامة الحكم قضاء -٧٧

  . أثره. تساند األدلة في المواد الجزائية -

  )٧١ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٣/٦/١٩٩٧ جزائي جلسة ٢٩٧/١٩٩٦الطعن (

تحـصيلها  . علي المحكمة أال تبني حكمها إال علـي أسـس صـحيحة مـن أوراق الـدعوى                 -٧٨

أال تحـرف هـذه الـشهادة او        . شـرطه . استـشفاف مراميهـا   ألقوال الشاهد وتفهم سياقها و    

  . مثال. يعيب الحكم. مخالفة ذلك.  غير ما يؤدي إليه مدلولهاإلىتخرج بها 

  )٧٢ القسم الرابع المجلد الثامن ص٣٠/٦/١٩٩٧ جزائي جلسة ٣٠/١٩٩٦الطعن (

 يتحـدث   وجـوب أن  . هو العنصر المميز لجريمـة القتـل العمـد        .  إزهاق روح المجني عليه    -٧٩

  . مثال الستخالص غير سائغ. حكم اإلدانة عن هذا العنصر استقالالً باستخالص سائغ

  )٧٢ القسم الرابع المجلد الثامن ص٣٠/٦/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٢١/١٩٩٦الطعن (

 يجهل الحكم بأدلة الثبوت التي يقيم عليهـا قـضاءه باإلدانـة وأالّ يكتفـي بمجـرد                   وجوب أال  -٨٠

  .  الدليلإلىاإلشارة 

 المعاينـة واإلقـرار المكتـوب الـصادر مـن الطـاعن دون              إلىاقتصار الحكم علي اإلشارة      -

  . قصور. بيان ما اشتمل عليه كل منهما

  )٧٣ القسم الرابع المجلد الثامن ص٣٠/٦/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٩٩/١٩٩٦الطعن (

  . ه العاهة جناية العاهة المستديمة هي كل فعل مادي عمدي بقصد اإليذاء متى تخلفت عن-٨١

 معاقبـة   إلـى إثبات الحكم بمدوناته دفع المجنـي عليـه ووقوعـه علـي األرض وانتهـاؤه                 -

الجاني بجنحة اإليذاء علي نحو محسوس رغم أن ما أثبتـه مـن تعمـد دفـع المجنـي عليـه                     

وهو ما يكفي لتحقق جناية العاهة طالما كان الثابت أن تلك العاهـة قـد تخلفـت عـن فعـل                     

  . لفة القانون والتناقض في التسبيبيعيبه بمخا. السقوط

  )٧٣ القسم الرابع المجلد الثامن ص٣/١١/١٩٩٧ جزائي جلسة ٥٣/١٩٩٧الطعن (

 خلو الحكم من استظهار القصد الجنائي في جريمة جلب خمـور مـن خـارج الـبالد بقـصد                    -٨٢

وجـوب اشـتمال حكـم اإلدانـة علـي الواقعـة المـستوجبة              : أساس ذلـك  . يعيبه. االتجار
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- ٤١٦ -  

تخلـف  . بة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعـت فيهـا وأدلـة اإلدانـة               للعقو

  . أثره. ذلك

عدم امتداد أثر التمييز لمحكوم عليه آخر في الدعوى وأن اتـصل وجـه الطعـن بـه طالمـا                     -

  . أنه لم يكن طرفاً في الخصومة االستئنافية التي صدر فيها الحكم

  )٧٤ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٤/١١/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٠٤/١٩٩٧الطعن (

 التفات الحكم عن اعتراف المتهمة الوارد بمحضر جلـسة تجديـد حبـسها وعـدم التعـرض                  -٨٣

  .مثال بشأن البراءة في دعوى زنا. له يعيبه ويوجب تمييزه في هذا الخصوص

  )٧٧ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٣/٣/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٩٢/١٩٩٧الطعن (

تناقض أسباب الحكم واضطراب العناصـر التـي أوردهـا وعـدم اسـتقرارها علـي نحـو                   -٨٤

يجعلها في حكم الواقع الثابت ممـا يـستحيل معـه معرفـة األسـاس الـذي كونـت عليـه                     

  .مثال بشأن حكم بالبراءة. يعيبه ويوجب تمييزه. المحكمة عقيدتها

  )٧٧د الثامن ص القسم الرابع المجل٢٣/٣/١٩٩٩ جزائي جلسة ٢٠٤/١٩٩٧الطعن (

  . ماهيته.  التناقض الذي يعيب الحكم-٨٥

  )٧٧ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٠/٤/١٩٩٩ جزائي جلسة ١٩٩/١٩٩٨الطعن (

يعيبـه ويوجـب    .  إطراح الحكم غير السائغ ألقوال المجني عليهـا وتعـسفه فـي االسـتنتاج              -٨٦

  . مثال. تمييزه

  )٧٩م الرابع المجلد الثامن ص القس٤/٥/١٩٩٨ جزائي جلسة ٢٦٤/١٩٩٦الطعن (

 إثبات الحكم بمدوناته طلب الطبيب تحليل عينة مـن دم وبـول المـتهم ومتحـصالت أمعائـه                   -٨٧

 إلـى وقوفاً علي الحالة المرضية واالشتباه فـي تعاطيـه مـواد مخـدرة وانتهـاء التحليـل                  

ـ       . وجود مشتقات مادتي الحشيش والمورفين بعينة البـول        حة مـشروعية هـذا اإلجـراء وص

استناد الحكم في قـضائه بـالبراءة لـبطالن هـذا اإلجـراء وانتفـاء               .  هذا الدليل  إلىاالستناد  

  . يعيبه ويوجب تمييزه. حالة التلبس

  )٧٩ القسم الرابع المجلد الثامن ص٤/٥/١٩٩٨ جزائي جلسة ١١١/١٩٩٧الطعن (

اطاً إجراميـاً    استبدال المتهم الشيكات التي أصدرها بشيك آخر في وقـت الحـق يكـون نـش                -٨٨

أسـاس  . انقضاء الدعوى الجنائية عنهـا جميعـاً بـصدور الحكـم النهـائي            . أثره. ال يتجزأ 

  . ذلك
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- ٤١٧ -  

اكتفاء الحكم بالرد علي الدفع بقـوة األمـر المقـضي تأسيـساً علـي عـدم ثبـوت تحريـر                      -

الشيكات في يوم واحد لغرض واحد دون أن يبين أسـباب إصـدار الـشيك اآلخـر ومـا إذا                    

للشيكات األخـرى موضـوع الـدعوى رغـم أن اخـتالف تـاريخ تحريـر تلـك          كان بديالً   

الشيكات والباعث علي إصدارها ال ينفـي بذاتـه أن إصـدارها جميعـاً كـان وليـد نـشاط                    

قـصور يعيبـه    . إجرامي واحد تنقضي به الدعوى الجنائية بصدور حكـم نهـائي فـي أيهـا              

  . ويوجب تمييزه

  )٧٩القسم الرابع المجلد الثامن ص ٤/٥/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٢٦/١٩٩٧الطعن (

 قضاء الحكم باالمتناع عن النطق بالعقاب لخلو األوراق ممـا يـصم المـتهم بـسوء الـسلوك                   -٨٩

من قبل بالمخالفة للثابت بـصحيفة سـوابقه المرفقـة مـن سـبق إدانتـه بجـرائم متعـددة                    

افظـة رغـم     حافظة مستنداته دون أن يبين وجه اسـتدالله بمـا حوتـه تلـك الح               إلىوتسانده  

يعيب الحكم بـالغموض ومخالفـة الثابـت بـاألوراق ويوجـب         . عدم تعلقها بظروف الجريمة   

  . تمييزه

  )٨١ القسم الرابع المجلد الثامن ص٤/٥/١٩٩٨ جزائي جلسة ٢٩٠/١٩٩٧الطعن (

  . مناط التقرير به. االمتناع عن النطق بالعقاب -٩٠

  . يعيبه بالقصور.  بالعقابخلو الحكم من مبررات التقرير باالمتناع عن النطق -

  )٨٢ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٢/٦/١٩٩٨ جزائي جلسة ٣٠٤/١٩٩٧الطعن (

 مـا رتبـه عليـه       إلـى أن يكون الدليل المعول عليـه مؤديـاً         : ما يلزم فيها  .  أصول االستدالل  -٩١

. لـك مخالفـة الحكـم ذ    . الحكم دون تعسف في االستنتاج وال يتنافر مع حكم العقل والمنطـق           

  . يعيبه

  )٨٢ القسم الرابع المجلد الثامن ص٨/٧/١٩٩٨ جزائي جلسة ٣١/١٩٩٨الطعن (

 إلـى موكـول   . تقدير الظروف التي تالبس الجريمة وتقـدير كفايتهـا لقيـام حالـة التلـبس               -٩٢

أن تكون األسباب التي بنـت عليهـا تقـديرها صـالحة ألن             . شروط ذلك . محكمة الموضوع 

  .مثال. مخالفة الحكم ذلك يعيبه. نتهت إليها النتيجة التي اإلىتؤدي 

  )٨٣ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٢/١٠/١٩٩٨ جزائي جلسة ٨٩/١٩٩٨الطعن (

اختالل فكرة الحكم بشأن عناصر الواقعة وعدم اسـتقرارها االسـتقرار الـذي يجعلهـا فـي                   -٩٣

نـت محكمـة    حكم الواقع مما يتعذر معه علي محكمة التمييز التعـرف علـي أي أسـاس كو               
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- ٤١٨ -  

  . مثال. يعيبه بالتخاذل والتناقض في أسبابه. الموضوع عقيدتها في الدعوى

اتصال وجه الطعن الذي بني عليه تمييز الحكم لمحكوم عليـه آخـر قـضي بـسقوط طعنـه                    -

  . أساس ذلك. تمييز الحكم بالنسبة له أيضاً. أثره. وكان طرفاً في الخصومة االستئنافية

  )٨٨ القسم الرابع المجلد الثامن ص٨/٤/٢٠٠٠لسة  جزائي ج١٩٤/١٩٩٩الطعن (

. يعيبـه ويوجـب تمييـزه     .  واقعـة ال أصـل لهـا فـي األوراق          إلى استناد الحكم في قضائه      -٩٤

  . مثال

  . أثر ذلك. األدلة في المواد الجزائية متساندة -

  )٨٩ القسم الرابع المجلد الثامن ص٩/٥/٢٠٠٠ جزائي جلسة ١٩٣/١٩٩٩الطعن (

. اد المحكمة لألدلة التي تستند إليها فـي حكمهـا وبيـان مـضمونها بيانـاً كافيـاً                  وجوب إير  -٩٥

مثـال لحكـم عـول      . يعيب الحكـم بالقـصور    . تخلف ذلك . عدم كفايته . مجرد اإلشارة إليها  

  .علي تقرير الطب الشرعي دون أن يورد مضمونه مكتفياً باإلشارة إليه

  )٨٩الرابع المجلد الثامن ص القسم ٩/٥/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٣٥٩/١٩٩٩الطعن (

 إدانة األجنبي بعقوبة جنايـة أو بعقوبـة مقيـدة للحريـة فـي جريمـة مخلـة بالـشرف أو                      -٩٦

تأييـد الحكـم المـستأنف      . دوجوب أن يتضمن الحكم عليه النص بإبعاده عـن الـبال          . األمانة

  األقـل دون أن يفـصح فـي أسـبابه أو منطوقـه             إلـى ول درجة مع تعديل العقوبة      ألقضاء  

تمييـز  . أثـره . عن تأييده له فيما قضي به من إبعاد المطعون ضـدهما بعـد تنفيـذ العقوبـة                

  . الحكم تمييزاً جزئياً وتصحيحه بإضافة عقوبة اإلبعاد

  )٩٠ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٧/٢/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٩٩/٢٠٠٠الطعن (

ـ         -٩٧  ء جـزا  ٨١لهـا بموجـب المــادة       ـول  انتهاء المحكمة في أسبابها أنها ستُعمل الحق المخ

.  قـضاؤها بـالمنطوق بعكـس ذلـك بحبـسه          .التقرير باالمتناع عن النطق بعقاب الطـاعن      ب

 .يعيب الحكم بالتناقض والتخاذل ويوجب تمييزه

  )٤٥٠ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٢/٢/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦٣٠/٢٠٠١الطعن (

ت التــي تحــدث األذى البليــغ واردة علــى ســبيل األدوا. أركانهــا. جريمــة األذى البليــغ -٩٨

أن : شـرطه . مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . تقدير ما يدخل فـي هـذه األدوات       . المثال

فـساد فـي االسـتدالل      . مخالفة ذلـك  . يكون تقديرها سائغاً ال يتنافر مع حكم العقل والمنطق        

 .مثال بشأن قطعة حديد ومكواة محماة. وخطأ في تطبيق القانون
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لحكم بيان سند اعتباره أداتي االعتداء غيـر خطـرة وعـدم بيانـه أسـباب إطراحـه                  إغفال ا  -

. تقرير الطبيب الشرعي من اعتبـار اإلصـابات التـي لحقـت بـالمجني عليهـا أذى بليغـاً                  

 .قصور

  )٤٥١ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٩/٢/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٧٠٥/٢٠٠١الطعن (

 يفيد مقارفة المطعـون ضـدهم للجريمـة وتكامـل أركانهـا             تحصيل الحكم للواقعة على نحو     -٩٩

وتوافر األدلة اليقينية على صحة نـسبتها إلـيهم وثبوتهـا فـي حقهـم قـضاؤه بعـد ذلـك                     

تناقض وتضارب ينبئ عن اختالل فكرتـه عـن عناصـر الواقعـة وأدلتهـا بمـا                 . ببراءتهم

 .يوجب تمييزه

  )٤٥١امس المجلد الثالث عشر ص القسم الخ٢٣/٤/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦٨٢/٢٠٠١الطعن (

تمسك الطاعن أمام المحكمة االسـتئنافية بـأن مـأمور الـسجن لـم يمكنـه مـن التقريـر                      -١٠٠

 .يعيبه بالقصور. إغفال الحكم بحثه. دفاع جوهري. باالستئناف في الميعاد

  )٤٥٢ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٤/٥/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٥٩٨/٢٠٠١الطعن (

يوجـب علـى    . جـوهري . فع بانتفاء القصد الجنائي النتفـاء صـلته بـأطراف الواقعـة           الد -١٠١

. إغفـال ذلـك   . المحكمة تحقيقه وصوالً إلى غاية األمر فيـه أو تطرحـه بأسـباب سـائغة              

 .يعيب الحكم ويوجب تمييزه

  )٤٥٢ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢١/٥/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٣٢٦/٢٠٠١الطعن (

قـصور ال يـصححه إشـارته       . حكم من استظهار واقعة الدعوى وإيراد أدلـة الثبـوت         خلو ال  -١٠٢

إلى أن الحكم االبتدائي قد ركن في إدانة الطاعن إلى أسـباب لهـا أصـل ثابـت بـاألوراق                    

 .ما دام لم يفصح باعتناقها واتخاذها أسباباً لقضائه

  )٤٥٣ثالث عشر ص القسم الخامس المجلد ال٢٨/٥/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٧٣٦/٢٠٠١الطعن (

تمييز جناية القتل العمد عن غيرها من جرائم التعـدي علـى الـنفس بعنـصر خـاص هـو                     -١٠٣

قصد الجاني من ارتكابه الفعل إزهـاق روح المجنـي عليـه وهـو أمـر يبطنـه الجـاني                    

وجوب أن يعني الحكم الذي يقـضي بإدانـة المـتهم فـي هـذه الجنايـة                 . ويضمره في نفسه  

ن هذا الركن ويستظهره بـإيراد األدلـة التـي استخلـصت منهـا قـصد                بالتحدث استقالالً ع  

مثـال لتـسبيب معيـب      . علـة ذلـك   . إزهاق روح المجني عليه حين ارتكاب الفعل المـادي        

 .لتوافر نية القتل
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إعداد المتهم مسدساً وإطالق النار منه على المجنـي عليهـا مـن مـسافة قريبـة وإحـداث                    -

. تل مادام الحكم لم يكـشف عـن قيـام هـذه النيـة بنفـسه               غير كاٍف إلثبات نية الق    . إصابتها

 .علة ذلك

  )٤٥٣ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١١/٦/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦٨٧/٢٠٠١الطعن (

سـم المـستفيد    أمة شيك بدون رصيد بمـا ثبـت مـن أن            استناد الحكم في إدانة الطاعن بجري      -١٠٤

  . يعيبه.مدون فيه بخطه رغم إنكار الطاعن توقيعه عليه

  )٤٥٤ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٥/٦/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٥٩٣/٢٠٠١الطعن (

إيراد الحكم في سرده لمؤدى األدلة التي عول عليهـا فـي إدانـة الطـاعن وقـائع ال أصـل                      -١٠٥

. لها في األوراق كان لها أثر في منطق الحكم واستدالله علـى ثبـوت الجريمـة فـي حقـه                   

  .مثال. علة ذلك. ال يغني في ذلك ما تضمنه من أدلة أخرى. يعيبه بالخطأ في اإلسناد

  )٤٥٤ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٩/١١/٢٠٠٢ة  جزائي جلس٧٧١/٢٠٠١الطعن (

جـواز االلتجـاء إليـه إذا ثبـت عـدم           . استثناء. تسليم ورقة التكليف بالحضور للنيابة العامة      -١٠٦

. مخالفـة ذلـك   . معرفة موطن المكلف بالحضور بعد إجراء تحريـات كافيـة عـن موطنـه             

. يعيبـه . غـم عـدم حـضور المـتهم       صدور الحكم بناء على هذا اإلعالن ر      . يبطل اإلعالن 

  .مثال. علة ذلك

  )٤٥٥ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٧/١٢/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦٢٠/٢٠٠١الطعن (

وجـوب اسـتظهار القـصد      . من الجرائم ذات القـصود الخاصـة      . جريمة إحراز المخدرات   -١٠٧

بالعقوبـة المغلظـة    الخاص لدى المتهم إذا ما دفع صراحة بانتفائه لديـه ودانتـه المحكمـة               

يعيبـه بمـا    . مخالفة الحكم المطعون فيـه ذلـك      . المقررة لإلحراز أو الحيازة بقصد االتجار     

  .مثال. يوجب تمييزه

  )٤٥٥ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١/٤/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٨٤٦/٢٠٠١الطعن (

ـ     . القصد الجنائي في جريمة االختالس     -١٠٨ ف العـام وقـت ارتكـاب       تحققه بقيام العلم عند الموظ

تحـدث الحكـم اسـتقالالً      . الفعل أنه يختلس المال المسلم إليه بسبب وظيفتـه بنيـة امتالكـه            

كون النية محـل شـك يوجـب علـى المحكمـة أن             . ليس شرطاً لصحة الحكم باإلدانة    .  عنه

  .قصور. مخالفة ذلك. تبينها صراحة في الحكم وأن تورد الدليل على توافرها

  )٤٥٦ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٣/٥/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٣٤/٢٠٠٢الطعن (
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إيراد الحكم في التدليل على ثبوت التهمة ما ال أصل لـه فـي األوراق كـان لـه أثـر فـي                        -١٠٩

. علـة ذلـك   . ال يرفع هذا العوار ما أورده من أدلـة أخـرى          . يعيبه. منطق الحكم واستدالله  

وجوب تمييز الحكـم بالنـسبة لهـذه التهمـة وبـاقي الـتهم        . تساند األدلة في المواد الجزائية    

  .المرتبطة بها

  )٤٥٨ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٧/٤/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٢٢/٢٠٠٣الطعن (

أن يكون مؤدياً إلى ما رتبه عليـه مـن نتـائج بغيـر              : هشرط. الدليل الذي يعول عليه الحكم     -١١٠

فـساد فـي االسـتدالل      . مخالفـة ذلـك   . قل والمنطـق  تعسف في االستنتاج وال تنافر مع الع      

  .مثال. وتعسف في االستنتاج يوجب تمييزه

  )٤٦٠ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢١/٩/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٤٠٥/٢٠٠٣الطعن (

انتهاء الحكم إلى معاقبة المـتهم بمـواد االتهـام ثـم عـاد إلـى التقريـر بـصواب الحكـم                       -١١١

 عن النطـق بعقابـه ثـم قـضى فـي منطوقـه       من التقرير باالمتناع المستأنف فيما قضى به 

  .يعيبه بالتناقض والتخاذل ويوجب تمييزه. بإلغاء الحكم المستأنف

  )٤٦٠ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٦/٤/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٤١٣/٢٠٠٤الطعن (

لحملـه علـى تـسليم      احتيال يقع من الجاني على المجني عليـه         . التدليس في جريمة النصب    -١١٢

 .ما تؤدي إليه. الطرق االحتيالية. مال في حيازته باستعمال طرق احتيالية

خلو الوقائع التي أوردها الحكم وأدلة الثبوت ممـا يـسوغ االعتقـاد باشـتراك الطـاعن فـي               -

تزوير توقيع المجني عليها على عقود التـسهيالت المـصرفية وعـدم بيانـه حـدود وكالـة                  

ؤسسة المجني عليها وما إذا كانت تجيـز لـه إبـرام تلـك العقـود نيابـة                  الطاعن في إدارة م   

قـصور وفـساد فـي    . عنها من عدمه وأثر ذلـك فـي ثبـوت أو انتفـاء جريمـة النـصب           

ال يغيـر مـن ذلـك اسـتناد الحكـم إلـى أن الطـاعن صـاحب                  . االستدالل يوجب تمييزه  

اكه فـي تزويرهـا وإنكـاره       المصلحة في إبرام تلك العقود مادام لم يقم الـدليل علـى اشـتر             

 .ارتكابها وعلمه به

  )٤٦٠ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٠/٥/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٣٦٨/٢٠٠٤الطعن (

اسـتفادته مـن الوقـائع والظـروف التـي          . حالة ذهنية تقوم بنفس الجـاني     . سبق اإلصرار  -١١٣

يـذها بهـدوء ورويـة      تحققه بإعداده وسيلة الجريمة ورسم خطـة تنف       . يستخلص منها توافره  

ال يحول دون تحققه أن تكون خطة التنفيـذ موقوفـة علـى حـدوث أمـر أو                  . قبل ارتكابها 
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- ٤٢٢ -  

 .مثال. مادام سائغاً. موضوعي. البحث في توافره أو عدم توافره. معلقة على شرط

. نفي الحكم عن المطعون ضده سبق اإلصرار علـى قتـل المجنـي عليهـا بمـا ال يـسوغ                    -

 .ستدالل ويوجب تمييزهيعيبه بالفساد في اال

  )٤٦٢ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٣/٩/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٩٤/٢٠٠٥الطعن (

بـداءة  . تقدير القرائن التي تدل على اشتراك ومساعدة مـن يتواجـد مـع المـأذون بتفتيـشه                 -١١٤

لرجل الشرطة تحت رقابة سلطة التحقيق ومحكمـة الموضـوع مـادام سـائغاً ولـه أصـله                  

مخالفـة الحكـم المطعـون فيـه هـذا          . وراق ويؤدي إلى النتيجة التي رتبهـا عليـه        في األ 

 .مثال. يعيبه ويوجب تمييزه. النظر

  )٤٦٣ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٠/٩/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٤٢/٢٠٠٥الطعن (

إغفال الحكم استظهار واقعة الدعوى بما تنطوي عليـه مـن أفعـال ومقاصـد تتكـون منهـا                    -١١٥

ركان جريمتي الخطف بالحيلة بقصد هتك العـرض والـشروع فيـه اللتـين دان الطـاعنين                 أ

 .قصور يوجب تمييزه. بهما

  )٤٦٣ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٥/١٠/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٤٦٥/٢٠٠٤الطعن (

مجـرد اإلشـارة    . وجوب أال يجهل الحكم بأدلة الثبوت التي يقـيم قـضاءه باإلدانـة عليهـا               -١١٦

مثـال لخلـو    . قـصور يبطلـه ويوجـب تمييـزه       : مخالفة ذلـك  . علة ذلك . غير كافٍ . إليها

 .الحكم من بيان مؤدى أقوال الشهود التي عول عليها

  )٤٦٤ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٣/١/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٤٠٥/٢٠٠٤الطعن (

فـي حكمـه فـي جنايـة        إغفال الحكم استظهار صفة الطاعن وكونه موظفـاً عامـاً أو مـن               -١١٧

 .يوجب تمييزه. قصور. استيالء بغير حق على مال عام

  )٤٦٥ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٣١/١/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٣٧٨/٢٠٠٥الطعن (

ركـن جـوهري مـن أركـان جريمـة مواقعـة مـن تجـاوزت                . تحديد سن المجني عليها    -١١٨

بـشهادة رسـمية أو بواسـطة الجهـة         إثباتـه   . الخامسة عشر ولم تبلغ الحاديـة والعـشرين       

خلو الحكم من بيان سنده فـي تحديـد سـن المجنـي             .  ق األحداث  ٣/١٩٨٣ ق   ٢م  . الطبية

 .قصور يوجب تمييزه. عليها

  )٤٦٥ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢١/٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٣٢١/٢٠٠٤الطعن (

وأن أن يكـون سـائغاً      : ذلـك شـرط   . موضـوعي . استخالص الواقعة من أدلتها وعناصرها     -١١٩
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- ٤٢٣ -  

 .علة ذلك. للدليل أصل في األوراق

وجوب أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى مـا رتبـه عليـه مـن نتـائج مـن                       -

األحكـام الجزائيـة تبنـى      . غير تعسف في االستنتاج وأال يتنافر مع حكـم العقـل والمنطـق            

 المعتبـر ال علـى الظـن واالعتبـارات          على الجزم واليقين من الواقع الـذي يثبتـه الـدليل          

ال يغيـر   . يعيبـه . تعويل الحكم على اعتراف الطاعن الذي ال أصل لـه بـاألوراق           . المجردة

 .علة ذلك. من ذلك ما أوردته من أدلة أخرى

  )٤٦٥ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢١/٣/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٣٦٦/٢٠٠٥الطعن (

 تحدث الحكم فيها عـن نيـة اسـتعمال القـوة            .ف مع موظف عام   جريمة استعمال القوة والعن    -١٢٠

 .شرط ذلك. غير الزم. استقالالً

. وجـوب أن تعـرض لـه المحكمـة        . جوهري. دفع الطاعن بعدم علمه بصفة المجني عليهم       -

 .أثر ذلك. يعيب الحكم ويوجب تمييزه. إغفال ذلك

  )٤٦٥ الثالث عشر ص القسم الخامس المجلد١٨/٤/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٤٠٦/٢٠٠٥الطعن (

  

  -: تسبيب حكم البراءة-٤

 كفاية تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمـة للقـضاء بـالبراءة متـى أحاطـت بالـدعوى                   -١

  .وبظروفها عن بصر وبصيرة

 .مثال لتسبيب معيب لحكم بالبراءة في جريمة جلب خمور -

  )٣٧٠ س ص٧ مج ١١/٤/١٩٧٧ جزائي جلسة ١٥٩/١٩٧٦الطعن (

. شـرط ذلـك  . محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة لكـي تقـضي بـالبراءة            كفاية تشكك    -٢

  .تمحيص الدعوى واإلحاطة بظروفها وبأدلة الثبوت والموازنة بينها وبين أدلة النفي

  )٢٤٧ القسم األول المجلد الثالث ص١٠/١٢/١٩٧٩ جزائي جلسة ٣٢/١٩٧٩الطعن (

  )٤٢٦ني المجلد الرابع ص القسم الثا١٣/١/١٩٨٦ جزائي جلسة ١٩٤/١٩٨٥والطعن (

  )٤٥١ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٧/١١/١٩٩٥ جزائي جلسة ٧٩/١٩٩٥والطعن (

  )٩١ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٣/١٢/١٩٩٩ جزائي جلسة ٤٨/١٩٩٩والطعن (

  )٤٦٨ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٨/٥/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٢٧٦/٢٠٠١والطعن (

. شـرطه . حكمة في صحة إسناد التهمـة للمـتهم كـي تقـضي لـه بـالبراءة         كفاية تشكك الم   -٣

. وإقامـة قـضاءها علـى مـا يحملـه ويـؤدي إليـه             . اإلحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة    
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- ٤٢٤ -  

  .وخلو حكمه من عيوب التسبيب

  )٢٤٧ القسم األول المجلد الثالث ص٢٩/١٢/١٩٨٠ جزائي جلسة ٢٢٢/١٩٨٠الطعن (

  )٤٢٨ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٤/١٠/١٩٨٨ جزائي جلسة ١٧٥/١٩٨٨والطعن (

  )٩٢ القسم الرابع المجلد الثامن ص١/٦/١٩٩٨ جزائي جلسة ٢٨١/١٩٩٧والطعن (

  )٤٧٢ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢١/٩/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٤٠٥/٢٠٠٣والطعن (

.  علـة ذلـك    .ال يعيبـه  .  إغفال الحكم الرد على بعض أدلة االتهـام عنـد قـضائه بـالبراءة              -٤

  .إغفال التحدث عنها يعتبر طرحاً لها ضمناً

  )٢٤٨ القسم األول المجلد الثالث ص٢٠/١٢/١٩٨٢ جزائي جلسة ١٧٥/١٩٨٢الطعن (

  )٤٥٢ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٣/٥/١٩٩٦ جزائي جلسة ١٥/١٩٩٦والطعن (

الـرد علـى بعـض أدلـة        إغفال  . سند البراءة .  كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم        -٥

  .علة ذلك. االتهام ال يعيب الحكم القاضي بالبراءة

  )٢٤٩ القسم األول المجلد الثالث ص٥/١١/١٩٨٤ جزائي جلسة ١١٤/١٩٨٤الطعن (

  )٤٢٨ القسم الثاني المجلد الرابع ص٥/١٢/١٩٨٨ جزائي جلسة ٢٠٤/١٩٨٨والطعن (

  )٤٥١لمجلد الرابع ص القسم الثالث ا٢/٥/١٩٩٦ جزائي جلسة ٩٤/١٩٩٥والطعن (

. الخطـأ القـانوني فـي الحكـم ال يعيبـه          . سند للبـراءة  .  كفاية الشك في إسناد التهمة للمتهم      -٦

  .غير منتج. النعي بهذا الخطأ أمام التمييز. شرط ذلك

  )١٤٩ القسم األول المجلد الثالث ص١/٤/١٩٨٥ جزائي جلسة ٢٧٨/١٩٨٤الطعن (

ا بالبراءة في جريمـة الزنـا علـى عـدم تـوافر اعتـراف                إقامة المحكمة االستئنافية قضاؤه    -٧

كل من المتهمين في حق نفسه بارتكابهـا وبمـا تطمـئن إليـه المحكمـة وال يـداخلها فيـه                     

  .موضوعي ينأى عن رقابة محكمة التمييز. الجدل في ذلك. ريبة

  )٢٥٠ القسم األول المجلد الثالث ص٢٤/٦/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٤/١٩٨٥الطعن (

  )٤٢٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢١/٥/١٩٨٠ جزائي جلسة ٢٥/١٩٨٠والطعن (

  .لمحكمة الموضوع. تقديره.  االعتراف في المسائل الجزائية-٨

 علـى   العبرة فيها باقتنـاع المحكمـة بإدانـة المـتهم أو براءتـه بنـاءً              . المحاكمات الجزائية  -

 . سنداً للبراءةكفاية الشك في إسناد التهمة للمتهم. األدلة المطروحة عليها

  )٢٥٠ القسم األول المجلد الثالث ص٢٤/٦/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٤/١٩٨٥الطعن (

  )٤٣١ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٨/٦/١٩٩٠ جزائي جلسة ١٠٦/١٩٩٠والطعن (

  )٤٦٨ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٧/١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٣٠/٢٠٠٢والطعن (
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تمحـيص الـدعوى واإلحاطـة بأدلـة        . شرط ذلـك  . همة سنداً للبراءة   كفاية الشك في إسناد الت     -٩

قـضاء الحكـم بـالبراءة دون       . مثـال . قـصور . تخلف ذلك . الثبوت وتساند األسباب لمعينها   

  .أن يعرض للدليل المستمد من أقوال المتهم بتحقيق النيابة

  )٢٥٠ القسم األول المجلد الثالث ص٢٤/٦/١٩٨٥ جزائي جلسة ٣٩/١٩٨٥الطعن (

  )٤٢٨ القسم الثاني المجلد الرابع ص٥/١٢/١٩٨٨ جزائي جلسة ١٩٨/١٩٨٨والطعن (

  .شرطه.  القضاء بالبراءة للشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم-١٠

إغفال حكم البراءة التحدث عن أدلة االتهام وعـدم رده علـى أسـباب اإلدانـة فـي الحكـم                     -

 .سباب سائغةمادام قد أقام قضاءه على أ. ال يعيبه. المستأنف

  )٤٢٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص٦/٦/١٩٨٨ جزائي جلسة ١٧/١٩٨٨الطعن (

. حجـة أمـام القـضاء المـدني       .  حكم البراءة لعدم صحة الواقعة أو لعدم نسبتها إلـى المـتهم            -١١

  .مثال

  )٤٢٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص٦/٦/١٩٨٨ جزائي جلسة ١٧/١٩٨٨الطعن (

البراءة لتشككها في صحة إسناد التهمـة إلـى المـتهم أو لعـدم كفايـة أدلـة                   قضاء المحكمة ب   -١٢

مثـال حكـم بـالبراءة مبنـاه انتفـاء          . شـرط ذلـك   . الثبوت أو عدم توافر أركان الجريمـة      

  .جريمة التزوير لعدم تفطن الحكم لبيان مخالف للحقيقة

  )٤٢٩ص القسم الثاني المجلد الرابع ١٥/١/١٩٨٠ جزائي جلسة ٣٠٢/١٩٨٩الطعن (

  .أساسها.  األحكام الجزائية-١٣

 .ال يشترط للقضاء به قدراً معيناً من الرسمية في الدليل. حكم البراءة -

  )٤٢٩ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٩/٢/١٩٩٠ جزائي جلسة ٣٠٧/١٩٨٩الطعن (

  .شرطه.  كفاية الشك في صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت للقضاء بالبراءة-١٤

 .مثال. يعيبه بفساد االستدالل. استخالص الحكم من أقوال الشاهد ما ال تؤدي إليه -

  )٤٢٩ القسم الثاني المجلد الرابع ص٩/٤/١٩٩٠ جزائي جلسة ٣٦/١٩٩٠الطعن (

.  الحكم بالبراءة للتشكك في صحة إسناد التهمة إلـى المـتهم أو لعـدم كفايـة أدلـة الثبـوت                    -١٥

مخالفـة  . الدعوى وأحاط بظروفهـا وبأدلـة الثبـوت فيهـا       أن يكون الحكم قد محص      . شرطه

  .مثال. قصور. ذلك

  )٤٣٠ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢١/٥/١٩٩٠ جزائي جلسة ٢١٧/١٩٨٩الطعن (
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- ٤٢٦ -  

هو الذي يقع بين أسبابه بحيـث ينفـي بعـضها مـا أثبتـه             . التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله     -١٦

مثـال لتنـاقض بـين بـراءة المـتهم          . ما الحكم البعض اآلخر، وال يعرف أي األمرين قصده      

  .من بعض التهم وإدانته عن تهمة أخرى بدليل مستقل

  )٤٥١ القسم الثالث المجلد الثالث ص١٦/٣/١٩٩٢ جزائي جلسة ٢٢٠/١٩٩٠الطعن (

إقامة البراءة على احتمال رجحته المحكمـة دون احتمـاالت أخـرى قـد تـصح وال يعيـب                    -١٧

  .شرط ذلك. قضاءها

  )٤٥١ القسم الثالث المجلد الثالث ص١٧/١٠/١٩٩٤ جزائي جلسة ٦٤/١٩٩٤ الطعن(

  . للبراءةكفاية الشك في إسناد التهمة إلى المتهم سنداً -١٨

ال يقدح في سالمة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى أمـارات الـشك معيبـة مـادام قـد                     -

  . االتهامأقيم على أمارات أخرى للشك لم تطمئن معها المحكمة إلى ثبوت

  )٤٥٢ القسم الثالث المجلد الرابع ص٨/٤/١٩٩٦ جزائي جلسة ٤٠٦/١٩٩٥الطعن (

  . للبراءة كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم سنداً-١٩

  .قضاء المحكمة بالبراءة ال يصح النعي عليه بدعوى قيام احتماالت أخرى -

  .مثال. أساسه. ءة غير الزمالرد على كل دليل من أدلة االتهام عند القضاء بالبرا -

  )٤٥٢ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢١/١٠/١٩٩٦ جزائي جلسة ٣١٩/١٩٩٥الطعن (

تقـدير ذلـك واستخالصـه مـن سـلطة محكمـة            . ما يكفـي لقيامـه    .  حالة التلبس بالجريمة   -٢٠

  .الموضوع

حق المحكمـة فـي اطراحـه إذا لـم          . موضوعي. تقدير صحة االعتراف وقيمته في اإلثبات      -

  .تقتنع بصحته ومطابقته للحقيقة والواقع

النعـي عليهـا القـضاء     .  للبـراءة  كفاية تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة للمـتهم سـنداً           -

  .بذلك الحتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتماالت أخرى ال يصح

  )٤٥٢ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢١/١٠/١٩٩٦ جزائي جلسة ٣٤٢/١٩٩٥الطعن (

وجـوب تفنيـدها ألسـباب الحكـم        . المحكمـة االسـتئنافية للحكـم الـصادر بـالبراءة          إلغاء   -٢١

كفايتـه رداً   . اقتناعها بإدانة المتهم وبيانها لألدلـة التـي اقتنعـت بهـا وبـصحتها             . االبتدائي

  . على حكم البراءة

  )٩٢ القسم الرابع المجلد الثامن ص٨/٢/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣٠٩/١٩٩٧الطعن (
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- ٤٢٧ -  

 علـى األدلـة المطروحـة       العبرة فيه باقتناع محكمة الموضـوع بنـاءً       . م أو براءته   إدانة المته  -٢٢

  . عليها

 .العبرة فيها. المحاكمات الجزائية -

 .ما ال يلزم في تسبيبه. حكم البراءة -

  )٩٢ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٧/٦/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٤٢٩/١٩٩٩الطعن (

ال ينال فـي ذاتـه مـن أسـباب البـراءة الـسائغة              . نالقضاء في الدعوى غيابياً وبغير إعال      -٢٣

النعي عليـه فـي هـذا الخـصوص غيـر           . التي أوردها الحكم وال يغير من سالمة استدالله       

  .ا وال يؤبه بهل البتنائه على مصلحة نظرية صرفمقبو

  )٣٩٤ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٩/٩/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٣٤٧/٢٠٠٢الطعن (

مادامـت  . المحكمة في صـحة إسـناد التهمـة إلـى المـتهم للقـضاء بـالبراءة               كفاية تشكك    -٢٤

 .أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة

  . القضاء بالبراءة في الدعوى الجزائية يتالزم معه حتماً الحكم برفض الدعوى المدنية -

عدم التزام المحكمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليـل مـن أدلـة الثبـوت مـادام          -

 .التفاتهـا عنهـا مفـاده     . حت دفاع المتهم أو داخلتها الريبـة فـي عناصـر اإلثبـات            ها رج أن

  . إطراحها لها

 .مثال لتسبيب سائغ لحكم بالبراءة في جريمة شيك بدون رصيد -

  )٤٦٩ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٧/٢/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٧٨/٢٠٠٢الطعن (

 إسناد التهمة إلـى المـتهم للقـضاء بـالبراءة متـى             كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة      -٢٥

أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة ووازنت بين أدلـة الثبـوت والنفـي وأقامـت قـضاءها                 

 .على أسباب تحمله

 لـه أصـله ومعينـه    ريط التسجيل مما يفيد طلـب الرشـوة  تحصيل الحكم خلو تقرير تفريغ ش  -

 . صحيح غير.نعي النيابة عليه في هذا الشأن. في األوراق

  )٤٧٠ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٤/٥/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٢٩٣/٢٠٠٢الطعن (

لمحكمة الموضوع القضاء بالبراءة متى تشككت فـي صـحة إسـناد التهمـة إلـى المـتهم أو               -٢٦

مثال لتسبيب معيب لحكم بـالبراءة فـي جريمـة حيـازة            . شرط ذلك . لعدم كفاية أدلة الثبوت   

  .بقصد االتجاروإحراز مواد مخدرة 

  )٤٧١ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١١/٥/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٢٢٩/٢٠٠٣الطعن (
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- ٤٢٨ -  

كفاية تشكك المحكمة في صـحة إسـناد التهمـة إلـى المـتهم للقـضاء بـالبراءة ورفـض                     -٢٧

 .الدعوى المدنية مادامت أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة

ضت بالبراءة الحتمـال تـرجح لـديها بـدعوى قيـام احتمـاالت              النعي على المحكمة أنها ق     -

. مادامت قد أقامتـه علـى أسـباب تكفـي لحملـه           . غير صحيح . أخرى قد تصح لدى غيرها    

 .مثال

  )٤٧٢ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٠/٩/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٦٧٠/٢٠٠٤الطعن (

. كفايـة إحـداها لحملـه     . متعـددة  إقامة حكم البراءة ورفض الدعوى المدنية علـى دعامـات            -٢٨

  .مثال. غير مجد. النعي على باقي الدعامات

  ) الجزء الثاني٣٧ مجلة القضاء والقانون السنة ٢٨/٤/٢٠٠٩جزائي جلسة  ٤١٠/٢٠٠٨الطعن (

كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلـى المـتهم للقـضاء بـالبراءة متـى                   -٢٩

 ووازنت بين أدلـة الثبـوت والنفـي وأقامـت قـضاءها             أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة    

  .على أسباب تحمله

تحصيل الحكم أن التحريات مرسلة ال يساندها دليل وأن الـدعوى خاليـة مـن أيـة شـواهد                    -

أو قرائن تؤدي بطريق اللزوم إلى مقارفة المطعـون ضـده للجريمـة المـسندة إليـه والثقـة        

نعي النيابة عليـه فـي هـذا الـشأن غيـر            . لتهمةفيما قام عليه دفاع المطعون ضده وإنكاره ا       

 .مقبول

  )١١/٦/٢٠١٢جزائي جلسة  ٧٦٠/٢٠٠١الطعن (                         

  

  -:تسبيب الحكم االستئنافي -٥
  

 ).االستئناف(الطعن في األحكام : راجع -

  -:تسبيب حكم اإلعدام -٦

الحكـم لتـوافر العناصـر      بيـان   : شـروطه .  قبول عرض النيابة للحكم باإلعـدام وإقـراره        -١

وإيراده أدلـة سـائغة علـى ثبوتهـا وإتمـام           . القانونية للجرائم التي أوقع عقوبة اإلعداد عنها      

وخلو الحكم مـن عيـب مخالفـة القـانون أو الخطـأ فـي               . إجراءات المحاكمة وفق القانون   
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- ٤٢٩ -  

وعـدم  . وصدوره من محكمـة مـشكلة وفـق القـانون ولهـا الواليـة             . تطبيقه أو في تأويله   

  .دور قانون أخف بعد الواقعةص

  )٤٣٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٠/١١/١٩٨٦ جزائي جلسة ١٠٦/١٩٨٦الطعن (

  )٤٥٨ القسم الثالث المجلد الرابع ص٥/٦/١٩٩٥ جزائي جلسة ٣٣/١٩٩٢والطعن (

  )٤٧٧ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١١/٥/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٠٨/٢٠٠٢والطعن (

  .مثال. اصة لمحكمة التمييز في إقرار حكم اإلعدام الوظيفة الخ-٢

  )٤٥٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٠/٨/١٩٩٢ جزائي جلسة ٣/١٩٩٢الطعن (

 مـن قـانون     ١٧٤المـادة   .  يصدر كغيـره مـن األحكـام الجزائيـة باألغلبيـة           اإلعدام حكم   -٣

النعـي  . عـدام اإلجراءات والمحاكمات الجزائية التي لم تـشترط اإلجمـاع فـي الحكـم باإل             

  .غير سديد. على ذلك بالبطالن

  )٤٠ مجلة القضاء والقانون السنة ٢١/١/٢٠١٢ جزائي جلسة ١٧٩/٢٠١١الطعن (
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- ٤٣٠ -  
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- ٤٣١ -  

  خامساً

  الدفاع

  . العبرة في تعرف حقيقة الدفاع-

  . اإلخالل بحق الدفاع-

  . ما ال يوفره-أ

  . ما يوفره-ب

الدفاع غير (والرد عليه  الدفاع أو الطلب الذي ال تلتزم المحكمة بمواجهته -

  ).الجوهري

  ).الدفاع الجوهري( الدفاع أو الطلب الذي تلتزم المحكمة بمواجهته أو الرد عليه -

  . أن يبدي أمامها على وجه جازم-١

  . أن يكون ممكناً-٢

  . أن يكون الزماً للفصل في الدعوى-٣

  .  أال يكون الحكم االبتدائي المأخوذ بأسبابه قد رد عليه-٤

  .أال يكون عارياً من دليل -٥

  . أال يكون الرد عليه مستفاداً ضمناً من القضاء باإلدانة-٦

  .  الدفاع ظاهر البطالن-
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- ٤٣٢ -  
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- ٤٣٣ -  

  خامساً

  فاعالد

  

  :العبرة في تعرف حقيقة الدفاع -

ال .  العبـرة فـي تعـرف حقيقتـه        . الدفع أو الدفاع بعدم جدية التحريـات وبطـالن التفتـيش           -١

  .مدلوله ومرماهمن  يتبين تتوقف على عبارته وإنما

  )٢٧٥ القسم األول المجلد الثالث ص٢٣/١٢/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٨٣/١٩٨٥الطعن (

عدم بيان أوجه الدفاع التي اعرض عنها الحكـم لبيـان مـا إذا كانـت مـن أوجـه الـدفاع                       -٢

. نعـي مجهـل   . الجوهري التي يتعين على المحكمة أن تعـرض لهـا أم دفـاع موضـوعي              

  .غير مقبول

  )١٥١ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢/١٠/٢٠٠١ جزائي جلسة ٥٩/٢٠٠١طعن ال(

  :اإلخالل بحق الدفاع -

  : ما ال يوفره-أ

 النعي على المحكمة عدم الرد على دفاع لم يبد أمامها أو قعودهـا عـن إجـراء لـم يطلـب                      -١

  .مثال. غير مقبول. منها

  )٣٨٠ س ص٧ مج ٣/١/١٩٧٧ جزائي جلسة ١١٧/١٩٧٦الطعن (

 محكمة الموضوع غيـر ملزمـة بتعقـب المـتهم فـي كـل جزئيـة يثيرهـا فـي دفاعـه                       -٢

  .إطراحها دفاعه دون بيان علة ذلك: مفاده. اطمئنانها إلى أدلة الثبوت. الموضوعي

  )٣٨٠ س ص٧ مج ١٤/٢/١٩٧٧ جزائي جلسة ١٨٢/١٩٧٦الطعن (

  )٤٦٠ابع ص القسم الثاني المجلد الر١٦/١٠/١٩٨٩ جزائي جلسة ٢٠٤/١٩٨٩والطعن (

  . عدم إلزام المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها-٣

النعـي علـى    . اكتفاء مدافع الطاعن بطلب تأييد حكم البراءة دون التعـرض لتلفيـق التهمـة              -
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- ٤٣٤ -  

 .غير صحيح. الحكم في هذا الشأن

  )٣٧٩ س ص٧ مج ١٨/١٢/١٩٧٨ جزائي جلسة ١٣٧/١٩٧٨الطعن (

 للـدفاع عنـه أو طلبـه        محاميـاً دعائـه أنـه وكـل       حضور الطاعن جلسة المحاكمة وعدم ا      -٤

ال مخالفـة   .  لتـولي الـدفاع عنـه      محاميـاً نـدب المحكمـة     . التأجيل لحضور هذا المحامي     

  .للقانون وال إخالل بحقه في الدفاع

  )٤٩٥ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٣/٦/١٩٩٤ جزائي جلسة ٩٣/١٩٩٣الطعن (

دعوى وطلبـه أصـلياً البـراءة واحتياطيـاً اسـتعمال      حضور محام مع الطاعن وترافعه في ال       -٥

  .الرأفة ينتفي معه ما يثيره الطاعن بشأن اإلخالل بحق الدفاع وال محل له

  )٥٠٣ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٨/١١/١٩٩٦ جزائي جلسة ٤١/١٩٩٦الطعن (

  .مثال.  ال على الحكم إذا التفت عن دفاع غير صحيح-٦

  )١٤٣ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٢/٢/١٩٩٧جلسة  جزائي ١٧٧/١٩٩٦الطعن (

ال . عـدم اسـتجابتها إليـه     . ال يعد دفعاً أو دفاعاً مطروحـاً علـى المحكمـة          .  طلب التأجيل  -٧

  .عيب

  )١٤٣ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٠/٣/١٩٩٧ جزائي جلسة ٣٤٥/١٩٩٥الطعن (

  )١٤٥المجلد الثامن ص القسم الرابع ٢/٣/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣٣٩/١٩٩٨والطعن (

عـدم حرمانـه مـن إبـداء دفاعـه          : أثره. قبول معارضة الطاعن في الحكم الغيابي االبتدائي       -٨

  .غير منتج. النعي في هذا الخصوص. وعدم المساس بحق له

  )٥٧٢ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٦/١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٢٣٧/٢٠٠٢الطعن (

. تنتفي معه قالـة اإلخـالل بحـق الـدفاع         .  خالفاً لما يزعمه   استجابة المحكمة لطلب الطاعن    -٩

  .مثال

  )٥٧٨ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٣/٥/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٧٢٢/٢٠٠٥الطعن (

  :  ما يوفره-ب

مثـال  . يوجـب تمييـزه   . قـصور .  إغفال الحكم التعـرض أو اإلشـارة للـدفاع الجـوهري           -١

  . عن الجوهريلتسبيب معيب لعدم اإلشارة لدفاع الطا

  )٣٨١ سنوات ص ٧ مج ١٦/١/١٩٧٨ جلسة جزائي ٦١/١٩٧٧الطعن (
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- ٤٣٥ -  

مثال لعـدم رد المحكمـة علـى تـوافر          . قصور يبطله .  إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري      -٢

  . حالة الدفاع الشرعي

  )٣٨١ سنوات ص ٧ مج ٢٩/٥/١٩٧٨ جلسة جزائي ٢٠٥/١٩٧٧الطعن (

الـدفع بـبطالن االعتـراف لـصدوره        . ماال يعد اعترافـاً   .  ماهيته. االعتراف المعول عليه   -٣

  .دفاع جوهري. تحت تأثير اإلكراه

  .مثال. يعيبه بالقصور. انطواء الحكم على إخالل بحق الدفاع -

  )١٨٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢١/١١/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٦٢/١٩٩٤الطعن (

  )١٥١المجلد الثامن ص القسم الرابع ٤/٤/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٢١٠/١٩٩٩الطعن و(

عـدم تحقيـق    .  تمسك الطاعن بأن السيارة محل جريمة الشروع في الـسرقة مـال متـروك              -٤

  . بحق الدفاع يعيب الحكم بالقصور ويوجب تمييزهيعد إخالالً. هذا الدفاع

  )٤٨٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٦/٤/١٩٩٥ جزائي جلسة ١٧٧/١٩٩٤الطعن (

التفـات المحكمـة عـن تمحيـصه علـى          . جوهرياً مؤيـداً بالمـستندات    إثارة الطاعن دفاعاً     -٥

  .مثال. يعيب الحكم ويوجب تمييزه. ضوء داللة تلك المستندات

  )٤٨٨ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٢/١/١٩٩٦ جزائي جلسة ٩٩/١٩٩٥الطعن (

عـن  التفـات الحكـم     . الدفع بعدم صحة االعتراف لعدم إدراك المتهم بمـا يقـرره جـوهري             -٦

  .يعيبه. الرد عليه رغم تعويله في اإلدانة على ذلك االعتراف

 .مؤداه.  تساند األدلة -

  )٤٨٨ القسم الثالث المجلد الرابع ص٥/٢/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٢٥/١٩٩٥الطعن (

دفاع الطاعن القائم على إنكار التهمة ونفـى تواجـده بمكـان الحـادث وتدليلـه علـى ذلـك                     -٧

ص الجاني وعدم تصور حـدوث إصـابة المجنـي عليـه فـي              بتناقض الشاهد في تحديد شخ    

يعـد فـي    . عينه ممن يقف خلفه وتقديمه إقراراً من أحد أطراف الواقعة ينفـي فيهـا وجـوده               

التفات الحكم عن ذلـك الـدفاع بـدعوى أنـه ال سـند              . خصوص هذه الدعوى دفاعاً جوهرياً    

  .فاعيعيبه بالقصور في التسبيب واإلخالل بحق الد. له من األوراق

  )٤٨٩ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٥/٣/١٩٩٦ جزائي جلسة ٣٢٠/١٩٩٥الطعن (

الطعن على شهادة المجني عليه بأنه غيـر مميـز وغيـر مـدرك لحداثـة سـنه وإلصـابته                     -٨

  .يعيب حكمها. قعود المحكمة عن تحقيقه. دفاع جوهري. بمرض عقلي
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- ٤٣٦ -  

 .مؤداه. تساند األدلة في المواد الجزائية -

  )٤٩٠ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٨/١٠/١٩٩٦ جزائي جلسة ٣١/١٩٩٦الطعن (

  .جوهري.  الدفع ببطالن إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بنى عليها-٩

  .التفات الحكم عن الرد على هذا الدفع يعيبه بالقصور -

  )٤٩٠ القسم الثالث المجلد الرابع ص٤/١١/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٧٢/١٩٩٥الطعن (

  )١٥٢ القسم الرابع المجلد الثامن ص٣٠/٤/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٥٧/٢٠٠٠لطعن او(

التفات الحكم عن الرد علـى الـدفع بـبطالن إذن التفتـيش لعـدم جديـة التحريـات رغـم                      -١٠

  .يعيبه بالقصور. جوهريته

  )١٥١ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٨/٤/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٢٧٤/١٩٩٩الطعن (

ضة كأن لم تكن تأسيساً على عدم حـضور المـتهم رغـم إعالنـه مـع خلـو                   اعتبار المعار  -١١

ورقة اإلعالن من تحديد صفة الشخص الموقع عليها باالسـتالم ومـا إذا كـان أحـد أقـارب                   

ـ    بطالن الحكم لقيـا . ُأثره. المتهم المقيمين معه من عدمه     ةم المحاكمـة علـى إجـراءات معيب

  .حرمت المعارض من حقه في الدفاع

  )١٥٢ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٧/٤/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٧٨/٢٠٠٠الطعن (

الغيبوبة المانعة من المسئولية هي الناشئة عـن مـواد مـسكرة أو مخـدره تناولهـا الجـاني                    -١٢

مـسئوليته  : الزمـه . تناولها مـع العلـم بحقيقتهـا      . مفاد ذلك . قهراً عنه أو على غير علم منه      

  .علة ذلك. ثيرهاعن ما يرتكب من جرائم تحت تأ

 .مثال. قصور يوجب تمييزه. إعراض الحكم عن الدفاع الجوهري -

  )١٥٣ القسم الرابع المجلد الثامن ص٦/١١/٢٠٠١ جزائي جلسة ٥٦١/٢٠٠١الطعن (

إغفـال  . وجوب أن تعرض لـه المحكمـة وتـرد عليـه          . جوهري. الدفع ببطالن إذن التفتيش    -١٣

  .قصور. ى الدليل المستمد من تنفيذهالحكم ذلك على الرغم من إقامة قضائه عل

  )٥٨٠ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٦/١١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٩٢/٢٠٠٢الطعن (

وجـوب اسـتظهار القـصد     . من الجـرائم ذات القـصود الخاصـة       . جريمة إحراز المخدرات   -١٤

لمغلظـة  الخاص لدى المتهم إذا ما دفع صراحة بانتفائـه لديـه ودانتـه المحكمـة بالعقوبـة ا                 

يعيبـه بمـا    . مخالفة الحكم المطعـون فيـه ذلـك       . المقررة لإلحراز أو الحيازة بقصد االتجار     

 .مثال. يوجب تمييزه

  )٥٨٠ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١/٤/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٨٤٦/٢٠٠١الطعن (
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- ٤٣٧ -  

محكمـة  األصل أن المحاكمة الجزائية يجب أن تبني على التحقيـق الـشفوي الـذي تجريـه ال                 -١٥

مخالفـة  . ال يجوز االفتئات على ذلك إال بتنـازل الخـصوم صـراحة أو ضـمناً              . في الجلسة 

 .قصور وإخالل بحق الدفاع يوجب تمييز الحكم. ذلك

  )٥٨٠ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٥/٣/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٢٠/٢٠٠٤الطعن (

وجـوب أن تعـرض لـه المحكمـة         . هالدفع بانتفاء القصد الجنائي أو المنازعـة فـي تـوافر           -١٦

القـصد  مثال لعـدم تحقيـق المحكمـة لـدفع الطـاعن الجـوهري بانتفـاء                . بأسباب سائغة 

 . العتقاده بقانونية األفعال محل واقعة التزويرالجنائي لديه

  )٥٨١ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٩/٤/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٦٠/٢٠٠٤الطعن (

 بصدور قرار من مـدير إدارة دوريـات العاصـمة بحجـز سـيارته               دفاع الطاعن بعدم علمه    -١٧

. إغفـال الحكـم الـرد عليـه       . دفـاع جـوهري   . بما مؤداه انتفاء جريمة االستيالء في حقـه       

 .قصور يوجب تمييزه

  )٥٨١ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٨/٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٨٤/٢٠٠٤الطعن (

مـن سـلطة محكمـة      . تقدير صحته وقيمتـه فـي اإلثبـات       . االعتراف في المسائل الجزائية    -١٨

لها األخذ باعتراف المتهم في حق نفسه أو علـى غيـره مـن المتهمـين فـي أي                   . الموضوع

. تمـسك المـتهم بعـدم صـحته       . دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه متى اطمأنـت إليـه           

 .يوجب على المحكمة التعرض له والرد عليه. دفاع جوهرى

اعتراف الطـاعنين بتعليـق المجنـي عليهـا بمروحـة سـقف الغرفـة بالـشال                 إيراد الحكم    -

المضبوط وكذا تقرير الصفة التشريحية لجثـة المجنـي عليهـا وأقـوال الطبيبـة الـشرعية                 

أخـذه بجمـاع األدلـة الـسابقة        . باستبعاد تعليق المجني عليها بالمروحة بالـشال المـضبوط        

ـ          دم صـحة اعترافهمـا لمخالفتـه الحقيقـة         رغم تناقضها دون التعرض لـدفاع الطـاعنين بع

والواقع ودون رفع التناقض بين هذا االعتراف وتقرير الـصفة التـشريحية وأقـوال الطبيـة                

 .يوجب تمييزه. قصور وتناقض. الشرعية

  )٥٨٢ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٢/٧/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٧/٢٠٠٥الطعن (
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- ٤٣٨ -  

الـدفاع غيـر    (محكمة بمواجهته والرد عليـه      الدفاع أو الطلب الذي ال تلتزم ال       -

  ).الجوهري

.  اطمئنان محكمة الموضوع لألدلة التـي أوردتهـا علـى ثبـوت جريمـة تعـاطي المخـدر                  -١

علـة  . ال إخـالل بحـق الـدفاع      . إطراحها طلب اإلحالة للطب الـشرعي إلثبـات التعـاطي         

 يتعـذر عليهـا أن تـشق        أنها ال تلتزم باالستعانة بأهل الخبرة إال فـي المـسائل التـي            : ذلك

  .طريقها فيها

  )٤٦٢ص  القسم الثاني المجلد الرابع ٢٩/١٢/١٩٨٦ جزائي جلسة ١٨٨/١٩٨٦الطعن (

 عدم إجابة المحكمة للطلب الذي ال يتجه إلى نفي الفعـل المكـون للجريمـة أو إلـى إثبـات                     -٢

  .مثال. ال يعيب الحكم. استحالة حصوله

  )٤٦٢ القسم الثاني المجلد الرابع ص٣٠/٣/١٩٨٧ جزائي جلسة ٧/١٩٨٨الطعن (

 النعي بعدم اتخاذ المحكمة إجراء لـم يطلبـه الخـصم ولـم تـر هـي مـن جانبهـا حاجـة                        -٣

  .ال يقبل. إلجرائه

  )٤٩٢ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٦/١١/١٩٩٢ جزائي جلسة ٣٢/١٩٩٢الطعن (

دفـاع  . عراقـي  النعي بنفـي التهمـة وعـدم التواجـد بالكويـت وقـت حـصول الغـزو ال                  -٤

  .موضوعي

  )٤٩٥ القسم الثالث المجلد الرابع ص٦/٦/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٢/١٩٩٣الطعن (

 من قانون اإلجـراءات والمحاكمـات الجزائيـة لـرئيس الـشرطة             ١٦٠العفو المقرر بالمادة     -٥

التفـات الحكـم عـن الـدفاع بتـوافر موجـب            . واألمن العام بناء على طلب النيابة العامـة       

  .عيبهال ي. العفو

  )٤٩٥ القسم الثالث المجلد الرابع ص٦/٦/١٩٩٤ جزائي جلسة ٤٩/١٩٩٩الطعن (

  .ال يلزم في القانون إيراد نص التهمة بمحضر الجلسة -٦

للخـصم أن يطلـب     . ال يعيـب الحكـم    . خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخـصم كـامالً          -

ع قبـل قفـل بـاب       االدعاء بمـصادرة حقـه فـي الـدفا        . صراحة تدوين دفاعه في المحضر    

  .عدم جواز المجادلة به أمام التمييز. أثره. إغفال ذلك. شرطه. المرافعة

  )٤٩٩ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٧/١١/١٩٩٥ جزائي جلسة ٢٠٥/١٩٩٥الطعن (
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- ٤٣٩ -  

  .غير مقبول. النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها -٧

  .ال يصح سبباً للطعن. اكمةتعييب اإلجراءات السابقة على المح -

  )٥٠١ القسم الثالث المجلد الرابع ص٣/٦/١٩٩٦ جزائي جلسة ٤٠٢/١٩٩٥الطعن (

  

  -:)الدفاع الجوهري( الدفاع أو الطلب الذي تلتزم المحكمة بمواجهته أو الرد عليه -

  : أن يبدي أمامها على وجه حازم-١

  .ى أمامهاهو ما يبد.  الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه-١

  )٢٧٥ القسم األول المجلد الثالث ص٢٩/١٢/١٩٨٠ جزائي جلسة ٢٤١/١٩٨٠الطعن (

  )٥٠٢ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٧/٦/١٩٩٦ جزائي جلسة ٤١٤/١٩٩٧الطعن (

  )٥٦٨ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٦/٥/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٧٤٩/٢٠٠١الطعن (

عدم تحقيقـه أو عـدم طرحـه بأدلـة سـائغة            . ية جازمة  بصورة جد  المبدي الدفاع الجوهري    -٢

  .مثال. قصور وإخالل. مقنعة

  )٢٧٥ القسم األول المجلد الثالث ص٢٦/١١/١٩٨١ جزائي جلسة ٢٦١/١٩٨٠الطعن (

  .ال عيب. قعود الحكم عن تحقيقها.  عدم طلب تحقيق واقعة-٣

  )٢٧٦ث ص القسم األول المجلد الثال٥/٧/١٩٨٢ جزائي جلسة ١٥٢/١٩٨٢الطعن (

ال إخـالل بحـق     .  ندب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم الذي لـم يطلـب محاميـاً مـوكالً               -٤

  .الدفاع

مفـاده  . عـدم إبـدائها أمـام المحكمـة االسـتئنافية         . إبداء طلبات أمام محكمـة أول درجـة        -

 . مؤدى ذلك. المحكمة االستئنافية تحكم على مقتضى األوراق. النزول عنها

  )٢٤١ القسم األول المجلد الثالث ص١٦/٥/١٩٨٣ جزائي جلسة ٢٩/١٩٨٣الطعن (

  .ال يعيب حكمها.  عدم الرد على طلب أو دفاع لم يبد أمام المحكمة-٥

  )٢٤١ القسم األول المجلد الثالث ص١٦/٥/١٩٨٣ جزائي جلسة ٢٩/١٩٨٣الطعن (

  )٤٦٢ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٣٠/٣/١٩٨٧ جزائي جلسة ٧/١٩٨٧الطعن و(

هـو مـا تلتـزم محكمـة        .  الطلب الجازم الذي يصر عليـه مقدمـه فـي طلباتـه الختاميـة              -٦

ال تجـري مـن     . المحكمـة االسـتئنافية تحكـم علـى مقتـضى األوراق          . الموضوع بإجابته 
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- ٤٤٠ -  

  .التحقيق إال ما ترى لزومه

  )٢٧٧ القسم األول المجلد الثالث ص٤/٧/١٩٨٣ جزائي جلسة ٩٨/١٩٨٣الطعن (

  )٤٦٣ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٢/٦/١٩٨٧جزائي جلسة  ٨٦/١٩٨٧الطعن و(

  )٤٦٥ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٠/٦/١٩٨٨ جزائي جلسة ١٦١/١٩٨٨الطعن و(

  )٤٩٥ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٣/٦/١٩٩٤ جزائي جلسة ٩٣/١٩٩٣الطعن و(

  )١٥٤امن ص القسم الرابع المجلد الث١٣/٦/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٤٣٤/١٩٩٩الطعن و(

المحكمـة  . غيـر مقبـول   .  النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لـم يطلـب منهـا             -٧

  .إنما تقضي على مقتضى األوراق. االستئنافية غير ملزمة بإجراء تحقيق

  )٢٧٧ القسم األول المجلد الثالث ص١٢/١١/١٩٨٤ جزائي جلسة ١٩٥/١٩٨٤الطعن (

  .يعتبر نزوالً عنه. في الطلبات الختاميةعدم التمسك به .  طلب سماع شاهد-٨

  )٣٧٧ القسم األول المجلد الثالث ص٢٢/١٠/١٩٨٤ جزائي جلسة ١٥٩/١٩٨٤الطعن (

  )١٥٤ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٦/٩/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٣١٠/١٩٩٩الطعن و(

القـضاء باإلدانـة دون أن يعـرض        . دفـاع جـوهري   .  التمسك بقيام حالة الدفاع الـشرعي      -٩

  .قصور. الحكم لهذا الدفاع

  )١٩٤ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٩/١١/١٩٩٣ جزائي جلسة ١٢١/١٩٩٣الطعن (

  .ال يقبل. النعي بعدم تحصيلها إياه.  الدفاع الذي لم يبد أمام المحكمة-١٠

 .ال يقبل.  قعود المحكمة عن إجراء لم يطلب منها -

  )٤٦٥ثاني المجلد الرابع ص القسم ال١٣/٣/١٩٨٩ جزائي جلسة ٨/١٩٨٩الطعن (

الدفاع أو الطلب الذي يستلزم رداً هو الذي يقدم في صـيغة جازمـة تـدل علـى اإلصـرار                     -١١

النعـي عليـه فـي هـذا        .  التفات الحكم عن طلب لم يرد في الطلبات الختاميـة         . من صاحبه 

  .مثال بشأن طلب سماع شهود. غير مقبول. الخصوص 

  )٤٩٦ القسم الثاني المجلد الرابع ص٣/١٠/١٩٩٤ جزائي جلسة ٩٠/١٩٩٤الطعن (

  )٥٠٥ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٥/١٢/١٩٩٥ جزائي جلسة ٢١١/١٩٩٥الطعن و(

  .مثال. نعي ال محل له.  النعي على المحكمة عدم تحقيق دفاع لم يبد ال شفاهة وال كتابة-١٢

  )٤٤٧ثامن ص القسم الرابع المجلد ال١٦/٢/١٩٩٩ جزائي جلسة ٢٢٤/١٩٩٨الطعن (

تفويض الدفاع بالجلسة الرأي للمحكمة بشأن الطلب االحتيـاطي ودون أن يـصر عليـه فـي                  -١٣



 جراءات ومحاكمات جزائيةإ

- ٤٤١ -  

ال وجـه   . النعي علـى الحكـم بـاإلخالل بحـق الـدفاع          . نزوله عنه : مفاده. طلباته الختامية 

  .مثال. له

  )٥٦٣ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٣/٣/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٩٦/٢٠٠١الطعن (

يفقـده صـفة الطلـب      . تفويض محامي المتهم الرأي للمحكمـة فـي طلـب سـماع الـشهود              -١٤

  .ال عيب. إعراض المحكمة عن إجابته. الجازم

  )٥٧١ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٠/٦/٢٠٠٣ جزائي جلسة ١٢٠/٢٠٠٢الطعن (

زم الـذي   هـو الطلـب الجـا     . الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابتـه أو الـرد عليـه            -١٥

يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه وال ينفك عـن التمـسك بـه واإلصـرار عليـه فـي                    

 .لختاميةطلباته ا

ال إخـالل   . إعراض المحكمة عن طلب فوض الدفاع عـن الطـاعن الـرأي للمحكمـة فيـه                -

 .غير قويم. النعي في هذا الخصوص. بحق الدفاع

  )٥٧٢امس المجلد الثالث عشر ص القسم الخ١٥/٣/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٣٠٤/٢٠٠٤الطعن (

  :)يشهد له الواقع ( أن يكون ممكناً-٢

  .وأن يكون ممكناً. بغير تنازل.  الدفاع الواجب تحقيقه يجب أن يصر عليه-١

  )٢٧٧ القسم األول المجلد الثالث ص٢١/٤/١٩٨٠ جزائي جلسة ١٩/١٩٨٠الطعن (

أن يـشهد لـه     . شـرطه . عليـه  الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بالتعرض لـه والـرد            -٢

  .مثال لدفاع غير جوهري بشأن تعييب االعتراف. الواقع ويسانده

  )٤٦٣ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٢/٦/١٩٨٧ جزائي جلسة ٦٥/١٩٨٧الطعن (

ال عليها إن لـم تقـض بـه أو التفتـت عـن الـرد علـى الـدفاع         . ةم األمر الجوازي للمحك  -٣

  .علة ذلك. المتعلق به

  )٤٦٤ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٨/٢/١٩٨٧ جزائي جلسة ١٧٥/١٩٨٨الطعن (

يـستلزم أن يكـون جـدياً يـشهد لـه           .  الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمـة بـالرد عليـه          -٤

  .الواقع

  )٥٧٧ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢١/٣/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٥١٩/٢٠٠٥الطعن (
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- ٤٤٢ -  

  : أن يكون الزماً للفصل في الدعوى-٣

ال تجـري مـن التحقيـق إال مـا تـرى            .  المحكمة االستئنافية تحكم علـى مقتـضى األوراق        -١

  .غير مقبول. النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها. لزومه

  )٢٧٨ القسم األول المجلد الثالث ص٢٠/٦/١٩٨٣ جزائي جلسة ٦١/١٩٨٣الطعن (

  )٤٦٢ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٠/١١/١٩٨٦ جزائي جلسة ١٣/١٩٨٦الطعن و(

  .الدفاع الالزم للفصل في الدعوى.  الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه-٢

  )٢٧٨ القسم األول المجلد الثالث ص١٦/٧/١٩٨٤ جزائي جلسة ١٢١/١٩٨٤الطعن (

ـ              .  رفض طلب ضم أوراق    -٣ ى ال يستلزم رداً صريحاً مادام الدليل المـستمد منهـا ال يـؤدي إل

  .مثال. البراءة أو ينفي القوة التدليلية القائمة في الدعوى

  )٢٧٨ القسم األول المجلد الثالث ص١٧/١٢/١٩٨٤ جزائي جلسة ١٨٠/١٩٨٤الطعن (

 طلب إجراء المعاينة الذي ال يتجه إلـى نفـي الفعـل المكـون للجريمـة وال إلـى اسـتحالة                      -٤

  .ال تلتزم محكمة الموضوع بإجابته. حصوله

  )١٧٨ القسم األول المجلد الثالث ص١/٧/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٠٣/١٩٨٥الطعن (

  )١٥١ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٥/٩/٢٠٠١ جزائي جلسة ٩٢/٢٠٠١الطعن و(

 متى وضحت واقعة الدعوى لدى المحكمة أو كـان األمـر المطلـوب منهـا تحقيقـه غيـر                    -٥

  .مثال. فال عليها إن أعرضت عنه وأغفلت الرد عليه. منتج

  )٤٦٠ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٦/٥/١٩٨٦ جزائي جلسة ٣٤/١٩٨٦الطعن (

ال يمنع مـن القـضاء باإلدانـة إذا كانـت أدلـة الثبـوت               .  استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع     -٦

  .كافية

  )٤٦٣ القسم الثاني المجلد الرابع ص٦/٧/١٩٨٧ جزائي جلسة ٩٤/١٩٨٤الطعن (

ألة ال عالقة لهـا بموضـوع الـدعوى ينتفـي معـه اإلخـالل                التفات المحكمة عن تحقيق مس     -٧

  .مثال. بحق الدفاع

  )١٤٥ القسم الرابع المجلد الثامن ص٩/٢/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٦٨/١٩٩٧الطعن (

  .مثال.  التفات المحكمة عن تحقيق الدفاع غير المنتج في الدعوى ال يعيب حكمها-٨

  )١٤٦ابع المجلد الثامن ص القسم الر٩/٣/١٩٩٨ جزائي جلسة ٥٥/١٩٩٧الطعن (
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- ٤٤٣ -  

  : أال يكون الحكم االبتدائي المأخوذ بأسبابه قد رد عليه-٤

عدم ردهـا علـى دفـاع أبـدى أمامهـا عـرض لـه               .  أخذ المحكمة بأسباب الحكم االبتدائي     -١

  .ال عيب. الحكم االبتدائي

  )٢٧٨ القسم األول المجلد الثالث ص١٦/١٢/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٩٣/١٩٨٥الطعن (

  )٤٦٣ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٨/٥/١٩٨٧ جزائي جلسة ٦٠/١٩٨٧عن الطو(

  )١٤٤ القسم الرابع المجلد الثامن ص٣١/١٠/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٢٢/٢٠٠٠الطعن و(

  : أال يكون عارياً من دليل-٥

أن يكـون جـدياً يـشهد لـه         . شـرطه .  الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بـالرد عليـه         -١

  .مثال. االلتفات عنه ال قصور.  الدفاع العاري من دليله يدحضه الواقع.الواقع ويسانده

  )٢٧٩ القسم األول المجلد الثالث ص١٤/١٠/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٣٣/١٩٨٥الطعن (

  )٤٦٤ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٦/١١/١٩٨٧ جزائي جلسة ٢١٢/١٩٨٧الطعن و(

  )٤٦٤ي المجلد الرابع ص القسم الثان٢٥/٤/١٩٨٨ جزائي جلسة ٨٣/١٩٨٨الطعن و(

  )٤٦٥ القسم الثاني المجلد الرابع ص٤/٧/١٩٨٨ جزائي جلسة ١٣٠/١٩٨٨الطعن و(

  )٤٦٦ القسم الثاني المجلد الرابع ص٧/١٠/١٩٩١ جزائي جلسة ١٢٦/١٩٩١الطعن و(

  )١٥٤ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٧/١١/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٤١٠/١٩٩٩الطعن و(

لتفات المحكمـة عنـه وعـدم إشـارتها إليـه أو تناولـه              إ. ري من الدليل   الدفاع المرسل العا   -٢

  .ال عيب. بالرد

  )٤٦١ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٦/٦/١٩٨٦ جزائي جلسة ٥٧/١٩٨٦الطعن (

  )١٤٩ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٣/٦/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٤٣٤/١٩٩٩الطعن و(

أن يكـون جـدياً يـشهد لـه         . شـرطه . رد عليـه   الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بـال       -٣

  .ال قصور. االلتفات عنه. الدفاع العاري عن دليله. الواقع ويسانده

  )٤٩٤ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٣/١٢/١٩٩٣ جزائي جلسة ١٣٩/١٩٩٣الطعن (

.  ضم مفردات قضية مدفوع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيهـا فـي هـذه القـضية                  -٤

طالما قدمت صورة من الحكـم الـصادر فيهـا تمكـن مـن بحـث مـدى تـوافر                    غير الزم   

  .شروط الدفع

  )٤٩٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٦/٦/١٩٩٥ جزائي جلسة ٦٣/١٩٩٥الطعن (
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- ٤٤٤ -  

مثـال لـدفع مرسـل بـبطالن        . ال عيـب  . إطراح الحكم له  .  الدفاع المرسل العاري من دليله     -٥

  .االعتراف

  )١٤١ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٣/١/١٩٩٧  جزائي جلسة٣٦٣/١٩٩٥الطعن (

  )٥٧١ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٦/٨/٢٠٠٣ جزائي جلسة ١٦٧/٢٠٠١الطعن و(

.  حق المحكمة أن تعرض عن الدفاع العاري عن دليلـه الـذي يدحـضه الواقـع وال يـسانده                   -٦

  .مثال لما ال يعد تناقضاً بين تقريرين فنيين

  )٥٦٥ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٤/١٢/٢٠٠٢جزائي جلسة  ٨٤٢/٢٠٠١الطعن (

  :أال يكون الرد عليه مستفاداً ضمناً من القضاء باإلدانة -٦

  .علة ذلك. غير الزم.  تتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي-١

  )٢٧٩ القسم األول المجلد الثالث ص٥/١١/١٩٨٤ جزائي جلسة ١٩/١٩٨٤الطعن (

  )٤٦١ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٦/٦/١٩٨٦زائي جلسة  ج٥٧/١٩٨٦الطعن و(

  )٤٩١ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٨/١٠/١٩٩٦ جزائي جلسة ١٠٩/١٩٩٥الطعن و(

  .غير الزم لسالمة الحكم.  تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه-٢

  )٢٧٩ القسم األول المجلد الثالث ص١٤/١/١٩٨٥ جزائي جلسة ٢١٠/١٩٨٤الطعن (

  )٤٦٢ القسم الثاني المجلد الرابع ص٦/١٠/١٩٨٦ جزائي جلسة ١١٣/١٩٨٦الطعن و(

 تعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضـوعي والـرد عليـه غيـر الزم مـادام الـرد مـستفاد             -٣

. الجدل حول مـا اسـتنبطت منـه محكمـة الموضـوع عقيـدتها             . ضمناً من القضاء باإلدانة   

  .إثارته أمام التمييز غير جائزة

  )٢٧٩ القسم األول المجلد الثالث ص١١/٣/١٩٨٥ جزائي جلسة ٢٦٥/١٩٨٤الطعن (

  )١٤٢ القسم الرابع المجلد الثامن ص٣٠/١٠/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٢٧/٢٠٠١الطعن و(

 متابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضـوعي وفـي كـل شـبهة يثيرهـا غيـر الزم للحكـم                     -٤

  .كفاية الرد الضمني. باإلدانة

  )٤٦٣ القسم الثاني المجلد الرابع ص٥/١٠/١٩٨٧ جزائي جلسة ١١٦/١٩٨٧الطعن (

إطراحهـا لجميـع    : مـؤداه .  اطمئنان محكمة الموضوع إلى أدلة الثبوت التي عولـت عليهـا           -٥

دون أن تكـون ملزمـة ببيـان       . االعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عـدم األخـذ بهـا           
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- ٤٤٥ -  

  .ه من دفاع موضوعيعلة إطراحها أو تعقب المتهم في ما يثير

  )٤٦٤ القسم الثاني المجلد الرابع ص٧/٣/١٩٨٨ جزائي جلسة ٣١٠/١٩٨٧الطعن (

غيـر الزم مـا دام      .  تحدث الحكم صراحة واستقالالً عن تـوافر أركـان جريمـة التزويـر             -٦

التفاتـه عـن الـدفع بعـدم تحقـق هـذه            . مؤدى ما أورده في مدوناته ما يدل علـى قيامهـا          

  .ال يعيبه. األركان

  )٤٦٥ القسم الثاني المجلد الرابع ص٥/٦/١٩٨٩ جزائي جلسة ٨٩/١٩٨٨الطعن (

للمحكمـة أن   . أثـره .  وضوح صورة الواقعة أو كان األمر المطلـوب تحقيقـه غيـر منـتج              -٧

  .أن تبين علة عدم استجابتها له. شرط ذلك. تعرض عن دفاع المتهم وتحقيقه

  )٤٦٦ الثاني المجلد الرابع ص القسم١٢/٣/١٩٩١ جزائي جلسة ٣٣٣/١٩٨٩الطعن (

 عدم إجابة المحكمة للطلب الذي ال يتجه إلى نفي الفعـل المكـون للجريمـة أو إلـى إثبـات                     -٨

دفـاع موضـوعي ال تلتـزم المحكمـة         . استحالة حصوله بل لمجرد التشكيك في أدلة الثبوت       

  .بإجابته

  )٤٩٩بع ص القسم الثالث المجلد الرا٢٩/١/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٣١/١٩٩٥الطعن (

ال يعيـب حكمهـا طالمـا    .  التفات المحكمة عن طلب الطاعنين ضم دفتـر أحـوال المباحـث      -٩

  .اطمأنت ألدلة الثبوت التي أوردتها

  )٥٠٣ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢١/١٠/١٩٩٦ جزائي جلسة ٣٢٨/١٩٩٥الطعن (

  -:الدفاع ظاهر البطالن -

  .ال يعيبه.  الحكم عنهالتفات. الدفاع القانوني الظاهر البطالن -١

  )٤٦٤ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٥/٤/١٩٨٨ جزائي جلسة ٨٣/١٩٨٨الطعن (

  )٤٦٥ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٧/٦/١٩٨٨ جزائي جلسة ١٥١/١٩٨٨الطعن و(

  )٤٩٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٩/٥/١٩٩٥ جزائي جلسة ١/١٩٩٥الطعن و(

  )٥٦٣ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٩/٤/٢٠٠٢سة  جزائي جل٢٦٧/٢٠٠١الطعن و(

بـشأن مكافحـة    . ١٩٨٣ لـسنة    ٧٤ ق   ٣٢،  ٣١العفو عـن العقوبـات المقـررة بالمـادتين           -٢

. إبالغ السلطات العامـة عـن الجريمـة ومرتكبيهـا قبـل علمهـا بهـا               : مناطه. المخدرات

  .ال يعيبه. دفاع ظاهر البطالن. تعييب الحكم لعدم إعماله رغم انتفاء مناطه

  )٤٩٣ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٥/١١/١٩٩٣ جزائي جلسة ٦٤/١٩٩٣الطعن (



 جراءات ومحاكمات جزائيةإ

- ٤٤٦ -  

. عـدم توقيـع كاتـب التحقيـق       .  توقيع المحقق على محضر التحقيق كاف إلثبات ما ورد بـه           -٣

ال يعيـب الحكـم االلتفـات       . ظـاهر الـبطالن   . الدفاع المتعلـق بـه    . غير مؤثر في سالمته   

  .عنه

  )٤٩٤ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٩/١١/١٩٩٣ جزائي جلسة ١٥٦/١٩٩٣الطعن (

طاعة الوالد ال تمتد إلى ارتكاب الجرائم وال ترقي إلـى مرتبـة اإلكـراه الـذي تنعـدم بـه                      -٤

  .المسئولية الجزائية

  .محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على الدفاع ظاهر البطالن -

  )٤٩٥ القسم الثالث المجلد الرابع ص٦/٦/١٩٩٤ جزائي أمن دولة جلسة ١٢/١٩٩٣الطعن (

 القانون ال يبيح لألفراد توقيع الجـزاء علـى مخالفـة أحكـام القـانون الوضـعي أو أحكـام                     -٥

دفـاع ظـاهر    . القول بأن الشريعة اإلسالمية تبـيح قتـل الـساحر         : مثال. الشريعة اإلسالمية 

  .البطالن

  )٤٩٥مجلد الرابع ص القسم الثالث ال٦/٦/١٩٩٤ جزائي جلسة ٦٣/١٩٩٤الطعن (

  .ما يوفرها.  حالة الضرورة التي تسقط المسئولية الجزائية-٦

مثـال بـشأن االحـتالل      . ال يعيبـه  . التفات الحكم عن الرد علـى دفـاع ظـاهر الـبطالن            -

  .العراقي

  )٤٩٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص٣١/١٠/١٩٩٤ جزائي جلسة ٩٩/١٩٩٤الطعن (

أو حيازة السالح النـاري بغيـر تـرخيص والقـصد الجنـائي              ما يكفي لتحقق جريمة إحراز       -٧

  .فيها

  .ال عبرة بالباعث على ارتكاب الجريمة -

  .ال يعيب الحكم.  عدم الرد عليه.  الدفاع الظاهر البطالن -

  )٤٩٨ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٧/١١/١٩٩٥ جزائي جلسة ٢٠/١٩٩٥الطعن (

مناطـه إصـابة    .   واختياره وقـت ارتكـاب الفعـل        اإلعفاء من العقاب لفقدان الجاني شعوره      -٨

 -العـذر القـضائي المخفـف       . ال يتحقق به اإلعفاء مـن المـسئولية         . الطاعن بمرض نفسي  

  .تقديره لمحكمة الموضوع

  .ال يعيبه. التفات الحكم عن الدفاع ظاهر البطالن -

  )٥٠١ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٠/٦/١٩٩٦ جزائي جلسة ٣٤٩/١٩٩٥الطعن (



 جراءات ومحاكمات جزائيةإ

- ٤٤٧ -  

  سادساً

  الدفوع

  . الصفة والمصلحة في الدفع-أ

  : أنواع من الدفوع-ب

  . الدفع بعدم الدستورية-١

  .  الدفع بالجهل بالقانون-٢

  . الدفع بعدم االختصاص الوالئي-٣

  . الدفع بعدم سريان قانون الجزاء الكويتي-٤

  .فيها الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل -٥

  . الدفع بسقوط الدعوى الجزائية-٦

  . الدفع باالعفاء من العقاب-٧

  . الدفع باستحالة تحقق المزية من الجريمة-٨

  ).إحالة( الدفع بعدم جدية التحريات -٩

  ).إحالة( الدفع ببطالن القبض والتفتيش وصدور اإلذن بعد القبض -١٠

  . الدفع ببطالن االستيقاف-١١

  .ستجواب الدفع ببطالن اال-١٢



 جراءات ومحاكمات جزائيةإ

- ٤٤٨ -  

  . الدفع ببطالن تفتيش المحل-١٣

  . الدفع ببطالن التحقيق-١٤

  . الدفع ببطالن اختصاص وكيل النيابة-١٥

  . الدفع ببطالن االعتراف-١٦

  . الدفع ببطالن أقوال الشهود-١٧

  .  الدفع ببطالن التسجيالت-١٨

  . الدفع بعدم وجود بصمات أو آثار بمكان الحادث-١٩

  . المسروقات الدفع بعدم ضبط-٢٠

  . الدفع بارتكاب آخر للجريمة-٢١

  . الدفع بارتكاب الجريمة كرهاً-٢٢

  . الدفع بعدم العلم بكنه المادة المخدرة-٢٣

  . الدفع بدس المخدر-٢٤

  . الدفع بعدم العلم بصفة المجني عليه-٢٥

  . الدفع بعدم العلم بسن المجني عليها-٢٦

   . الدفع بانتفاء الصلة ببعض المتهمين-٢٧

  . الدفع بانتفاء القصد الجنائي-٢٨



 جراءات ومحاكمات جزائيةإ

- ٤٤٩ -  

  .)إحالة( الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي -٢٩

  -:الدفوع المتعلقة بإنكار ارتكاب الجريمة -٣٠

  . الدفع بشيوع التهمة-    أ

  . الدفع بنفي التهمة-   ب

  . الدفع بتلفيق التهمة-   ج

  . الدفع ببطالن إجراءات المحاكمة-٣١

  .ل االستئناف للتقرير به من غير ذي صفة الدفع بعدم قبو-٣٢



 جراءات ومحاكمات جزائيةإ

- ٤٥٠ -  



 جراءات ومحاكمات جزائيةإ

- ٤٥١ -  

  :الصفة والمصلحة في الدفع: أ

 .متى تنتفي.  المصلحة في الدفع ببطالن التفتيش-١

  )٢٨٤ القسم األول المجلد الثالث ص٢٣/١٢/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٨٤/١٩٨٥الطعن (

ـ                   -٢ . ستفيد منـه   ال صفة لغير من وقع في حقه اإلجراء الباطل في الدفع ببطالنـه ولـو كـان ي

  .علة ذلك

  )١٦٣ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢/٣/١٩٩٩ جزائي جلسة ٢٤٣/١٩٩٨الطعن (

  )٦١٣ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٩/١١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٩٠/٢٠٠٣والطعن (

  .ليس لغيره صفة في التمسك ببطالنه.  صدور إذن النيابة بتفتيش الطاعن وحده-٣

  )١٦٣ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٥/١/٢٠٠٠ ئي جلسةجزا ٩٥/١٩٩٩الطعن (

الـدفع بـبطالن اإلجـراء      : مثـال . أثـره . تحقق المصلحة في الدفع الحق لوجود الصفة فيـه         -٤

   .يكون لمن وقع في حقه

  ) القسم الرابع المجلد الثامن ص٤/٤/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٢٣٥/١٩٩٩الطعن (

  )٦١٣ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٦/٨/٢٠٠٣ جزائي جلسة ١٦٧/٢٠٠١والطعن (

  )٦١٣ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٠/٢/٢٠٠٤ جزائي جلسة ١٣٤/٢٠٠٣والطعن (

النعي علـى الحكـم عـدم معاملـة الطـاعن           . غير جائزة . المساواة فيما يناهض حكم القانون     -٥

بـل دفعـه بـبطالن      على نحو ما عامل به متهماً أخر أخطأ بـشأنه فـي تطبيـق القـانون وق                

  .ال يقبل. إجراءات تحليل بوله

  )١٦٤ القسم الرابع المجلد الثامن ص٣٠/٥/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٣٣٩/١٩٩٩الطعن (

أن تحقـق   . علـة ذلـك   .  ال صفة لغير من وقع في حقه اإلجراء الباطل ولو كان يستفيد منـه              -٦

 بـصحة إجـراءات     مثال بـشأن تـسليم الطـاعن      . المصلحة في الدفع الحق لوجود الصفة فيه      

  .محاكمته ونعيه ببطالن إجراءات محاكمة آخر

  ) الجزء الثالث٣٨ مجلة القضاء والقانون السنة ٢٦/١٠/٢٠١٠ جزائي جلسة ٧٧٠/٢٠٠٩الطعن (



  جزائيةإجراءات ومحاكمات

- ٤٥٢ -  

  -: أنواع من الدفوع-

  -:الدفع بعدم الدستورية -١

يلتقـي فـي    . يعـاد قضاء المحكمة االستئنافية بعدم قبول االستئناف شكالً للتقرير بـه بعـد الم             -١

غيـر  . الـدفع بعـدم الدسـتورية     أن يكـون    : أثر ذلـك  . النتيجة مع التقرير برفض االستئناف    

  .مجد

  )٦١٤ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٩/٦/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٤٣٧/٢٠٠٣الطعن (

  

  -:الدفع بالجهل بالقانون -٢

عـد مانعـاً مـن تـوافر القـصد          ال ي . الجهل بالنص المنشئ للجريمة أو التفسير الخاطئ لـه         -١

 .الجنائي إال إذا نص القانون على خالف ذلك

ال . التفـات الحكـم عنـه     . دفـاع ظـاهر الـبطالن     . ١٩٩٣ لسنة   ٤١الدفع بالجهل بالقانون     -

 .علة ذلك. يعيبه

  )٦١٦ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٦/٧/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٥٤/٢٠٠٥الطعن (

  

  -:الوالئيالدفع بعدم االختصاص  -٣

ينعقد كلما تحقـق الـركن المـادي للجريمـة أو أحـد             .  االختصاص الوالئي للقضاء الكويتي    -١

  .مثال. عناصره في إقليم دولة الكويت وما ارتبط بها من جرائم أخرى ال تقبل التجزئة

  )١٦٩ القسم الرابع المجلد الثامن ص٣٠/٦/١٩٩٧ جزائي جلسة ٤٢/١٩٩٦الطعن (

  

  -:ان قانون الجزاء الكويتيالدفع بعدم سري -٤

اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المـدنيين فـي وقـت الحـرب تهـدف إلـى حمايـة المـدنيين                     -١

  .الموجودين على إقليم الدولة المحتلة

األصل أنه ليس لدولة االحتالل أن تلغى أو تعطل من أحكـام التـشريعات الجزائيـة للدولـة                   -

  .أثر ذلك.  بقاء تلك التشريعات نافذة. من اتفاقية جنيف الرابعة١٤٠المحتلة م



  جزائيةإجراءات ومحاكمات

- ٤٥٣ -  

الدفع بعدم سريان قانون الجزاء الكويتي إبـان فتـرة االحـتالل ال سـند لـه مـن االتفاقيـة                      -

  .المذكورة

  )٥٢١ القسم الثالث المجلد الرابع ص٦/٦/١٩٩٣ جزائي جلسة ١٢/١٩٩٣الطعن (

  -:فصل فيهاالدفع بقوة الشيء المحكوم فيه وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة ال -٥

وحـدة الـسبب فـي      . شـرطه .  الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجزائية لسبق الفـصل فيهـا           -١

  .ما ال يكفي لذلك. ما يلزم لتوافره. الدعويين

  )٤٧٣ القسم الثاني المجلد الرابع ص٦/١١/١٩٨٩ جزائي جلسة ٢٣٤/١٩٨٩الطعن (

  . يشترط لصحتهما . الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المواد الجزائية -٢

اختالف الخصوم وتاريخ الشيكين عن تـاريخ الـشيك فـي الـدعوى الراهنـة ينتفـي معـه                    -

انتهـاء الحكـم إلـى رفـض        . مقومات الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفـصل فيهـا          

  .ال عيب. ذلك الدفع

  . شرط ذلك. موضوعي. تقدير قيام االرتباط بين الجرائم من عدمه -

  . مثال. الرد على دفاع غير منتج ال يعيب حكمهاالتفات المحكمة عن  -

  )١٧١ القسم الرابع المجلد الثامن ص١/٢/٢٠٠٠ جزائي جلسة ١٢٧/١٩٩٩الطعن (

 .وحدة الخصوم والموضوع والسبب: مناطها. حجية األحكام -٣

 أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنهـا هـي بعينهـا الواقعـة التـي كانـت                   .اتحاد السبب  -

مثـال لـرفض سـائغ للـدفع بعـدم          . ما ال يكفي لتحقق وحـدة الـسبب       . حكم السابق محالً لل 

 .جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

  )٦١٦ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٢/٣/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٣١٠/٢٠٠٤الطعن (

 .علة وأساس ذلك. غير جائز. محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين -٤

دية موضوع الدعوى محـل الطعـن هـي بعينهـا موضـوع الـدعوى               ثبوت أن الواقعة الما    -

وجـوب القـضاء فـي      . التي حكم فيها على ذات المـتهم وعـن ذات الفعـل بحكـم نهـائي               

مخالفـة ذلـك    .  بعدم جـواز نظرهـا لـسابقة الفـصل فيهـا           - محل الطعن  -الدعوى األولى 

ـ  . خطأ فـي تطبيـق القـانون يوجـب تمييـزه          . والقضاء بإدانة الطاعن   ر مـن ذلـك     ال يغي

 .علة ذلك. اختالف شخص المجني عليه في الدعويين

  )٦١٦ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٤/٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٥٠٦/٢٠٠٤الطعن (



  جزائيةإجراءات ومحاكمات

- ٤٥٤ -  

 .وحدة الخصوم والموضوع والسبب: مناط حجية األحكام -٥

 وجوب أن تكون الواقعة التي يحاكم عنها المتهم هـي بعينهـا الواقعـة التـي كانـت محـالً                    -

مثال لتـسبيب سـائغ لعـدم تـوافر مقومـات           . مؤدى ذلك . للحكم السابق للقول باتحاد السبب    

 .الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها

  )٦١٧ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٢/١١/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٤٢١/٢٠٠٣الطعن (

ـ          -٦ ت ثـم العـودة إليهـا بعـد         اليجوز إقامة الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة خارج الكوي

 ١٣المـادة   . الحكم عليه باإلدانة من المحاكم األجنبية واستيفاء العقوبـة المقـضي بهـا عليـه              

 .من قانون الجزاء

 .مثال. التفات الحكم عن الرد على الدفع القانوني ظاهر البطالن ال يعيبه -

  )٦١٨شر ص القسم الخامس المجلد الثالث ع٤/٤/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٦٨٣/٢٠٠٥الطعن (

  .شرطه.  الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه-٧

  )٦١٩ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٣١/١/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٣٠٢/٢٠٠٥الطعن (

شرطه أن يكون هناك حكـم جزائـي بـات سـبق صـدوره              . الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه     -٨

التـي سـبق    في محاكمة جزائية مع اتحاد الموضـوع والخـصوم والـسبب فـي الـدعوى                

 .الحكم فيها والدعوى المطروحة

إغفال الحكم الرد على الـدفع بالحجيـة ال يعيبـه لمغـايرة الواقعـة التـي سـبق محاكمـة                      -

 .مثال. غير سديد. النعي عليه في هذا الصدد. الطاعن عنها عن الواقعة المطروحة

  )٦٢٠ ص القسم الخامس المجلد الثالث عشر ٤/٤/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٦٨٣/٢٠٠٥الطعن (

األحكام الصادرة من المحاكم المدنية ال يكون لها قوة الـشيء المقـضي بـه أمـام القـضاء                    -٩

  .مثال. الجزائي

  )٦٢٠ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٦/٩/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٦٩١/٢٠٠٥الطعن (

  -:الدفع بسقوط الدعوى الجزائية -٦

للمحكمـة أن تردهـا إلـى       . ة أثناء المحاكمـة    تفصيالت بيان االتهام ال يعد إضافة تهمة جديد        -١

. أال تخرج عن نطاق الواقعـة التـي تـضمنها تقريـر االتهـام             . شرطه. صورتها الصحيحة 

  .مثال

عدم إدعاء الطاعن بتقادم الـدعوى الجزائيـة عـن الواقعـة األصـلية التـي رفعـت بهـا                     -
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- ٤٥٥ -  

 .الدفع على غير أساس. أثره. الدعوى

  )١٧٠ القسم الرابع المجلد الثامن ص٣٠/٦/١٩٩٧ جزائي جلسة ٤٢/١٩٩٦الطعن (

 هـي بالوصـف     -في صـدد قواعـد التقـادم      –العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة          -٢

 .الذي تنتهي إليه المحكمة ال بالوصف الذي رفعت به الدعوى أو بقرار االتهام

ـ               - ق وصـحيح   إطراح المحكمة دفع الطاعن بسقوط الدعوى الجزائية بمـضي المـدة بمـا يتف

 .ي الطاعن في هذا الخصوص غير سديدنع. القانون

  )٦٢١ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١١/٤/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٥٦٥/٢٠٠٥الطعن (

تـستهدف المـصلحة    : علـة ذلـك   . لها طبيعة إجرائية تتعلق بالنظـام العـام       .  تقادم الدعوى  -٣

هـا بـأثر فـوري مـن يـوم          تـستوجب إعمـال أحكام    : أثر ذلك . العامة ال مصلحة شخصية   

نفاذها على الجرائم السابقة على تاريخ صدورها وإن كان في ذلـك تـسوئ لمركـز المـتهم                  

علـة  . ال مجال إلعمـال قواعـد القـانون األصـلح         . مادام لم يصدر في الدعوى حكم نهائي      

 مـن قـانون الجـزاء ال تـسري إال بالنـسبة للمـسائل الموضـوعية دون             ١٥المـادة   : ذلك

 ألنهـا ال تمـس إال النـصوص التـي تتـصل بالجريمـة وتقريـر العقـاب أو                    .اإلجراءات

هـو القـانون المعمـول بـه وقـت          . القانون الواجب التطبيق على التقادم    : مؤدى ذلك . تعديله

طبقـاً للقـانون المعمـول فـي ذلـك          –إذا استكمل التقادم مدته     : أثر ذلك . اكتمال التقادم مدته  

ذا تناول القانون الجديـد بالتعـديل أحكـام التقـادم طبـق             إ.  الدعوى الجزائية تنقضي   -الوقت

  .على كل تقادم لم يستكمل بعد مدته سواء أفاد ذلك المتهم أو أضره

 ١٩٩٣ لـسنة  ١ال تنقضي الدعوى الجزائية عن الجرائم المنـصوص عليهـا بالقـانون رقـم         -

عليهـا مـدد    وال تـسري    . - مكرر من ذات القـانون     ٢١المادة  –بشأن حماية األموال العامة     

 مـن قـانون     ٦،  ٤سقوط الدعوى أو العقوبة المحكـوم بهـا المنـصوص عليهـا بالمـادتين               

تحصين المال العام وتفويت الفرصة علـى المـتهم مـن االسـتفادة بتلـك               : علة ذلك . الجزاء

 .النصوص

. غيـر قـادح   . النعي بـبطالن التحقيقـات الـسابقة      . العبرة بأخر إجراء من إجراءات التحقيق      -

اختـصاص  : أثـر ذلـك   . اختصاص النيابة العامة بتحقيق الواقعة والتصرف فيهـا       : علة ذلك 

 .المحاكم العادية بمحاكمة الطاعن والمحكوم عليه يظل صحيحاً منتجاً آثاره

 . مثال للرد على الدفع بسقوط الدعوى الجزائية بالتقادم -

  )٢١/٧/٢٠١٣ جزائي جلسة ٣٣٦/٢٠١٢الطعن (                     
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- ٤٥٦ -  

  -:دفع باإلعفاء من العقابال -٧

 ٢١نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بعدم إعفائه مـن العقـاب اسـتناداً لـنص المـادة                    -١

القـضاء بالعقوبـة    . أنـه جـوازي للمحكمـة     : علة ذلـك  . غير مقبول . ١٩٩٣ لسنة   ١قانون  

  .غير مقبولة. المجادلة في ذلك. يفصح عن عدم اقتناعها بإجابته دون بيان األسباب

  )٦٢٢ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٦/١٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٤٨٧/٢٠٠٥الطعن (

  -:الدفع باستحالة تحقق المزية من الجريمة -٨

غيـر جـائز أمـام محكمـة        . جـدل موضـوعي   . الدفع باستحالة تحقق المزية من الجريمـة       -١

  .التمييز

  )٦٢٨الثالث عشر ص القسم الخامس المجلد ٨/٧/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٦٣/٢٠٠٦الطعن (

  -:الدفع بعدم جدية التحريات -٩

 .- التحريات–التحريات والتحقيق االبتدائي : الباب الثاني: راجع -

  -:الدفع ببطالن القبض والتفتيش وصدور اإلذن بعد القبض -١٠

 .  القبض– التحريات والتحقيق االبتدائي –الباب الثاني : راجع -
-  

  -:الدفع ببطالن االستيقاف -١١

االستيقاف هو إجراء يقوم به رجل الـشرطة فـي سـبيل التحـري عـن الجـرائم وكـشف                     -١

متـى وضـع    . وهو أمـر مبـاح لرجـل الـشرطة        . يسوغه اشتباه تبرره الظروف   . مرتكبيها

الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضـع الريبـة والظـن علـى نحـو ينبـئ عـن                    

 . حقيقتهضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري عنه والكشف عن

محاولة الطاعن والمحكوم عليه اآلخـر الفـرار بالـسيارة قيادتـه بمجـرد رؤيتـه لرجلـي                   -

عـدم تنـاول الحكـم      . ظاهر الـبطالن  . الدفع ببطالن االستيقاف  . مبرر الستيقافهما . الشرطة

 .علة ذلك. ال يعيبه. له بأسباب خاصة

  )٦٣٦الثالث عشر ص القسم الخامس المجلد ٢٩/٤/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٧٩٣/٢٠٠١الطعن (
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- ٤٥٧ -  

 .موضوعي. تقديره. ماهيته. االستيقاف -٢

إطراح الحكم دفع الطاعن بـبطالن اسـتيقافه اسـتناداً إلـى مـا أورده الحكـم مـن تـوافر                      -

 رجل الشرطة له متوقفاً بالسيارة قيادته مـع آخـرين بالـدوار بحالـة غيـر                 ةمبرراته بمشاهد 

. رة الطـاعن الوقـوف علـى قدميـه        طبيعية وتفوح من أفواههم رائحة الخمـر وعـدم مقـد          

 .غير سديد. النعي عليه في هذا الشأن. سائغ قانوناً

  )٦٣٦ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢/٣/٢٠٠٤ جزائي جلسة ١٣٧/٢٠٠٣الطعن (

  -:الدفع ببطالن االستجواب -١٢

 .ماهيته. االستجواب المحظور على غير سلطة التحقيق -١

اف المتهمـين لرجـل الـشرطة وخلـوه مـن اسـتجواب             اقتصار محضر الضبط على اعتر     -

 .كفايته للرد على الدفع ببطالن االستجواب. باقي المتهمين

  )٦٣٦ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٠/٦/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٤٤٩/٢٠٠٥الطعن (

  -:الدفع ببطالن تفتيش المحل -١٣

  .مثال. يهما يكفي للرد عل.  الدفع ببطالن تفتيش محل تجارة المتهم-١

نعـي الطـاعن بـأن المحـل        . ف المحل محـل التفتـيش ال يعيبـه        استطراد الحكم إلى وص    -

 .ألول مرة أمام محكمة التمييز. ال يقبل إثارته. مجرد مخزن

  )٤٥٠ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢/١٢/١٩٩٦ جزائي جلسة ١١١/١٩٩٦الطعن (

  -:الدفع ببطالن التحقيق -١٤

جرائية تجري على حكم الظاهر وال تبطل نـزوالً علـى مـا ينكـشف               األصل أن األعمال اإل    -١

 .من أمر واقع

اتضاح عدم اختصاص محقق وزارة الداخلية بعـد إجـراء تحقيـق فـي الواقعـة بحـسبانها                   -

  .علة ذلك. صحة هذا التحقيق: أثره. مبادرته بإحالته إلى النيابة العامة. جنحة

 .مثال. ال يعيبه. يه صحيحاً في قضائهتزيد الحكم فيما ال أثر له فيما انتهى إل -

  )٦٣٩ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٤/٦/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٣٨٩/٢٠٠٢الطعن (
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- ٤٥٨ -  

  -:الدفع بعدم اختصاص وكيل النيابة -١٥

عرض الحكم الـدفع بعـدم اختـصاص وكيـل النيابـة المحقـق بواقعـة ضـبط المخـدر                     -١

  .ال عيب. وإطراحه بما يستقيم معه ذلك

  )٤١٢ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٤/٢/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٦٩٧/٢٠٠١طعن ال(

  

  -:الدفع ببطالن االعتراف -١٦

غيـر  . مـا يكفـي للـرد عليـه       . موضـوعي . لصدوره وليد إكراه  .  الدفع ببطالن االعتراف   -١

  .مقبول إثارته أمام محكمة التمييز

  )٤٧٥ي المجلد الرابع ص القسم الثان١٥/١/١٩٩٠ جزائي جلسة ٢٨١/١٩٨٩الطعن (

  )٤٧٥ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٢/١/١٩٩١ جزائي جلسة ٢٩٢/١٩٨٩والطعن (

 إلـى المعتـرف      أو معنويـاً   اإلكراه المبطل لالعتراف هو كل مـا يـستطيل بـاألذى ماديـاً             -٢

  .فيؤثر في إرادته ويحمله على اإلدالء به

سية إضـطرارية نتيجـة مباشـرة إجـراءات         مجرد قول المتهم بأن اعترافه كان وليد حالة نف         -

  . ببطالن االعترافال يشكل دفعاً. القبض والتفتيش وسؤاله عن التهمة المنسوبة إليه

  )٥١٥ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٣/١٢/١٩٩٣ جزائي جلسة ١٣٩/١٩٩٣الطعن (

قـدير  لمحكمـة الموضـوع ت    . االعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر االسـتدالل         -٣

صحته وقيمته في اإلثبات وبحث صحة مـا يدعيـه المـتهم مـن أن االعتـراف المنـسوب                   

  .إليه وليد إكراه

  )٥١٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٣/٦/١٩٩٤ جزائي جلسة ٧٨/١٩٩٤الطعن (

  .ائه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منهطالن االعتراف وجوب إبد الدفع بب-٤

  )٥١٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٠/٦/١٩٩٤ جزائي جلسة ٣٢/١٩٩٤الطعن (

  )٦٣٦ القسم الخامس المجلد الثالث عشرص٢٤/٩/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٧٧٠/٢٠٠١والطعن (

  .ماهيته االعتراف الذي يعول عليه في اإلدانة -٥

دفـع جـوهري ولـو كـان        . الدفع ببطالن االعتراف الصادر بمحضر االستدالالت لإلكـراه        -
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- ٤٥٩ -  

  . التزام محكمة الموضوع بالرد عليه.مسطوراً

  .حكم على الدفع به يعيبه ويوجب تمييزهلعدم رد ا -

  .مؤدي تساند األدلة -

  .علة ذلك. امتداد أثر تمييز الحكم بالنسبة للمحكوم عليه اآلخر ولو لم يقدم أسباباً لطعنه -

  )٥١٨ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٢/١/١٩٩٦ جزائي جلسة ١٣٣/١٩٩٥الطعن (

  )١٦٥ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٢/٢/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٥٧/١٩٩٩والطعن (

  )٦٣٧ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٠/٦/٢٠٠٣ جزائي جلسة ١٢٠/٢٠٠٢والطعن (

صـدوره إثـر إكـراه أو تهديـد أيـا           . أن يكون اختيارياً  . ماهيته. االعتراف الذي يعول عليه    -٦

  . ل عليهالزمه عدم التعوي. كان مقداره

وجـوب أن   . أثـره . دفـع جـوهري   . الدفع ببطالن االعتراف بصدوره تحت تـأثير اإلكـراه         -

سواء كان المـتهم المعتـرف هـو الـذي دفـع بـه أو               . تناقشه محكمة الموضوع وترد عليه    

  . متهم أخر ما دام الحكم قد عول في إدانته على هذا االعتراف

  )١٦٥ الرابع المجلد الثامن ص القسم٢٤/١٠/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٦٣/٢٠٠٠الطعن (

  . ال على الحكم إن التفت عن الرد عليه.  دفع الطاعن ببطالن اعترافه بغير دليل يسانده-٧

  . ال يعد قرين اإلكراه المبطل لالعتراف. الخشية من رجال الشرطة -

  )١٦٦ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٢/١/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٩٩/٢٠٠٠الطعن (

. ن االعتراف لصدوره إثر إجـراءات تحقيـق واسـتجواب باطلـة ومتـأثراً بهـا               الدفع ببطال  -٨

يوجب على المحكمة أن تعرض له وترد عليـه مـا دامـت عولـت علـى الـدليل                   . جوهرى

تـساند  : علـة ذلـك   . ال يغنى عن ذلك ما أوردته المحكمة مـن أدلـة أخـرى            . المستمد منه 

 .مثال. األدلة في المواد الجزائية

  )٦٣٨ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٠/٤/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٨٢/٢٠٠٢الطعن (

 .غير جائز. إثارة أساس جديد للدفع ببطالن االعتراف ألول مرة أمام محكمة التمييز -٩

  )٦٣٩ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٥/١٠/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٦١/٢٠٠٤الطعن (

  -:الدفع ببطالن اإلقرار -١٧

  .غير مقبول أمام محكمة التمييز.  اإلقرار تحت تأثير اإلكراه الدفع بصدور-١

  )٥١٥ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٥/٢/١٩٩٢ جزائي جلسة ١١/١٩٩٢الطعن (
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- ٤٦٠ -  

  -:الدفع ببطالن أقوال الشهود -١٨

  .علة ذلك. غير مقبول. إثارته ألول مرة أمام التمييز.  الدفع ببطالن أقوال الشهود-١

  )٦٣٥ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١١/٣/٢٠٠٣ زائي جلسةج ٢٣٣/٢٠٠٢الطعن (

  -:الدفع ببطالن التسجيالت -١٩

ه ءمـا دام أنـه لـم يـبن قـضا          . ال يعيبه . التفات الحكم عن الرد على الدفع ببطالن التسجيل        -١

  .على محتوى شريط التسجيل وإنما استند إليه كقرينة تعزز أدلة اإلثبات التي أوردها

  )٤٢٣ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٤/٢/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٣٥٤/٢٠٠٢الطعن (

  -:الدفع بعدم وجود بصمات أو آثار بمكان الحادث -٢٠

ال ينفـي بذاتـه     . خلو مكان الحادث من بصمات للسارق أو آثار تفيـد كيفيـة دخولـه إليـه                -١

  ..ها بأدلة سائغة مادامت المحكمة قد أثبتت ارتكابه ل.قيامه بارتكاب جريمة السرقة

  )٤١٧ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٦/٥/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٢٦٩/٢٠٠٢الطعن (

  -:الدفع بعدم ضبط المسروقات -٢١

ال يوهن األدلة السائغة التـي عولـت عليهـا المحكمـة            .  عدم ضبط المسروقات لدى الطاعن     -١

إثارتـه أمـام محكمـة      عـدم جـواز     . الجدل في ذلك موضوعي   . في ثبوت مقارفته الجريمة   

  .التمييز

  )٦٤ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٠/٦/٢٠٠٠  جزائي جلسة٣٥٦/١٩٩٩الطعن (

  -:الدفع بارتكاب آخر للجريمة -٢٢

 الدفع بارتكاب آخر للجريمة من الدفوع الموضوعية التـي يـستفاد الـرد عليهـا مـن أدلـة                    -١

  .الثبوت التي أوردها الحكم

  )٤٣٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٦/١٠/١٩٩٥ لسة جزائي ج٩٣/١٩٩٤الطعن (

  )٦٢٨ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٠/٧/٢٠٠٤  جزائي جلسة٤٢٤/٢٠٠٣والطعن (

اسـتفادة الـرد عليـه مـن أدلـة الثبـوت التـي              . موضـوعي .  الدفع بارتكاب آخر للجريمة    -٢
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  . أوردها الحكم

إجـراءات سـابقة علـى      . التحقيـق النعي بعدم إجـراء تحريـات أو سـؤال المـتهم فـي               -

 .ال يصح أن تكون سبباً للنعي على الحكم. المحاكمة

  )٤١ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٥/٦/١٩٩٩ جزائي جلسة ٤٣٠/١٩٩٨الطعن (

  -:الدفع بارتكاب الجريمة كرهاً -٢٣

مـن أوجـه الـدفوع الموضـوعية التـي ال تـستوجب رداً              . الدفع بارتكاب الجريمة كرهـاً     -١

  .ريحاًص

علـة  . محكمة الموضوع ال تلتزم بتعقب المتهم في كـل جزئيـة مـن دفاعـه الموضـوعي                 -

  .ذلك

  )٤١٤ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٤/١٢/١٩٨٧  جزائي جلسة٢٤٩/١٩٨٧الطعن (

  

  -:الدفع بعدم العلم بكنه المادة المخدرة -٢٤

 الجنـائي فـي جـرائم       ال يـوفر القـصد    . مجرد تحقق الحيـازة الماديـة للمـادة المخـدرة          -١

وجوب أن يقوم الدليل على علـم الجـاني بـأن مـا يحـرزه هـو مـن المـواد                     . المخدرات

 .المخدرة المحظور إحرازها قانوناً

دفع الطاعنة بعدم علمها بكنه المادة المخدرة يوجب علـى الحكـم أن يـورد مـا يبـرر بـه                      -

إنـشاء قرينـة مبناهـا      : مفـاده . استناده إلى مجرد ضبط المخدر بحقيبتها     . اقتناعه بذلك العلم  

افتراض العلم بالمادة المخدرة مـن واقـع حيازتهـا وهـو ال يمكـن إقـراره قانونـاً مـادام                 

 .وجوب ثبوته فعلياً ال افتراضياً. القصد الجنائي من أركان الجريمة

  )٦١٩ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٠/٨/٢٠٠٢  جزائي جلسة٧٤٨/٢٠٠١الطعن (

  -:س المخدرالدفع بد -٢٥

. دفع الطـاعن باحتمـال دس األقـراص المخـدرة عليـه أو اختالطهـا بمـا ضـبط معـه                     -١

 .غير سائغ. إثارته أمام التمييز. موضوعي

  )٦٣٠ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٧/٢/٢٠٠٤  جزائي جلسة٥٧٨/٢٠٠٢الطعن (
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  -:الدفع بعدم العلم بصفة المجني عليه -٢٦

ة والعنف مع موظف عام تحدث الحكم فيهـا عـن نيـة اسـتعمال القـوة                 جريمة استعمال القو   -١

 .شرط ذلك. غير الزم. استقالالً

. وجـوب أن تعـرض لـه المحكمـة        . جوهري. دفع الطاعن بعدم علمه بصفة المجني عليهم       -

 .أثر ذلك. يعيب الحكم ويوجب تمييزه. إغفال ذلك

  )٦١٩ المجلد الثالث عشر ص القسم الخامس١٨/٤/٢٠٠٦  جزائي جلسة٤٠٦/٢٠٠٥الطعن  (

  -:الدفع بعدم العلم بسن المجني عليه -٢٧

إطراح الحكم الدفع بانتفاء القصد الجنائي لدى الجـاني وعـدم علمـه بـسن المجنـي عليهـا                    -١

في جريمة مواقعة أنثى بغير قوة أو تهديد أو حيلة فيمـا أورده مـن أن الطـاعن اصـطحب                    

ا إلرغام أهلها على قبول تزويجهـا لـه ومـا ثبـت أن              المجني عليها في سيارته وواقعها فيه     

عمر المجني عليها يوم الواقعة سـبعة عـشر عامـاً وثمانيـة أشـهر وثمانيـة أيـام وخلـو                     

. األوراق من أي دليل تطمئن معه المحكمة إلى قبول اعتـذار الطـاعن بجهلـه هـذه الـسن                  

 .سائغ

  )٤٠٩جلد الثالث عشر ص القسم الخامس الم٨/١٠/٢٠٠٢  جزائي جلسة٨٥٨/٢٠٠١الطعن (

  -:الدفع بانتفاء الصلة ببعض المتهمين -٢٨

غيـر  . الـرد عليـه صـراحة   . موضـوعي . الدفع بنفي التهمة وانتفاء الصلة ببعض المتهمين       -١

 .استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت. الزم

  )٤٠٧ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٦/١٢/٢٠٠٣  جزائي جلسة٤٦٤/٢٠٠٢الطعن (
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  -:الدفع بانتفاء القصد الجنائي -٢٩

وجـوب اسـتظهار القـصد      . من الجرائم ذات القـصود الخاصـة      . جريمة إحراز المخدرات   -١

الخاص لدى المتهم إذا ما دفع صراحة بانتفائـه لديـه ودانتـه المحكمـة بالعقوبـة المغلظـة                   

ـ       . المقررة لإلحراز أو الحيازة بقصد االتجار      يعيبـه بمـا    . كمخالفة الحكم المطعـون فيـه ذل

 .مثال. يوجب تمييزه

  )٦٢٩ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١/٤/٢٠٠٣  جزائي جلسة٨٤٦/٢٠٠١الطعن (

وجـوب أن تعـرض لـه المحكمـة     . الدفع بانتفاء القصد الجنائي أو المنازعـة فـي تـوافره      -٢

الجنـائي  مثال لعدم تحقيق المحكمة لدفع الطاعن الجـوهري بانتفـاء القـصد             . بأسباب سائغة 

  .لدى الطاعن العتقاده بقانونية األفعال محل واقعة التزوير

  )٦٢٩ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٩/٤/٢٠٠٥  جزائي جلسة١٦٠/٢٠٠٤الطعن (

  

  -:الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي -٣٠

  .- الدفاع الشرعي-المسئولية الجنائية–الجريمة :  راجع-
  

  -:ر ارتكاب الجريمة الدفوع المتعلقة بإنكا-٣١

  -:الدفع بشيوع التهمة -أ

. القـضاء باإلدانـة اسـتناداً ألدلـة الثبـوت         . ال يـستأهل رداً خاصـاً     .  الدفع بشيوع التهمة   -١

 .إطراح المحكمة له: مفاده

  )٣٨٦ س ص٧ مج ٣١/٥/١٩٧٦  جزائي جلسة٣/١٩٧٦الطعن (

  )٥١٩د الرابع ص القسم الثالث المجل١٥/١١/١٩٩٣  جزائي جلسة٧٤/١٩٩٣والطعن (

  )١٦٤ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٩/٦/١٩٩٩  جزائي جلسة٤٤٠/١٩٩٨والطعن (

  )٦٢٣ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٦/١٢/٢٠٠٦  جزائي جلسة٤٨٧/٢٠٠٥والطعن (

ال . دفاع الطاعن بشيوع التهمة بالنسبة للمخدر الـذي ضـبط فـي نافـذة دورة ميـاه منزلـه                   -٢

ل القائم على حيازته لقطعة المخدر التـي باعهـا للمـصدر الـسري واألخـرى                ينال من الدلي  
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  .التي ضبطت بجيب جلبابه

  )١٦٤ القسم الرابع المجلد الثامن ص٣١/٣/١٩٩٧  جزائي جلسة١٧٨/١٩٩٦الطعن (

  .موضوعي.  الدفع بشيوع التهمة وعدم العلم بوجود المخدر-٣

  )١٦٥الرابع المجلد الثامن ص القسم ٢٦/٦/٢٠٠٠  جزائي جلسة٣٧٥/١٩٩٩الطعن (

  -:الدفع بنفي التهمة -ب

دفـاع موضـوعي    .  الدفع بنفي التهمة وعدم التواجد بالكويت وقت حـدوث الغـزو العراقـي             -١

  .ال يستلزم رداً خاصاً

  )٤٢٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص٦/٦/١٩٩٣  جزائي جلسة١٢/١٩٩٣الطعن (

  .ه يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكمالرد علي. موضوعي.  الدفع بنفي التهمة-٢

  )٦٢٢ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٩/١/٢٠٠٢  جزائي جلسة٣٢٤/٢٠٠١الطعن ( 

  )٦٢٣ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٨/٧/٢٠٠٦  جزائي جلسة٦٣/٢٠٠٦والطعن (

  -:الدفع بتلفيق التهمة -ج 

 الـرد مـن القـضاء باإلدانـة         جب رداً اسـتنفادة   ال يـستو  .  موضـوعي  . الدفع بتلفيق التهمة   -١

  . ألدلة الثبوت التي أوردتها المحكمة

  )٣٦٢ س ص٧ مج ١٥/٣/١٩٧٦  جزائي جلسة١٥/١٩٧٥الطعن (

  )٥١٨ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢١/١٠/١٩٩٦  جزائي جلسة٣٢٨/١٩٩٥والطعن (

  )١٦٥الثامن ص القسم الرابع المجلد ١١/٦/٢٠٠١  جزائي جلسة٢٠٨/٢٠٠١والطعن (

الـرد عليـه يـستفاد مـن أدلـة          . دفاع موضوعي . التشكيك في تصديق رواية شهود اإلثبات      -٢

  . الثبوت

  . مثال. غير الزم. الرد عليه على استقالل. دفاع موضوعي. الدفع بتلفيق التهمة -

غيـر جـائز أمـام      . الجدل الموضوعي حول سلطة محكمة الموضـوع فـي تقـدير األدلـة             -

 .التمييز

  )٣٨٦ سنوات ص ٧ مج ١٤/٣/١٩٧٧ جلسة جزائي ١٣٧/١٩٧٦عن الط(
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  -:الدفع ببطالن إجراءات المحاكمة -٣٢

سريانه في األحـوال التـي يكـون فيهـا القاضـي غيـر صـالح لنظـر                  . قانون المرافعات  -١

 . قانون اإلجراءات١٧٣المادة . الدعوى واألحوال التي يجوز فيها رده وإجراءات الرد

 ولـو قبـل اشـتغاله       -في الدعوى أو ترافع عن أحد الخصوم أو كتب فيهـا          إذا أفتى القاضي     -

 -قاضـياً أو خبيـراً أو محكمـاً أو أدى شـهادة فيهـا              -بالقضاء أو سبق له نظر الـدعوى        

و قـانون المرافعـات     /١٠٢المـادة   . بطالن عمله وقضائه ولـو لـم يـرده أحـد الخـصوم            

  . علة ذلك. المدنية والتجارية

القرار الصادر قبـل الطـاعن مـن لجنـة تأديـب المحـامين بوصـفه                اشتراك القاضي في     -

 ال يـشكل سـبباً لعـدم الـصالحية          -دون نظر الموضـوع   -حارساً قضائياً بعدم االختصاص     

عند نظر التظلم من قرار النيابـة العامـة بحفـظ التحقيـق مـع الطـاعن بإلغائـه وإعـادة                     

لـدعوى أو الحكـم الـصادر فـي         األوراق إلى النيابة العامة وال يبطل إجـراءات تحريـك ا          

 .الدعوى الجزائية

  )٦٣٤ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٣/١٠/٢٠٠٦  جزائي جلسة١١٤/٢٠٠٥الطعن (

الدفع ببطالن اإلجراءات إباّن نظر التظلم من قرار النيابـة العامـة بحفـظ التحقيـق بغرفـة                   -٢

. غيـر صـحيح   .  عـن الطـاعن    المشورة استناداً لعدم ندب محكمة الجنايات محاميـاً للـدفاع         

اختالفه عن القيد المنصوص عليه آبان نظر موضـوع الـدعوى حيـث يـشترط               : سبب ذلك 

 .حضور المحامي مع المتهم

 .غير مقبول. تعييب اإلجراءات السابقة على المحاكمة -

  )٦٣٥ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٣/١٠/٢٠٠٦  جزائي جلسة١١٤/٢٠٠٥الطعن (

  -:بول االستئناف للتقرير به من غير ذي صفةالدفع بعدم ق -٣٣

دفـع قـانون يخالطـه      .  الدفع بعدم قبول االستئناف شكالً للتقرير بـه مـن غيـر ذي صـفة               -١

عدم جواز إثارته ألول مـرة أمـام محكمـة التمييـز مـا لـم تكـن مقوماتـه                    . مؤداه. واقع

  .واضحة بمدونات الحكم بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي

  )١٧٢ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٦/٩/٢٠٠٠  جزائي جلسة٤٤٦/١٩٩٩الطعن (
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  سابعاً

  ارهتوقيع الحكم وإصد

اعتبـار  . تخلـف التوقيـع   . شـرط لقيامـه   . توقيع القاضي على ورقة الحكم الـذي أصـدره         -١

  . الحكم ال وجود له

وجوب اشتمال الحكم على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبـة والظـروف التـي وقعـت فيهـا                  -

  . األدلة التي استخلصت منها المحكمة اإلدانة ووجه استدالله بهاو

وعـدم  . اكتفاء الحكم المطعون فيه في قضاءه باعتنـاق أسـباب الحكـم االبتـدائي المعـدوم                -

  . مثال. قصور.  أسباباً مستقلةإنشائه

  . العبرة في الحكم بنسخته األصلية الموقع عليها من رئيس الجلسة وكاتبها -

  )٣٥٨ سنوات ص ٧ مج ١٤/٣/١٩٧٧ جلسة جزائي ٥٠/١٩٧٦الطعن (

مـا دام أن كـل مـن الحكمـين          .  عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة ال يرتب الـبطالن          -٢

  . االبتدائي والمطعون فيه موقعاً عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته

  . عدم قبول وجه النعي الذي لم يبدي بمذكرة أسباب الطعن المقدمة في الميعاد -

  )٣٥٩ سنوات ص ٧ مج ١٩/٦/١٩٧٨ جلسة جزائي ٦٦/١٩٧٨الطعن (

  .طالما وقع أعضاؤها على مسودته. ال بطالن.  عدم بيان الهيئة التي أصدرت الحكم-٣

  )٢٢٩ القسم األول المجلد الثالث ص٢٤/٣/١٩٨٠  جزائي جلسة١٤٧/١٩٧٩الطعن (

ظهـا فـي ملـف الـدعوى        توقيعها من رئـيس الجلـسة وكاتبهـا وحف        .  نسخة الحكم األصلية   -٤

. مـؤدى ذلـك   . إجـراء تنظيمـي   .  إجـراءات  ١٧٧م. خالل ثالثة أيام من إيـداع المـسودة       

  .غير مقبول. النعي بتجاوز هذه المدة

  )٢٢٩ القسم األول المجلد الثالث ص١٦/١٢/١٩٨٥  جزائي جلسة١٩٣/١٩٨٥الطعن (

  )٣٩٢ابع ص القسم الثالث المجلد الر٢٢/٥/١٩٩٥  جزائي جلسة٢٥٠/١٩٩٤الطعن و(

مـا يـرد باألسـباب غيـر موضـح      .  العبرة في األحكام بما ينطق به القاضي بمجلس القضاء     -٥

ال . قـضاء الحكـم فـي منطوقـه بعقوبـة الغرامـة           : مثـال . ال عبرة به  . أو مدعم للمنطوق  

  .عبرة بما ورد بأسبابه بشأن االمتناع عن النطق بالعقاب

  )٢٣٠ص لقسم األول المجلد الثالث  ا٣٠/١٢/١٩٨٥  جزائي جلسة٢١٤/١٩٨٥الطعن (
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 التوقيع على مسودة الحكم مـن جميـع القـضاة الـذي سـمعوا المرافعـة واشـتركوا فـي                     -٦

كفايـة التوقيـع علـى نهايـة        . غير الزم على كل صفحة من صـفحاتها       . المداولة وأصدروه 

  .المسودة

توقيـع كاتـب    . كفاية التوقيع عليها من رئيس الهيئـة التـي أصـدرته          . نسخة الحكم األصلية   -

 .الجلسة غير الزم لسالمة الحكم

  )٣٩٥ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٩/٥/١٩٨٦  جزائي جلسة٥١/١٩٨٦الطعن (

  )٣٩٤ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٨/١٠/٢٠٠٢  جزائي جلسة٧٤٦/٢٠٠١الطعن و(

 متـى وقـع     ال يعيـب الحكـم    .  غياب القاضي الذي سمع المرافعة عن جلسة تالوة المنطـوق          -٧

  .بإمضائه على المسودة بما يفيد اشتراكه في المداولة

  )٣٩٦ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٧/٦/١٩٨٨  جزائي جلسة١/١٩٨٨الطعن (

  )٣٩٤ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٨/١٠/٢٠٠٢  جزائي جلسة٨٥٨/٢٠٠١الطعن و(

. قـضاة الـذين سـمعوا المرافعـة       توقيع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ومنطوقه مـن ال          -٨

مفاده أن الهيئة التي سـمعت المرافعـة بـذاتها التـي تـداولت              . عدم منازعة الطاعن في ذلك    

  .في الحكم وفصلت في االستئناف وأصدرت الحكم المطعون فيه

القانون لم يرتب البطالن علـى عـدم بيـان الهيئـة التـي أصـدرت الحكـم طالمـا وقـع                       -

  .أعضاؤها على مسودته

  )٣٩٢القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٦/١٢/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٨٥/١٩٩٤عن الط(

  .كفايته.  توقيع رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم في نهاية صفحته األخيرة-٩

  )٤٥٨ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٦/١٠/١٩٩٥ جزائي جلسة ٩٨/١٩٩٥الطعن (

ـ         -١٠ الحـصول علـى شـهادة مـن        .شـرطه . اد التمسك ببطالن الحكم لعدم التوقيع عليه في الميع

  .إدارة الكتاب بذلك

  )٣٩٢ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٧/١١/١٩٩٥ جزائي جلسة ٢٠٥/١٩٩٥الطعن (

  .مناط ذلك.  كفاية توقيع القاضي على مسودة الحكم قبل الطعن فيه-١١

  .مثال. أساس ذلك.ال يعيبه. إغفال الحكم ذكر ذلك البيان -

  )٣٩٣ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٧/٦/١٩٩٦ ي جلسةجزائ ٣٠٢/١٩٩٥الطعن (

  . أما الحكم فيصدر بجلسة علنية. وجوب تمامها بجلسة سرية. محاكمة الحدث -١٢
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صـحة  . أثـر ذلـك   . ثبوت أن الحكم المطعون فيه واالبتـدائي قـد صـدرا بجلـسة علنيـة               -

  . اإلجراءات التي تمت

  )٣١لرابع المجلد الثامن ص القسم ا٢٩/٦/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣/١٩٩٩الطعن (

  .بطالنه: أثره.  النطق بالحكم في جلسة سرية-١٣

  )٣٩٣ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٨/١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٢٧٩/٢٠٠١الطعن (

يتوافر لها قوامها القانوني بـالتوقيع عليهـا مـن رئـيس الهيئـة التـي                . نسخة الحكم األصلية   -١٤

  .غير سديد. النعي بالبطالن عليه. كاتب الجلسةأصدرته بغير حاجة إلى توقيع 

  )٣٩٤ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١/٧/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٧٥٢/٢٠٠١الطعن (

ال ينال فـي ذاتـه مـن أسـباب البـراءة الـسائغة              . القضاء في الدعوى غيابياً وبغير إعالن      -١٥

 فـي هـذا الخـصوص غيـر         النعي عليـه  . التي أوردها الحكم وال يغير من سالمة استدالله       

 .ا وال يؤبه بهل البتنائه على مصلحة نظرية صرفمقبو

  )٣٩٤ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٩/٩/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٣٤٧/٢٠٠٢الطعن (

. نظر محكمة أول درجة معارضـة الطـاعن فـي الحكـم الغيـابي الـصادر منهـا ضـده                    -١٦

أسـاس  . ال سـند لـه    .  أصـدرت الحكـم    النعي بعدم صالحية الهيئة التـي     . مصدره القانون 

 .ذلك

  )٣٩٤ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٧/١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٤٤٥/٢٠٠٣الطعن (

ال إلزام على محكمة االستئناف بأن تقضي بإلغـاء الحكـم المـستأنف إن رأت اإلبقـاء علـى                    -١٧

 .علة ذلك. شق صحيح منه فلها أن تعدله

  )٣٩٥ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٥/١٠/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٨٢/٢٠٠٣الطعن (

 ق  ١١٢المـادة   . غيـر جـائز   . اشتراك غير القضاة الذين سـمعوا المرافعـة فـي المداولـة            -١٨

 .المرافعات

م . وجوب اشتمال الحكم على بيان بأسماء القضاة الـذين اشـتركوا فـي المداولـة وإصـداره                 -

 .  ق إجراءات جزائية١٧٥

. حـصول مـانع ألحـدهم     . ي اشتركوا في المداولة تـالوة الحكـم       وجوب حضور القضاة الذ    -

عدم إيراد الحكم أن القاضـي الـذي سـمع المرافعـة ولـم يحـضر                . وجوب توقيعه مسودته  

 .مثال. علة ذلك. بطالن. جلسة النطق بالحكم اشترك في المداولة ووقع على مسودته

  )٣٩٦ الثالث عشر ص القسم الخامس المجلد٥/٧/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٦١٩/٢٠٠٤الطعن (
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إثبات الحكم إصداره بعد سماع المرافعة واالطـالع علـى األوراق والمداولـة وإثباتـه فـي                  -١٩

أن هـذه   : مؤداهمـا . عجزه أن الهيئة التي أصدرته سمعت المرافعة ووقعت علـى مـسودته           

 .غير مقبول: النعي على ذلك. الهيئة قد تداولت في الحكم قبل إصداره

ال يجوز االدعـاء بمـا يخـالف مـا أثبتـه الحكـم إال عـن                 . ات الصحة األصل في اإلجراء   -

 .طريق الطعن بالتزوير

  )٣٩٦ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٩/٧/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٤٨٧/٢٠٠٤الطعن (

بناؤها على المرافعة التـي تحـصل أمـام المحكمـة والتحقيـق الـشفوي               . األحكام الجزائية  -٢٠

 .لسةالذي تجريه بنفسها بالج

. مخالفـة ذلـك   . عدم جواز اشتراك غير القضاة الذين سمعوا المرافعة فـي إصـدار الحكـم              -

 .مثال. علة ذلك. يبطله

  )٣٩٦ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٨/١١/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٧٨/٢٠٠٥الطعن (

م العـام    من الخصوم إثـارة األسـباب المتعلقـة بالنظـا          كٍلللمحكمة التمييز من تلقاء نفسها و      -٢١

 .ألول مرة أمامها

نعي النيابة ببطالن الحكم المطعون فيه لمغايرة الهيئـة التـي أصـدرته عـن التـي سـمعت                    -

مـادام أن الهيئـة ذاتهـا وقعـت مـسودة الحكـم             . غيـر صـحيح   . المرافعة في الـدعوى   

ال يغير من ذلك وجود خطـأ مـادي فـي اسـم أحـد مستـشاري                 . وحضرت تالوة منطوقه  

 .مثال. الهيئة

  )٣٩٧ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٤/٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٣٧٧/٢٠٠٥طعن ال(

إثبـات هـذا البيـان فـي الحكـم غيـر            .  وجوب صدور الحكم بأغلبية آراء قضاة المحكمـة        -٢٢

نعـي الطـاعن فـي هـذا        .  إجـراءات ومحاكمـات جزائيـة      ١٧٥المادة  . أساس ذلك . الزم

  .الصدد على غير أساس

  ) الجزء األول٣٩ مجلة القضاء والقانون السنة ٦/٢/٢٠١١ ئي جلسةجزا ٨١/٢٠١٠الطعن (

سريان أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فـي األحـوال التـي يكـون فيهـا القاضـي              -٢٣

 مـن قـانون اإلجـراءات والمحاكمـات         ١٧٣المـادة   . غير صالح للفـصل فـي الـدعوى       

  . الجزائية

يكـون ممنوعـاً مـن    : أثرهـا . الح لنظـر الـدعوى  الحاالت التي يكون فيها القاضي غير ص       -
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  .  من قانون المرافعات المدنية والتجارية١٠٢المادة . سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم

أن يكـون ذلـك كلـه فـي ذات          : شرط ذلـك  . ماهيته. المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى     -

  . الدعوى بين ذات األطراف

ال يعـد سـبباً لعـدم       . مها عـن األولـى    سبق نظر القاضي لدعوى أخرى تختلف في خـصو         -

  . مثال. الصالحية في دعوى غيرها

  )٢٨/٥/٢٠١٢ جزائي جلسة ٦٢٦/٢٠١١الطعن (                        
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  ثامناً

  حكمالخطأ المادي في ال

  . ماهيته. التناقض الذي يعيب الحكم -١

 فـي الحكـم     إفصاح المحكمة االستئنافية فـي أسـباب حكمهـا مـن تأييـد عقوبـة اإلبعـاد                 -

لمحكمـة  . هـو خطـأ مـادي     . ال تناقض . إغفالها النص عليها في منطوقه حكمها     . المستأنف

  .  إلى العقوبة المحكوم بهابإضافتهالتمييز تصحيحه والقضاء 

  )٣٧١ سنوات ص ٧ مج ١٢/٥/١٩٧٥ جلسة جزائي ٢٠/١٩٧٥الطعن (

ـ    . غير مؤثر في سالمة اإلجراءات    .  الخطأ المادي  -٢ ات التـاريخ فـي محـضر       مثال بـشأن إثب

  .تحقيق النيابة في تاريخ سابق على محضر الضبط

  )٤٦٤ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٩/١١/١٩٩٣ جزائي جلسة ١٥٦/١٩٩٣الطعن (

بيـان المحكمـة التـي      . ال أثر له علـى سـالمة الحكـم        . الخطأ المادي في بيان رقم القضية      -٣

اشـتمال محـضر    . بما ورد خطـأ فـي ديباجتـه       العبرة فيه بحقيقة الواقع ال      . أصدرت الحكم 

  .كفايته. الجلسة على البيان الصحيح

  )٣٤ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٩/١٢/١٩٩٨ جزائي جلسة ٤١/١٩٩٨الطعن (

محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص أسماء المتهمـين واسـم المحكمـة التـي أصـدرته                  -٤

  . وسائر بيانات الديباجة

  . مثال للخطأ في بيان اسم المحكمة. كم ال ينال من سالمتهالخطأ المادي في الح -

  )٣٦ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٦/٩/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٣٢/٢٠٠٠الطعن (

ليس مـن البيانـات التـي أوردهـا المـشرع علـى             . البيان الخاص بحضور المتهم أو غيابه      -٥

م آخـر بـالحكم خالفـاً       كتابة اسـم مـته    . سبيل الحصر ونص على أن تتضمنها ورقة الحكم       

ينتفي معه مصلحة المتهم في التمسك به وبعد خطأ ماديـاً ال أثـر لـه علـى الحكـم                    . للحقيقة

  .وال بطالن

  )٣٦ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٧/١٠/٢٠٠٠ جزائي جلسة ١٢٥/٢٠٠٠الطعن (

  .مثال. ليس له أثر في قضائه.  الخطأ المادي في الحكم-٦

  )٣٩٨ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٤/١٢/٢٠٠٢ جلسةجزائي ٨٤٢/٢٠٠١الطعن (
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ما دام محـضر الجلـسة قـد اشـتمل          . ال أثر له على سالمته    .  الخطأ المادي في تاريخ الحكم     -٧

  .على التاريخ الصحيح

 .مثال. بحقيقة الواقع ال بما ورد عنه خطأ بالحكم. العبرة في تاريخ صدور الحكم -

  )٣٩٨ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٤/٢/٢٠٠٣ جزائي جلسة ١٠٦/٢٠٠٢الطعن (

  

  تاسعاً

  حجية الحكم الجزائي

  "قوة األمر المقضي وسابقة الفصل في الدعوى"

جـواز إبـداؤه ألول     . مـن النظـام العـام     .  الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها        -١

  .شرط ذلك. مرة أمام التمييز

  )٣٧١ سنوات ص ٧ مج ٢٥/١١/١٩٧٤ جلسة جزائي ٢٣/١٩٧٤الطعن (

  )٤٧٣ القسم األول المجلد الثالث ص١٠/١١/١٩٨٦  جزائي جلسة١٣٢/١٩٨٦الطعن و(

  )٥١٢ القسم الثالث المجلد الرابع ص٣١/١٠/١٩٩٤  جزائي جلسة٩٩/١٩٩٤الطعن و(

جـواز إثارتـه ألول مـرة أمـام التمييـز           .  الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها        -٢

أن تكون مقوماته واضـحة مـن مـدونات الحكـم أو أن تكـون               . شرطه.  بالنظام العام  لتعلقه

  .عناصر الحكم مؤدية لقبوله دون حاجة لتحقيق موضوعي

  )٢٨٣ القسم األول المجلد الثالث ص٢٣/١١/١٩٨١  جزائي جلسة١٨٨/١٩٨١الطعن (

 الـسبب فـي     وحـدة . شـرطه .  الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجزائية لسبق الفـصل فيهـا           -٣

  .ما ال يكفي لذلك. ما يلزم لتوافره. الدعويين

  )٤٧٣ القسم الثاني المجلد الرابع ص٦/١١/١٩٨٩  جزائي جلسة٢٣٤/١٩٨٩الطعن (

عدم اعتماده من الجهة المختـصة خـالل فتـرة العمـل            . الحكم الصادر من المحكمة العرفية     -٤

ـ       . أثره. باألحكام العرفية  ول دون رفـع الـدعوى الجزائيـة        زواله ومحو حجيته وبمـا ال يح

. ضد المتهم ومحاكمته من جديـد أمـام المحكمـة المختـصة عـن ذات األفعـال والوقـائع                  

  .مثال

  )٤٥٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٣/٩/١٩٩٢  جزائي جلسة١١/١٩٩٢الطعن (
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مثـال  . معنـاه . اتحـاد الـسبب   . مناط حجية األحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب        -٥

  .م توافر الحجية في ضبط مخدر يغاير المخدر المضبوط في الدعوى السابقةلعد

  )٤٥٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٦/٦/١٩٩٥  جزائي جلسة٦٣/١٩٩٥الطعن (

  . ما يشترط لصحته. الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المواد الجزائية -٦

وى الراهنـة ينتفـي معـه       اختالف الخصوم وتاريخ الشيكين عن تـاريخ الـشيك فـي الـدع             -

انتهـاء الحكـم إلـى رفـض        . مقومات الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفـصل فيهـا          

  .ال عيب. ذلك الدفع

  . شرط ذلك. موضوعي. تقدير قيام االرتباط بين الجرائم من عدمه -

  . مثال. التفات المحكمة عن الرد على دفاع غير منتج ال يعيب حكمها -

  )١٧١ القسم الرابع المجلد الثامن ص١/٢/٢٠٠٠ ي جلسةجزائ ١٢٧/١٩٩٩الطعن (

عـدم تيـسر الحـصول علـى صـورة رسـمية            . إفادة جهة التنفيذ الجنائي بفقد مسودة الحكم       -٧

قبـول الطعـن شـكالً وإعـادة        : الزمـه . منه واستيفاء جميع اإلجراءات المقـررة للطعـن       

  .المحاكمة االستئنافية بالنسبة لما قُضى به

ال تنقـضي بـه الـدعوى الجزائيـة وال تكـون لـه قـوة                .  ال وجود لـه    مجرد صدور حكم   -

  .الشيء المحكوم فيه نهائياً مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفد

  )٣٥١ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٠/٨/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٥٠٨/٢٠٠١الطعن (

 بـشيء ممـا     عـدم تقيـده   : مؤدى ذلـك  . وجوب إطالق حرية القاضي أثناء محاكمته للمتهم       -٨

تضمنه حكم صادر في واقعة أخرى على ذات المـتهم غيـر مبـال بحـدوث تنـاقض بـين                    

  .حكمه والحكم السابق صدوره من قاض آخر

  .ال محل لها. منازعة الطاعن بسبق الحكم ببراءته في وقائع أخرى مماثلة -

  )٣٥١ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١١/١/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٧/٢٠٠٤الطعن (

 .وحدة الخصوم والموضوع والسبب: مناطها. حجية األحكام -٩

أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنهـا هـي بعينهـا الواقعـة التـي كانـت                  : اتحاد السبب  -

مثـال لـرفض سـائغ للـدفع بعـدم          . ما ال يكفي لتحقق وحـدة الـسبب       . محالً للحكم السابق  

 .جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

  )٦١٦ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٢/٣/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٣١/٢٠٠٤الطعن (
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 .علة وأساس ذلك. غير جائز. محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين -١٠

ثبوت أن الواقعة المادية موضوع الدعوى محـل الطعـن هـي بعينهـا موضـوع الـدعوى                   -

اء فـي   وجـوب القـض   . التي حكم فيها على ذات المـتهم وعـن ذات الفعـل بحكـم نهـائي               

مخالفـة ذلـك    .  بعدم جـواز نظرهـا لـسابقة الفـصل فيهـا           - محل الطعن  -الدعوى األولى 

ال يغيـر مـن ذلـك       . خطأ فـي تطبيـق القـانون يوجـب تمييـزه          . والقضاء بإدانة الطاعن  

 .علة ذلك. اختالف شخص المجني عليه في الدعويين

  )٦١٦الث عشر ص القسم الخامس المجلد الث١٤/٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٥٠٦/٢٠٠٤الطعن (

 .وحدة الخصوم والموضوع والسبب: مناط حجية األحكام -١١

وجوب أن تكون الواقعة التي يحاكم عنها المتهم هـي بعينهـا الواقعـة التـي كانـت محـالً                     -

مثال لتـسبيب سـائغ لعـدم تـوافر مقومـات           . مؤدى ذلك . للحكم السابق للقول باتحاد السبب    

 .فصل فيهاالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق ال

  )٦١٧ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٢/١١/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٤٢١/٢٠٠٣الطعن (

اليجوز إقامة الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة خارج الكويـت ثـم العـودة إليهـا بعـد                   -١٢

 ١٣المـادة   . الحكم عليه باإلدانة من المحاكم األجنبية واستيفاء العقوبة المقـضي بهـا عليـه             

 .ون الجزاءمن قان

 .مثال. التفات الحكم عن الرد على الدفع القانوني ظاهر البطالن ال يعيبه -

  )٦١٨ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٤/٤/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٦٨٣/٢٠٠٥الطعن (

 األحكام الصادرة من المحاكم المدنية ال يكون لها قـوة الـشيء المقـضي بـه أمـام القـضاء                  -١٣

  .مثال. الجزائي

  ) الجزء الثالث٣٤ مجلة القضاء والقانون السنة ٢٦/٩/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٦٩١/٢٠٠٥ن الطع(

جـوهري تقـضي بـه المحكمـة مـن          .  الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفـصل فيهـا          -١٤

جواز التمسك بـه فـي أيـة حالـة كانـت عليهـا              . تعلقه بالنظام العام  : علة ذلك . تلقاء نفسها 

  .تمييزالدعوى ولو أمام محكمة ال

االزدواج فـي المـسئولية     : علـة ذلـك   . غيـر جـائز   . محاكمة شخص واحد عن فعل مرتين      -

  .الجزائية عن فعل واحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة

عـدم جـواز رفعهـا ضـد        : أثـره . صدور حكم في الدعوى الجزائية بـالبراءة أو اإلدانـة          -
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. ا الحكم ولـو أعطـى لهـا وصـفاً آخـر           المتهم عن نفس األفعال أو الوقائع التي صدر بشأنه        

 . مثال. أساس ذلك

  ) الجزء الثاني٣٧ مجلة القضاء والقانون السنة ١٩/٥/٢٠٠٩ جزائي جلسة ١٨٤/٢٠٠٧الطعن (

  .ما يشترط لصحته.  الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المواد الجزائية-١٥

هـي بعينهـا الواقعـة التـي     اتحاد السبب يقتضي أن تكون الواقعة التي يحاكم عنهـا المـتهم            -

  .كانت محالً للحكم السابق

ال يكفـي فيهـا أن تكـون الواقعـة الثانيـة مـن نـوع الواقعـة                  . وحدة السبب في الدعويين    -

األولى أو أن تتحد معها فـي الوصـف القـانوني أو تكـون الواقعتـان حلقـة مـن سلـسلة                      

ـ               روف خاصـة تتحقـق     متماثلة ارتكبها الجاني لغرض واحد إذا كان لكـل واقعـة ذاتيـة وظ

  . بها المغايرة بينهما

اختالف تاريخ وواقعة جلب الطاعن للمـادة المخـدرة المـضبوطة فـي الـدعوى الراهنـة                  -

ينتفي معه مقومـات الـدفع بعـدم جـواز نظـر الـدعوى لـسابقة                . عنه في الجناية األولى   

  .مثال. ال عيب. انتهاء الحكم إلى رفض ذلك الدفع. الفصل فيها

  ) الجزء الثالث٣٧ مجلة القضاء والقانون السنة ٢٠/١٠/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٧٣٤/٢٠٠٨الطعن (

القـضاء فـي    .  الدعوى التأديبية تختلف موضوعاً وسبباً وخـصوماً عـن الـدعوى الجزائيـة             -١٦

النعـي فـي هـذا الـشأن غيـر          . إحداهما ال يحوز قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة لألخـرى         

  .مثال. صحيح

  )الجزء األول٣٩ مجلة القضاء والقانون السنة ٦/٢/٢٠٠١ ي جلسةجزائ ٨١/٢٠١٠الطعن (

  :حجية الحكم غير الجزائي -

  . مناطه. حجية الحكم غير الجزائي -١

شـرط  . كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة إسـناد التهمـة للمـتهم للقـضاء بـالبراءة                -

ـ              . ذلك ه مـن جهـات     مثال لتسبيب سائغ في حكم بالبراءة وإطراح قـوة الـشيء المحكـوم ب

  . األحوال الشخصية أمام المحاكم الجزائية

غيـر جـائز أمـام      . الجدل الموضوعي في سلطة المحكمـة وفـي وزن عناصـر الـدعوى             -

  . التمييز

  )٣٧٢ سنوات ص ٧ مج ٢٩/١٢/١٩٧٥ جلسة جزائي ٤٧/١٩٧٥الطعن (
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  عاشراً

  إيقاف تنفيذ الحكم

. تقـديره .  الحكـم للوفـاء بقيمـة الـشيك         االمتناع عن النطق بالعقاب أو األمر بوقف تنفيـذ         -١

  .متروك لمشيئة القاضي وما يصير إليه رأيه

  )٧٠٩ القسم الثاني المجلد الرابع ص٤/٧/١٩٨٨ جزائي جلسة ١٣٧/١٩٨٨الطعن (

  

   حادي عشر

  بطالن الحكم

 وجوب السرية بالنسبة لجلسات محـاكم األحـداث وحظـر حـضورها علـى غيـر الحـدث           -١

محامين ومراقبي السلوك ومـن تجيـز لـه المحكمـة الحـضور بـإذن               وأقاربه والشهود وال  

  .تعلقه بالنظام العام. حكمة ذلك. خاص

إحالة الحدث قبل الفصل في أمره لمكتب المراقبة االجتماعية للتحقـق مـن حالتـه الجـسيمة                  -

 .والنفسية واالجتماعية والقتراح األسلوب العالجي المالئم

 إلى مكتـب المراقبـة االجتماعيـة قبـل الفـصل فـي              سرية جلسات محاكمة الحدث وإحالته     -

. أثـر مخالفتهمـا   . مما يتعلق بالنظام العام التـصالها بحـسن سـير العدالـة الجنائيـة             . أمره

 .بطالن إجراءات المحاكمة وبطالن الحكم

  )٤٣٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٥/١٢/١٩٨٦ جزائي جلسة ١٤٥/١٩٨٦الطعن (

لجلسة وكاتبها على نسخة الحكم األصلية فـي ظـرف ثالثـة أيـام               النص على توقيع رئيس ا     -٢

  .إجراء تنظيمي. من إيداع المسودة

  )٤٥٨ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٢/٥/١٩٩٥ جزائي جلسة ٢٥٠/١٩٩٤الطعن (

  .كفايته.  توقيع رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم في نهاية صفحته األخيرة-٣

  )٤٥٨ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٦/١٠/١٩٩٥ جزائي جلسة ٩٨/١٩٩٥الطعن (

مـصادرة  . مفـاده . إطالق الحكم االبتدائي لفظ المصادرة كعقوبة تكميليـة بغيـر تخـصيص            -٤

إشـارة  . كل ما ضبط ومن بينه األشياء التي أشـار إليهـا فـي مدوناتـه بالمخالفـة للواقـع                  
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. الحكـم لتعـذر ذلـك     الحكم االستئنافي في مدوناته إلى عدم ضـبطها دون تعـديل منطـوق              

اإلبقاء على عقوبة المصادرة التبعيـة لمـا تـم ضـبطه مـن أشـياء اسـتعملت فـي                    . مفاده

  .الجريمة مثال

  )٤٥٨ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٤/٦/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٩٥/١٩٩٥الطعن (

أسـاس  . وجوب أن تتأكد المحكمة قبل أن تفصل في الدعوى في غيبـة المـتهم مـن إعالنـه                 -٥

. بطـالن الحكـم   . أثـره . قضاء المحكمة رغم خلو األوراق مما يفيد اإلعالن القـانوني         . ذلك

  . مثال

  )٩٥ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٣/٢/١٩٩٧ جزائي جلسة ٣٧٥/١٩٩٥الطعن (

 لمحكمة التمييز من تلقاء نفسها وللخـصوم إثـارة األسـباب المتعلقـة بالنظـام العـام ألول                   -٦

  . بق التمسك بها في مذكرة أسباب الطعن في الميعادمرة أمامها ولو لم يس

تعلقـه بالنظـام    . الدفع بطالن الحكم المطعون فيه لعـدم صـالحية الهيئـة التـي أصـدرته               -

مثـال ينتفـي    . األحكام المنظمـة لـذلك    .  يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى      متى. العام

  . فيه أسباب عدم الصالحية إلصدار الحكم المطعون فيه

  )٩٦ القسم الرابع المجلد الثامن ص١/٢/٢٠٠٠ جزائي جلسة ١٢٧/١٩٩٩عن الط(

سبق إبداء القاضي رأياً في النزاع المطروح عليـه أو قيامـه بعمـل يجعـل لـه رأيـاً فـي                       -٧

مـن أسـباب عـدم صـالحيته لنظـر          . الدعوى أو اتخاذه إجراء يشف عـن وجهـة نظـره          

 .علة وأساس ذلك. الدعوى ولو لم يرده أحد الخصوم

ال يعـد مـن     . إفصاح محكمة الجنايات عن رأيها في الدعوى في مقدمـة حكمهـا المـستأنف              -

بين أسباب عدم صالحية القاضـي لنظـر الـدعوى التـي أوردهـا القـانون علـى سـبيل                    

 .الحصر

  )٤٨٣ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٣/٣/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٩٦/٢٠٠١الطعن (

  .بطالنه: أثره. النطق بالحكم في جلسة سرية -٨

  )٤٨٣ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٨/١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٢٧٩/٢٠٠١الطعن (

وجوب قيام قلم كتاب المحكمة االستئنافية بإعالن المـتهم وسـائر الخـصوم بميعـاد الجلـسة                  -٩

 . إ ج٢٠٣المادة . المحددة لنظر االستئناف

ـ     ـتأكوجوب   - ـ   م إعالنـاً قا   ـد المحكمة من إعالن المته لفـصل فـي    اً قبـل ا   ـنونيـاً صحيح



  جزائيةإجراءات ومحاكمات

- ٤٧٨ -  

  . إ ج١٢٢م . وى في غيبتهـالدع

عـدم  . إعالن المتهم المحبوس بجلـسة االسـتئناف فـي مواجهـة النيابـة العامـة مباشـرة                 -

يوجـب علـى المحكمـة التأجيـل        . حضوره وخلو األوراق مما يفيد علمه رسـمياً بالجلـسة         

. بطـالن وإخـالل بحـق الـدفاع       . إغفال ذلك والقضاء فـي الـدعوى      . إلعادة إعالنه قانوناً  

 .يوجب تمييز الحكم

  )٤٨٤ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١٤/٥/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦٧٣/٢٠٠١الطعن (

يتوافر لها قوامها القانوني بـالتوقيع عليهـا مـن رئـيس الهيئـة التـي                . نسخة الحكم األصلية   -١٠

 .غير سديد. طالن عليهالنعي بالب. أصدرته بغير حاجة إلى توقيع كاتب الجلسة

  )٤٨٤ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص١/٧/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٧٥٢/٢٠٠٢الطعن (

وجوب إعالن المـستأنف وسـائر الخـصوم بالجلـسة المحـددة لنظـر االسـتئناف وتأكـد                   -١١

 .يبطل الحكم ويوجب تمييزه. إغفال ذلك. المحكمة من صحته

  )٤٨٤ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٠/١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٢٥٢/٢٠٠٢الطعن (

. إثبات وكيل النيابة المحقق وجود لفاف طبي على ساق الطـاعن وأنـه يتوكـأ علـى عكـاز                   -١٢

تعويل الحكم على اعترافه وآخرين واقتصار رده علـى دفعـه بـبطالن اعترافـه بتحقيقـات                 

تحقيقـات وال دليـل يـساند       النيابة العامة لكونه وليد إكراه بأنه واآلخـرين اعترفـوا بتلـك ال            

قـصور وفـساد فـي االسـتدالل ومخالفتـه          . ذلك الدفع باعتباره يخضع لتقـدير المحكمـة       

 علـة   .ال يعصمه من ذلك ما قام عليـه قـضاؤه مـن أدلـة أخـرى               . للثابت باألوراق تبطله  

 .تساند األدلة: ذلك

  )٤٨٥ ص القسم الخامس المجلد الثالث عشر٢٨/٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٢/٢٠٠٥الطعن (

وجـوب مناقـشته والـرد عليـه متـى          . من أوجه الـدفاع الجوهريـة     . الدفع ببطالن القبض   -١٣

قـصور يبطـل الحكـم      : مخالفـة ذلـك   . عول الحكم على الدليل المستمد من هـذا القـبض         

 .ويوجب تمييزه

  )٤٨٥ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٥/٧/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٦٥٦/٢٠٠٣الطعن (

 ق  ١١٢المـادة   . غيـر جـائز   .  القضاة الذين سـمعوا المرافعـة فـي المداولـة          اشتراك غير  -١٤

 .المرافعات

م . وجوب اشتمال الحكم على بيان بأسماء القضاة الـذين اشـتركوا فـي المداولـة وإصـداره                 -
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 .  ق إجراءات جزائية١٧٥

. حـصول مـانع ألحـدهم     . وجوب حضور القضاة الذي اشتركوا في المداولة تـالوة الحكـم           -

عدم إيراد الحكم أن القاضـي الـذي سـمع المرافعـة ولـم يحـضر                . وقيعه مسودته وجوب ت 

 .مثال. علة ذلك. بطالن. جلسة النطق بالحكم اشترك في المداولة ووقع على مسودته

  )٤٨٦ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٥/٧/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٦١٩/٢٠٠٤الطعن (

إجـراء جـوهري مـن إجـراءات المحاكمـة          . ورةإطالع المحكمة بنفسها على األوراق المز      -١٥

مخالفـة  . في جريمة التزوير يقتضيه واجبها في تمحـيص الـدليل األساسـي فـي الـدعوى               

 .يعيب تلك اإلجراءات ويبطل الحكم ويوجب تمييزه. ذلك

  )٤٨٦ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٠/٩/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٢٠٢/٢٠٠٤الطعن (

ي من درجتي التقاضي االطالع علـى المـستندات محـل التزويـر فـي               إغفال المحكمة في أ    -١٦

أنـه إجـراء جـوهري يقتـضيه        : علـة ذلـك   . يعيب إجـراءات المحاكمـة    . حضور المتهم 

. أثـره . واجبها في تمحيص الدليل األساسي في الـدعوى وعرضـه علـى بـساط البحـث               

 .بطالن الحكم

  )٤٨٧المجلد الثالث عشر ص القسم الخامس ٢٠/١٢/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٣٤/٢٠٠٥الطعن (

سريانه في األحـوال التـي يكـون فيهـا القاضـي غيـر صـالح لنظـر                  . قانون المرافعات  -١٧

 . قانون اإلجراءات١٧٣المادة . الدعوى واألحوال التي يجوز فيها رده وإجراءات الرد

 ولـو قبـل اشـتغاله       -إذا أفتى القاضي في الدعوى أو ترافع عن أحد الخصوم أو كتب فيهـا              -

 -قاضـياً أو خبيـراً أو محكمـاً أو أدى شـهادة فيهـا              - أو سبق له نظر الدعوى       - القضاءب

و قـانون المرافعـات     /١٠٢المـادة   . بطالن عمله وقضائه ولـو لـم يـرده أحـد الخـصوم            

  . علة ذلك. المدنية والتجارية

اشتراك القاضي في القرار الصادر قبـل الطـاعن مـن لجنـة تأديـب المحـامين بوصـفه                    -

 ال يـشكل سـبباً لعـدم الـصالحية          -دون نظر الموضـوع   -قضائياً بعدم االختصاص    حارساً  

عند نظر التظلم من قرار النيابـة العامـة بحفـظ التحقيـق مـع الطـاعن بإلغائـه وإعـادة                     

األوراق إلى النيابة العامة وال يبطل إجـراءات تحريـك الـدعوى أو الحكـم الـصادر فـي                   

 .الدعوى الجزائية

  )٤٨٧ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٣/١٠/٢٠٠٦ ئي جلسةجزا ١١٤/٢٠٠٥الطعن (

يعيـب  . إغفال المحكمة االطالع علـى الورقـة موضـوع دعـوى التزويـر عنـد نظرهـا                 -١٨
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أنـه إجـراء جـوهري مـن إجـراءات المحاكمـة ألن تلـك               : علة ذلك . إجراءات المحاكمة 

ط البحـث والمناقـشة     الورقة هي الدليل الذي يحمل أدلة التزوير ويجب عرضها علـى بـسا            

بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل مـنهم رأيـه فيهـا ويطمـئن إلـى أن الورقـة هـي                  

إغفال محكمة أول درجـة إجـراءه وغـاب عـن محكمـة ثـاني               . التي دارت مرافعته عليها   

ال يغير من ذلك ما هـو ثابـت علـى حـرز األوراق              . يعيب حكمها بالبطالن  . درجة تداركه 

إثبات محكمة ثاني درجـة فـي مـدونات حكمهـا اطالعهـا علـى               من عبارة فض الحرز و    

  . االطالع يتعين أن يكون في حضرة الخصوم. المستندات المزورة

  . عدم امتداد أثر التمييز للمحكوم عليه الذي لم يكن طرفاً في الخصومة االستئنافية -

  )١٨/٦/٢٠١٢ جزائي جلسة ٢٨٤/٢٠١٢الطعن (                         

سريانه في األحـوال التـي يكـون فيهـا القاضـي غيـر صـالح لنظـر                  . نون المرافعات  قا -١٩

  . قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية١٧٣مادة . الدعوى

متى كان بينه وبين أحـد قـضاة الـدائرة التـي تنظـر              . عدم صالحية القاضي لنظر الدعوى     -

 .رابعةالدعوى في ذات مرحلة التقاضي صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة ال

وجود صلة قرابة بين رئيس الدائرة التـي أصـدرت الحكـم المطعـون فيـه وبـين رئـيس                     -

ال يـشكل سـبباً لعـدم صـالحية رئـيس           . الدائرة التي أصدرت الحكم المستأنف في الدعوى      

 .دائرة االستئناف

  )٧/١٠/٢٠١٣ جزائي جلسة ٥٨٢/٢٠١٢الطعن (                       
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  ثاني عاشر

  سقوط الحكم

  

سـقوط الطعـن    : أثـره .  الطعن بالتمييز على حكم قضى بوقف تنفيذ العقوبة واإلعفـاء منهـا            -١

  . بسقوط الحكم

  )٩٧ القسم الرابع المجلد الثامن ص٣٠/٦/١٩٩٧ جزائي جلسة ١/١٩٩٧الطعن (

. أثـره .  وفاة المحكوم عليه بالعقوبة قبل انقـضاء ميعـاد االسـتئناف أو قبـل الفـصل فيـه                  -٢

  .بتدائي وانقضاء الدعوى الجزائية قبلهسقوط الحكم اال

  )٩٧ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٧/٢/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٥/٢٠٠٠الطعن (

 .الحكم ال يكون لميت أو على ميت -٣

وفاة المطعون ضده يوجب على محكمة التمييـز القـضاء بتمييـز الحكـم وسـقوط الحكـم                   -

 .أساس ذلك. زائية قبلهاالبتدائي الصادر بالعقوبة وانقضاء الدعوى الج

  )٤٩٢ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٨/١٠/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١٢/٢٠٠٢الطعن (

مـن  . جرائم الضرب الذي يحدث آالماً بدنية شديدة ودخول مسكن بقـصد ارتكـاب جريمـة               -٤

 إجــراءات والمحاكمــات ٢٤٠الجــرائم التــي وردت علــى ســبيل الحــصر فــي المــادة 

وجـوب قبـول طلـب العفـو عنهـا وإلغـاء            . ا الصلح والعفو الفـردي    يجوز فيه . الجزائية

سقوط الحكم االستئنافي واعتبـاره كـأن لـم يكـن بالنـسبة لهـا               . أثر ذلك . الحكم االستئنافي 

 .واعتبار الطعن المرفوع عنها ساقطاً

  )٤٩٢ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٢٤/٦/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٥٧٠/٢٠٠٢الطعن (
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  في األحكامالطعن ) ٢(

  -:وصف الحكم: أوالً

الحكـم الـصادر فـي الـدعوى        . أثـره .  حضور المتهم جلسة المرافعة وإبداء دفاعـه فيهـا         -١

  .يكون حضورياً ولو لم يحضر المتهم جلسة النطق به

  )٦٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٠/١٢/١٩٩٣ جزائي جلسة ١٣٠/١٩٩٣الطعن (

اقتـصار االسـتئناف عليـه دون الحكـم         . هو حكم شـكلي   .  الحكم في المعارضة بعدم قبولها     -٢

خالفـاًُ للحكـم مرفقـي المعارضـة أو         . عـدم انـدماجها   . علة ذلـك  . الغيابي المعارض فيه  

اعتبارها كأن لم تكن فإنهمـا ينـدمجان فـي الحكـم الغيـابي المعـارض فيـه وينـصرف                    

  .االستئناف إليها

  )٣٩٥لثالث المجلد الرابع ص القسم ا٢٠/١٢/١٩٩٣ جزائي جلسة ١٣٠/١٩٩٣الطعن (

تقييـد حريـة المـتهم بتواجـده        . ميعاد استئنافه يبدأ من تـاريخ صـدوره       . الحضوريالحكم   -٣

لـه أن يقـدم     . علـة ذلـك   . ال يعتبر عذراً يحول بينه وبـين التقريـر باالسـتئناف          . بالسجن

.  مـن قـانون اإلجـراءات والمحاكمـات الجزائيـة          ٢٠٢م. استئنافه بواسطة مأمور الـسجن    

أن . شـرطه . لمحكمـة الموضـوع   . تقدير عذر عدم تقديم تقريـر االسـتئناف فـي الميعـاد           

  . مثال. تقيمه علي أسباب سائغة

جواز التمسك به فـي أيـة حـال كانـت عليهـا             . أثر ذلك . من النظام العام  . ميعاد االستئناف  -

ـ    . آثاره أي دفاع بشأنه ألول مرة أمام محكمـة التمييـز شـرطه            . الدعوى ستنداً أن يكـون م

  .  وقائع أثبتها الحكم وأن ال تقتضي تحقيقاً موضوعياًإلى

اعتبـار الحكـم    . أثـره . اتخاذ قرار حجز الدعوى للحكـم فـي حـضرة المـتهم ومحاميـه              -

  . علي المتهم تتبع صدور الحكم. علة ذلك. حضورياً بالنسبة له

  )٩٩ص القسم الرابع المجلد الثامن ١٢/١٢/٢٠٠٠ جزائي جلسة ١٧٨/٢٠٠٠الطعن (
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  :ه وإجراءاتالطعن: ثانياً

  . جواز الطعن-١

  . الصفة والمصلحة في الطعن-٢

  . إجراءات الطعن-٣

  . نطاق الطعن-٤

  . أسباب الطعن-٥

  . األحكام الجائز وغير الجائز الطعن فيها-٦

  . نظر الطعن والفصل فيه-٧

  . قاعدة آال يضار الطاعن بطعنه-٨

  . سقوط الطعن-٩

  .ن نسبية أثر الطع-١٠

  . التنازل عن الطعن-١١
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  -:جواز الطعن -١

  . بحث جواز الطعن في الحكم يسبق شكل الطعن فيه-١

  )٥٢٦ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٥/٦/١٩٩٠ جزائي جلسة ١٧/١٩٩٠الطعن (

  -:الصفة والمصلحة في الطعن -٢

المواقعـة وهتـك    انتفاء مصلحة الطاعن بشأن انتفاء ظرفي اًإلكراه والتهديـد فـي جريمتـي               -١

  . العرض المنسوبة إليه ما دام أن الحكم عاقبه بهما مجردتين منهما

  )٣٥٣ سنوات ص ٧ مج ٩/٦/١٩٧٥ جلسة جزائي ٣٦/١٩٧٥الطعن (

القـضاء بالحـد األدنـى للعقوبـة المقـررة          .  اعتبار الجرائم المسندة إلـى المـتهم مرتبطـة         -٢

لمحكمـة عمـا قـضت بـه لـو أنهـا            مؤداه أنه كان مـن الجـائز نـزول ا         . للجريمة األشد 

أن المتهم تكون له مصلحة في الطعـن علـى هـذا الحكـم              . أثر ذلك . استبعدت هذه الجريمة  

حتى ولو كانت العقوبة المقضي بها تدخل في نطـاق العقوبـة المقـررة للجـرائم األخـرى                  

  .المرتبطة

  )٥٢٦ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢/٢/١٩٨٧ جزائي جلسة ١٥٧/١٩٨٦الطعن (

مـا يكفـي    . أثر ذلك على مصلحتها فـي الطعـن فـي األحكـام           .  النيابة العامة خصم عادل    -٣

  .لتوافر تلك المصلحة

  )٢٢٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢/١/١٩٨٧ جزائي جلسة ٨٣/١٩٨٧الطعن (

تقريـره نيابـة    . الولي الطبيعي على المحكوم عليه الذي جاوز الثامنـة عـشرة مـن العمـر               -٤

  .اكتمال األهلية اإلجرائية الجزائية له. علة ذلك. غير مقبول. ن في الحكمعنه بالطع

  )٥٧٠ القسم الثالث المجلد الرابع ص١/٥/١٩٩٥ جزائي جلسة ٢٥٩/١٩٩٤الطعن (

 انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن إمكـان إلقـاء المخـدر المـضبوط بـشرفة مـسكنه                    -٥

  .ه وثبت مسئوليته عنهاطالما أثبت الحكم وجود مخدر بجيب دشداشت

  )٥٧٢ القسم الثالث المجلد الرابع ص١١/٣/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٤٦/١٩٩٥الطعن (

عـدم قبـول    . أثـره   . انتفاء مصلحة النيابة العامة كسلطة اتهام والمحكوم عليه فـي الطعـن            -٦

 .الطعن
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. تـة طعن النيابة العامة في األحكام لمصلحة القانون علـى مجـرد المـصلحة النظريـة البح                -

  .مثال. أساس ذلك. غير جائز

  )٥٣١ القسم الثالث المجلد الرابع ص١/٤/١٩٩٦ جزائي جلسة ١٥٧/١٩٩٥الطعن (

 انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم لتخلف ظـرف سـبق اإلصـرار طالمـا كانـت                   -٧

العقوبة المقضي بها تـدخل فـي صـدور العقوبـة المقـررة للجريمـة مجـردة مـن هـذا                     

  .الظرف

  )٥٧٣ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٠/٥/١٩٩٦ جزائي جلسة ٤١٢/١٩٩٥ الطعن(

دخول العقوبة المقضي بها على الطـاعن لمـا أسـند إليـه فـي نطـاق العقوبـة المقـررة                      -٨

انتفـاء مـصلحة الطـاعن فـي النعـي علـى            . لجريمة حيازة المخدر بغير قصد من القصود      

  .أساس ذلك. في حقهالحكم بشأن عدم توافر قصده اإلتجار والتعاطي 

  )٥٧٣ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٧/٦/١٩٩٦ جزائي جلسة ٣٠٢/١٩٩٥الطعن (

التقرير بالطعن من محامي المدعي بالحق المدني بصفته بموجـب توكيـل ال يتـضمن هـذه                  -٩

  .شكالًعدم قبول الطعن . أثره. الصفة

  )٥٧٤لد الرابع ص القسم الثالث المج١٧/١١/١٩٩٦ جزائي جلسة ٤١٠/١٩٩٥الطعن (

المقـررة للجريمـة مجـردة مـن الظـرف         دخول العقوبة التي أوقعها الحكم في نطاق العقوبة        -١٠

 عـن انتفـاء     فـضالً عدم قبول النعي بشأن المنازعة في توافر ذلـك الظـرف            . أثره. المشدد

  .المصلحة

  )٥٧٥ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢/٢/١٩٩٦ جزائي جلسة ٩٩/١٩٩٦الطعن (

سـتئناف النيابـة    اعـدا   . عيد طـرح النـزاع لمـصلحته هـو        استئناف أحد أطراف الدعوى ي     -١١

: أثـر ذلـك   . العامة فهو ينقل النزاع برمته فيما يتعلق بالدعوى الجنائيـة لمـصلحة طرفيهـا             

  . يخولها النظر فيها من جميع نواحيهااتصال المحكمة االستئنافية بالدعوى اتصاالً

  )٢٤٩ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٩/١/١٩٩٨سة  جزائي جل٢٥١/١٩٩٧الطعن (

انتهاء الحكم إلى اعتبار الجرائم المسندة إلـى الطـاعن مرتبطـة ارتباطـاً ال يقبـل التجزئـة                    -١٢

غيـر مقبـول    . النعـي علـى الجـرائم األخـرى       . وإنزال عقوبة الجريمة األشـد بالطـاعن      

  .مثال. النعدام المصلحة

  )٢٤٩ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٩/١٢/١٩٩٨ جزائي جلسة ٤٠/١٩٩٨الطعن (
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   .شرط الزم في الطعن. المصلحة -١٣

  )٢٥٠ القسم الرابع المجلد الثامن ص٨/٦/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣٤٦/١٩٩٨الطعن (

دخول عقوبة الحبس الموقعة على الطاعن عن جريمة إحـداث عاهـة مـستديمة فـي حـدود                   -١٤

النعي باحتمـال حـدوث العاهـة نتيجـة اإلهمـال           . غالعقوبة المقررة لجريمة إحداث أذى بلي     

  .ال مصلحة للطاعن فيه. في العالج أو أنها حالة مرضية

  )٢٥٠ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٥/٦/١٩٩٩ جزائي جلسة ٤٣٠/١٩٩٨الطعن (

انتفاء مـصلحة الطـاعن فـي النعـي علـى الحكـم بالفـساد فـي                 . أثرها.  العقوبة المبررة  -١٥

  .استظهاره نية القتل وظرف سبق اإلصراراالستدالل لدى 

  )٢٥٠ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٩/٦/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣/١٩٩٩الطعن (

 التقرير بالطعن عن المدعية بالحقوق المدنية مـن محـام ال يحمـل تـوكيالً يبـيح لـه ذلـك                      -١٦

  .مثال. ماال يغير من ذلك. عدم قبول الطعن شكالً. أثره. الحق وقت التقرير

  )٢٥١ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢/١/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣٤/١٩٩٩الطعن (

. اتصالها بـشخص الطـاعن ووجـود مـصلحة فيـه          . شرط قبولها .  أوجه الطعن على الحكم    -١٧

  .عدم قبوله. أثره. تخلف ذلك

  )٢٥١ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٨/٤/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٣١٧/١٩٩٩الطعن (

. م بعدم قبول االستئناف شكالً في نتيجتـه مـع الحكـم فـي االسـتئناف برفـضه                 التقاء الحك  -١٨

 .مثال. علة ذلك. انحسار مصلحة الطاعن في الطعن بما ال جدوى من تمييزه. أثره

  )٢٢ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١١/٦/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦١٦/٢٠٠١الطعن (

ولـو لـم يكـن لهـا مـصلحة           جـائز . كوم عليـه  طعن النيابة العامة في الحكم لمصلحة المح       -١٩

 .خاصة في الطعن

  )٢٢ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٧/١٠/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٣٧٢/٢٠٠٢الطعن (

  .مثال. ال يقبل منها إال ما كان متصالً بشخص الطاعن وله مصلحة فيه. أوجه الطعن -٢٠

  )٢٣مجلد الرابع عشر ص القسم الخامس ال١٤/١٠/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٢١/٢٠٠٢الطعن (

مـصلحة خاصـة بـل كانـت         -كـسلطة اتهـام    -طعن النيابة في األحكام دون أن يكون لها          -٢١

  .علة ذلك. جائز. المصلحة هي للمحكوم عليه

  )٢٣ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢٧/٧/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٨٤/٢٠٠٣الطعن (
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ـ         -٢٢ دث الـذي لـم يبلـغ مـن العمـر ثمـاني             إجازة قانون األحداث صدور توكيل من ولى الح

تجاوز هذه السن يكتمل معـه األهليـة اإلجرائيـة ممـا يتعـين معـه أن                 . مؤداه. عشرة سنة 

  .يصدر التوكيل من هذا الشخص ال من وليه

  )٢٤ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٣٠/١١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٩٣/٢٠٠٤الطعن (

عاقـب مرتكبهـا    ي.  التجزئـة والمرتكبـة لغـرض واحـد        الجرائم المرتبطة ارتباطاً ال يقبـل      -٢٣

 . ق الجزاء٨٤م . بالعقوبة المقررة ألشدها

رصد قانون الجمارك الموحد لجريمة التهريب الجمركـي ومـا فـي حكمـه والـشروع فـي               -

 ق  ١٤٥ م .أي منهما عقوبة أصلية بعد أن كانت لها عقوبـة تكميليـة فـي المرسـوم الملغـى                 

وجـوب أال يحكـم إال بعقوبـة        : مـؤدى ذلـك   . جمارك الموحـد   بإصدار قانون ال   ١٠/٢٠٠٣

 مخالفـة الحكـم ذلـك والقـضاء بعقوبـة           .)جلب المخدر بقـصد التعـاطي      (الجريمة األشد 

مخالفـة للقـانون تـوفر للنيابـة العامـة          . الغرامة الجمركية عن جريمة التهريب الجمركـي      

 .هاالمصلحة في الطعن وتوجب تمييز الحكم جزئياً وتصحيحه بإلغائ

  )٢٤ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٨/٣/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٢٤٩/٢٠٠٤الطعن (

الطعن باالستئناف في المواد الجزائية حق شخـصي يـستعمله الخـصم بنفـسه أو بواسـطة                  -٢٤

المـادة  . وكيل لهذا الغرض بموجب توكيل متضمناً إنابة الوكيـل فـي الطعـن باالسـتئناف              

مثـال لعـدم قبـول االسـتئناف لرفعـه مـن            . اكمات الجزائية  قانون اإلجراءات والمح   ٢٠٢

 .غير ذي صفة

  )٢٦ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢٢/٨/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٦١٣/٢٠٠٥الطعن (

جـوازي  . القضاء باعتبـار االسـتئناف كـأن لـم يكـن          . تخلف المستأنف عند نظر استئنافه     -٢٥

اسـتعمال  . علـة ذلـك   . كمـات الجزائيـة    قـانون اإلجـراءات والمحا     ٢٠٤المادة  . للمحكمة

ال مخالفـة   . المحكمة هذه الرخصة والقضاء في موضوع االستئناف فـي غيـاب المـستأنف            

 .للقانون

 .مثال. المصلحة مناط الطعن -

  )٢٦ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٥/١٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٤٥٩/٢٠٠٥الطعن (

  -: إجراءات الطعن-٣

  .أثره. نيابة العامة في الميعاد القانوني تقديم مذكرة أسباب ال-١
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القانون ال يوجب إعالن المحكوم عليه بمذكرة األسـباب كالـشأن فـي الطعـن فـي المـواد                    -

  .ال وجه له. تعييب مذكرة األسباب بدعوى عدم إعالنها للمحكوم عليه. المدنية

  )٥٧١ القسم الثالث المجلد الثالث ص٢٦/٦/١٩٩٥ جزائي جلسة ٤٨/١٩٩٥الطعن (

  .شكالًعدم قبول الطعن . أثره.  لطعنهعدم تقديم الطاعن أسباباً -٢

  )٥٧١ القسم الثالث المجلد الثالث ص٢٦/٦/١٩٩٥ جزائي جلسة ٥٨/١٩٩٥الطعن (

تباعها في إعـالن األوراق فـي المـواد الجزائيـة ومنهـا ورقـة التكليـف              أالطرق الواجب    -٣

  .مثال. ماهيتها. بالحضور

 الطـاعن رغبتـه فـي تحديـد مكتـب محاميـه باعتبـاره موطنـاً                 خلو األوراق من إفصاح    -

عدم إعالنه بجلسة االسـتئناف علـى هـذا العنـوان األخيـر دون محـل إقامتـه         . مختاراً له 

  .ال ينال من صحته. األصلي المبين باألوراق

  )٢٥٢ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢١/٤/١٩٩٩ جزائي جلسة ٤٠٠/١٩٩٨الطعن (

خـضوعها فـي سـير المحاكمـة واألحكـام          .  التابعـة للـدعوى الجزائيـة      الدعوى المدنية  -٤

والطعن فيها من حيث اإلجراءات والمواعيد للقواعد التي تجـري علـى الطعـون الجزائيـة                

  .مثال. دون قانون المرافعات المدنية والتجارية إال لسد نقص

  )٢٥٦ القسم الرابع المجلد الثامن ص٤/٥/١٩٩٩ جزائي جلسة ٤٠٦/١٩٩٨الطعن (

امتـداد ميعـاد    . أثـره . تصادف وجود عطلة رسمية في اليوم األخير لميعاد الطعن بـالتمييز           -٥

  .مثال. التقرير بالطعن وإيداع األسباب إلى اليوم التالي

  )٢٥٧ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢/١١/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣٤/١٩٩٩الطعن (

 . إ ج٢٠١م . ق بالحكم الحضوري عشرون يوماً من تاريخ النط.ميعاد االستئناف -٦

  . إ ج٢٠٢م . يقدم استئنافه بواسطة مأمور السجن. المتهم المحبوس -

امتـداده إلـى    : أثـره . القوة القاهرة أو العذر المانع من التقريـر باالسـتئناف فـي الميعـاد              -

  .الوقت الذي يزول فيه هذا المانع

 لـم يمكنـه مـن التقريـر         تمسك الطاعن أمام المحكمـة االسـتئنافية بـأن مـأمور الـسجن             -

 .يعيبه بالقصور. إغفال الحكم بحثه. دفاع جوهري. باالستئناف في الميعاد

  )٢٧ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١٤/٥/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٥٩٨/٢٠٠١الطعن (

ال يعتبـر عـذراً مانعـاً مـن التقريـر           . مجرد تقييـد حريـة الطـاعن ووجـوده بالـسجن           -٧

 .علة ذلك. دباالستئناف في الميعا
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إدارة السجن ال تلتزم بتقديم نموذج عريـضة االسـتئناف إلـى المحكـوم عليـه مـن تلقـاء                     -

  .ما لم يفصح عن رغبته في الطعن. نفسها

  .حق المحكمة أال تصدق دفاع المتهم غير المؤيد بدليل -

يدحـضه  . تمسك الطاعن بعذر المرض الذي منعه مـن التقريـر باالسـتئناف فـي الميعـاد                -

 .لتقرير باالستئناف الماثل خالل مدة المرض المزعومقيامه با

  )٢٧ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١٤/٥/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٥٩٨/٢٠٠١الطعن (

حق شخصي منـوط بـشخص الخـصم يـستعمله بنفـسه أو             . االستئناف في المواد الجزائية    -٨

 .بواسطة وكيل يوكله في الطعن باالستئناف

ن رقم التوكيل المثبت لـصفة مـن قـرر باالسـتئناف نيابـة عـن                خلو عريضة االستئناف م    -

قـضاء  . الطاعن وعدم تقديمه إلى محكمـة االسـتئناف عنـد نظـره وحتـى الفـصل فيـه                 

ال ينـال مـن ذلـك       . صـحيح . المحكمة بعدم قبول االستئناف شكالً لرفعه من غير ذي صفة         

  .علة ذلك. تقديم التوكيل إلى محكمة التمييز

. ال يعيـب حكمهـا    .  إجراء لم يطلـب منهـا وال هـي ملزمـة باتخـاذه             إمساك المحكمة عن   -

 .ال وجه له. النعي في هذا الخصوص

  )٢٩ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢١/١/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٧٣١/٢٠٠١الطعن (

إيداع األسـباب التـي بنـى عليهـا الطعـن فـي             . مناط اتصال المحكمة به   . التقرير بالطعن  -٩

 .قبولهشرط ل. الميعاد

 . وحدة إجرائية ال يقوم فيها أحدهما مقام اآلخر. التقرير بالطعن وتقديم أسبابه -

 .عدم قبول الطعن شكالً: أثره. الطعن بالتمييز دون تقديم األسباب في الميعاد -

  )٣٠ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١/٤/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٦٤٠/٢٠٠١الطعن (

بدؤه مـن يـوم صـدوره متـى كـان عـدم             . ادر في المعارضة  ميعاد الطعن في الحكم الص     -١٠

حضور المعارض الجلسة التي حددت لنظـر معارضـته راجعـاً ألسـباب إلرادتـه دخـل                 

 .فيها

. جواز التمسك به في أيـة حالـة كانـت عليهـا الـدعوى             . من النظام العام  . ميعاد االستئناف  -

لـى وقـائع أثبتهـا الحكـم وأن ال          اسـتناده إ  . شرطه. إثارة أي دفع بشأنه أمام محكمة التمييز      

 .مثال. تقتضي تحقيقاً موضوعياً

  )٣٠ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢٩/٦/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٤٣٧/٢٠٠٣الطعن (



  جزائيةإجراءات ومحاكمات

- ٤٩١ -  

  -: نطاق الطعن-٤

أخـذها حكمهـا فـي سـير المحاكمـة          . أثـره .  تبعية الدعوى المدنيـة للـدعوى الجزائيـة        -١

اءات والمواعيـد عـدم سـريان قـانون المرافعـات           واألحكام والطعن فيها من حيث اإلجـر      

  .ال يغير من ذلك انحصار الخصومة في الدعوى المدنية وحدها. عليها إال لسد نقص

  )٥٢٩القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٢/٥/١٩٨٩ جزائي جلسة ٣٣١/١٩٨٨الطعن (

ـ                -٢ سع لـه وجـه      الحكم في الطعن بالتمييز يكون وفقاً لحقيقة العيب الذي شاب الحكـم متـى ات

  .الطعن

  )٥٢٩ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢١/٥/١٩٩٠ جزائي جلسة ٢١٧/١٩٨٩الطعن (

  .عدم قبوله. أثره.  التقرير بالطعن على غير الوجه الذي رسمه القانون-٣

  )٥٦٩ القسم الثالث المجلد الثالث ص١٦/١/١٩٩٥ جزائي جلسة ١٧٧/١٩٩٤الطعن (

ال يحـول دون مـساءلة الطـاعن عـن الوقـائع            . جني عليهـا   إقامة الدعوى الجنائية ضد الم     -٤

  .التي دانه بها الحكم

  )٢٥٩ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٣/١/١٩٩٧ جزائي جلسة ٦٦/١٩٩٦الطعن (

 .ال يجوز تكملتها بما هو خارج عنها. عريضة االستئناف -٥

 تطعـن علـى مـا قـضى         أنهـا : مقتضاه. استئناف النيابة العامة الحكم االبتدائي لعلة الثبوت       -

غيـر  . تـصدي المحكمـة االسـتئنافية لمتهمـين قـضى بـإدانتهم           . به هذا الحكم من براءة    

ال يغير من ذلك أن تكون تأشيرة النيابة العامة علـى ملـف القـضية تنـصرف إلـى                   . جائز

خالف ما جاء بعريضة االستئناف أو الخطأ المادي في ديباجـة الحكـم المطعـون فيـه فـي                   

مـادام أفـصح فـي أسـبابه أن         . قضى بإدانتـه ضـمن المـستأنف ضـدهم        إدراج اسم من    

وجـوب القـضاء بعـدم جـواز طعـن          . استئناف النيابة العامة للثبوت لمن قضى ببـراءتهم       

 .النيابة العامة في هذا الحكم

  )٣٢ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢٨/١/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٥٨٩/٢٠٠١الطعن (

م . يضة تقدم إلـى قلـم كتـاب المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم               رفع االستئناف يكون بعر    -٦

 . ق إجراءات ومحاكمات جزائية٢٠٢

  .هي المرجع في تعرف حدود ما استؤنف بالفعل من أجزاء الحكم. عريضة االستئناف -
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أن المحكمـة   . أثـر ذلـك   . يتخـصص بموضـوعه ولـيس بـسببه       . استئناف النيابة العامـة    -

 الذي طرح عليها بموجـب عريـضة االسـتئناف مهمـا            االستئنافية ال تتصل بغير الموضوع    

  .شاب ما لم يطرح من الموضوعات األخرى من عيب

انصراف استئنافها إلى ما قـضى بـه الحكـم المـستأنف            . استئناف النيابة العامة لعلة الثبوت     -

 .مؤدى ذلك. بالبراءة

  )٣٢ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٤/٣/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٢١٣/٢٠٠١الطعن (

تكملـة بياناتـه بـدليل خـارج عنـه          . تقرير الطعن . المرجع في تحديد نطاق الطعن بالتمييز      -٧

 .مثال. غير جائز. وغير مستمد منه

  )٣٣ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٤/٣/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٨٢/٢٠٠٢الطعن (

  

  -: أسباب الطعن-٥

نعـي  .  أبـداه أمـام محكمـة االسـتئناف     عدم بيان الطاعن بأسباب طعنه ماهية دفاعه الذي        - -١

  . غير مقبول ال يقدح من ذلك إحالته على محاضر جلسات تلك المحكمة

  )٣٨٠ سنوات ص ٧ مج ١٤/٦/١٩٧٦ جلسة جزائي ٣٤/١٩٧٦الطعن (

  .جائز. الرد الضمني.  الطلب الجازم هو الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه-٢

  )٣٨٠ سنوات ص ٧ مج ١٤/٣/١٩٧٧ جلسة جزائي ١٣٨/١٩٧٦الطعن (

  . مثال لطلب غير جازم. ماهيته.  الطلب الجازم-٣

  . غير جائز أمام التمييز. الجدل الموضوعي -

  )٣٥٠ سنوات ص ٧ مج ٢٠/١١/١٩٧٨ جلسة جزائي ٩٤/١٩٧٨الطعن (

  )٣٧٩ سنوات ص ٧ مج ١٦/٤/١٩٧٩ جلسة جزائي ١١٦/١٩٧٨الطعن و(

فعـل المكـون للجريمـة أو اسـتحالة حـصول الواقعـة ال               الطلب الذي ال يتجه إلى نفـي ال        -٤

  . حد ذلك. يقتضي عند رفضه رداً صريحاً من الحكم

  )٣٦٦ سنوات ص ٧ مج ١٩/٣/١٩٧٩ جلسة جزائي ١٢٤/١٩٧٨الطعن (

 النعي على عملية التعرف التي تمت بمعرفة الشرطة ال محل لـه طالمـا لـم يعـول عليهـا                     -٥

  .في قضائه

  )٥٧٢ القسم الثالث المجلد الرابع ص٨/١/١٩٩٦ ي جلسةجزائ ١٥٢/١٩٩٥الطعن (
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  .وجوب أن يكون واضحاً محدداً.  وجه الطعن-٦

  )٢٦٠ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٣/١/١٩٩٧ جزائي جلسة ٣٦٣/١٩٩٥الطعن (

  .ال يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.  تعييب اإلجراءات السابقة على المحاكمة-٧

  )٢٦١ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٨/٤/١٩٩٧ جزائي جلسة ٣٣٠/١٩٩٥الطعن (

 عدم قبول الطعن بأية أوجه خاصة بالموضوع مادام أن الحكـم المطعـون فيـه لـم يفـصل                    -٨

  .إال في شكل االستئناف

  )٢٦١ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٨/٤/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٣٥/١٩٩٦الطعن (

حكوم بها على الطاعن عن تهمـة فـي تنفيـذ عقوبـة مقـضي                األمر بتداخل تنفيذ العقوبة الم     -٩

  .عدم جدوى النعي على التهمة األولى. أثره. عليه بها عن تهمة أخرى ثبتت في حقه

  )٢٦١ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٩/١/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٢/١٩٩٧الطعن (

ـ               -١٠ اعن لحمـل قـضاء     انتهاء المحكمة إلى كفاية ضبط نقود المباحث مـع المخـدر بجيـب الط

  .ال مصلحة للطاعن فيه. النعي بشأن التفتيش. الحكم باإلدانة

  )٢٦١ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٣/٣/١٩٩٨ جزائي جلسة ٢٣٠/١٩٩٧الطعن (

عدم قبولهـا لورودهـا علـى غيـر محـل           . تعلق أسباب الطعن بأسباب الحكم االبتدائي أثره       -١١

  .مثال. من قضاء الحكم االستئنافي

  )٢٦٢ القسم الرابع المجلد الثامن ص٧/١١/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٩٧/٢٠٠٠لطعن ا(

 .مثال لنعي مجهل. يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً -١٢

  )٣٣ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١٢/٣/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٢٦٨/٢٠٠١الطعن (

.  يكـون سـبباً للطعـن علـى الحكـم          ال يـصح أن   . تعييب اإلجراءات السابقة على المحاكمة     -١٣

 .مثال. غير مقبول. النعي في هذا الخصوص

  )٣٣ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ١١/٣/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٢٣٣/٢٠٠٢الطعن (

. ال يـصح أن يكـون سـبباً للطعـن علـى الحكـم             . تعييب اإلجراءات السابقة على المحاكمة     -١٤

 .في غير محله. النعي في هذا الخصوص

  )٣٤ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢٠/٤/٢٠٠٤ جزائي جلسة ١٦٨/٢٠٠٣طعن ال(
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  -: األحكام الجائز وغير الجائز الطعن فيها-٦

  .أساس ذلك. عدم قبول الطعن في األحكام الجزائية بطريق التماس إعادة النظر -١

  )٢٦٣ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٢/٥/١٩٩٧ جزائي جلسة ٣٠٢/١٩٩٦الطعن (

  .عدم قبول الطعن من المدعي بالحقوق المدنية في الحكم الصادر في الدعوى الجزائية -٢

  )٢٦٣ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٩/٥/١٩٩٧ جزائي جلسة ٢٨١/١٩٩٦الطعن (

مثـال بـشأن جـواز الطعـن        . شـرطها . والية المحاكم الجزائية بالفصل في الدعوى المدنية       -٣

لى الحكم الصادر في الـدعوى المدنيـة عنـد القـضاء بـالبراءة              من المدعي بالحق المدني ع    

  .لعدم ثبوت التهمة

  )٢٦٤ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٩/١/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٥٤/١٩٩٧الطعن (

قـضاء غيـر منـٍه      .  تخلي الجنايات عن الدعوى المدنية بإحالتها إلـى المحكمـة المختـصة            -٤

. عـدم جـواز اسـتئناف هـذا الحكـم         . أثره. الدعوىللخصومة وال يبني عليه منع السير في        

  .صحيح. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول استئنافه

. ال يجـوز  . النعي من المدعي المدني على الحكـم فـي شـقه الجزائـي الـصادر بـالبراءة                 -

  .١٩٧٢ لسنة ٤٠ ق ٨م. أساس ذلك

  )٢٦٥ن ص القسم الرابع المجلد الثام٢٣/٣/١٩٩٨ جزائي جلسة ٢١٠/١٩٩٧الطعن (

. علـة ذلـك  . غيـر جـائز  . الطعن في هـذا القـضاء    . إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية     -٥

  .أنه حكم غير منٍه للخصومة

  )٢٦٥ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٩/١٠/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٣٥/١٩٩٨الطعن (

 تقـضي   العبرة فيه بوصف الواقعة كما رفعت بهـا الـدعوى ولـيس بمـا             . الحق في الطعن   -٦

  .به المحكمة

جائز الطعـن فيـه بـالتمييز ولـو عـدلت المحكمـة وصـف        . الحكم الصادر في مادة جناية     -

  .التهمة بجعلها جنحة

  )٢٦٥ القسم الرابع المجلد الثامن ص٩/٥/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٣٥٩/١٩٩٩الطعن (

 إجراءات لجان التحقيق مـع الـوزراء وغيـرهم مـن الفـاعلين والـشركاء وفقـاً للقـانون                   -٧

أمـام المحكمـة المختـصة بعـد        : كيفية الـتظلم منهـا    .  في شأن محكمة الوزراء    ٨٨/١٩٩٥
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ولهـا الفـصل إمـا بـالرفض أو اإللغـاء أو            . مضي ثالثة أشهر من تاريخ صدور القـرار       

 التظلم فيهـا بعـد سـتة أشـهر مـن الفـصل فـي                إعادةجواز  . التعديل مع تقرير ضمانات   

  .التظلم

قـرارات والئيـة بمـا لهـا مـن سـلطة            : ماهيتهـا . لـتظلم القرارات الصادرة من محكمة ا     -

أنهـا ال   : علـة ذلـك   .عدم اعتبارها حكماً صادراً منها بموجـب سـلطتها القـضائية          . والئية

تفصل في خصومة قائمـة إذ ال وجـود لخـصومة أثنـاء التحقيقـات كمـا ال تـستنفد بهـا                      

ـ               ن الفـصل فـي الـتظلم       المحكمة واليتها إذ يجوز لها نظر التظلم الجديد بعد سـتة أشـهر م

كما أجاز القانون لسلطة التحقيق أن تعدل عنـه أو تُعـِدَل فيـه وهـو مـا يتعـارض                    . األول

  .عدم جواز الطعن فيه بالتمييز. أثر ذلك. مع الحجية المقررة لألحكام وحدها

  )٢٦٦ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٢/٥/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٦٦/٢٠٠٠الطعن (

  .مثال. عدم جواز الطعن فيه. الفصل فيه ما أغفل الحكم -٨

  )٢٦٧ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٢/٦/٢٠٠١ جزائي جلسة ٤٩/٢٠٠١الطعن (

يوجـب علـى    . تعيب الحكم المستأنف بعيـب موضـوعي أو شـكلي ال يمكـن تـصحيحه               -٩

المحكمة االسـتئنافية أن تـصدر حكمـاً جديـداً فـي الـدعوى دون اإلعـادة لمحكمـة أول                    

أن محكمـة أول درجـة تكـون قـد اسـتنفدت واليتهـا بـالحكم الـسابق                  : لة ذلك ع. درجة

مخالفة ذلك والقضاء بإلغاء الحكم المـستأنف وإعـادة الـدعوى لمحكمـة أول              . صدوره منها 

جـواز  .  قضاء منهي للخصومة على خالف ظاهره ومانعاً حتمـاً مـن الـسير فيهـا               .درجة

 .الطعن فيه بطريق التمييز

  )٣٤ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٨/١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٥٩٠/٢٠٠١الطعن (

يجوز للمحكمة األمر بإيداع من يثبت إدمانه المخدرات أحـد المـصحات بـدالً مـن العقوبـة                   -١٠

 . ق مكافحة المخدرات٣٢/٢المادة . المقررة لجريمة حيازة المخدر بقصد التعاطي

ـ . ال يجـوز اسـتئنافه    . الحكم الصادر باإليـداع    - مـؤدي  .  ق مكافحـة المخـدرات     ٣٦ادة  الم

  .مثال. عدم جـواز الطعن فيه بالتمييز: ذلك

 .عدم جواز الطعن بالتمييز. الزمه. نغالق طريق الطعن باالستئنافا -

  )٣٥ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢٩/١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٥٨٠/٢٠٠١الطعن (

ع الـدعوى دون الحكـم االسـتئنافي        اقتصار الحكم االبتدائي وحده على الفصل فـي موضـو          -١١
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الطعـن علـى    . أثـره . المطعون فيه والذي قضى صحيحاً بعـدم قبـول االسـتئناف شـكالً            

  .علة ذلك. غير جائز. الحكم االبتدائي

  )٣٦ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢٤/٩/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٧٠١/٢٠٠١الطعن (

 .علة ذلك وأساسه. قبول الطعن شكالًيؤذن بالقضاء بعدم . عدم تقديم أسباب الطعن -١٢

لمحكمة الجنايات أو محكمة الجنح المـستأنفة الفـصل فـي الـتظلم مـن قـرارات الحفـظ                    -

. غيـر جـائز   . الطعن فيمـا تـصدره المحكمـة مـن قـرارات          . الصادرة من سلطة التحقيق   

 .مثال. أساس ذلك

  )٣٧بع عشر ص القسم الخامس المجلد الرا٢٤/١٢/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١٣٩/٢٠٠٢الطعن (

. جهة قـضائية ال تـدخل فـي الهيكـل التنظيمـي للمحـاكم العاديـة               . مجلس تأديب القضاة   -١٣

  .غير جائز. الطعن بالتمييز في الحكم الصادر منها

 .أساس وعلة ذلك. حظر الطعن عليها بأي طريق. أحكام مجلس تأديب القضاة -

  )٣٨لد الرابع عشر ص القسم الخامس المج٧/١/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٧٧٨/٢٠٠١الطعن (

حيـازة  : أثـره . تفويت النيابة العامة على نفسها حـق اسـتئناف حكـم محكمـة أول درجـة                -١٤

  .علة ذلك. الحكم األخير قوة األمر المقضي وانغالق طريق الطعن فيه بالتمييز أمامها

  )٣٨ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢٨/١/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٥٨٩/٢٠٠١الطعن (

الرجـوع فـي    . أسـاس ذلـك   . ال تقبل الطعن بطريق التماس إعادة النظـر       . حكام الجزائية األ -١٥

هذا الشأن إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية لـسد أي نقـص فـي قـانون اإلجـراءات                  

 أن الرجـوع يـصح لإلعانـة علـى تنفيـذ بعـض القواعـد         :علة ذلـك  . ال يساغ . الجزائية

التـزام الحكـم    . ق طعن ال تعرفـه التـشريعات الجزائيـة        الجزائية وال يتسع إلى إنشاء طري     

  .صحيح. المطعون فيه هذا النظر

  )٣٩ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٤/٣/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٨٢/٢٠٠٢الطعن (

العبرة في جواز الطعن هو بوصف الواقعة كمـا رفعـت بهـا الـدعوى ال بالوصـف الـذي                     -١٦

 .تسبغه المحكمة عليها

. ى الجزائية على الطاعن بوصـف أن الجريمـة جنايـة وقـاع أنثـى بـاإلكراه                إقامة الدعو  -

اعتبار الحكم المطعون فيه الجريمـة المـسندة إليـه جنحـة وقـاع امـرأة بلغـت الحاديـة                    

 .جواز الطعن بالتمييز في الحكم الصادر فيها. والعشرين برضاها

  )٣٩لرابع عشر ص القسم الخامس المجلد ا١١/٣/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٢٣٣/٢٠٠٢الطعن (
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متـى كـان    . يجـوز اسـتئنافها   . األحكام الصادرة في الدعاوى المدنية من المحاكم الجزائيـة         -١٧

 إجـراءات   ٢٠٠المـادة   . مما يجوز اسـتئنافه لـو أنهـا صـادرة مـن المحـاكم المدنيـة               

 .ومحاكمات جزائية

ـ . الطعن في األحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى وال تنتهي بهـا الخـصومة              - . ر جـائز  غي

  . مرافعات١٢٨المادة . إال بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها

عدم فصل محكمـة الجنايـات فـي الـدعوى المدنيـة وتخليهـا عنهـا للمحكمـة المدنيـة                     -

حيـث ينغلـق بـاب      : علـة ذلـك   . حكم ال يجوز استئنافه أو الطعن فيه بـالتمييز        . المختصة

 .مثال.  بطريق التمييزالطعن باالستئناف ال يجوز من باب أولى الطعن

  )٤٠ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١٤/١٠/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٢١/٢٠٠٢الطعن (

حيازتـه قـوة األمـر      . تفويت النيابة العامة على نفـسها حـق اسـتئناف حكـم أول درجـة               -١٨

 .شرط ذلك. المقضي وانغالق طريق الطعن بالتمييز أمامها

 التي يضعها القانون لتحديـد حـق الطعـن فـي األحكـام              العبرة فيما يتعلق بتطبيق الضوابط     -

.  بوصف الواقعة كما رفعت بها الـدعوى البمـا تقـضي بـه المحكمـة               :طبقاً للقواعد العامة  

 .مثال

  )٤٣ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢٠/٩/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٦١/٢٠٠٥الطعن (

واقعة كمـا رفعـت بهـا الـدعوى         العبرة فيها هي بوصف ال    . ضوابط حق الطعن في األحكام     -١٩

 .مثال. ال بما تقضي به المحكمة فيها

  )٤٤ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٣١/١/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٣٠٢/٢٠٠٥الطعن (

عـدم جـواز الطعـن      . األحكام الصادرة في المواد الجزائية قبـل الفـصل فـي الموضـوع             -٢٠

مثـال لوقـف نظـر اسـتئناف النيابـة          . عليها إال إذا ترتب عليها منع السير فـي الـدعوى          

 . الحكم المستأنف جائز النظر فيهةالعامة لحين صيرور

  )٤٤ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٩/٥/٢٠٠٦ جزائي جلسة ١٧٦/٢٠٠٥الطعن (

طرق الطعن في األحكام الجزائيـة ينظمهـا القـانون القـائم وقـت صـدور الحكـم محـل                     -٢١

 .الطعن

إال إذا تـضمنت نـصاً    .  القوانين على ما يقـع مـن تـاريخ نفاذهـا           القاعدة هي سريان أحكام    -

  . صريحاً على جريان أحكامها على بعض أو كل ما وقع قبل تاريخ نفاذها
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 بشأن المطبوعـات والنـشر نـصت علـى جـواز الطعـن              ٣/٢٠٠٦ من القانون    ٢٤المادة   -

لـى جريـان    بالتمييز في أحكام جنح النشر الصادرة من محكمـة االسـتئناف دون الـنص ع              

  . ذلك على األحكام الصادرة قبل نفاذه

الطعن بالتمييز في الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعـة لجنحـة قـذف بطريـق النـشر                   -

 .غير جائز. ٣/٢٠٠٦قبل نفاذ القانون 

  )٤٥ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١٠/١٠/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٣١٨/٢٠٠٦الطعن (

  -: نظر الطعن والفصل فيه-٧

اسـتئناف النيابـة العامـة لهـذا الحكـم          . غير ضار به  . لحكم الغيابي الصادر ببراءة المتهم     ا -١

قـضاء المحكمـة بوقـف نظـر ذلـك          . يوجب على المحكمة االستئنافية نظره والحكـم فيـه        

  .يعيبه. االبتدائياالستئناف حتى ينقضي ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي 

  )٥٧٣ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٦/٩/١٩٩٦ جزائي جلسة ٤/١٩٩٦الطعن (

أن يترتـب   . شـرطه . عدم جواز الطعن في األحكام الصادرة قبل الفـصل فـي الموضـوع             -٢

  .أثره. تخلف ذلك الشرط. على الحكم منع السير في الدعوى

 بنظر الـدعوى وعـدم قبولهـا يترتـب عليـه            ختصاص محكمة الجنايات والئياً   االحكم بعدم    -

  .جواز الطعن فيه بطريق التمييز. أثر ذلك. العادييها أمام جهة القضاء منع السير ف

  )٥٧٥ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٣/١٢/١٩٩٦ جزائي جلسة ١٣٧/١٩٩٦الطعن (

هـي األحكـام الفاصـلة فـي الموضـوع          . ما هيتهـا  .  األحكام الجزائية التي يجوز استئنافها     -٣

  .وتنتهي بها الخصومة أمام المحكمة

 وباختـصاصها  بنظـر الـدعوى       الحكم برفض الدفع بعدم أختصاص المحكمـة والئيـاً         قضاء -

عـدم جـواز    . أثـر ذلـك   . والمضي في نظرها حكم غير فاصـل فـي موضـوع الـدعوى            

مخالفة الحكم المطعـون فيـه هـذا النظـر وقـضاؤه بقبـول االسـتئناف شـكالً                  . استئنافه

  .أساس ذلك. يعيبه. وتعرضه للموضوع

  )٥٧٥ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٣/١٢/١٩٩٦ جزائي جلسة ١٣٧/١٩٩٦الطعن (

  . النظر في شكل الطعن يكون بعد الفصل في جوازه-٤

  )٤٦ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢٨/١/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٥٨٩/٢٠٠١الطعن (
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  -: قاعدة أال يضار الطاعن بطعنه-٨

عـدم طعـن    . رر للجريمـة التـي ديـن بهـا        قل عن الحد األدنى المق    تمعاقبة الطاعن بعقوبة     -١

  .ال تملك محكمة التمييز تصحيح الخطأ. ال يجوز أن يضار الطاعن بطعنه. النيابة

  )٥٦٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٩/٦/١٩٩٣ جزائي جلسة ٧٧/١٩٩٣الطعن (

  .مثال.  عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه-٢

  )٢٦٩ الرابع المجلد الثامن ص القسم١٣/١/١٩٩٧ جزائي جلسة ٣٦٣/١٩٩٥الطعن (

. إقامة طعن بـالتمييز مـن المحكـوم عليـه وحـده           . إغفال محكمة االستئناف القضاء باإلبعاد     -٣

  .أن الطاعن ال يضار بطعنه: علة ذلك. ال محل لتوقيع هذه العقوبة عند تمييز الحكم

  )٢٦٩ القسم الرابع المجلد الثامن ص٣٠/٦/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٢١/١٩٩٦الطعن (

  )٤٨ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢٨/٥/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٢٦١/٢٠٠١الطعن و(

الجـرائم التـي تـستوجب الحكـم        . مناط القـضاء بـه    . التقرير باالمتناع عن النطق بالعقاب     -٤

  .بالحبس

قضاء الحكم باالمتناع عن النطق بالعقـاب عـن جريمـة الخطـف بطريـق الحيلـة بقـصد                    -

اقتـصار  . خطـأ فـي تطبيـق القـانون       .  جـزاء  ١٨٠م.يها باإلعدام هتك العرض المعاقب عل   

يمتنـع معـه علـى محكمـة        . الطعن باالستئناف والتمييز من الطـاعن وحـده دون النيابـة          

  .التمييز تصحيح الحكم حتى ال يضار الطاعن بطعنه

  )٢٧٠ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٢/١٢/١٩٩٨ جزائي جلسة ٣٩/١٩٩٨الطعن (

وجـوب القـضاء بعقوبـة الغرامـة مـع عقوبـة            . ة مواد مخدرة بقصد االتجار     جريمة حياز  -٥

  .الحبس

يعيبـه  . إغفال الحكم القضاء بعقوبة الغرامة المقررة لجريمة حيازة مخـدر بقـصد االتجـار              -

إقامـة الطعـن مـن المحكـوم عليـه دون           . بمخالفة القانون بما يؤذن بتصحيحه وفق القانون      

  .أساس ذلك. از المساس بالحكمعدم جو. أثره. النيابة العامة

  )٢٧٠ القسم الرابع المجلد الثامن ص٣٠/٥/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٣٣٩/١٩٩٩الطعن (

أن : أثـره . طعن المتهم وحده على الحكم دون النيابة التي قُضى بعـدم جـواز نظـر طعنهـا                 -٦

  . مركزهتسوئالمحكمة ال تملك 

  )٤٨ المجلد الرابع عشر ص القسم الخامس١١/٦/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦٨٧/٢٠٠١الطعن (
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  .مثال. ال يضار الطاعن بطعنه -٧

  )٤٩ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١٥/٣/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٢٠/٢٠٠٤الطعن (

يوجـب علـى    .  ق الجـزاء   ٨٣إعمال محكمة االستئناف الرأفة مع الطاعن بمقتضى المـادة           -٨

مـادام هـو الطـاعن      .  مـن الرأفـة    محكمة التمييز إذا ما ميزت هذا الحكم أن تأخذه بقـسط          

 .حتى ال يضار الطاعن بطعنه: علة ذلك. بالتمييز وحده دون النيابة العامة

  )٤٩ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢٠/١٢/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٣١٤/٢٠٠٥الطعن (

إقامـة الطعـن    . إغفال الحكم االبتدائي المؤيـد بـالحكم المطعـون فيـه القـضاء بالغرامـة               -٩

ييز من المحكوم عليه وحده دون النيابـة العامـة التـي لـم تـستأنف الحكـم االبتـدائي                    بالتم

أال : علـة ذلـك   . ال محل لتوقيع هذه العقوبة عند تمييـز الحكـم         . المؤيد بالحكم المطعون فيه   

 بـشأن حـاالت الطعـن       ١٩٧٢ لـسنة    ٤٠ ق   ١٨يضار الطـاعن بطعنـه إعمـاالً للمـادة          

 .مثال. بالتمييز وإجراءاته

  )٤٩ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢/٥/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٣/٢٠٠٥عن الط(

   : سقوط الطعن-٩

 عدم تقديم المحكوم عليه نفسه لتنفيذ العقوبة المقيدة للحريـة المقـضي بهـا عليـه قبـل يـوم               -١

  .أثره. الجلسة المحددة

  )٥٢٨ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٧/٣/١٩٨٩ جزائي جلسة ٣٢٣/١٩٨٨الطعن (

  )٥٧٢ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٩/١/١٩٩٦ جزائي جلسة ١٠٠/١٩٩٥الطعن و(

  )٤٧ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢٠/٤/٢٠٠٤ جزائي جلسة ١٦٨/٢٠٠٣الطعن و(

 عدم تقديم المحكوم عليه نفسه للتنفيذ قبـل الجلـسة التـي حـددت لنظـر الطعـن المرفـوع                     -٢

  .لكأساس ذ. سقوط الطعن. أثره. منه

  )٥٢٩ القسم الثاني المجلد الرابع ص٥/٦/١٩٨٩ جزائي جلسة ١٠٤/١٩٨٩الطعن (

  )٢٦٨ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٧/٢/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٢٧/٢٠٠٠الطعن و(

  )٤٧ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٣/١٠/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٦٣٤/٢٠٠٥الطعن و(

الـد المجنـي عليهـا ووليهـا الـشرعي عـن الحكـم               الحكم االستئنافي الصادر بقبول عفو و      -٣

سقوط حكـم اإلدانـة واعتبـاره كـأن لـم يكـن             . أثره. الصادر بخطفها وبإلغاء حكم اإلدانة    

  .وسقوط الطعن بالتمييز المرفوع عنه

  )٥٢٩ القسم الثاني المجلد الرابع ص٩/٤/١٩٩٠ جزائي جلسة ٢٢٦/١٩٨٩الطعن (
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مـن  . ية شديدة ودخول مسكن بقـصد ارتكـاب جريمـة         جرائم الضرب الذي يحدث آالماً بدن      -٤

 إجــراءات والمحاكمــات ٢٤٠الجــرائم التــي وردت علــى ســبيل الحــصر فــي المــادة 

وجـوب قبـول طلـب العفـو عنهـا وإلغـاء            . يجوز فيها الصلح والعفو الفـردي     . الجزائية

ة لهـا   سقوط الحكم االستئنافي واعتبـاره كـأن لـم يكـن بالنـسب            . أثر ذلك . الحكم االستئنافي 

  .واعتبار الطعن المرفوع عنها ساقطاً

  )٤٧ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢٤/٦/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٥٧٠/٢٠٠٢الطعن (

  

  -: نسبية أثر الطعن-١٠

تعييـب الحكـم لقـضائه بعـدم قبـول        .  وال يتعداه إلى غيـره     هال يفيد من الطعن إال من رفع       -١

  .علة ذلك. خر قضى بقبوله ال يقبلاالستئناف رغم اتصال موضوعه باستئناف آ

  )٢٦٨ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٣/٥/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٤٢٨/١٩٩٩الطعن (

  

  -: التنازل عن الطعن-١١

  .ما يترتب عليه من آثار.  التنازل عن الطعن هو ترك الخصومة-١

  )٢٦٩ القسم الرابع المجلد الثامن ص٧/١٢/١٩٩٩ جزائي جلسة ١٩٨/١٩٩٩الطعن (
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  ثالثاً

  الطعن في األحكام

  .  وصف الحكم-

  -: المعارضة-أ

  . ميعاد المعارضة-١ 

  . إعالن المعارضة-٢

  . نظر المعارضة والفصل فيها-٣

  -: االستئناف-ب

  . األحكام التي يجوز أو ال يجوز استئنافها-١

  .ميعاد االستئناف -٢

  . إجراءات االستئناف وصحيفته-٣

  . نطاق االستئناف-٤

  .الستئناف والفصل فيه نظر ا-٥

  . األثر الناقل لالستئناف-٦

  . أثر استئناف النيابة-٧

  . أثر استئناف المتهم-٨
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  . أثر استئناف المدعي بالحقوق المدنية-٩

  . اعتبار االستئناف كأن لم يكن-١٠

  . استئناف الحكم الصادر في المعارضة-١١

  .كم واحد وجوب الفصل في استئناف النيابة العامة والمتهم بح-١٢

  . تسبيب الحكم االستئنافي-١٣

  .تعديل وصف التهمة في االستئناف -١٤
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  -:وصف الحكم -

الحكـم الـصادر فـي الـدعوى يكـون          . أثـره .  حضور المتهم المرافعة وإبداء دفاعه فيهـا       -١

  .حضورياً ولو لم يحضر المتهم جلسة النطق به

  )٣٩٥ المجلد الرابع ص القسم الثالث٢٠/١٢/١٩٩٣ جزائي جلسة ١٣٠/١٩٩٣الطعن (

قتـصار االسـتئناف عليـه دون الحكـم         ا. هو حكم شـكلي   . الحكم في المعارضة بعدم قبولها     -٢

 للحكـم بـرفض المعارضـة أو         خالفـاً  .عـدم انـدماجهما   . علة ذلك . الغيابي المعارض فيه  

نهمـا ينـدمجان فـي الحكـم الغيـابي المعـارض فيـه وينـصرف                إن لم تكن ف   أاعتبارها ك 

  .ليهماإاالستئناف 

  )٣٩٥ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٠/١٢/١٩٩٣ جزائي جلسة ١٣٠/١٩٩٣الطعن (
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  المعارضة

  

  

  .ميعاد المعارضة: ١

  .إعالن المعارضة: ٢

  .نظر المعارضة والفصل فيها: ٣
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  -: ميعاد المعارضة-١

  . اإلجراء الذي ينفتح به ميعاد الطعن بالمعارضة-١

كم الغيابي الـذي ال تـزال المعارضـة فيـه جـائزة أو الـذي لـم                  استئناف النيابة العامة الح    -

وجـوب وقفـه حتـى ينقـضي ميعـاد المعارضـة            . يفصل بعد في المعارضة المرفوعة عنه     

خطـأ فـي تطبيـق      . مخالفـة ذلـك بالتـصدي لهـذا االسـتئناف         . علة ذلك . أو يفصل فيها  

 .القانون

  )٦٦٨لمجلد الرابع ص القسم الثاني ا١٣/١١/١٩٨٦ جزائي جلسة ١٣٩/١٩٨٦الطعن (

ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبـدأ مـن يـوم صـدوره متـى كـان عـدم                      -٢

  . فيهاإلرادتهدخل ال حضور المعارض راجعاً ألسباب 

  )٥٢٤ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٨/٤/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٣٥/١٩٩٦الطعن (

ـ     . ميعاد المعارضة في الجنايات    -٣ اريخ إعـالن المحكـوم عليـه لشخـصه         أسبوع يبدأ مـن ت

  .ج.أ١٨٨/١المادة . بالحكم أو القبض عليه

  .ج.أ١٩٩المادة . ماهيتها. األحكام الجائز استئنافها -

وجوب وقف نظر استئناف النيابة العامة المرفوع عـن الحكـم الغيـابي االبتـدائي مادامـت                  -

خطـأ فـي تطبيـق      . مخالفـة ذلـك   . المعارضة المرفوعة عن ذلك الحكم لم يفصل فيها بعـد         

  .القانون يوجب تمييزه والقضاء بوقف نظر االستئناف لحين الفصل في المعارضة

  )٦١٨ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٨/١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٥٩٠/٢٠٠١الطعن (

يبـدأ مـن تـاريخ صـدوره لمـدة عـشرين            . ميعاد استئناف الحكم الصادر في المعارضـة       -٤

   .أساس ذلك. يقدم بواسطة مأمور السجن. المحبوساستئناف المتهم . يوماً

  .مؤدى ذلك. من النظام العام. ميعاد االستئناف -

ال يعتبـر عـذراً يحـول بينـه وبـين التقريـر             . مجرد تقييد حرية المتهم وتواجده بالـسجن       -

باالستئناف في الميعاد القانوني، ما دام نظام السجون يمكنـه مـن هـذا ولـم يتـوافر الـدليل           

  .مثال. النعي بذلك ال محل له. ذلك مانع داخل السجن حال بينه وعلى وجود

  )٦١٩ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٤/٤/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٢٠٤/٢٠٠٥الطعن (

بدؤه مـن يـوم صـدوره متـى كـان عـدم             . ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة       -٥

إلرادتـه  دخـل   ال   ألسـباب    حضور المعارض الجلسة التي حددت لنظر معارضـته راجعـاً         
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  .فيها

. جواز التمسك به في أيـة حالـة كانـت عليهـا الـدعوى             . من النظام العام  . ميعاد االستئناف  -

اسـتناده إلـى وقـائع أثبتهـا الحكـم وأن ال            . شرطه. إثارة أي دفع بشأنه أمام محكمة التمييز      

  .مثال. تقتضي تحقيقاً موضوعياً

  )٦٢٢ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢٩/٦/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٤٣٧/٢٠٠٣الطعن (

عشرون يوماً من تاريخ صيرورة الحكم غيـر قابـل للمعارضـة إذا كـان               . ميعاد االستئناف  -٦

  .غيابياً

  . أسبوع من تاريخ إعالن الحكم الصادر غيابياً. ميعاد المعارضة -

ي حالـة كانـت     جواز التمـسك بـه فـي أ       . مؤدى ذلك . تعلقه بالنظام العام  . ميعاد االستئناف  -

اسـتناده إلـى    . شـرطه . إثارة الدفع بشأنه ألول مرة أمـام محكمـة التمييـز          . عليها الدعوى 

  .وقائع أثبتها الحكم وأال يقتضى تحقيقاً موضوعياً

  )٦٢٢ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢٧/٧/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٨٤/٢٠٠٣الطعن (

  

  :إعالن المعارضة -٢

إعالنـه فـي    .  محـل إقامتـه    فـي جلسة المعارضـة لشخـصه أو       وجوب إعالن المعارض ب    -١

. بطالن الحكم الصادر باعتبـار معارضـته كـأن لـم تكـن            : مقتضاه. مواجهة النيابة العامة  

ثبـوت عـدم علـم    .  بـه بدء ميعاد استئناف هذا الحكم من تاريخ علم المحكوم عليـه رسـمياً        

كمـة االسـتئنافية االسـتئناف شـكالً        قبول المح : مقتضاه. المحكوم به قبل التقرير باالستئناف    

  . وإلغاء الحكم الصادر في المعارضة وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة

  )٤٣٩ سنوات ص ٧ مج ٤/١١/١٩٧٤ جلسة جزائي ١٠/١٩٧٤الطعن (

إذا لـم يكـن مـوطن المكلـف         . متـى يـصح   .  إعالن المتهم في مواجهـة النيابـة العامـة         -٢

  .مثال. بالحضور معلوماً

 .مفاده. ضة المتهم في الحكم الغيابيقبول معار -

  )٧٥٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص٤/١٢/١٩٩٥ جزائي جلسة ١٠٣/١٩٩٥الطعن (
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  -: نظر المعارضة والفصل فيها-٣

يوجـب  . خطـأ فـي القـانون     . مخالفة الحكـم ذلـك    . ال يجوز إضرار المعارض بمعارضته     -١

  . مثال. تمييزه جزئياً وتصحيحه

  )٤٣٩ سنوات ص ٧ مج ٢١/٢/١٩٧٧ جلسة جزائي ١٣٣/١٩٧٦الطعن (

أن يكـون المعـارض     . شـرط صـحته   .  الحكم في المعارضة بدون سماع دفـاع المعـارض         -٢

قـضاء المحكمـة االسـتئنافية      . أعلن صحيحاً بالجلسة المحددة لنظرها وتخلـف بغيـر عـذر          

حكمـة  وجـوب اإلعـادة لم    . بإلغاء حكم أول درجة باعتبار درجة المعارضة كـأن لـم تكـن            

  . أساس ذلك. أول درجة

  )٤٠٣ القسم األول المجلد الثالث ص٢٠/٦/١٩٨٣  جزائي جلسة٨٩/١٩٨٣الطعن (

اقتـصار االسـتئناف عليـه دون الحكـم         . هو حكم شـكلي   . الحكم في المعارضة بعدم قبولها     -٣

خالفـاً للحكـم بـرفض المعارضـة أو         . عـدم انـدماجهما   . علة ذلك . الغيابي المعارض فيه  

 كأن لم تكن فإنهمـا ينـدمجان فـي الحكـم الغيـابي المعـارض فيـه وينـصرف                    اعتبارها

  .االستئناف إليهما

  )٧٥٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٠/١٢/١٩٩٣  جزائي جلسة١٣٠/١٩٩٣الطعن (

النعي الوارد على الحكم االبتدائي الذي إقتصر وحده على الفـصل فـي موضـوع الـدعوى                  -٤

  .غير جائز. ي والذي قضى لعدم قبول المعارضة سليماًدون الحكم االستئنافي الشكل

  )٧٥٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٠/١٢/١٩٩٣  جزائي جلسة١٣٠/١٩٩٣الطعن (

 عــدم اســتئناف الحكــم الحــضوري والمعارضــة فيــه واســتئناف الحكــم الــصادر فــي -٥

  .صحيح. القضاء بعدم قبول المعارضة في الحكم الحضوري. المعارضة

  )٧٥٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٠/١٢/١٩٩٣  جزائي جلسة١٣٠/١٩٩٣الطعن (

 استئناف الحكم الـصادر فـي المعارضـة بعـدم جوازهـا أو بعـدم قبولهـا يقتـصر فـي                      -٦

موضوعه على هذا الحكم دون أن ينصرف أثر االسـتئناف إلـى الحكـم الغيـابي االبتـدائي                  

  .الفاصل في الموضوع

  )٧٥٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٧/١١/١٩٩٥  جزائي جلسة٢٠٥/١٩٩٠الطعن (

  )٦١٩ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١١/٦/٢٠٠٢  جزائي جلسة٦١٦/١٩٩٥الطعن و(
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  .من المتهم النتفاء مصلحته:  ال تجوز المعارضة في الحكم الغيابي الصادر بالبراءة-٧

اءة دون انتظـار إنقـضاء      نظر استئناف النيابة العامة عـن الحكـم الغيـابي الـصادر بـالبر              -

  .صحيح. ميعاد المعارضة

  )٧٥٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص٤/١٢/١٩٩٥  جزائي جلسة٢٥٦/١٩٩٥الطعن (

نظر المحكمة االستئنافية لالسـتئناف المرفـوع مـن النيابـة العامـة عـن الحكـم الغيـابي                    -٨

ـ                 اد الطعـن   الصادر من محكمة أول درجة رغم جواز المعارضـة فيـه وعـدم انقـضاء ميع

  .أساس ذلك. غير جائز. بها

تصدى الحكم المطعون فيه للفـصل فـي هـذا االسـتئناف رغـم خلـو األوراق ممـا يفيـد                     -

  .خطأ في تطبيق القانون. القبض علي المتهم أو إعالنه بهذا الحكم لشخصه

  .أساس ذلك. سلطة محكمة التمييز في تمييز الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم -

  )٧٥٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٤/٦/١٩٩٦  جزائي جلسة٢٩٥/١٩٩٥الطعن (

  .استئنافها. للنيابة العامة وسائر الخصوم. حكام الغيابيةاأل -٩

 المعارضـة فيـه سـواء       فـي شموله للحكـم الـصادر      . الغيابياستئناف النيابة العامة للحكم      -

 .مؤداه وأثره. بيالغياتعديل الحكم . بتأييده أو باعتبار المعارضة كأن لم تكن

  )٥٢٦ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢/١٠/٢٠٠١ جزائي جلسة ٧٠/٢٠٠١الطعن (

مناط حجيـة األحكـام ومـا يترتـب علـى           . وحدة الخصوم والموضوع والسبب في دعويين      -١٠

  .ذلك من قضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة فيها

ـ          - سابقة الفـصل فيهـا علـى الـرغم         قضاء المحكمة االستئنافية بعدم جواز نظر المعارضـة ل

  .مثال.  خطأ في القانون يعيبه ويوجب تمييزه.من اختالف الخصوم

  )٦٢٠ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٧/١٠/٢٠٠٣  جزائي جلسة٣٧٢/٢٠٠٢الطعن (

عـدم حرمانـه مـن إبـداء دفاعـه          : أثره. قبول معارضة الطاعن في الحكم الغيابي االبتدائي       -١١

  .غير منتج. النعي في هذا الخصوص. حق لهوعدم المساس ب

  )٦٢٠ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٦/١/٢٠٠٤  جزائي جلسة٢٣٧/٢٠٠٢الطعن (

نظـر القاضـي    . وجوب أن تنظر المعارضة أمام المحكمة التـي أصـدرت الحكـم الغيـابي              -١٢

غيـر  . النعـي عليـه فـي هـذا الـشأن         . جـائز . الذي أصدر الحكم الغيابي للمعارضة فيه     

  .سديد

  )٦٢٠ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٦/١/٢٠٠٤  جزائي جلسة٢٣٧/٢٠٠٢الطعن (
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. نظر محكمة أول درجة معارضـة الطـاعن فـي الحكـم الغيـابي الـصادر منهـا ضـده                    -١٣

علـة  . ال سـند لـه    . النعي بعدم صالحية الهيئـة التـي أصـدرت الحكـم          . مصدره القانون 

  .وأساس ذلك

  )٦٢١ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢٧/١/٢٠٠٤ ائي جلسة جز٤٤٥/٢٠٠٣الطعن (

وجوب وقف نظر اسـتئناف النيابـة العامـة المرفـوع عـن الحكـم الغيـابي مـا دامـت                      -١٤

خطـأ فـي تطبيـق      . مخالفـة ذلـك   . المعارضة المرفوعة عن ذلك الحكم لم يفصل فيها بعد        

  .الفصل في المعارضةالقانون يوجب تمييزه والقضاء بوقف نظر االستئناف لحين 

  )٦٢١ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١٣/٤/٢٠٠٤  جزائي جلسة٤٤٩/٢٠٠٢الطعن (

 ق إجـراءات    ١٨٧م  . غيـر جـائز   . معارضة غير المحكـوم عليـه فـي الحكـم الغيـابي            -١٥

  .ومحاكمات جزائية

مـتهم  انتفـاء مـصلحة ال  . الحكم الصادر من محكمة الجنايات غيابياً في شـق منـه بـالبراءة          -

وجـوب الفـصل فـي اسـتئنافها دون         . استئناف النيابة العامة هذا الـشق     . في المعارضة فيه  

  .غير صحيح. النعي على ذلك. انتظار انقضاء ميعاد المعارضة

  )٦٢٢ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٨/٢/٢٠٠٥  جزائي جلسة٢٨٤/٢٠٠٤الطعن (

  

  -:اعتبار المعارضة كأن لم تكن -٤

تخلـف المعـارض عـن الجلـسة األولـى          . مناطـه . عتبار المعارضة كأن لم تكن    القضاء با  -١

  .المحددة لنظر معارضته بعد إعالنه ودون عذر

. أثـره . كأن لم تكن رغم عدم إعـالن المـتهم بجلـسة المعارضـة             الحكم باعتبار المعارضة   -

حكمـة  وجوب قضاء المحكمة االستئنافية عند نظر االسـتئناف ببطالنـه وبإعـادة القـضية لم        

يعيـب حكمهـا    . قضاؤها بتأييـد الحكـم المـستأنف رغـم بطالنـه          . أول درجة للفصل فيها   

  .ويوجب تمييزه

  )٥٢٤ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٨/٥/١٩٩٨ جزائي جلسة ٢٥٤/١٩٩٧الطعن (

  .مناط القضاء به. الستئناف كأن لم يكنا اعتبار -٢

. أثـره . لغيـابي المعـارض فيـه     اندماجـه فـي الحكـم ا      . اعتبار المعارضة كأن لـم تكـن       -

  .انصراف االستئناف إلى الحكمين معاً
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إقامتـه  . معارضة الطاعن في الحكم الغيابي باإلدانـة والقـضاء باعتبارهـا كـأن لـم يكـن                 -

تـصدي  . انصرافه إلى الحكـم المعـارض فيـه الـذي انـدمج فيـه             . استئنافاً عن هذا الحكم   

عنـد حـد نظـر الحكـم الـصادر فـي            المحكمة االستئنافية لنظـر االسـتئناف ووقوفهـا         

المعارضة باعتبارها كأن لم تكـن دون نظـر موضـوع الحكـم الغيـابي االبتـدائي رغـم                   

  .اندماجه المشار إليه فإن حكمها يكون معيباً ويوجب تمييزه

  )٥٢٥ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٦/١٠/١٩٩٩ جزائي جلسة ٩٩/١٩٩٩الطعن (

 على عدم حـضور المـتهم رغـم إعالنـه مـع خلـو               أسيساًت اعتبار المعارضة كأن لم تكن       -٣

ورقة اإلعالن من تحديد صفة الشخص الموقع عليها باالسـتالم ومـا إذا كـان أحـد أقـارب                   

بطالن الحكم لقيـام المحاكمـة علـى إجـراءات معيبـة            . أثره. المتهم المقيمين معه من عدمه    

  .حرمت المعارض من حقه في الدفاع

  )٥٢٥ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٧/٢/٢٠٠١ لسةجزائي ج ٢٧٨/٢٠٠٠الطعن (
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  االستئناف -ب
  

  . األحكام التي يجوز أو ال يجوز استئنافها-١

  . ميعاد االستئناف-٢

  . إجراءات االستئناف وصحيفته-٣

  . نطاق االستئناف-٤

  . نظر االستئناف والفصل فيه-٥

  . األثر الناقل لالستئناف-٦

  . أثر استئناف النيابة-٧

  . أثر استئناف المتهم-٨

  . أثر استئناف المدعي بالحقوق المدنية-٩

  . اعتبار االستئناف كأن لم يكن-١٠

  . استئناف الحكم الصادر في المعارضة-١١

  . وجوب الفصل في استئناف النيابة العامة والمتهم بحكم واحد-١٢

  . تسبيب الحكم االستئنافي-١٣

  . تعديل وصف التهمة في االستئناف-١٤
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  -: التي يجوز أو ال يجوز استئنافها األحكام-١

عدم جواز نظر المحكمة االستئنافية االستئناف المرفوع من المـتهم المحكـوم عليـه غيابيـاً                 -١

  .شرط وأثر ذلك. ما دامت المعارضة فيه جائزة. من أول درجة

  )٣١٠ سنوات ص ٧ مج ٥/٤/١٩٧٦ جلسة جزائي ١٨٤/١٩٧٥الطعن (

اسـتئناف النيابـة العامـة للحكـم الغيـابي          . نفتح به ميعاد الطعن بالمعارضة     اإلجراء الذي ي   -٢

الذي ال تزال المعارضة فيه جائزة أو الـذي لـم يفـصل بعـد فـي المعارضـة المرفوعـة                     

مخالفـة هـذا    . علـة ذلـك   . وجوب وقفه حتى انقضاء ميعاد المعارضة أو الفصل فيهـا         . عنه

  . بيق القانونخطأ في تط. النظر والتصدي لهذا االستئناف

  )٣١٠ سنوات ص ٧ مج ١٠/١/١٩٧٧ جلسة جزائي ١٣٦/١٩٧٦الطعن (

هـي االحكـام الفاصـلة فـي الموضـوع          : ما هيتهـا  . حكام الجزائية التي يجوز استئنافها     األ -٣

  .وتنتهي بها الخصومة أمام المحكمة

قضاء الحكم برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمـة والئيـاً بنظـر الـدعوى وباختـصاصها                 -

عـدم جـواز    . أثـر ذلـك   . حكم غير فاصل فـي موضـوع الـدعوى        . والمضي في نظرها  

 شـكالً مخالفة الحكم المطعـون فيـه هـذا النظـر وقـضاؤه بقبـول االسـتئناف                 . استئنافه

  .أساس ذلك. يعيبه. وتعرضه للموضوع

  )١٠٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٣/١٢/١٩٩٦  جزائي جلسة١٣٧/١٩٩٦الطعن (

قـضاء غيـر    .  الجنايات عن الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمـة المختـصة          تخلي محكمة  -٤

عـدم جـواز اسـتئناف هـذا        . أثـره . منٍه للخصومة وال ينبني عليه منع السير في الـدعوى         

  . صحيح. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول استئنافه. الحكم

ـ                 - . ال يجـوز  . البراءةالنعي من المدعي المدني على الحكـم فـي شـقه الجزائـي الـصادر ب

  . ١٩٧٢ لسنة ٤٠ ق٨م. أساس ذلك

  )٢٢٠ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٣/٣/١٩٩٨ جزائي جلسة ٢١٠/١٩٩٧الطعن (

. أثـره .  صدور العفو عن العقوبة من سمو أمير البالد قبل صـدور الحكـم فـي االسـتئناف                 -٥

  . علة ذلك. القضاء بعدم جواز نظره

  )٢٢٠ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٧/٢/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٥/٢٠٠٠الطعن (
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وجوب وقف نظر استئناف النيابة العامة المرفوع عـن الحكـم الغيـابي االبتـدائي مادامـت                  -٦

خطـأ فـي تطبيـق      . مخالفـة ذلـك   . المعارضة المرفوعة عن ذلك الحكم لم يفصل فيها بعـد         

 . في المعارضةالقانون يوجب تمييزه والقضاء بوقف نظر االستئناف لحين الفصل 

  )٣٦٣ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٨/١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٥٩٠/٢٠٠١الطعن (

مـؤدي  .  ق مكافحـة المخـدرات     ٣٦المـادة   . ال يجـوز اسـتئنافه    . الحكم الصادر باإليـداع    -٧

 .مثال. عدم جـواز الطعن فيه بالتمييز: ذلك

 .ن بالتمييزعدم جواز الطع. الزمه. نغالق طريق الطعن باالستئنافا -

  )٣٦٤ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٢٩/١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٥٨٠/٢٠٠١الطعن (

مناط عدم جواز طعن النيابة العامـة باالسـتئناف أو التمييـز فـي الحكـم الـصادر بتـدبير                    -٨

رهن بصدور الحكم به موافقاً ألحكام القانون بثبـوت حالـة اإلدمـان علـى تعـاطي                 . اإليداع

مخالفـة  .  وجوب استظهار الحكم له لدى المحكـوم عليـه وإقامـة الـدليل عليـه               .المخدرات

 .خروج الحكم من نطاق المنع وجواز الطعن فيه باالستئناف أو التمييز: ذلك

  )٣٦٦ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٢٠/١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٠٤/٢٠٠٢الطعن (

بتدائيـة بـالبراءة أو اإلدانـة مـن محكمـة           هي الصادرة بـصفة ا    . األحكام الجائز استئنافها   -٩

 .الجنح أو الجنايات

قصره على األحكام الصادرة من محكمـة االسـتئناف فـي مـواد الجنايـات               . الطعن بالتمييز  -

وما ارتبط بها من الجنح التي تفصل فـي موضـوع الـدعوى الجزائيـة أو الـصادرة قبـل                    

  .أثر وأساس ذلك. الفصل في الموضوع

  )٣٦٧ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٦/٦/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٧٣٣/٢٠٠٥الطعن (

  

  -: ميعاد االستئناف-٢

بـدؤه مـن وقـت      . الميعاد المقرر الستئناف الحكم االبتدائي باعتبار المعارضة كأن لم تكـن           -١

علم المحكوم عليه بالجلسة التـي صـدر الحكـم فيهـا وتخلفـه عـن                : شرط ذلك . الطعن به 

  . ولالحضور بسبب غير مقب

ثبوت عدم علم الطاعن بميعاد الجلسة الـصادر فيهـا الحكـم فـي المعارضـة فـي غيبتـه                     -

ينفتح معه ميعـاد االسـتئناف حتـى إعالنـه          . ووجود مانع قهري من حضوره أمام المحكمة      



  جزائيةإجراءات ومحاكمات

- ٥١٩ -  

  . علة ذلك. بالحكم على وجه رسمي

  )٣٠٤ سنوات ص ٧ مج ٤/١١/١٩٧٤ جلسة جزائي ١٠/١٩٧٤الطعن (

ولئن كان من النظام العام إال أنـه إذا قامـت قـوة قـاهرة أو عـذر فإنـه                    . ف ميعاد االستئنا  -٢

  . مثال. يمتد إلى حين زوال ذلك العذر

  )٦٤ القسم األول المجلد الثالث ص٩/٩/١٩٩٠  جزائي جلسة١١٧/١٩٩٠الطعن (

المـرض يعتبـر عـذر      . واجب إال إذا وجد عـذر مـانع       .  رفع االستئناف في ميعاده القانوني     -٣

  .مانع

  )٦٥ القسم األول المجلد الثالث ص٢٦/١/١٩٨١  جزائي جلسة٣٢٣/١٩٨٠الطعن (

علـى المحكمـة القـضاء مـن        . رفع الطعـن بعـد الميعـاد      .  مواعيد الطعن من النظام العام     -٤

تلقاء نفسها بعدم قبوله ما لم يكن هناك قوة قاهرة أو عـذر منـع الطـاعن مـن رفعـه فـي                       

  .الميعاد

 . غير جائزة. إثارته أمام التمييز. البتدائي وحدهالنعي الوارد على الحكم ا -

  )١١٣ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢/٣/١٩٨٧  جزائي جلسة٥/١٩٨٧الطعن (

  . مفاد ذلك. تعلقه بالنظام العام. ميعاد الطعن باالستئناف -٥

خلو الحكم ومحضر الجلسة من أي دفاع للطـاعن يبـرر تـأخره فـي التقريـر باالسـتئناف                    -

إثارتـه أن إدارة الـسجن حالـت بينـه وبـين            .  كان محبوساً وهو ما ال يعد عذراً       خالف أنه 

التقرير باالستئناف في الميعاد ممـا يقتـضي تحقيقـاً موضـوعياً وال يـسوغ إثارتـه ألول                  

  . مرة أمام محكمة التمييز

  )٢٢٠ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٧/٤/١٩٩٩  جزائي جلسة٤١٦/١٩٩٨الطعن (

  . أثر ذلك. تعلقه بالنظام العام. ستئناف ميعاد اال-٦

إثارته أنه أقام اسـتئنافاً فـي الميعـاد دون أن يـسبق             . تجاوز المحكوم عليه ميعاد االستئناف     -

التمـسك بـه أمـام محكمـة        . له إثارة أي دفاع في هذا الخصوص أمام المحكمة االسـتئنافية          

  . غير جائز. التمييز ألول مرة

  )٢٢١ القسم الرابع المجلد السابع ص٤/٥/١٩٩٩ ة جزائي جلس٤١٠/١٩٩٨الطعن (

  . ميعاد استئنافه. الحكم الصادر في المعارضة -٧

. تقرير الطاعنين باالستئناف من سجنهما في الحكم الصادر فـي معارضـتهما بعـد الميعـاد                -
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اعتداد الحكم بهذين التقريرين في حـساب الميعـاد دون أن يـتفطن إلـى تقريـر محاميهـا                   

ه إلـى الخطـأ فـي تطبيـق         لسمخالفة للثابت باألوراق أس   . يعادت الحكم في الم   بالطعن في ذا  

  . القانون مما يعيبه ويوجب تمييزه

  )٢٢١ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٨/٦/١٩٩٩  جزائي جلسة٣٤٣/١٩٩٨الطعن (

تقييـد حريـة المـتهم بتواجـده        . ميعاد استئنافه يبدأ من تـاريخ صـدوره       .  الحكم الحضوري  -٨

لـه أن يقـدم     . علـة ذلـك   . ال يعتبر عذراً يحول بينه وبـين التقريـر باالسـتئناف          . نبالسج

.  مـن قـانون اإلجـراءات والمحاكمـات الجزائيـة          ٢٠٢م. استئنافه بواسطة مأمور الـسجن    

أن . شـرط ذلـك   . لمحكمـة الموضـوع   . تقدير عذر عدم تقديم تقرير االستئناف في الميعـاد        

  . مثال. تقيمه على أسباب سائغة

. جواز التمسك به في أيـة حالـة كانـت عليهـا الـدعوى             . من النظام العام  . اد االستئناف ميع -

أن يكـون مـستنداً إلـى وقـائع         . شرطه. إثارة أي دفاع بشأنه ألول مرة أمام محكمة التمييز        

  . أثبتها الحكم وأن ال تقتضي تحقيقاً موضوعياً

اعتبـار الحكـم    . ثـره أ. اتخاذ قرار حجز الدعوى للحكـم فـي حـضرة المـتهم ومحاميـه              -

  . على المتهم تتبع صدور الحكم. علة ذلك. حضورياً بالنسبة له

  )٢٢٢ القسم الرابع المجلد السابع ص١٢/١٢/٢٠٠٠  جزائي جلسة١٧٨/٢٠٠٠الطعن (

بدايته مـن تـاريخ الحكـم الحـضوري أو الحكـم الـصادر فـي                . األصل.  ميعاد االستئناف  -٩

بالجلسة التي صـدر فيهـا الحكـم وأن يكـون سـبب             علم المحكوم عليه    . شرطه. المعارضة

  . عدم حضوره غير مقبول

عـدم صـحة    . أثـره . عدم علم المحكوم عليه بالجلسة التي صدر فيهـا الحكـم فـي غيبتـه               -

افتراض العلم بالحكم في حقه ويظل باب االستئناف مفتوحـاً أمامـه حتـى إعالنـه بـالحكم                  

  .  آخريرسمالصادر في المعارضة أو علمه به بأي طريق 

  )٢٢٢ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٧/٢/٢٠٠١  جزائي جلسة٢٧٨/٢٠٠٠الطعن (

 . إ ج٢٠١م . ميعاد االستئناف عشرون يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري -١٠

  . إ ج٢٠٢م . يقدم استئنافه بواسطة مأمور السجن. المتهم المحبوس -

امتـداده إلـى    : أثـره . السـتئناف فـي الميعـاد     القوة القاهرة أو العذر المانع من التقريـر با         -

  .الوقت الذي يزول فيه هذا المانع

تمسك الطاعن أمام المحكمـة االسـتئنافية بـأن مـأمور الـسجن لـم يمكنـه مـن التقريـر                      -
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 .يعيبه بالقصور. إغفال الحكم بحثه. دفاع جوهري. باالستئناف في الميعاد

  )٣٦٧لخامس المجلد الثاني عشر ص القسم ا١٤/٥/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٥٩٨/٢٠٠١الطعن (

ال يعتبر عذراً مانعـاً مـن التقريـر باالسـتئناف           . مجرد تقييد حرية الطاعن ووجوده بالسجن      -١١

 .علة ذلك. في الميعاد

إدارة السجن ال تلتزم بتقديم نموذج عريـضة االسـتئناف إلـى المحكـوم عليـه مـن تلقـاء                     -

 .نفسها ما لم يفصح عن رغبته في الطعن

 .كمة أال تصدق دفاع المتهم غير المؤيد بدليلحق المح -

يدحـضه  . تمسك الطاعن بعذر المرض الذي منعه مـن التقريـر باالسـتئناف فـي الميعـاد                -

 .قيامه بالتقرير باالستئناف الماثل خالل مدة المرض المزعوم

  )٣٦٧ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص١٤/٥/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٥٩٨/٢٠٠١الطعن (

عريـضة  . يبـدأ مـن تـاريخ النطـق بـه         .  استئناف الحكم الصادر فـي المعارضـة       ميعاد -١٢

استئنافه تقدم إلى إدارة كتاب المحكمة التـي أصـدرته وتعتبـر حجـة بمـا ورد فيهـا مـن                     

 .مثال.  من قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية٢٠٢، ٢٠١المادتان . بيانات

  )٣٦٨الخامس المجلد الثاني عشر ص القسم ١١/٦/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦١٦/٢٠٠١الطعن (

يبـدأ مـن تـاريخ صـدوره لمـدة عـشرين            . ميعاد استئناف الحكم الصادر في المعارضـة       -١٣

 .أساس ذلك. يقدم بواسطة مأمور السجن. استئناف المتهم المحبوس. يوماً

  .مؤدى ذلك. من النظام العام. ميعاد االستئناف -

 يعتبـر عـذراً يحـول بينـه وبـين التقريـر             ال. مجرد تقييد حرية المتهم وتواجده بالـسجن       -

باالستئناف في الميعاد القانوني ما دام نظام السجون يمكنـه مـن هـذا ولـم يتـوافر الـدليل                    

 .مثال. النعي بذلك ال محل له. على وجود مانع داخل السجن حال بينه وذلك

  )٣٦٨ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٤/٤/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٢٠٤/٢٠٠٥الطعن (

  ) الجزء األول٣٦ مجلة القضاء والقانون السنة ٥/٢/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٣٦٤/٢٠٠٧الطعن و(

. جواز التمسك بـه فـي أي حالـة كانـت عليهـا الـدعوى              . ميعاد االستئناف من النظام العام     -١٤

أن يكـون مـستنداً إلـى وقـائع أثبتهـا           : شـرطه . إثارة أي دفع بشأنه ألول مرة أمام التمييز       

 .دوناته وال تقتضي تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه وظيفة محكمة التمييزالحكم في م

خلو األوراق من أي دفع للطاعن تبريـراً لتجـاوزه الموعـد المحـدد للتقريـر باالسـتئناف                   -
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ال يقدح مـن ذلـك نعيـه بخطـأ الموظـف فـي              . غير سديد . إثارة ذلك أمام التمييز   . الثاني

عريـضة االسـتئناف    : علـة ذلـك   . سـتئناف األول  إثبات الحكم محل الطعن عند التقرير باال      

حجة بما دون فيها من بيانات، وتقريـر االسـتئناف هـو المنـاط فـي تعـرف حـدود مـا                      

استؤنف بالفعل من أجزاء الحكـم، وأن المحكمـة االسـتئنافية ال تتـصل بغيـر الموضـوع                  

 .الذي طرح عليها بموجب تقرير االستئناف

  )٣٦٨ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٨/٢/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٢٨٤/٢٠٠٤الطعن (

موضـوعي مـا دام     .  تقدير عذر المرض الذي يحول دون التقرير باالسـتئناف فـي الميعـاد             -١٥

  .سائغاً

تأخر المحامي عن التقرير باالستئناف في الحكم الصادر ضـد المـتهم لـيس مـن الظـروف                   -

القـانون ال   .  ال المحـامي عنـه     التقرير باالستئناف شأن المحكـوم عليـه      : علة ذلك . القهرية

 .مثال. يوجب على المتهم توكيل محام في استئناف الحكم الصادر عليه

  ) الجزء الثالث٣٦ مجلة القضاء والقانون السنة ١٦/٩/٢٠٠٨ جزائي جلسة ١٧٥/٢٠٠٨الطعن (

تقييـد حريـة المـتهم بتواجـده        . بدء ميعاد استئنافه من تـاريخ صـدوره       .  الحكم الحضوري  -١٦

لـه أن يقـدم     : علـة ذلـك   . ال يعتبر عذراً يحول بينه وبـين التقريـر باالسـتئناف          . جنبالس

  . من قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية٢٠٢م . استئنافه بوساطة مأمور السجن

نعي الطاعن أنـه كـان يتعـين علـى مـأمور الـسجن أن يفهمـه بـاإلجراءات القـضائية                      -

ال يعـد عـذراً قانونيـاً حـال بينـه           . في الميعـاد  وتوجيهه إلى استئناف الحكم الصادر ضده       

 .وبين التقرير باالستئناف في الميعاد

  ) الجزء الثاني٣٧ مجلة القضاء والقانون السنة ٩/٦/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٧٢٨/٢٠٠٨الطعن (

هـذا  .  كـان حـضورياً    إذا من تـاريخ النطـق بـالحكم         بدؤه.  عشرون يوماً  ستئنافميعاد اال  -١٧

إثـارة أي   . جواز التمسك به في أية حالـة كانـت عليهـا الـدعوى            . م العام من النظا الميعاد  

أن يكون مـستنداً إلـى وقـائع أثبتهـا الحكـم فـي              : شرطه.فع بشأنه ألول مرة أمام التمييز     د

 .وال يقتضي تحقيقاً موضوعياً. مدوناته

د  المقدمة من الخـصم المـستأنف بعـد فـوات الميعـا            ستئنافقبول إدارة الكتاب عريضة اال     -

 سـتئناف القانوني أو التأشير من المكتب الفني للمحكمـة بتمكـين الخـصم مـن التقريـر باال                

 بـات مقبـوالً شـكالً أو أن علـى المحكمـة             ستئناف اال بحكم اللزوم أن  ال يعني   . بعد الميعاد 

 .االعتداد بعذر المستأنف في تجاوز الميعاد القانوني
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 ألوضـاعه الـشكلية     سـتئناف سـتيفاء اال  ية هي صاحبة القول فـي مـدى ا        ستئنافالمحكمة اال  -

 .من عدمه

  ) الجزء الثالث٣٩ مجلة القضاء والقانون السنة ٢٥/٩/٢٠١١  جزائي جلسة٦١١/٢٠١٠الطعن (

ميعاد االستئناف عشرون يوماً مـن تـاريخ النطـق بـالحكم الحـضوري أو الـصادر فـي                    -١٨

ـ               .  أ ٢٠١م  . معارضة ستأنف حـال دون    ج ما لم يكن هناك قـوة قـاهرة أو عـذر لـدى الم

  . رفعه في الميعاد

ال يعد عذراً يحـول بينـه وبـين رفـع االسـتئناف فـي               . تقييد حرية المتهم بتواجده بالسجن     -

  . ما لم يتوافر الدليل على ما يمنع دون ذلك. مادام نظام السجن يمكنه من هذا. الميعاد

مـتهم  إدارة السجن يقتصر دورهـا علـى إيـصال عريـضة االسـتئناف المرفـوع مـن ال                  -

المحبوس إلى الجهة المختصة وهـي غيـر مكلفـة برفـع االسـتئناف نيابـة عـن المـتهم                    

  . المحبوس في حالة سكوته عن إبداء تلك الرغبة

خلو األوراق مما يفيد أن إدارة السجن الذي كان الطاعن نزيالً بـه قـد حالـت بينـه وبـين                      -

  . االستئناف في الميعادعدم قبول عذره في الطعن ب. أثره. رفع االستئناف في الميعاد

  )١٣/٢/٢٠١٢ جزائي جلسة ٣١٠/٢٠١٠الطعن (                    

  .أثر ذلك. تعلقه بالنظام العام.  ميعاد االستئناف من مواعيد الطعن في األحكام-١٩

ج مـن   . أ ٢٠١م. ميعاد االستئناف عشرون يوماً مـن تـاريخ النطـق بـالحكم الحـضوري              -

مـا لـم    .  بعدم قبول االستئناف شكالً إذا تم رفعـه بعـد الميعـاد            المحكمة تقضي . النظام العام 

  . شرط ذلك. تقدير ذلك موضوعي. يكن هناك قوة قاهرة أو عذر لدى المستأنف

: علـة ذلـك   . لـيس مـن قبيـل الظـروف القـاهرة         . تأخر المحامي عن التقرير باالستئناف     -

  . الحكم الصادر ضدهالقانون لم يوجب على المتهم أن يوكل عنه محامياً في استئناف

  )٣/٦/٢٠١٢ جزائي جلسة ٧١١/٢٠١١الطعن (                 

  -:ته إجراءات االستئناف وصحيف-٣

بيانـات  . غيـر جـائز   . رفعـه بـأي وسـيلة أخـرى       . واجـب .  رفع االستئناف بعريـضة    -١

أسـباب االسـتئناف بيـان غيـر        . بعضها جـوهري وبعـضها غيـر جـوهري        . العريضة

  .جوهري

  )٦٦ القسم األول المجلد الثالث ص٢/٢/١٩٨١  جزائي جلسة٣١٤/١٩٨٠الطعن (
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 الفصل في االستئناف في غيبة المتهم دون إعالنـه بالحـضور للجلـسة المحـددة لمحاكمتـه                  -٢

  . بطالن إجراءات المحاكمة. أثره

  )١١٤ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٧/٢/١٩٨٦ جزائي جلسة ٢٦١/١٩٨٥الطعن (

قـصد المـشرع مـن توقيـع أحـد          . كيفية إعالنها . ضور لجلسة المحاكمة   ورقة التكليف بالح   -٣

  .األقارب الذكور البالغين القاطنين مع المكلف بالحضور على صورة الورقة

ضـرورة التأكـد مـن إعالنـه إعالنـاً صـحيحاً            . الفصل في االستئناف في غيبـة المـتهم        -

عـدم  . أثـره . توقيعـه بالحضور للجلسة تسليم الورقة لوالد المـتهم وخلـو صـورتها مـن              

أثـر مخالفـة    . وجوب التأجيل حتـى يـتم اإلعـالن صـحيحاً         . تحقق العلم الرسمي بالجلسة   

 .بطالن في اإلجراءات مؤثر في الحكم. ذلك

  )١١٤ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٧/٣/١٩٨٦ جزائي جلسة ٢٦٦/١٩٨٥الطعن (

المحكمـة مـن إعـالن المـتهم        وجـوب تأكـد     .  الفصل في الدعوى الجزائية في غيبة المتهم       -٤

إعالناً صحيحاً بالحضور للجلسة المحـددة لمحاكمتـه وإال تعـين عليهـا تأجيـل محاكمتـه                 

  .لجلسة تالية يتم إعالنه بها إعالناً صحيحاً

واجـب  . إعالن المستأنف وسائر الخصوم بميعـاد الجلـسة التـي تحـدد لنظـر االسـتئناف                -

 .على قلم الكتاب

  )١١٥ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٣/١١/١٩٨٧ لسةجزائي ج ٢٤٣/١٩٨٧الطعن (

  )٩٩ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٧/٤/١٩٩٥ جزائي جلسة ٢٥٨/١٩٩٤الطعن و(

  )١٠٠ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٠/١١/١٩٩٥ جزائي جلسة ١٥٥/١٩٩٥الطعن و(

ـ         .  الفصل في االستئناف في غيبـة المـتهم        -٥ اً صـحيحاً   ضـرورة التأكـد مـن إعالنـه إعالن

عـدم تحقـق العلـم الرسـمي        . أثـره . بالحضور للجلسة مثال تسليم الورقة لوالـدة المـتهم        

بطـالن فـي    . أثـر مخالفـة ذلـك     . وجوب التأجيل حتى يـتم اإلعـالن صـحيحاً        . بالجلسة

  .اإلجراءات مؤثر في الحكم

  )١١٦ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٦/٢/١٩٩٠ جزائي جلسة ٣٣٩/١٩٩٠الطعن (

  )٢٢٨ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٧/٢١/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٧٨/٢٠٠٠طعن الو(

  )٣٧٤ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص١٦/٧/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٢/٢٠٠٢الطعن و(

.  االستئناف في المواد الجزائية حق شخـصي للمحكـوم عليـه يـستعمله بنفـسه أو بوكيـل                  -٦

عـدم قبـول االسـتئناف      . أثـره .  وقت الطعـن   وكيالًالتقرير باالستئناف من محاٍم ال يحمل ت      
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ال يغير من ذلك توكيـل المحكـوم عليـه للمحـامي فـي              .  للتقرير به من غير ذي صفة      شكالً

  .محضر جلسة محكمة أول درجة للمرافعة عنه دون إنابته في الطعن باالستئناف

  )١٠١ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٣/١٢/١٩٩٣ جزائي جلسة ١٤٤/١٩٩٣الطعن (

. الـسهو أو الخطـأ المـادي      . صحيفة االستئناف حجة بما ورد فيها في حدود إثبات بياناتهـا           -٧

مثـال لخطـأ مـادي      . العبرة بحقيقة الواقع الذي قرر فيـه باالسـتئناف        : علة ذلك . ال يعتد به  

  . في صحيفة االستئناف ال يعتد به

  )٢٢٢جلد السابع ص القسم الرابع الم١٢/١٠/١٩٩٩ جزائي جلسة ٤٣٣/١٩٩٨الطعن (

عريـضة تقـدم لقلـم كتـاب المحكمـة التـي أصـدرت              :  اإلجراء الذي يرفع به االستئناف     -٨

  . الحكم

قضاء الحكـم بعـدم قبـول اسـتئناف المـتهم رغـم             . حجة بما ورد فيها   . عريضة االستئناف  -

  . خطأ في تطبيق القانون. بإجراءات تتفق وصحيح القانون. بهثبوت إقامته 

  )٢٢٣ القسم الرابع المجلد السابع ص٢/١٠/٢٠٠١ جزائي جلسة ٧٠/٢٠٠١الطعن (

 إعالن الطاعن بالحضور للجلسة المحددة لنظـر اسـتئنافه علـى العنـوان الـذي أدلـى بـه                    -٩

  . النعي بأن اإلعالن على غير موطنه غير صحيح. بالتحقيقات

  )٢٢٣ القسم الرابع المجلد السابع ص٤/٤/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٢٣٥/١٩٩٩الطعن (

وجـوب قيـام قلـم الكتـاب بـإعالن المـستأنف وسـائر              . الجلسة المحددة لنظر االسـتئناف     -١٠

الخصوم بها وأن تستوثق المحكمـة مـن أنـه أعلـن إعالنـاً صـحيحاً لشخـصه أو ألحـد              

تـسليم صـورة اإلعـالن إلـى        . مـؤداه . تعـذر ذلـك   . أقاربه الذكور البالغين المقيمين معه    

عـدم وجـود مـوطن      .  موطن المعلن إليه وإخطـاره بـذلك       مخفر الشرطة الكائن في دائرته    

وجـوب  . يـسلم اإلعـالن للنيابـة العامـة       .  معقول في التقـصي عنـه      جهدمعلوم له وبذل    

بطـالن فـي اإلجـراءات أثـر فـي          . أثره. مخالفة ذلك . إثبات القائم باإلعالن تلك الخطوات    

  .مثال. الحكم

  )٢٢٩رابع المجلد السابع ص القسم ال٦/١١/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٩٥/٢٠٠٠الطعن (

  )٣٧٦ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٢٠/١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٢٥٢/٢٠٠٢الطعن و(

حق شخـصي منـوط بـشخص الخـصم يـستعمله بنفـسه أو              . االستئناف في المواد الجزائية    -١١

 .بواسطة وكيل يوكله في الطعن باالستئناف
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لـصفة مـن قـرر باالسـتئناف نيابـة عـن            خلو عريضة االستئناف من رقم التوكيل المثبت         -

قـضاء  . الطاعن وعدم تقديمه إلى محكمـة االسـتئناف عنـد نظـره وحتـى الفـصل فيـه                 

ال ينـال مـن ذلـك       . صـحيح . المحكمة بعدم قبول االستئناف شكالً لرفعه من غير ذي صفة         

 .علة ذلك. تقديم التوكيل إلى محكمة التمييز

  )٣٧٠القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ٢١/١/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٧٣١/٢٠٠١الطعن (

  )٣٧٩ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٢٢/٨/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٦١٣/٢٠٠٥الطعن و(

. نعى الطاعن بعدم إعالنه بجلسة االستئناف على مكتـب محاميـه باعتبـاره موطنـاً مختـاراً                 -١٢

ديـده موطنـاً    مادامت األوراق وعريضة االستئناف خلت مـن رغبتـه فـي تح           . غير صحيح 

 .إلعالنه بهذه الجلسة

  )٣٧١ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص١٣/١٢/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٥٠٩/٢٠٠٤الطعن (

تقديم عريضة االستئناف لقلم كتـاب المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم موقعـاً عليهـا مـن                     -١٣

  مـن قـانون اإلجـراءات والمحاكمـات        ٢٠٢المـادة   . الخصم المستأنف أو من ينوب عنـه      

  . الجزائية

 مـن قـانون اإلجـراءات والمحاكمـات         ٢٠٢/٢المـادة   . ماهية بيانات عريضة االسـتئناف     -

  .الجزائية

 مـن قـانون اإلجـراءات والمحاكمـات         ٢٠٦/١المادة  . حاالت القضاء بعدم قبول االستئناف     -

 .الجزائية

 مـن قـانون اإلجـراءات والمحاكمـات         ٢٠٦،  ٢٠٢ من الـنص فـي المـواد         المشرعمفاد   -

  .ئيةالجزا

الطعن باالستئناف من ممثل النيابة العامة علـى نمـوذج العريـضة وذيلهـا بتوقيعـه وأورد                  -

بياناً بالدعوى االبتدائية وتاريخ الحكم فيها وأن االستئناف للتـشديد ووفـق مـا نـص عليـه                  

ال يـشوب   : أثـر ذلـك   . خالفاً لما يزعمه الطاعن واتخاذه طريـق الطعـن بـالتزوير          . قانوناً

ئناف أي بطالن وال جناح على المحكمـة االسـتئنافية قبولهـا ورتبـت علـى                عريضة االست 

النعـي علـى    . ذلك من آثار من إلغاء أو تعديل للحكم المستأنف ولو ضـد مـصلحة المـتهم               

  . غير سديد. ذلك

  )٢٧/٥/٢٠١٢ جزائي جلسة ٤١٥/٢٠١١الطعن (                     

 منـوط بـشخص الخـصم يـستعمله بنفـسه أو            حق شخـصي  .  االستئناف في المواد الجزائية    -١٤
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بواسطة وكيل يوكله لهذا الغرض بتوكيل حـائز لـشرائطه القانونيـة ومتـضمن مـا يفيـد                  

  .اإلنابة في الطعن باالستئناف

الزمـه أن يرفـع     . األهلية اإلجرائية الجزائية تمامهـا ببلـوغ سـن الثامنـة عـشر عامـاً               -

. ذلـك بموجـب توكيـل يبـيح ذلـك         االستئناف بشخصه أو بمعرفة غيره ينوب عنـه فـي           

 .عدم قبول االستئناف: أثره. مخالفة ذلك

توكيل والد كل من الطاعنين محام في رفع االسـتئناف عـنهم وقـد بلـغ كـل مـنهم سـن                       -

 .عدم قبول االستئناف: أثر ذلك. الثامنة عشر عاماً

  )٢٧/١/٢٠١٣ جزائي جلسة ١٧٧/٢٠١٢الطعن (                   

  

  -:ناف نطاق االستئ-٤

  . تقرير االستئناف هو المرجع في تعرف حدود ما استؤنف بالفعل من أجزاء الحكم -١

  . استئناف النيابة العامة ال يتخصص بسببه إنما بموضوعه -

عدم اتصال المحكمـة االسـتئنافية بغيـر الموضـوع المطـروح عليهـا بموجـب تقريـر                   -

  . االستئناف

بها بموجـب تقريـر االسـتئناف وقـضائها بمـا           تصدي المحكمة االستئنافية لواقعة لم تتصل        -

  .مثال. أثر ذلك. خطأ في تطبيق القانون. لم تطلبه النيابة العامة في استئنافها

  )٣٠٤ سنوات ص ٧ مج ٢٠/٥/١٩٧٤ جلسة جزائي ١/١٩٧٤الطعن (

  )١١٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص٧/٤/١٩٨٦ جزائي جلسة ٢١/١٩٨٦الطعن و(

  )٢٢٣ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٢/٢/١٩٩٧ ي جلسةجزائ ١٦٦/١٩٩٦الطعن و(

  . حد ذلك.  اتصال محكمة االستئناف بالدعوى من واقع تقرير االستئناف-٢

عدم جواز تصدي محكمة االستئناف لوقائع لـم يتـضمنها تقريـر االسـتئناف ولـم تطـرح                   -

ريمـة  مثال في جريمة دخول مـسكن بقـصد ارتكـاب ج          . علة ذلك . على محكمة أول درجة   

  . فيه

  )٣٠٧ سنوات ص ٧ مج ٢٢/٥/١٩٧٨ جلسة جزائي ٢٥٨/١٩٧٧الطعن (

  )٣٠٧ سنوات ص ٧ مج ٢٧/٢/١٩٧٨ جلسة جزائي ٢٥/١٩٧٧الطعن و(

عـدم  . تقريـر االسـتئناف   . مرجعـه .  تعرف حدود ما استؤنف بالفعل مـن أجـزاء الحكـم           -٣

ـ                . ذا التقريـر  اتصال المحكمة االستئنافية إال بالموضـوع الـذي طـرح عليهـا بموجـب ه
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  .استئناف النيابة العامة يتخصص بموضوعه دون أسبابه

  )١١٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٤/١١/١٩٨٨ جزائي جلسة ٩٠/١٩٨٨الطعن (

أن لهـا أن تعطـي      . مفـاده .  االستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمـة االسـتئناف          -٤

ا الـصحيح دون التقيـد بوصـف        الوقائع التي سبق طرحها على محكمة أول درجـة وصـفه          

  . شرط ذلك. النيابة العامة لها

تقديم النيابة العامة للمتهم بتهمة القتل العمد وتعـديل محكمـة أول درجـة الوصـف بجعلـه                   -

نظـر المحكمـة االسـتئنافية للـدعوى بنـاًء علـى            . قتل خطأ وإدانته على هـذا األسـاس       

ـ         ى مـوت وبغيـر أن تـضيف ثمـة          استئناف النيابة وتعديلها للوصف بجعله ضرب أفضى إل

لفـت نظـر المـتهم إلـى هـذا       . أفعال مادية للواقعة التي اتخذتها أساسـاً للوصـف الجديـد          

  . غير الزم وال إخالل بحق الدفاع. التعديل

  )٢٢٤ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٣/٢/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٧٩/١٩٩٧الطعن (

  . ا استؤنف من أجزاء الحكمهو المرجع في تعرف حدود م.  تقرير االستئناف-٥

أنهـا تطعـن علـى      . مفـاده . تضمن تقرير استئناف النيابة العامة استئنافها للحكـم االبتـدائي          -

. إلغـاء الحكـم المـستأنف بالنـسبة للطـاعنين وإدانتهمـا           . الحكم االبتدائي الصادر بالبراءة   

  . صحيح

  )٢٢٤ابع ص القسم الرابع المجلد الس٢٨/٦/١٩٩٩ جزائي جلسة ٩١/١٩٩٨الطعن (

يقتـصر فـي موضـوعه علـى هـذا          . استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازهـا        -٦

علـة  . الحكم دون أن ينصرف أثر االستئناف إلى الحكم االبتـدائي الفاصـل فـي الموضـوع               

 .ذلك

  )٣٧٢ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص١١/٦/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٦١٦/٢٠٠١الطعن (

 .ال يجوز تكملتها بما هو خارج عنها. عريضة االستئناف -٧

أنهـا تطعـن علـى مـا قـضى          : مقتضاه. استئناف النيابة العامة الحكم االبتدائي لعلة الثبوت       -

غيـر  . تـصدي المحكمـة االسـتئنافية لمتهمـين قـضى بـإدانتهم           . به هذا الحكم من براءة    

 تنـصرف إلـى     ال يغير من ذلك أن تكون تأشيرة النيابة العامة علـى ملـف القـضية              . جائز

خالف ما جاء بعريضة االستئناف أو الخطأ المادي في ديباجـة الحكـم المطعـون فيـه فـي                   

إدراج اسم من قـضى بإدانتـه ضـمن المـستأنف ضـدهم مـادام أفـصح فـي أسـبابه أن                    
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وجـوب القـضاء بعـدم جـواز طعـن          . استئناف النيابة العامة للثبوت لمن قضى ببـراءتهم       

 .النيابة العامة في هذا الحكم

  )٣٧٣ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٢٨/١/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٥٨٩/٢٠٠١الطعن (

م . رفع االستئناف يكون بعريضة تقدم إلـى قلـم كتـاب المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم                   -٨

 . ق إجراءات ومحاكمات جزائية٢٠٢

  .هي المرجع في تعرف حدود ما استؤنف بالفعل من أجزاء الحكم. عريضة االستئناف -

أن المحكمـة   . أثـر ذلـك   . يتخـصص بموضـوعه ولـيس بـسببه       . تئناف النيابة العامـة   اس -

االستئنافية ال تتصل بغير الموضوع الذي طرح عليها بموجـب عريـضة االسـتئناف مهمـا                

  .شاب ما لم يطرح من الموضوعات األخرى من عيب

كـم المـستأنف    انصراف استئنافها إلى ما قـضى بـه الح        . استئناف النيابة العامة لعلة الثبوت     -

 .مؤدى ذلك. بالبراءة

  )٣٧٣ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٤/٣/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٢١٣/٢٠٠١الطعن (

 .استئناف النيابة العامة للدعوى الجزائية ينقلها إلى محكمة ثان درجة -٩

 .للمحكمة االستئنافية تأييد الحكم المستأنف أو تعديله لمصلحة المتهم أو ضده -

غيـر جـائز إال إذا نـص فـي التقريـر عـن واقعـة                . ئناف النيابة العامة بأي قيد    تقييد است  -

 .ليست من واقعات المحاكمة أو عن متهم دون المتهمين في الدعوى

  )٣٧٣ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٢٦/١٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٤٨٧/٢٠٠٥الطعن (

  

  -: نظر االستئناف والفصل فيه-٥

حـسبما يتكـشف لهـا مـن        .  سماع الشهود أو إجراء التحقيق أو رفـضه        للمحكمة االستئنافية  -١

  . مثال. غير جائز. مجادلتها في ذلك. األوراق

  )٣٠٥ سنوات ص ٧ مج ٦/١/١٩٧٥ جلسة جزائي ٤٥/١٩٧٤الطعن (

سـماعها شـهود حـسبما      .  عدم التزام المحكمة االسـتئنافية بـإجراء تحقيـق فـي الـدعوى             -٢

مـا دامـت    . يلهـا علـى أقـوالهم فـي التحقيقـات ال خطـأ            تعو. يتكشف من األوراق جائز   

  . مطروحة على بساط البحث

  )٣٠٦ سنوات ص ٧ مج ٢٦/٥/١٩٧٥ جلسة جزائي ٣٠/١٩٧٤الطعن (

  )٦٧ القسم األول المجلد الثالث ص٢٨/٣/١٩٨٢ جزائي جلسة ٤٦/١٩٨١الطعن و(
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ـ            -٣ يكفـي  . ابي االبتـدائي   إحالة المحكمة االستئنافية أو محكمة المعارضة ألسـباب الحكـم الغي

  . أن اإلحالة على األسباب تقوم مقام إيرادها. علة ذلك. دون إلزام عليها بذكرها

  )٣٠٨ سنوات ص ٧ مج ٦/١/١٩٧٥ جلسة جزائي ٣٤/١٩٧٤الطعن (

  )٣٠٨ سنوات ص ٧ مج ٢٠/١٢/١٩٧٦ جزائي جلسة ١٣٨/١٩٧٦ و٨٢، ٧٣/١٩٧٥والطعون أرقام (

  )٣٨٣ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص١٦/٩/٢٠٠٣ جزائي جلسة ١٦/٢٠٠٢الطعن و(

أنها لـم تجـد مـا يقتـضي إضـافة           . مفاده.  تأييد المحكمة االستئنافية للحكم االبتدائي ألسبابه      -٤

  . جديد إليها رداً على الدفاع المبدي أمامها

  )٣٠٧ سنوات ص ٧ مج ١٦/١/١٩٧٨ جلسة جزائي ١٢١/١٩٧٧الطعن (

  )٣٨٣ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٣/١٢/٢٠٠٢ ةجزائي جلس ٥٨٤/٢٠٠١الطعن و(

  )٣٨٤ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٢/٣/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٧٤/٢٠٠٣الطعن و(

عـدم التزامهـا بـإجراء      .  المحكمة االستئنافية تفصل في الـدعوى علـى مقتـضى األوراق           -٥

  . جائز. سماعها شهود حسبما يتكشف لها من األوراق. تحقيق في الدعوى

  )٣٠٥ سنوات ص ٧ مج ٢٩/٥/١٩٧٨ جلسة جزائي ١٥٢/١٩٧٧الطعن (

  )٣٠٥ سنوات ص ٧ مج ٤/١١/١٩٧٧ جلسة جزائي ٨٧/١٩٧٧الطعن و(

  )٦٨ القسم األول المجلد الثالث ص٢١/١١/١٩٨٢ جزائي جلسة ١٧٩/١٩٨٢الطعن و(

ود حـسبما   لهـا سـماع شـه     . عدم التزام المحكمة االستئنافية بإجراء تحقيـق فـي الـدعوى           -٦

  . يتكشف من األوراق

مـادام أنـه    . غيـر مقبـول   . نعي الطاعن على المحكمة االستئنافية التفاتها عن سماع شـاهد          -

  . لم يطلب سماعه في الدعوى

  )٣٠٥ سنوات ص ٧ مج ٢٣/١٠/١٩٧٨ جلسة جزائي ٢٢٦/١٩٧٨الطعن (

  )٣٠٥ سنوات ص ٧ مج ١٢/٣/١٩٧٩ جلسة جزائي ٧٥/١٩٧٨الطعن و(

سـماعها الـشهود أو رفـض       . م المحكمة االستئنافية بإجراء تحقيـق فـي الـدعوى          عدم التزا  -٧

  . جائز. سماعهم حسب تقديرها 

  . للمتهم ولغيره من الخصوم طلب سماع من يرى من الشهود -

نعيـه علـى    . اقتصار الطاعن في طلبه أمام محكمة أول درجـة علـى سـماع شـهود نفـي                 -

  . أثر ذلك. غير مقبول. ع شهود إثباتالمحكمة االستئنافية التفاتها عن طلب سما

  )٣٠٤ سنوات ص ٧ مج ٢٧/١١/١٩٧٨ جلسة جزائي ١٠٩/١٩٧٨الطعن (

  )٣٧٦ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص١٨/١/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٦٢٢/٢٠٠٣الطعن و(
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  . المحكمة االستئنافية تحكم في األصل على مقتضى األوراق -٨

.  بـإجراء مـا فـي صـدد تمحـيص أدلـة الـدعوى         عدم طلب الطاعنة من المحكمة القيـام       -

  . ينأي عن رقابة محكمة التمييز. جدل موضوعي. المنازعة في ذلك

  )٣٠٥ سنوات ص ٧ مج ١٤/٥/١٩٧٩ جلسة جزائي ٤٢/١٩٧٩الطعن (

 المحكمة االستئنافية تحكم على مقتضى األوراق ال تجري مـن التحقيـق إال مـا تـرى هـي                    -٩

  . طلب إعادة الدعوى للمرافعة أو الرد عليهوال تلتزم بإجابة. لزوماً له

  )٦٨ القسم األول المجلد الثالث ص٢٩/٦/١٩٨١ جزائي جلسة ١٨٥/١٩٨١الطعن (

ال يغنـي   .  التزام المحكمة االستئنافية بالرد على دفع أو دليـل رهـن بالتمـسك بـه أمامهـا                 -١٠

  .سبق التمسك به أمام أول درجة

  )٦٨ القسم األول المجلد الثالث ص٢٩/١١/١٩٨٢ جزائي جلسة ١٩٧/١٩٨٢الطعن (

 محكمة االستئناف تحكم على مقتضى األوراق وال تجري مـن التحقيـق إال مـا تـرى هـي                    -١١

قرارها من تلقاء نفسها استدعاء المجني عليهـا لـسؤالها ثـم عـدولها عـن هـذا                  . لزوماً له 

  .علة ذلك. ال عيب. القرار

  )٦٩ األول المجلد الثالث ص القسم١٤/٣/١٩٨٣ جزائي جلسة ٥/١٩٨٣الطعن (

طلـب  . سـماع الـشهود جـوازي     .  المحكمة االستئنافية ال تلتزم في األصل بـإجراء تحقيـق          -١٢

  .يعتبر نزوالً عنه. عدم التمسك به في الطلبات الختامية. سماع شاهد

  )٦٩ القسم األول المجلد الثالث ص٢٩/١٠/١٩٨٤ جزائي جلسة ٣١/١٩٨٤الطعن (

  )٣٧٧ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٥/٤/٢٠٠٥ ائي جلسةجز ٢٣٣/٢٠٠٤الطعن و(

للمحكمـة أن تنظـره     .  غياب أحد الخصوم عن حضور جلسات نظـر االسـتئناف دون عـذر             -١٣

  . حاجة لتأجيلهىفي غيابه مادامت لم تر

  )٧٠ القسم األول المجلد الثالث ص٢١/١٠/١٩٨٥ جزائي جلسة ١١٢/١٩٨٥الطعن (

عـدم التزامهـا بـإجراء تحقيـق ال تـرى           . ية تفصل على مقتضى األوراق     المحكمة االستئناف  -١٤

عـدم التزامهـا بـالرد علـى       . ال يقبـل  . النعي بقعودها عن إجراء لم يطلب منهـا       . لزوماً له 

  .دفاع لم يبد أمامها

  )١٢٠ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٧/٤/١٩٨٧ جزائي جلسة ٢٧/١٩٨٧الطعن (
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النعـي بقعودهـا عـن القيـام        .  إال ما ترى لزومه مـن تحقيـق         محكمة االستئناف ال تجري    -١٥

بإجراء أمسك الطاعن عن المطالبة به ولم تر هي مـن جانبهـا حاجـة إليـه للفـصل فـي                     

  .الدعوى

  )١٢٠ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٠/٤/١٩٨٩ جزائي جلسة ٣٥/١٩٨٩الطعن (

سـماع الـشهود جـوازي      . قيـق  المحكمة االستئنافية غير ملزمة بحسب األصـل بـإجراء تح          -١٦

  .لها

التفات المحكمة االستئنافية عن طلب المتهم سماع شهود لـم يطلـب سـماعهم مـن محكمـة                   -

 .ال يعيب حكمها متى كانت أوراق الدعوى كافية لتكوين عقيدتها. أول درجة

  )١٢١ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٥/٤/١٩٨٨ جزائي جلسة ٥٩/١٩٨٨الطعن (

ستئناف في غيبـة المـتهم ودون إعالنـه إعالنـاً صـحيحاً بالجلـسة المحـددة                 الفصل في اال   -١٧

بطالن إجراءات المحاكمة بالنسبة للطاعن ومحكـوم عليـه آخـر لـم يقبـل               . أثره. لمحاكمته

  . طعنه لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة

  )٢٢٥ القسم الرابع المجلد السابع ص١٩/١/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٩٠/١٩٩٧الطعن (

تخلـف المعـارض عـن الجلـسة األولـى          . مناطـه . لقضاء باعتبار المعارضة كأن لم يكن      ا -١٨

  . المحددة لنظر معارضته بعد إعالنه ودون عذر

. أثـره . الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن رغم عدم إعـالن المـتهم بجلـسة المعارضـة                -

القـضية لمحكمـة   وجوب قضاء المحكمة االستئنافية عند نظر االسـتئناف ببطالنـه وبإعـادة        

يعيـب حكمهـا    . قضاؤها بتأييـد الحكـم المـستأنف رغـم بطالنـه          . أول درجة للفصل فيها   

  . ويوجب تمييزه

  )٢٢٦ القسم الرابع المجلد السابع ص١٨/٥/١٩٩٨ جزائي جلسة ٢٥٤/١٩٩٧الطعن (

ال تجـري تحقيقـاً إال مـا تـرى لزومهـا            .  المحكمة االستئنافية تحكم على مقتـضى األوراق       -١٩

. عدم التزامها بسماع الشهود إال من كـان يجـب سـماعهم أمـام محكمـة أول درجـة                  . له

  . مثال

  )٢٢٧ القسم الرابع المجلد السابع ص١٦/٣/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣٨٤/١٩٩٨الطعن (

 نظر االستئناف المرفوع من النيابة العامة عـن الحكـم الغيـابي الـصادر مـن محكمـة أول                    -٢٠

  . بليته للمعارضة أو كانت المعارضة لم يفصل فيها بعدقا: علة ذلك. غير جائز. درجة



  جزائيةإجراءات ومحاكمات

- ٥٣٣ -  

واجـب  . وقف الفصل في االستئناف حتى انقضاء ميعـاد المعارضـة أو يـتم الفـصل فيهـا                 -

مخالفة ذلـك ومـضي المحكمـة األخيـرة فـي نظـر اسـتئناف               . على المحكمة االستئنافية  

مهـا ويوجـب    يعيـب حك  . النيابة قبل صدور حكم في المعارضـة المرفوعـة مـن المـتهم            

  . تمييزه

  )٢٢٧ القسم الرابع المجلد السابع ص١٩/٤/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣٢٧/١٩٩٨الطعن (

إثارتـه عـدم تنازلـه عـن        .  تنازل الطاعن أمام المحكمة االستئنافية عن سماع أقوال الـشاهد          -٢١

  . غير صحيح. ذلك رغم ثبوته بمحضر الجلسة

  )٢٢٧ الرابع المجلد السابع ص القسم١٣/١٢/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣٦١/١٩٩٨الطعن (

 إثبات الحكم تخلف الطاعن عن الحضور بجلـسة االسـتئناف رغـم إعالنـه إعالنـاً قانونيـاً                   -٢٢

لمحكمـة االسـتئناف أن تـصرف       . ال عيـب  . وتصديه للفصل فـي موضـوع االسـتئناف       

  . شرطه. النظر عن حضوره الجلسة وتفصل في االستئناف في عيبته

  )٢٢٧ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٦/٦/٢٠٠٠ جلسةجزائي  ٤٥٢/١٩٩٩الطعن (

دفـع قـانوني يخالطـه      .  الدفع بعدم قبول االستئناف شكالً للتقرير بـه مـن غيـر ذي صـفة               -٢٣

عدم جواز إثارته ألول مـرة أمـام محكمـة التمييـز مـا لـم تكـن مقوماتـه                    . مؤداه. واقع

  . واضحة بمدونات الحكم بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي

  )٢٢٧ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٦/٩/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٤٤٦/١٩٩٩عن الط(

تحكم على مقتضى األوراق وال تجري تحقيقاً إال مـا تـرى هـي لزومـاً                .  محكمة االستئناف  -٢٤

قبـول المـتهم أو المـدافع عنـه         . شـرطه . ولها االستغناء عن سماع شهود اإلثبات     . إلجرائه

م ال يحـول دون اعتمادهـا فـي حكمهـا علـى أقـوالهم               سماعها له . ذلك صراحة أو ضمناً   

  . كون تلك األقوال مطروحة على بساط البحث. علة ذلك. بالتحقيقات

  )٢٢٨ القسم الرابع المجلد السابع ص٣٠/١٠/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٤٤٣/١٩٩٩الطعن (

ف لمحكمة االستئناف إلغاء الحكم المستأنف من تلقـاء نفـسها أو بنـاء علـى طلـب المـستأن                   -٢٥

  .إذا وجدت به عيباً شكلياً أو موضوعياً أو خالف القانون

  )٢٢٨ القسم الرابع المجلد السابع ص٣٠/١٠/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٤٤٣/١٩٩٩الطعن (

. التقاء الحكم بعدم قبول االستئناف شكالً في نتيجتـه مـع الحكـم فـي االسـتئناف برفـضه                   -٢٦

  .أثره

  )٣٧٤م الخامس المجلد الثاني عشر ص القس١١/٦/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٦١٦/٢٠٠١الطعن (
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تجزئة الدعوى الجزائية الواحدة بالفصل مـرة فـي اسـتئناف النيابـة العامـة وأخـرى فـي             -٢٧

 وجـوب الفـصل فيهمـا بحكـم         .رفع استئنافين عن ذات الحكـم     . غير جائز . استئناف المتهم 

 .أساس وعلة ذلك. واحد

واسـتئناف المحكـوم عليـه بحكمـين        فصل محكمة االستئناف في استئناف النيابـة العامـة           -

النعي على الحكمـين سـواء مـن حيـث تجزئـة            . منفصلين وقضاؤها بتأييد الحكم المستأنف    

الدعوى أو من حيث ما قضى به الحكـم الثـاني ال يحقـق للنيابـة العامـة سـوى مـصلحة           

 .علة ذلك. عدم قبوله: أثره. نظرية صرفه ال يؤبه بها

  )٣٧٥ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص١٦/٩/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٣١٩/٢٠٠٢الطعن (

حجز المحكمة االستئنافية الدعوى للحكم وعدم تأجيلهـا إلعـالن الطـاعن إعالنـاً صـحيحاً                 -٢٨

بطالن في إجـراءات المحاكمـة أثـر فـي حكمهـا            . أثره. ليتمكن من الحضور وإبداء دفاعه    

  .مما يعيبه ويوجب تمييزه

  )٣٧٦ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص١/٦/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٨٣/٢٠٠٢الطعن (

عـدم التزامهـا بـإجراء      . محكمة االستئناف تفصل فـي الـدعوى علـى مقتـضى األوراق            -٢٩

التفاتهـا عـن    . لها سماع الشهود واستجواب المـتهم متـى رأت لزومـاً لـذلك            . تحقيق فيها 

ال . امهـا ألول مـرة    طلبات التحقيق وضم دفتر األحوال ومناقـشة أفـراد القـوة المبـداة أم             

 .غير مقبول. النعي في هذا الشأن. عيب

  )٣٧٧ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٢٥/١٠/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٤٢/٢٠٠٥الطعن (

عـدم التزامهـا بإعـادة المأموريـة للخبيـر          . المحكمة االستئنافية تحكم على مقتضى األوراق      -٣٠

مأموريـة للخبيـر إلجـراء مـضاهاة        مثـال لطلـب إعـادة ال      . شـرطه . ه المضاهاة ئإلجرا

 . إخالل بحق الدفاعال. والتفات المحكمة عنه

  )٣٧٨ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٢٠/١٢/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٥٧١/٢٠٠٣الطعن (

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول استئناف الطـاعن شـكالً وتعرضـه للحكـم االبتـدائي                  -٣١

لـزوم تعـرض محكمـة التمييـز        : أثـره .  العامـة وتعديلـه    المستأنف لبحث استئناف النيابة   

 .علة ذلك. للحكم االبتدائي الذي شمله الحكم المطعون فيه

  )٣٧٨ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٤/٤/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٢٠٤/٢٠٠٥الطعن (

 كفايتـه فـي بيـان نـص القـانون الـذي دان            . أخذ الحكم االستئنافي بأسباب الحكم المستأنف      -٣٢
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  .غير سديد. النعي عليه بالبطالن. به

  )٣٨٣ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص١٠/٢/٢٠٠٤ جزائي جلسة ١٣٤/٢٠٠٣الطعن (

األصل أن محكمة االستئناف تحكم على مقتـضى األوراق وال تجـرى مـن التحقيـق إال مـا                    -٣٣

 .ترى لزوماً إلجرائه

النعـي علـى المحكمـة      .  الواقعـة  عدم تمسك الطاعن أمام محكمة االستئناف بسؤال ضـابط         -

ـ        إليـه للفـصل   ةقعودها عن القيام بإجراء أمسك هو عنه ولم تـرى هـي مـن جانبهـا حاج

 .غير مقبول. فيه

  )٣٨٣ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٢/٣/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٨٨/٢٠٠٢الطعن (

أنـه  . مقتـضاه . اعتنقتـه إيراد الحكم االستئنافي أسباباً مكملة ألسباب حكم أول درجـة الـذي              -٣٤

 .مثال. يأخذ بهذه األسباب فيما ال يتعارض مع األسباب التي أضافها

  )٣٨٤ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٢٢/٦/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٤٤٤/٢٠٠٢الطعن (

كفايـة  . ال يلـزم معـه ذكـر تلـك األسـباب          . تأييد الحكم المستأنف ألسبابه التي أقيم عليهـا        -٣٥

. النعي بالقصور علـى الحكـم العتناقـه أسـباب الحكـم االبتـدائي             . علة ذلك . اإلحالة إليها 

 .غير صحيح

  )٣٨٤ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص١٩/٩/٢٠٠٦ جزائي جلسة ١٢٣/٢٠٠٥الطعن (

بيان الحكم االبتدائي في ديباجته وصف الجريمة وبيان مـادة االتهـام وإشـارته فـي عجـزه                   -٣٦

اعتنـاق الحكـم االسـتئنافي أسـباب الحكـم االبتـدائي            . ة االتهـام  إلى معاقبة الطاعن بماد   

 .كفايته لبيان نص القانون الذي حكم بموجبه. وتأييده

  )٣٨٥ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص١٩/٩/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٧٢٦/٢٠٠٥الطعن (

 أو  لمحكمة االستئناف القضاء بإلغـاء الحكـم المـستأنف إذا وجـدت بـه عيبـاً موضـوعياً                  -٣٧

سـواء تمـسك بـه المـستأنف أو الحظتـه           . شكلياً ال يمكن تصحيحه أو مخالفتـه للقـانون        

عليها أن تصدر حكماً جديـداً فـي الـدعوى دون التقيـد بمـا ورد                . المحكمة من تلقاء نفسها   

 . ق اإلجراءات والمحاكمات الجزائية٢٠٩المادة . في الحكم االبتدائي

  )٣٨٥ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص١٩/١٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٩٢/٢٠٠٦الطعن (

 إجـراءات   ٢٠٩طبقـاً لحـاالت المـادة       . قضاء المحكمة االستئنافية بإلغاء الحكم المـستأنف       -٣٨

. ال تعيد الدعوى إلى محكمـة أول درجـة للقـضاء فـي الموضـوع              . والمحاكمات الجزائية 

لنعـي بتفويـت درجـة مـن        ا. بل تتصدى لها وتصدر حكماً جديداً     . خالفاً لبعض التشريعات  
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 .مثال. علة ذلك. غير سديد. درجات التقاضي في هذه الحالة على المتهم

  )٣٨٥ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص١٩/١٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٩٢/٢٠٠٦الطعن (

. إيداع الطاعن مستشفى الطب النفسي أو أحـد المـصحات العالجيـة تنفيـذاً لحكـم قـضائي                  -٣٩

 تتبـع إجـراءات المحاكمـة       تهعـدم اسـتطاع   : علة ذلك . اً قهري اً ويعد عذر  يعتبر مقيد الحرية  

  . بإحضاره بالجلسة المحددةجلساتها إال بناًء على أمر المحكمةأو المثول في 

ـ تقديم الطاعن دليل العـذر يوجـب علـى المحك          - . ة أن تعـرض لـه بـالقبول أو الـرفض          م

 .قصور وبطالن. مخالفة ذلك

  ) الجزء الثاني ٣٧ مجلة القضاء والقانون السنة ٢/٦/٢٠٠٩ ةجزائي جلس ٢٨٠/٢٠٠٨الطعن (

. محكمة الموضوع ال تتقيد بالوصف القانوني الـذي تـسبغه النيابـة العامـة علـى الواقعـة                  -٤٠

التزامها بتمحيص الواقعة بجميع كيوفها وأوصـافها وأال تعاقـب المـتهم عـن واقعـة غيـر             

  . التي وردت بتقرير االتهام

 مـن قـانون اإلجـراءات       ٢٠٩،  ٢٠٨المادتـان   . ئناف بالتأييـد أو اإللغـاء     الحكم في االسـت    -

مفاده أن محكمـة أول درجـة تكـون قـد اسـتنفدت واليتهـا بحكـم                 . والمحاكمات الجزائية 

  . صادر منها في موضوع الدعوى

إذا رأت محكمة االستئناف أن هناك بطالناً في اإلجـراءات أو فـي الحكـم أو وجـدت أنـه                     -

إعـادة القـضية إلـى محكمـة        . عليها أن تتصدى للموضـوع    . وألغت الحكم مخالف للقانون   

خطـأ فـي تطبيـق القـانون بمـا          : ال يجوز مخالفـة ذلـك     . أول درجة للحكم فيها من جديد     

  . مثال. يوجب تمييزه

  )٢٢/٤/٢٠١٢ جزائي جلسة ٢٤٤/٢٠١٢الطعن (                     

للمحكمـة االسـتئنافية أن     . وز أن يـسوء مركـزه     ال يج .  االستئناف المرفوع من المتهم وحده     -٤١

تعدل الحكم لمصلحته أو تؤيد منطوقـه مهمـا تـضمن مـن خطـأ فـي تقـدير الوقـائع أو                      

  .غير جائز لها تشديد العقوبة أو إضافة عقوبة تكميلية. تطبيق القانون

 . من قانون الجزاء٦٧المادة . ماهية العقوبة التكميلية -

 .من قانون الجزاء ٧٨المادة . عقوبة المصادرة -

 فـي شـأن األسـلحة       ١٩٩١ لـسنة    ١٣ مـن المرسـوم بقـانون        ٢١المصادرة في المـادة      -

 .والذخائر عقوبة تكميلية

قضاء الحكم االستئنافي بمصادرة األسلحة الناريـة والـذخائر المـضبوطة والمـستعملة فـي                -
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كمـة  لمح: أثـر ذلـك   . مخالفـة للقـانون   . الحادث رغم أن الحكم المستأنف لـم يقـض بهـا          

ال يخـل ذلـك     . التمييز القضاء بإلغاء عقوبة المصادرة ولو لم يـرد ذلـك بأسـباب الطعـن              

 . علة ذلك. بحق الجهة اإلدارية في المصادرة

  )٢٠/١/٢٠١٣  جزائي جلسة٤٠٥/٢٠٠١الطعن (                       

  -: األثر الناقل لالستئناف-٦

تغييـر الوصـف القـانوني      . ة ثـاني درجـة    االستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكم       -١

  . شرطه. لها

ولـو  . عدم جواز تشديد العقوبـة المقـضي بهـا        : أثره. استئناف المتهم وحدة الحكم االبتدائي     -

  . مثال. كانت دون الحد األدنى

  )٣٠٦ سنوات ص ٧ مج ٢٨/١١/١٩٧٧ جلسة جزائي ١٢٢/١٩٧٧الطعن (

  )١١٦م الثاني المجلد الرابع ص القس١١/٧١/١٩٨٨ جزائي جلسة ١٥٥/١٩٨٨الطعن و(

  )١٠١ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٨/١٢/١٩٩٥ جزائي جلسة ١٣٤/١٩٩٥الطعن و(

علـة  .  المحكمة االستئنافية تتقيد بما جاء بتقرير االسـتئناف ويمتنـع عليهـا تعـديل التهمـة                -٢

  .ذلك

  )٧٠ القسم األول المجلد الثالث ص٥/١١/١٩٨٤  جزائي جلسة١١٤/١٩٨٢الطعن (

تغييرهـا الوصـف    .  االستئناف يعيد طرح الـدعوى برمتهـا علـى محكمـة ثـاني درجـة               -٣

عدم لفت المحكمـة نظـر المـتهم لتعـديل وصـف التهمـة إلـى                . شرطه. القانوني للواقعة 

  .مثال. ال إخالل بحقه في الدفاع. األخف

  )٧٠ القسم األول المجلد الثالث ص١٣/٥/١٩٨٥  جزائي جلسة٣٦/١٩٨٥الطعن (

رد الواقعـة لوصـفها الـصحيح       . علـى محكمـة االسـتئناف     . مؤداه. ألثر الناقل لالستئناف   ا -٤

أال توجـه أفعـاالً جديـدة إلـى المـتهم أو تـشدد              . شـرط ذلـك   . دون التقيد بوصف النيابة   

  .العقوبة عليه إن كان هو المستأنف

  )١١٦ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٥/٦/١٩٨٧ جزائي جلسة ٦٨/١٩٨٧الطعن (

نقـل الـدعوى برمتهـا لمحكمـة ثـاني درجـة            . أثـره .  رفع االستئناف من النيابة العامـة      -٥

  .أثر ذلك. لمصلحة طرفيها المتهم والنيابة العامة فيما يتعلق بالدعوى الجزائية

  )١١٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٤/١١/١٩٨٨ جزائي جلسة ٢٦٨/١٩٨٨الطعن (
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لألخيـرة  . أثـر ذلـك   .  علـى محكمـة ثـاني درجـة          االستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها     -٦

 جديـدة أو تـشدد      أالّ توجـه أفعـاالً    . شـرط ذلـك   . إعطاء الوقائع وصفها لقانوني الصحيح    

  . العقوبة متى كان المتهم هو المستأنف وحده

تغيير الوصف القانوني دون تغيير فـي الواقعـة التـي كانـت مطروحـة بالجلـسة ودارت                   -

م التزام المحكمة بلفت نظر المـتهم إلـى هـذا التعـديل وال تعتبـر                عد. أثره. عليها المرافعة 

مثـال بـشأن اسـتبعاد عنـصر اإلكـراه مـن            .  هي لـم تفعـل     أنقد أخلت بحقه في الدفاع      

  .جريمة السرقة

  )١٠٠ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢١/١٠/١٩٩٦ جزائي جلسة ٣٢٩/١٩٩٥الطعن (

  )٣٨٠لقسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ا١٩/١٠/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٦٠٣/٢٠٠٣الطعن و(

نقل الدعوى الجزائية برمتها إلى محكمة االستئناف بمـا يخولهـا النظـر فيهـا مـن جميـع                    -٧

 تلتـزم فـي حالـة إلغـاء الحكـم المـستأنف             أنجوانبها سواء في الواقـع أو القـانون دون          

  .شرط ذلك. بمناقشة أسبابه

  )١٠٢لقسم الثالث المجلد الرابع ص ا١٤/١١/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٤٤/١٩٩٤الطعن (

عـدم تقييـدها   . مفـاد ذلـك  .  االستئناف يعيد طرح الواقعة برمتها على محكمة ثـاني درجـة         -٨

اقتصار الحكم علـى إدمـاج تهمتـين فـي وصـف واحـد واسـتبعاد                . بوصف النيابة العامة  

  .ال إخالل بحق الدفاع. قانون. الظرف المشدد

  )٢٣٠ القسم الرابع المجلد السابع ص١/١٢/١٩٩٧ جزائي جلسة ٢٠/١٩٩٧الطعن (

 الدفاع المسطور أمام محكمة أول درجـة يعـد مطروحـاً عنـد نظـر االسـتئناف وإن لـم                     -٩

  .مثال. يعاود المستأنف إثارته

  )٣٨٠ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٢٦/١١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٩٢/٢٠٠٢الطعن (

  -: أثر استئناف النيابة-٧

يعيد طرح الدعوى برمتها علـى المحكمـة االسـتئنافية للنظـر فـي              . يابة العامة  استئناف الن  -١

  . مثال. تقدير موجبات الرأفة ووقف التنفيذ من إطالقاتها. موضوعها من جميع نواحيه

  )٣٠٨ سنوات ص ٧ مج ١٦/٥/١٩٧٧ جلسة جزائي ٨/١٩٧٧الطعن (

ـ            -٢ . اني درجـة لمـصلحة طرفيهـا       استئناف النيابة العامة ينقل الدعوى برمتها إلـى محكمـة ث

عـدم تـشديد    . شـرطه . رد الواقعة لوصفها الصحيح دون التقيـد بوصـف النيابـة          . أثر ذلك 
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  . مثال. العقوبة إذا كان المتهم هو المستأنف وحده

  )٣١٠ سنوات ص ٧ مج ٢٥/٥/١٩٧٨ جلسة جزائي ٢٤٥/١٩٧٧الطعن (

  . استئناف النيابة يتخصص بموضوعه وال يتخصص بسببه-٣

  )٧١ القسم األول المجلد الثالث ص٧/٤/١٩٨٠  جزائي جلسة٢٩٥/١٩٧٩عن الط(

  . أثره ناقل بإطالق وغير مقيد بما يتضمنه تقريرها من طلبات.  استئناف النيابة-٤

  )٧٢ القسم األول المجلد الثالث ص١٣/١٠/١٩٨٠  جزائي جلسة١٨٧/١٩٨٠الطعن (

 اسـتئناف النيابـة العامـة للحكـم الغيـابي           . اإلجراء الذي ينفتح به ميعاد الطعن بالمعارضة       -٥

الذي ال تزال المعارضة فيه جائزة أو الـذي لـم يفـصل بعـد فـي المعارضـة المرفوعـة                     

مخالفـة ذلـك    . علـة ذلـك   . وجوب وقفه حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يفصل فيهـا         . عنه

  .خطأ في تطبيق القانون. بالتصدي لهذا االستئناف

  )١١٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص٦/١٠/١٩٨٦ جزائي جلسة ٥٩/١٩٨٦الطعن (

وجـوب وقـف االسـتئناف حتـى ينقـضي          . استئناف النيابة العامة لـه    .  صدور حكم غيابي   -٦

خطـأ فـي تطبيـق    . مخالفـة ذلـك   . ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها إن كانت قد رفعـت          

  .القانون

  )١١٨لد الرابع ص القسم الثاني المج١٩/١/١٩٨٧ جزائي جلسة ١٥/١٩٨٦الطعن (

  . ال تجوز المعارضة في الحكم الغيابي الصادر بالبراءة من المتهم النتفاء مصلحته-٧

نظر استئناف النيابة العامة عـن الحكـم الغيـابي الـصادر بـالبراءة دون انتظـار انقـضاء                    -

 . صحيح. ميعاد المعارضة

  )١٠٣ابع ص القسم الثالث المجلد الر٤/١٢/١٩٩٥ جزائي جلسة ٢٥٦/١٩٩٥الطعن (

  )٣٨٢ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٨/٢/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٢٨٤/٢٠٠٤الطعن و(

سـتئناف المرفـوع مـن النيابـة العامـة عـن الحكـم الغيـابي                 المحكمة االستئنافية لال   نظر -٨

الصادر من محكمة أول درجة رغم جواز المعارضـة فيـه وعـدم انقـضاء ميعـاد الطعـن                   

تصدى الحكم المطعون فيه للفصل فـي هـذا االسـتئناف رغـم             . لكأساس ذ . غير جائز . بها

خلو األوراق مما يفيد القبض علـى المـتهم أو إعالنـه بهـذا الحكـم لشخـصه خطـأ فـي                      

  .تطبيق القانون

  .أساس ذلك. سلطة محكمة التمييز في تمييز الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة  المتهم -

  )١٠٣سم الثالث المجلد الرابع ص الق٢٤/٦/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٩٥/١٩٩٥الطعن (
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عـدا اسـتئناف النيابـة      . استئناف أحد أطراف الدعوى يعيد طـرح النـزاع لمـصلحته هـو             -٩

. أثـر ذلـك   . العامة فهو ينقل النزاع برمته فيما يتعلق بالدعوى الجنائيـة لمـصلحة طرفيهـا             

  .واحيهااتصال المحكمة االستئنافية بالدعوى اتصاالً يخولها النظر فيها من جميع ن

  )٢٣٠ القسم الرابع المجلد السابع ص٩/٣/١٩٩٨ جزائي جلسة ٢٥١/١٩٩٧الطعن (

  )٢٣١ القسم الرابع المجلد السابع ص٥/١٢/٢٠٠٠ جزائي جلسة ١٤٠/٢٠٠٠الطعن و(

  . استئنافها. للنيابة العامة وسائر الخصوم. األحكام الغيابية -١٠

صادر فـي المعارضـة فيـه سـواء بتأييـده أو            شموله للحكم ال  .  النيابة للحكم الغيابي   استئناف -

  . مؤداه وأثره. تعديل الحكم الغيابي. باعتبار المعارضة كأن لم تكن

  )٢٣١ القسم الرابع المجلد السابع ص٢/١٠/٢٠٠١ جزائي جلسة ٧٠/٢٠٠١الطعن (

نقـل الـدعوى برمتهـا إلـى محكمـة ثـاني درجـة              . أثـره . استئناف النيابة العامة للحكـم     -١١

رفيها المـتهم والنيابـة ويكـون للمحكمـة تأييـد الحكـم أو إلغـاءه أو تعديلـه                   لمصلحة ط 

  .عدم تسوئ مركز المتهم إذا كان هو المستأنف وحده. لمصلحة المتهم أو ضده

  )٢٣٢ القسم الرابع المجلد السابع ص١٩/١٢/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٢١/٢٠٠٠الطعن (

  )٣٧٣س المجلد الثاني عشر ص القسم الخام٦/١/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٣٩٢/٢٠٠٢الطعن و(

الطعن من النيابة العامة باالستئناف على الحكـم الـصادر مـن محكمـة الجنايـات بانقـضاء                -١٢

يوجـب علـى المحكمـة االسـتئنافية القـضاء بعـدم جـواز              . الدعوى الجزائية لوفاة المتهم   

علـة  . زخطأ في تطبيق القـانون ال ينـشئ الحـق بـالطعن بـالتميي         . مخالفة ذلك . االستئناف

أنه إذا كان الطعن باالستئناف غير جائز فـإن الطعـن بـالتمييز بـدوره يكـون غيـر                   : ذلك

 بـشأن حمايـة     ١٩٩٣ لـسنة    ١ من القـانون     ٢٢ال يغير من ذلك ما تقضى به المادة         . جائز

األموال العامة من أن انقضاء الـدعوى الجزائيـة ال يحـول دون حـق الجهـة المـضرورة                   

عويض في مواجهة الورثة والموصـى لهـم بقـدر مـا اسـتفادوا بـه                في المطالبة بالرد والت   

  .علة ذلك. من الجريمة

  )٣٧٨ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٦/٦/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٧٣٣/٢٠٠٥الطعن (

لمحكمة االستئناف أن تشدد العقوبـة التـي قـضى بهـا الحكـم              : أثره. استئناف النيابة العامة   -١٣

 . مثال.المتهم من عدمهاالبتدائي سواء استأنف 

  )٣٨١ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص١٩/١٠/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٦٠٣/٢٠٠٣الطعن (
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. أثـره .  حـق اسـتئناف حكـم أول درجـة         - كسلطة اتهام    -تفويت النيابة العامة على نفسها       -١٤

أن . شـرط ذلـك   . حيازته لقوة األمر المقضي وانغـالق طريـق الطعـن بـالتمييز أمامهـا             

إلغـاء الحكـم    .  على اسـتئناف المـتهم مؤيـداً لحكـم أول درجـة             الحكم الصادر بناءً   يكون

األخير أو تعديله يصح معه طعنها عليـه بـالتمييز علـى أال ينبنـي طعنهـا علـى تـسوئ                     

 .مثال. مركز المتهم

  )٣٨١ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٢١/١٢/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥٨/٢٠٠٤الطعن (

 .ابة العامة للدعوى الجزائية ينقلها إلى محكمة ثان درجةاستئناف الني -١٥

  . للمحكمة االستئنافية تأييد الحكم المستأنف أو تعديله لمصلحة المتهم أو ضده -

غيـر جـائز إال إذا نـص فـي التقريـر عـن واقعـة                . تقييد استئناف النيابة العامة بأي قيد      -

  .  الدعوىليست من واقعات المحاكمة أو عن متهم دون المتهمين في

  .استئناف النيابة يتخصص بموضوعه ال بسببه -

النعي على الحكم المطعون فيـه مـن عقـاب الطـاعنين بعـد أن قـضي الحكـم االبتـدائي                    -

ال يغير مـن ذلـك تمـسكهم بـأن اسـتئناف      . بالتقرير باالمتناع عن النطق بعقابهم ال محل له   

علـة  . قـوبتي العـزل والغرامـة     النيابة العامة قاصر على إغفال الحكم االبتـدائي توقيـع ع          

 .ذلك

  )٣٨٢ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٢٦/١٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٤٨٧/٢٠٠٥الطعن (

  -:أثر استئناف المتهم -٨

 تشديد العقوبة المحكوم بها من أول درجة إذا كان االسـتئناف مرفوعـاً مـن المـتهم وحـده                    -١

  . مثال. ضار باستئنافهأال ي: علة ذلك. غير صحيح. دون النيابة العامة

  )٣٠٦ سنوات ص ٧ مج ٧/١٠/١٩٧٤ جلسة جزائي ٨/١٩٧٤الطعن (

  )١٠٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٤/٦/١٩٩٦ جزائي جلسة ٣٩٨/١٩٩٥الطعن و(

  )٣٨٢ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص١/٦/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٨٣/٢٠٠٢الطعن و(

  )٣٨٣ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص١٥/٣/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٢٠/٢٠٠٤الطعن و(

عـدم  . علـة ذلـك  . تشديد العقوبة في االستئناف المرفوع مـن المـتهم وحـده غيـر جـائز         -٢

  . إضارة المتهم باستئنافه

  )٣٠٩ سنوات ص ٧ مج ٦/٣/١٩٧٨ جلسة جزائي ٢٥٧/١٩٧٧الطعن (

  )٣١٠ سنوات ص ٧ مج ٧/١٠/١٩٧٤ جلسة جزائي ٨/١٩٧٤الطعن و(

  )١١٩ القسم الثاني المجلد الرابع ص١١/١/١٩٨٨ جزائي جلسة ١٦٦/١٩٨٧الطعن و(
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عـدم تـشديد العقوبـة األصـلية أو إضـافة           . عـدم تـسوئ مركـزه     . أثره.  استئناف المتهم  -٣

  .عقوبة تكميلية

إضافة الحكم االستئنافي عقوبة المـصادرة التـي لـم يقـض بهـا              . عقوبة تكميلية . المصادرة -

 .خطأ في تطبيق القانون. تأنفالحكم االبتدائي على المس

  )٧١ القسم األول المجلد الثالث ص١٥/٤/١٩٨٥ جزائي جلسة ٢٧/١٩٨٥الطعن (

  )١٢٠ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٧/٤/١٩٨٩ جزائي جلسة ٥٤/١٩٨٩الطعن و(

على محكمـة االسـتئناف رد لوصـفها الـصحيح دون التقيـد             . مؤداه.  األثر الناقل لالستئناف   -٤

أال توجه أفعاالً جديدة إلـى المـتهم أو تـشدد العقوبـة عليـه إن                . شرط ذلك . ابة الني فبوص

  .كان هو المستأنف

  )١١٩ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٥/٦/١٩٨٧ جزائي جلسة ٦٨/١٩٨٧الطعن (

لمحكمـة االسـتئناف تـشديد العقوبـة ولـو اسـتأنف            . أثـره .  استئناف النيابة العامة للحكم    -٥

  . المتهم كذلك

 .المناط فيها. دة أال يضار الطاعن بطعنهقاع -

  )١٢٠ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٨/٦/١٩٩٠ جزائي جلسة ٩١/١٩٩٠الطعن (

تغييـر الوصـف القـانوني      .  االستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة ثـاني درجـة           -٦

  .شرطه. لها

لعقوبـة المقـضي بهـا عليـه        عدم جواز تشديد ا   . أثره. استئناف المتهم وحده للحكم االبتدائي     -

 .مثال. ولو كانت دون الحد األدنى لها

  )١٠٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢١/١٠/١٩٩٦ جزائي جلسة ٣٢٩/١٩٩٥الطعن (

عـدم جـواز تـسوئ مركـزه ولـيس للمحكمـة            . أثـره .  االستئناف المرفوع مـن المـتهم      -٧

  .مثال. ه من خطااالستئنافية إال أن تعدله لمصلحة رافعه أو تؤيده مهما شاب

  )٢٣٢ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٠/٤/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٩٩/١٩٩٨الطعن (

 بنـاًء علـى اسـتئناف الطـاعن وحـده           - قضاء المحكمة االستئنافية بتعديل الحكم المستأنف        -٨

 بإضافة عقوبتي العزل والغرامة النسبية والتي لم يقـض بهمـا الحكـم المـستأنف وزيـادة                  -

. غ الكفالة المالية ومدة التعهـد بالمحافظـة علـى حـسن الـسلوك المقـضي بهمـا                 مقدار مبل 

خطأ في تطبيق القـانون يوجـب تمييـزه جزئيـاً وتـصحيحه بتأييـد               . تسوئ لمركز الطاعن  
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  .الحكم المستأنف

  ) الجزء األول٣٥ مجلة القضاء والقانون السنة ٦/٢/٢٠٠٧ جزائي جلسة ٢٠٧/٢٠٠٦الطعن (

  

  -:دعي بالحقوق المدنية أثر استئناف الم-٩

 رفع استئناف عن الحكم الصادر في دعوى مدنيـة تابعـة بعريـضة اشـتملت علـى بيـان                    -١

كفايـة ذلـك العتبـار العريـضة        . الحكم المستأنف وصفة رافعه وطلب الحكـم بـالتعويض        

  .مشتملة على البيانات الجوهرية

  )٦٦٦الثالث ص القسم األول المجلد ٢١/١٢/١٩٨١ جزائي جلسة ٢٤٢/١٩٨١الطعن (

تحديـده بمـا هـو مطـروح مـن          . نطاقه.  استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة       -٢

النعـي  . طلبات أمام محكمة االستئناف وليس بكل مـا عـرض علـى محكمـة أول درجـة                

  .مثال. غير منتج. الوارد على ما يجاوز ذلك

  )١١٨جلد الرابع ص القسم الثاني الم٢٤/٤/١٩٨٩ جزائي جلسة ٣٢/١٩٨٨الطعن (

 إفصاح الحكم في أسبابه عن قبول استئناف المـدعي بـالحقوق المدنيـة شـكالً ثـم عرضـه                    -٣

  .ال يعيبه خلو المنطوق من القضاء بقبوله شكالً. لموضوعه ورفضه في منطوقه

  )١٠٢ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٦/٦/١٩٩٧ جزائي جلسة ٤٩/١٩٩٥الطعن (

ـ       . الدعاوى المدنية من المحاكم الجزائيـة     األحكام الصادرة في     -٤  تيجـوز اسـتئنافها متـى كان

 إجـراءات   ٢٠٠المـادة   . مما يجوز اسـتئنافه لـو أنهـا صـادرة مـن المحـاكم المدنيـة               

 .ومحاكمات جزائية

غيـر جـائز    . الطعن في األحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى وال تنتهـي بهـا الخـصومة               -

  . مرافعات١٢٨المادة . مة كلهاإال بعد صدور الحكم المنهي للخصو

عدم فصل محكمـة الجنايـات فـي الـدعوى المدنيـة وتخليهـا عنهـا للمحكمـة المدنيـة                     -

 حيـث ينغلـق بـاب        أنـه  :علة ذلك . حكم ال يجوز استئنافه أو الطعن فيه بالتمييز       . المختصة

 .مثال. الطعن باالستئناف ال يجوز من باب أولى الطعن بطريق التمييز

  )٣٦٥ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص١٤/١٠/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٢١/٢٠٠٢الطعن (

عـدم جـواز    . الزمـه .  انغالق باب الطعن في الحكـم باالسـتئناف بـسبب قيمـة الـدعوى              -٥

ال يغيـر مـن ذلـك تـصدي المحكمـة االسـتئنافية السـتئناف               . الطعن فيه بطريق التمييز   



  جزائيةإجراءات ومحاكمات

- ٥٤٤ -  

  .كم االبتدائي برفض دعواهاالمدعية بالحقوق المدنية القاضي برفضه وتأييد الح

  ) الجزء األول٣٥ مجلة القضاء والقانون السنة ٥/٦/٢٠٠٧ جزائي جلسة ٤٣٩/٢٠٠٦الطعن (

للمحكمة االستئنافية وهى تفصل في االسـتئناف المرفـوع مـن المـدعى بـالحقوق المدنيـة                  -٦

كمـة  التعرض لواقعة الدعوى ومناقشتها كمـا كانـت مطروحـة أمـام مح            . في حقوقه المدنية  

أن تظـل الـدعويان المدنيـة والجزائيـة مرفـوعتين أمـام هـذه               : شرط ذلـك  . أول درجة 

المحكمة وأن يستمر المدعى المدني في السير فـي الـدعوى  المدنيـة المؤسـسة علـى ذات                   

ال يؤثر في ذلك أن يكون الحكم الصادر في الـدعوى الجزائيـة قـد أصـبح نهائيـاً                   . الواقعة

أن الدعويين وإن نـشأتا عـن سـبب واحـد إال أن             : علة ذلك . هوحاز قوة الشيء المحكوم في    

ال يمكـن التمـسك بحجيـة الحكـم         : أثـر ذلـك   . الموضوع في إحداهما مختلف عن األخرى     

  .الجزائي

يجـوز الحكـم بـالتعويض      : أثـر ذلـك     . الحكم بالتعويض غير مرتبط حتماً بالحكم بالعقوبة       -

وضـوع الـدعوى الجزائيـة وصـحة        ولو في حالة القضاء بالبراءة عنـد ثبـوت الفعـل م           

  .مثال.  إلى المتهم المقامة عليه الدعوى الجزائيةإسناده

  )١٥/١/٢٠١٢ جزائي جلسة ٧٢١/٢٠١٠الطعن (                   

  

  -: اعتبار االستئناف كأن لم يكن-١٠

  .مناط صحته.  الحكم باعتبار االستئناف كأن لم يكن-١

  )٧٢ القسم األول المجلد الثالث ص١١/٢/١٩٨٠ جزائي جلسة ١٤٦/١٩٧٩الطعن (

  )١٢٤ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٨/٤/١٩٨٦ جزائي جلسة ٣٥/١٩٨٦الطعن و(

بطـالن الحكـم باعتبـار      . أثـره .  عدم إعالن المـتهم بالجلـسة المحـددة لنظـر اسـتئنافه            -٢

  .االستئناف كأن لم يكن

  )٧٢د الثالث ص القسم األول المجل١٨/٤/١٩٨٣ جزائي جلسة ٢٣/١٩٨٣الطعن (

 اعتبار المستأنف الغائب متنازالً عن استئنافه بمـا يوجـب القـضاء باعتبـار اسـتئنافه كـأن            -٣

عند التأكد من إعالنـه إعالنـاً صـحيحاً بالجلـسة المحـددة لنظـر               : متى يصح ذلك  . لم يكن 

  . استئنافه

  . غير الزم. إجراء اإلعالن وفق نموذج معين -
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تمـام ذلـك بموجـب كـشف مرسـل          . لمحددة لنظر استئنافه  إعالن المتهم لشخصه بالجلسة ا     -

تخلف الطـاعن رغـم ذلـك عـن حـضور           . صحيح. إلى إدارة السجن المحتجز فيه الطاعن     

. النعي بـبطالن الحكـم لـبطالن اإلجـراءات        . الجلسة والقضاء باعتبار استئنافه كأن لم يكن      

  . غير صحيح

  )٢٣٤ المجلد السابع ص القسم الرابع٤/٥/١٩٩٨ جزائي جلسة ٢٦٨/١٩٩٧الطعن (

  . مناط القضاء به.  اعتبار االستئناف كأن لم يكن-٤

النعي على الحكم االبتدائي الذي فصل وحده فـي الموضـوع دون الحكـم االسـتئنافي الـذي                   -

  . علة ذلك. غير جائز. قضى باعتبار االستئناف كأن لم يكن

  )٢٣٤ السابع ص القسم الرابع المجلد٤/٥/١٩٩٨ جزائي جلسة ٢٦٨/١٩٩٧الطعن (

 القضاء باعتبار استئناف الطاعن كأن لم يكن عن حكم قـضى بإدانتـه عـن تهمـة تهريـب                    -٥

. اقتـصار الطعـن علـى الجنحـة المـذكورة         . جمركي لحيازته خموراً وهي من مواد الجنح      

  . أساس ذلك. غير جائز

  )٢٣٥ القسم الرابع المجلد السابع ص١٢/١٠/١٩٩٩ جزائي جلسة ٦٣/١٩٩٩الطعن (

  . مناط القضاء به.  اعتبار االستئناف كأن لم يكن-٦

. أثـره . اندماجـه فـي الحكـم الغيـابي المعـارض فيـه           . اعتبار المعارضة كأن لـم تكـن       -

  . انصراف االستئناف إلى الحكمين معاً

إقامتـه  . معارضة الطاعن في الحكم الغيابي باإلدانـة والقـضاء باعتبارهـا كـأن لـم تكـن                 -

تـصدي  . انصرافه إلى الحكـم المعـارض فيـه الـذي انـدمج فيـه             . استئنافاً عن هذا الحكم   

المحكمة االستئنافية لنظـر االسـتئناف ووقوفهـا عنـد حـد نظـر الحكـم الـصادر فـي                     

المعارضة باعتبارها كأن لم تكـن دون نظـر موضـوع الحكـم الغيـابي االبتـدائي رغـم                   

  . اندماجه المشار إليه فإن حكمها يكون معيباً ويوجب تمييزه

ل وجه النعي بالطاعن الذي قضى بسقوط طعنـه والـذي كـان طرفـاً فـي الخـصومة            اتصا -

  . أساس ذلك. تمييز الحكم بالنسبة له أيضاً. أثره. االستئنافية

  )٢٣٥ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٦/١٠/١٩٩٩ جزائي جلسة ٩٩/١٩٩٩الطعن (

لهـا الحـق فـي القـضاء        . همفـاد . جوازي للمحكمة .  القضاء باعتبار االستئناف كأن لم يكن      -٧

غيـر  . النعي على الحكـم فـي هـذا الـصدد         . في موضوع االستئناف رغم غياب المستأنف     
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  . مقبول

  . مؤدى ذلك. المصلحة مناط النعي -

  )٢٣٦ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٨/١٢/١٩٩٩ جزائي جلسة ١٠٦/١٩٩٩الطعن (

جـوازي  . سـتئناف كـأن لـم يكـن       القضاء باعتبـار اال   .  تخلف المستأنف عند نظر استئنافه     -٨

اسـتعمال  . علـة ذلـك   .  قـانون اإلجـراءات والمحاكمـات الجزائيـة        ٢٠٤المادة  . للمحكمة

ال مخالفـة  . المحكمة هذه الرخصة والقضاء في موضوع االسـتئناف فـي غيـاب المـستأنف      

  . للقانون

  )٣٧٦ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٥/١٢/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٤٥٩/٢٠٠٥الطعن (

  

  -:ة استئناف الحكم الصادر في المعارض-١١

 عــدم اســتئناف الحكــم الحــضوري والمعارضــة فيــه واســتئناف الحكــم الــصادر فــي -١

  .صحيح. القضاء بعدم قبول المعارضة في الحكم الحضوري. المعارضة

  )١٠١ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٠/١٢/١٩٩٣ جزائي جلسة ١٣٠/١٩٩٣الطعن (

 االسـتئناف عليـه دون الحكـم        اقتـصار . هو حكم شـكلي   . عارضة بعدم قبولها   الحكم في الم   -٢

حكـم بـرفض المعارضـة أو        لل عـدم انـدماجهما خالفـاً     . علة ذلـك  . الغيابي المعارض فيه  

 ينـدمجان فـي الحكـم الغيـابي المعـارض فيـه وينـصرف               فإنهمـا ن لم تكن    أاعتبارها ك 

  .إليهمااالستئناف 

  )١٠١ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٠/١٢/١٩٩٣ جزائي جلسة ١٣٠/١٩٩٣الطعن (

 استئناف الحكم الـصادر فـي المعارضـة بعـدم جوازهـا أو بعـدم قبولهـا يقتـصر فـي                      -٣

 ينصرف أثر االسـتئناف إلـى الحكـم الغيـابي االبتـدائي             أنموضوعه على هذا الحكم دون      

  .الفاصل في الموضوع

  )١٠٢الث المجلد الرابع ص القسم الث٢٧/١١/١٩٩٥ جزائي جلسة ٢٠٥/١٩٩٠الطعن (

  -: وجوب الفصل في استئناف النيابة العامة والمتهم بحكم واحد-١٢

وجـوب الفـصل فيهمـا      .  االستئناف المرفوع من النيابة العامة ومن المتهم عـن ذات الحكـم            -١

. مخالفـة ذلـك   . علـة ذلـك   . قاعدة واجبة اإلتباع ولو لم يجربها نـص قـانوني         . بحكم واحد 
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  .مثال. خطأ

  )١٢٣ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢١/١٢/١٩٨٧ جزائي جلسة ١٩٨٧/  ١٦٤لطعن ا(

  )١٠٣ القسم الثالث المجلد الرابع ص١/٤/١٩٩٦ جزائي جلسة ٣٦٧/١٩٩٠الطعن و(

  )٣٧٥ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص١٦/٩/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٣١٩/٢٠٠٢الطعن و(

  )٣٧٥سم الخامس المجلد الثاني عشر ص الق١٤/٧/٢٠٠٨ جزائي جلسة ١٧١/٢٠٠٨الطعن و(

 المـستأنف استئناف الدعوى الجزائية يطرح النزاع على محكمـة الدرجـة الثانيـة لمـصلحة                -٢

  .وفي نطاق ما رفع عنه االستئناف

  .استئناف النيابة ينقل النزاع برمته فيما يتعلق بالدعوى الجزائية لمصلحة طرفيها -

ـ         - صل مـرة فـي اسـتئناف المـتهم وأخـرى فـي             عدم جواز تجزئة الـدعوى الواحـدة بالف

  .مخالفة للقانون. إغفال الفصل في استئناف النيابة. استئناف النيابة العامة

  )١٠٢ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٥/٥/١٩٩٢ جزائي جلسة ٢٠/١٩٩٢الطعن (

ـ            . رفع استئنافين عن ذات الحكم     -٣ م يوجب على المحكمة االسـتئنافية الفـصل فيهمـا معـاً بحك

لما قد تؤدي إليه تجزئة الفـصل فـي االسـتئنافات المتعـددة مـن الحكـم                 . علة ذلك . واحد

اقتصار الحكم على الفـصل فـي اسـتئناف النيابـة العامـة وحـده               . فيها على وجه متناقض   

  .مثال. يعيبه ويوجب تمييزه والفصل فيهما بحكم واحد. دون الطاعن

  )٣٧٥سم الخامس المجلد الثاني عشر ص الق٢٣/١٢/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٤٣٦/٢٠٠٢الطعن (

  -: تسبيب الحكم االستئنافي-١٣

عـدم التزامهـا مـن بعـد        .  إقامة المحكمة االستئنافية قضاءها باإلدانة على أدلة كافية لحملـه          -١

بالرد استقالالً على أوجه الدفاع الواردة بمذكرة المـتهم أمـام محكمـة أول درجـة للتـشكيك                  

  .في تلك اإلدانة

  )٧٣ القسم األول المجلد الثالث ص٢/٥/١٩٨٢ جزائي جلسة ١٠/١٩٨٢الطعن (

اشـتماله علـى مـا يفيـد أن المحكمـة محـصت الـدعوى               . شرط صحته .  القضاء بالبراءة  -٢

  .تعيب الحكم. مخالفة ذلك. وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت فيها عن بصر وبصيرة

  )٧٣د الثالث ص القسم األول المجل١٤/٦/١٩٨٢ جزائي جلسة ٢٨/١٩٨٢الطعن (

اإلحالـة إلـى هـذه األسـباب تغنـي عـن            .  تأييد المحكمة االستئنافية للحكم االبتدائي ألسبابه      -٣

  .علة ذلك. إيرادها

  )٧٤ القسم األول المجلد الثالث ص١/١١/١٩٨٢ جزائي جلسة ١٧٣/١٩٨٢الطعن (
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  )١٢٢ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٧/٣/١٩٨٩ جزائي جلسة ٣٠/١٩٨٩الطعن و(

  )٢٣٢ القسم الرابع المجلد السابع ص٩/١٠/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٦٠/٢٠٠١الطعن و(

  )٢٣٣ القسم الرابع المجلد السابع ص١٩/٢/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٤٤/٢٠٠٠الطعن و(

  )٢٣٣ القسم الرابع المجلد السابع ص٩/١٠/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٦٠/٢٠٠١الطعن و(

زم مادام قد أحال إلـى أسـباب الحكـم االبتـدائي             بيان الحكم االستئنافي لمواد العقاب غير ال       -٤

  .الذي بينها

  )٧٤ القسم األول المجلد الثالث ص٢٠/١٢/١٩٨٢ جزائي جلسة ٢٤٢/١٩٨٢الطعن (

بيـان المحكمـة    .  على المحكمـة االسـتئنافية إن ألغـت الحكـم بـالبراءة أن تفنـد أدلتـه                 -٥

 الـذين أطرحـت شـهادتهم محكمـة         االستئنافية ألدلة اإلدانة والتي تقوم على شهادة الـشهود        

  .أساس ذلك. أول درجة يتضمن الرد على حكم البراءة

  )٧٥ القسم األول المجلد الثالث ص٩/١/١٩٨٤ جزائي جلسة ١٥٦/١٩٨٣الطعن (

 خلو الحكم االبتدائي من بيانات جوهريـة ال يعيـب الحكـم االسـتئنافي مـادام قـد تـدارك                     -٦

  .لنفسه أسباباً جديدةإغفال هذه البيانات واستوفاها وأنشأ 

  )٧٥ القسم األول المجلد الثالث ص٢٦/٣/١٩٨٤ جزائي جلسة ٥٤/١٩٨٤الطعن (

أنهـا  : مفـاده .  محكمة االستئناف بأسباب الحكم االبتدائي إلـى مـا أورده مـن أسـباب               أخذ -٧

لهـا أن تحيـل فـي ذكـر         . تأخذ من أسباب الحكم االبتدائي بما ال يتعـارض مـع أسـبابها            

  .أسباب الحكم االبتدائي حتى ولو خالفته في النتيجةالوقائع إلى 

  )٧٥ القسم األول المجلد الثالث ص٢٨/٥/١٩٨٤ جزائي جلسة ٣٤/١٩٨٤، ٣٢ انالطعن(

 ال عيب يصيب الحكم االستئنافي إذا لم يورد أدلـة اإلثبـات مـادام قـد أحـال إلـى الحكـم                       -٨

  .االبتدائي الذي أوردها

  )٧٥ القسم األول المجلد الثالث ص٩/٧/١٩٨٤ جزائي جلسة ١٢٤/١٩٨٤الطعن (

 إذا رأت محكمة االستئناف كفايـة األسـباب التـي أقـيم عليهـا الحكـم االبتـدائي فلهـا أن                      -٩

تتخذها أسباباً لحكمها وال يعيب حكمها عدم ردها على دفـاع سـبق أن عـرض لـه الحكـم                    

  .المستأنف

  )٧٥جلد الثالث ص القسم األول الم٢٢/١٠/١٩٨٤ جزائي جلسة ١٥٩/١٩٨٥الطعن (

  )١٢٢ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٠/١/١٩٨٦ جزائي جلسة ١٨٨/١٩٨٥الطعن و(
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  )١٠٤ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٥/١/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢١٥/١٩٩٥الطعن و(

  )١٠٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٧/١١/١٩٩٥ جزائي جلسة ٢٠/١٩٩٥الطعن و(

  )٢٣٢ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٣/٦/١٩٩٧ جزائي جلسة ٣٢٢/١٩٩٦الطعن و(

 سماع المحكمة االستئنافية لشهود المـتهم ال يحـول بينهـا وبـين األخـذ بـالحكم االبتـدائي                    -١٠

  .أنها لم تر في أقوال الشهود ما يستحق التعقيب عليه. مفاد ذلك. ألسبابه

  )٧٩لث ص القسم األول المجلد الثا١/٧/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٠٣/١٩٨٥الطعن (

 إيراد الحكم االستئنافي أسـباباً جديـدة لقـضائه وأخـذه فـي ذات الوقـت بأسـباب الحكـم                     -١١

  .االبتدائي مؤداه أنه يأخذ منها ما ال يتناقض مع أسبابه

  )١٢٢ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٢/١/١٩٨٧ جزائي جلسة ١٥٣/١٩٨٦الطعن (

مفـاده أخـذه بمـا ال       . ائي إضـافة إلـى مـا أورده        أخذ الحكم االستئنافي بأسباب الحكم االبتد      -١٢

أن النعي الموجـه لمـا لـم يأخـذ بـه ال يـصادف             . مؤدى ذلك . يتعارض منها مع ما أورده    

  .محالً فيه

  )١٢٣ص  القسم الثاني المجلد الرابع ٥/١٠/١٩٨٧ جزائي جلسة ١١٦/١٩٨٧الطعن (

كفايـة أن تحيـل     . باً لحكمهـا   لمحكمة االستئناف أن تتخذ من أسباب الحكـم المـستأنف أسـبا            -١٣

. ال عليها إذ هي لم ترد بأسباب خاصـة علـى الـدفاع المبـدي أمامهـا                . عليها دون إيرادها  

  .علة ذلك

  )١٢٣ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٨/١٢/١٩٨٩ جزائي جلسة ٢١٥/١٩٨٩الطعن (

  )١٠٥ المجلد الرابع صالثالث القسم ٢٩/١/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٣١/١٩٩٥الطعن و(

 المحكمة االستئنافية غير ملزمة بالرد على أسباب الحكم االبتـدائي القاضـي ببـراءة المـتهم                 -١٤

  .شرط ذلك. الذي أدانته

  )١٢٣ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٨/١٢/١٩٨٩ جزائي جلسة ٢٥٤/١٩٨٩الطعن (

غيـر صـحيح    . النعي بعدم الفـصل فـي ذلـك       . فصل الحكم في منطوقه في شكل االستئناف       -١٥

  فـي صـدر الحكـم نقـالً        أسـمائهم استئناف قضاء الحكم بمعاقبة الطاعنين بحسب ترتيـب         

  .ال تجهيل بمن قضى بإدانته من المتهمين. عن تقرير االتهام

  )١٠٣ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٨/١٠/١٩٩٣ جزائي جلسة ٨٢/١٩٩٣الطعن (

 ال تـرى    ال تجـري تحقيقـاً    . تحكم في األصل علـى مقتـضى األوراق       .  المحكمة االستئنافية  -١٦
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  . لهلزوماً

عدم معاودة الطاعن التمسك بدفاع أمام محكمة االستئناف سـبق التمـسك بـه أمـام محكمـة                   -

  .مثال. عدم قبول إثارته أمام محكمة التمييز. أثره. أول درجة

  )١٠٤ القسم الثالث المجلد الرابع ص٨/١١/١٩٩٣ جزائي جلسة ٩٧/١٩٩٣الطعن (

  )١٠٤ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٥/١١/١٩٩٣ جزائي جلسة ٧٤/١٩٩٣الطعن و(

  )١٠٥ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٣/٦/١٩٩٤ جزائي جلسة ٩٣/١٩٩٣الطعن و(

 اقتـصر وحـده علـى الفـصل فـي الموضـوع دون              الذي النعي الوارد على الحكم االبتدائي       -١٧

  . غير جائز.الحكم االستئنافي الشكلي والذي قضى بعدم قبول المعارضة

  )١٠٥ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٠/١٢/١٩٩٣ جزائي جلسة ١٣/١٩٩٣الطعن (

 تلتـزم حكـم     أنالنعي بان محكمة االستئناف سألت الطاعن عن التهمـة المـسندة إليـه دون                -١٨

ما دام الحكم لم يعـول فـي إدانتـه علـى            . ال جدوى منه  .  من قانون اإلجراءات   ١٥٥المادة  

  .أقوال أدلى بها

  )١٠٥ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٣/٦/١٩٩٤ جزائي جلسة ٩٣/١٩٩٣الطعن (

 مـا تـرى   إال  محكمة االستئناف تحكم في األصل على مقتـضى األوراق وال تجـرى تحقيقـاً        -١٩

  . لههي لزوماً

ال يعيـب   . عدم استجابة المحكمة إلى طلب سماع شـاهد نفـي انتهـت إلـى عـدم جـدواه                  -

  .حكمها

  )١٠٥ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٧/٦/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٠٨/١٩٩٤الطعن (

ال . الطعـن علـى وصـف التهمـة       . أثـره .  إلغاء قضاء أول درجة الذي عدل وصف التهمة        -٢٠

  . من قضاء الحكم المطعون فيهيصادف محالً

  )١٠٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٦/٦/١٩٩٥ جزائي جلسة ٣٤/١٩٩٥الطعن (

  .إلغائهيوجب تفنيد حكم أول درجة الصادر بالبراءة عند  القانون ال -٢١

  )١٠٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٦/٦/١٩٩٥ جزائي جلسة ٣٤/١٩٩٥الطعن (

 عدم جدوى النعي على المحكمة االستئنافية قعودها عـن إجـراء تحقيـق طالمـا لـم يطلـب                    -٢٢

  .منها إجراء تحقيق حول حقيقة وزن المخدر

  )١٠٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص٨/٤/١٩٩٦ زائي جلسةج ٢٨٢/١٩٩٥الطعن (
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ال إلـزام عليهـا     . أثـره . تأييد المحكمة االستئنافية الحكم المستأنف ألسبابه التي بنـي عليهـا           -٢٣

اإلحالـة إلـى األسـباب      . علـة ذلـك   . في ذكر تلك األسباب أو أن تنشئ نفسها أسباباً جديدة         

  . رتها كأنها صادرة منهاتقوم مقام إيرادها وأن المحكمة اعتب

  )٢٣٢ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٠/٦/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٣٥٦/١٩٩٩الطعن (

وجوب التوقيع عليهـا مـن جميـع قـضاة الهيئـة الـذين سـمعوا المرافعـة                  .  مسودة الحكم  -٢٤

ضـمان صـدور الحكـم بعـد مداولـة          . علـة ذلـك   . واشتركوا في المداولة وإصدار الحكم    

  . بطالنها وبطالن الحكم الصادر بناء عليها. أثره. مخالفة ذلك. نطوقهشملت أسبابه وم

إحالة الحكم االستئنافي في أسبابه ومنطوقه إلى الحكـم االبتـدائي الباطـل لتوقيـع مـسودته                  -

ولـو أورد أسـباباً     . بطالنـه . أثـره . من رئيس الهيئة التي أصدرته دون عضويها اآلخـرين        

  . اطل فهو باطلما بني على ب: علة ذلك. خاصة به

  )٢٣٣ القسم الرابع المجلد السابع ص٦/٢/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٨١/٢٠٠٠الطعن (

مـن األحكـام    .  القضاء بعدم قبول االستئناف شكالً للتقرير به بعـد الميعـاد المحـدد قانونـاً               -٢٥

  .ال يستلزم القانون لها قدراً أو شكالً معيناً في التسبيب. الشكلية

  )٣/٦/٢٠١٢  جزائي جلسة٧١١/٢٠١١ الطعن(              

  

  -: تعديل وصف التهمة في االستئناف-١٤

 محكمة االستئناف تتقيد بما جاء بتقرير االستئناف وبالوقـائع التـي طرحـت علـى محكمـة                  -١

ليس لها أن تعدل التهمة المسندة إلى المتهم لما فـي ذلـك مـن حرمـان المـتهم                   . أول درجة 

  .مثال. ق ذلك بالنظام العامتعل. من درجة من درجات التقاضي

  )١٢١ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٣/٦/١٩٨٦ جزائي جلسة ٤٨/١٩٨٦الطعن (

  )٢٣٠ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٦/١/١٩٩٨ جزائي جلسة ٥٢/١٩٩٧الطعن و(

عدم لفـت المحكمـة نظـر المـتهم لتعـديل           . شرطه.  تغيير محكمة الموضوع لوصف التهمة     -٢

  .مثال. ال إخالل بحقه في الدفاع.  األخفوصف التهمة إلى

  )٢٢٢ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٦/٢/١٩٩٠ جزائي جلسة ٣٥٤/١٩٨٩الطعن (
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  تنفيذ األحكام -٣

  

  -:أثر العفو والصلح

  

  . العفو-١

  . الصلح-٢



  جزائيةإجراءات ومحاكمات

- ٥٥٤ -  



  جزائيةإجراءات ومحاكمات

- ٥٥٥ -  

   تنفيذ األحكام-٣

  -:العفو والصلح أثر -   

  :وـ العف-١     

  . يسبق شكل الطعن فيه بحث جواز الطعن في الحكم-١

العفو عن العقوبة الصادر من رئيس الدولة قبل الفـصل فـي الطعـن فـي الحكـم الـصادر                     -

العفو عن العقوبـة الـصادر عـن رئـيس          : علة ذلك . خروج األمر من يد القضاء    . أثره. بها

عمل من أعمال السيادة ال يملك القضاء المساس بـه أو التعقيـب عليـه فيمـا صـدر                   . الدولة

 .أثره على الطعن بالتمييز.  عنهالعفو

  )٥٤٩ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٥/٦/١٩٩٠ جزائي جلسة ١٧/١٩٩٠الطعن (

  )٥٥٠ القسم الثاني المجلد الرابع ص٧/١٠/١٩٩٠ جزائي جلسة ١٨٠/١٩٩٠الطعن و(

  )٥٤٩ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٨/١٠/١٩٩١ جزائي جلسة ١٧٨/١٩٩٠الطعن و(

  )٢٩٤ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٦/٥/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٣٢٣/١٩٩٩الطعن و(

  )٢٩٤ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٧/٢/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٥/٢٠٠٠الطعن و(

  )٨٢ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١٧/٩/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٢٧٧/٢٠٠١الطعن و(

عن قبـل الفـصل فـي        صدور عفو أميري يتضمن تخفيض العقوبـة واإلفـراج عـن الطـا             -٢

  .خروج األمر من يد القضاء والحكم بعدم جواز نظر الطعن. أثره. الطعن بالتمييز

  )٢٩٤ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٨/٤/٢٠٠٠ جزائي جلسة ١٠٣/١٩٩٩الطعن (

  )٨٢ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١٩/٣/٢٠٠٢  جزائي جلسة٢٥١/٢٠٠١الطعن و(

صادر من أمير البالد قبـل الفـصل فـي الطعـن بـالتمييز عـن الحكـم        العفو عن العقوبة ال   -٣

أنـه عمـل مـن أعمـال الـسيادة ال           : علـة ذلـك   . خروج األمر من يد القضاء    . الصادر بها 

  .يملك القضاء المساس به أو التعقيب عليه

 نص في المادة الرابعة منـه علـى تطبيـق قواعـد العفـو               ٢٠٠٢مرسوم العفو األميري لعام      -

بة التي يقضي بها في الطعن نهائيـاً إذا كـان المحكـوم عليـه قـد طعـن علـى                     على العقو 

 دون سـلطة االدعـاء، حتـى تـاريخ صـدور المرسـوم               الصادر ابتدائياً أو استئنافياً    الحكم

  .شمول الطاعن بهذا العفو ال يمنع من نظر طعنه: أثره. بالعفو

  )٨٣لد الرابع عشر ص القسم الخامس المج١٤/٥/٢٠٠٢  جزائي جلسة٦٧٣/٢٠٠١الطعن (
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يحجـب  . صدور عفو عن العقوبة من سمو أمير البالد قبـل الفـصل فـي الطعـن بـالتمييز                  -٤

  .أساس ذلك. محكمة التمييز عن المضي في نظر الطعن

 ال يحـول دون نظـر طعـون المـشمولين بـه             ٢٠٠٢صدور مرسوم العفو األميري لعـام        -

ر طعن النيابـة العامـة الـذي تعيـب فيـه            والفصل فيها وال يمنع دون التقرير بعدم جواز نظ        

  .أساس وعلة ذلك. على الحكم أنه أخذ المحكوم عليه بالرأفة حال عدم توافر مبرراتها

  )٨٣ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١١/٦/٢٠٠٢  جزائي جلسة٦٨٧/٢٠٠١الطعن (

 عـن   اختالفـه . ال يـستفيد منـه إال مـن صـدر بـشأنه           . ظرف شخصي . العفو عن العقوبة   -٥

  . ق جزاء٢٣٨العفو عن الجريمة المنصوص عليه في المادة 

مناط المحاجة بانطباق القواعد التي حـددها مرسـوم العفـو األميـري عـن العقوبـة علـى                    -

التحـدي بـه لـدى      . يكون أمام الجهة المنـوط بهـا تطبيـق تلـك القواعـد            . المحكوم عليهم 

  .ال مجال له. محكمة الموضوع أو إثارته أمام التمييز

  )٨٢ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٤/٢/٢٠٠٣  جزائي جلسة٢٠٣/٢٠٠٢الطعن (

  -: الصلح-٢

ال يرتـب أثـره إال بعـد موافقـة          .  العفو أو الصلح عن الجرائم التي ال يتطلب رفعها شكوى          -١

انتهـاء المحكمـة بأسـباب سـائغة لعـدم الموافقـة علـى عفـو                . المحكم ويخضع لتقديرها  

  . غير جائز. الجدل في ذلك أمام محكمة التمييز. طاعنالمجني عليه عن ال

  )٤٠٩ سنوات ص ٧ مج ٢٦/١٢/١٩٧٧ جلسة جزائي ١١٤/١٩٧٧الطعن (

  )٣٢٣ القسم األول المجلد الثالث ص١٥/١٢/١٩٨٠ جزائي جلسة ٢٣٧/١٩٨٠الطعن و(

  )٥٤٨ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٨/١٢/١٩٨٧ جزائي جلسة ١٧٥/١٩٨٧الطعن و(

أسـاس  .  ق الجـزاء ال يجـوز العفـو الفـردي عنهـا            ١٦٢،  ١٦١ائم المؤثمة بالمادتين     الجر -٢

  . ذلك

  )٤٠٨ سنوات ص ٧ مج ١٥/٥/١٩٧٨ جلسة جزائي ٢٤٥/١٩٧٧الطعن (

 إدانة الطاعن بعقوبة الجريمة األشـد وهـي دخـول مـسكن دون رضـاء حـائزه التـي ال                     -٣

ـ . الصلح أو العفو الفردي عنهـا     . تتطلب شكوى لرفعها   ضع لتقـدير محكمـة الموضـوع       يخ

وجوب تقـديم طلـب العفـو أو الـصلح إلـى المحكمـة التـي                . وال ينتج أثره إال بموافقتها    

  . أصدرته

  )٤٠٨ سنوات ص ٧ مج ١٩/٣/١٩٧٩ جلسة جزائي ١٩٢/١٩٧٨الطعن (
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 الجـرائم التـي تتطلـب        عـن  الحكـم النهـائي   . العفو أو الصلح مع المجني عليه بعد صدور        -٤

  . أساس ذلك. يمه إلى المحكمة التي أصدرتهوجوب تقد.شكوى

  )٤٠٨ سنوات ص ٧ مج ١٦/٤/١٩٧٩ جلسة جزائي ٣/١٩٧٩الطعن (

  .ال أثر له في توافرها وتحقق مسئولية مرتكبها.  التنازل في جريمة المواقعة-٥

  )٣٢٣ القسم األول المجلد الثالث ص١٢/٥/١٩٨٠ جزائي جلسة ٢٠/١٩٨٠الطعن (

  )٢٩٢ص  القسم الرابع المجلد الثامن ١١/١١/١٩٩٨ ي جلسةجزائ ١٣١/١٩٩٨الطعن و(

بقاء الجرائم المرتبطـة لـم يجـر علـى أحـدها            . مناطه.  جزاء ٨٤ االرتباط في حكم المادة      -٦

  .فك االرتباط. أثره. البراءة في إحداها. حكم معفي من المسئولية أو العقاب

ارتبـاط  . االرتبـاط بالجنايـة   قصره على حالـة ارتباطهـا تمـام         . الطعن بالتمييز في جنحة    -

 .عدم جواز الطعن المنصب على الجنح. أثره. العفو عن الجناية. جنح بجناية

  )٣٢٣ القسم األول المجلد الثالث ص١١/١١/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٧٢/١٩٨٥الطعن (

 ٢٤٠وروده فـي غيـر الحـاالت المبينـة بالمـادة            .  عفو المجنـي عليـه عـن الجريمـة         -٤

  . مثال.ال أثر له. إجراءات

  )٣٢٤ القسم األول المجلد الثالث ص١٨/١١/١٩٨٥ جزائي جلسة ١١٦/١٩٨٥الطعن (

للمجنـي عليـه أن     .  جرائم اإليذاء التي ال تزيد عقوبتها على الحـبس لمـدة خمـس سـنوات               -٥

  .يعفو عن المتهم أو يتصالح معه

حكـم  يترتـب عليـه مـا يترتـب علـى ال     . أثـره . الصلح أو العفو الصادر عن المجني عليه     -

 . بالبراءة من آثار

 .للولي الشرعي عن القاصر أو الغائب الصلح أو العفو عن المتهم -

 .مثال. يعيبه. التفات الحكم عن تنازل الولي الشرعي -

  )٥٤٨ القسم الثاني المجلد الرابع ص٢٦/٢/١٩٩٠ جزائي جلسة ٣٠٠/١٩٨٩الطعن (

ووليهـا الـشرعي عـن الحكـم         الحكم االستئنافي الصادر بقبول عفو والـد المجنـي عليهـا             -٦

سقوط حكـم اإلدانـة واعتبـاره كـأن لـم يكـن             . أثره. الصادر بخطفها وبإلغاء حكم اإلدانة    

  .وسقوط الطعن بالتمييز المرفوع عنه

  )٥٤٩ القسم الثاني المجلد الرابع ص٩/٤/١٩٩٠ جزائي جلسة ٢٢٦/١٩٨٩الطعن (

ريمـة أو انتفائهـا أو فـي        جتعييب الحكم إغفال ذكـر واقعـة غيـر مـؤثرة فـي ثبـوت ال                -٧
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  .ال يعيب. عدم التعرض للصلح بين الطاعن والمجني عليه. غير مقبول. عقوبتها

  )٥٥٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٧/١٢/١٩٩٣ جزائي جلسة ١١٤/١٩٩٣الطعن (

  .باإلكراه ال أثر للصلح في جريمتي الخطف بطريق الحيلة وهتك العرض -٨

  )٥٥٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص٢٩/١/١٩٩٦ ةجزائي جلس ١٠٠/١٩٩٥الطعن (

 جريمة االحتجاز المقترن بالتعذيب ليست من الجـرائم التـي يجـوز فيهـا الـصلح أو العفـو                    -٩

  .أساس ذلك.  من المجني عليهالفردي

  )٥٥٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٩/٩/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٧/١٩٩٦الطعن (

. تهم أو التصالح معه علـى مـال قبـل صـدور الحكـم أو بعـده                للمجني عليه العفو عن الم     -١٠

  . قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية٢٤.م. الجرائم التي يجوز له فيها ذلك

عدم ورود ذكر جناية القتل العمد والمواقعة بـاإلكراه ضـمن الجـرائم التـي يجـوز فيهـا                    -

  .أثره. العفو والصلح

  .مثال. ال يعيبه. زلالتفات الحكم عن إعمال أثر هذا التنا -

  )٢٩١ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٦/١/١٩٩٨ جزائي جلسة ٥٠/١٩٩٧الطعن (

  )٨٨ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢٧/٦/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٤٩٥/٢٠٠٥الطعن و(

تنـازل والـد المجنـي    .  إثبات الحكم قيام جريمتي الخطف وهتك العرض في حـق الطـاعنين      -١١

  .ال محل له. النعي على الحكم بعدم إعمال أثر هذا التنازل. هال أثر ل. عليه

  )٢٣٥ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٣/٢/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٣٦/١٩٩٧الطعن (

 إثبات الحكم في حق الطاعن أركان جريمة الضرب المفـضي إلـى المـوت المعاقـب عليهـا                   -١٢

ئم التـي يجـوز فيهـا الـصلح         عدم دخولها فـي الجـرا     . بالحبس مدة ال تجاوز عشر سنوات     

  . إجراءات جزائية٢٤١ ،٢٤٠المادتان . أساس ذلك. أو العفو الفردي

  )٢٩١ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٣/٢/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٧٩/١٩٩٧الطعن (

  )٨٧ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢٢/١١/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٢٠/٢٠٠٤الطعن و(

 ق ٢٤٠م. ماهيتهــا.  العفـو عـن المــتهم أو التـصالح معـه     الجـرائم التـي يجـوز فيهــا   -١٣

  .اإلجراءات الجزائية

عـدم دخولهـا ضـمن الجـرائم المنـصوص          . جريمة االستيالء بغير حق على مال للدولـة        -

النعـي عليـه فـي هـذا        . عدم إشارة الحكم إلى العفو أو إعمال أثره       . عليها في المادة السابقة   
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  .ال محل له. الصدد

  )٢٩٢ القسم الرابع المجلد الثامن ص٩/٣/١٩٩٨ جزائي جلسة ١٦٠/١٩٩٧الطعن (

أسـاس  . ال محـل لـه    .  العفو في جريمة سرقة من غير أصـول المجنـي عليـه أو فروعـه               -١٤

ج والتـي أجيـز فيهـا العفـو الفـردي وردت          . إ ٢٤٠الجرائم المنصوص عليها بالمادة     . ذلك

  .على سبيل الحصر

  )٢٩٢ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٩/٦/١٩٩٨ جزائي جلسة ١١٤/١٩٩٨الطعن (

  )٢٩٢ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٣٠/١٠/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٠٨/٢٠٠١الطعن و(

عدم دخولهما فـي عـداد الجـرائم المنـصوص          .  جريمة انتحال صفة الموظف العام والسرقة      -١٥

مـة االلتفـات    للمحك. أثـر ذلـك   .  إجراءات والتي يجوز فيهـا العفـو       ٢٤٠عليها في المادة    

  .عن تنازل المجني عليه

  )٢٩٢ القسم الرابع المجلد الثامن ص١/٦/١٩٩٩ جزائي جلسة ٤١٣/١٩٩٨الطعن (

خروجها عن الجرائم التي يجوز فيها الـصلح أو العفـو الفـردي مـن               .  جريمة هتك العرض   -١٦

 النعـي علـى الحكـم عـدم إعمالـه ألثـر           . ال أثـر لـه    . تنازل األخير عنها  . المجني عليه 

  .غير سديد. التنازل

  )٢٩٢ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٤/٦/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣٤٤/١٩٩٨الطعن (

  .مثال.الجرائم التي يشملها. أثره كالبراءة.  الصلح أو العفو الفردي عن الجريمة-١٧

  )٢٩٣ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٦/١٠/١٩٩٩ جزائي جلسة ٩٩/١٩٩٩الطعن (

عليه عن جريمتين ال تندرجان ضمن الجـرائم التـي يجـوز فيهـا الـصلح أو                  تنازل المجني    -١٨

. ال يعيبـه  . ال أثر له التفات الحكم عن الرد على دفـاع الطـاعن فـي هـذا الـصدد                 . العفو

  .علة ذلك

  )٢٩٣ القسم الرابع المجلد الثامن ص٧/١٢/١٩٩٩ جزائي جلسة ١٤٤/١٩٩٩الطعن (

تـداء المفـضي إلـى آالم بدنيـة شـديدة والـضرب             إدانة المطعون ضده عن جريمتـي االع       -١٩

بمدوناته قبول عفـو المجنـي عليـه اسـتناداً إلـى تقـديم              . إثبات الحكم . على نحو محسوس  

مطالعـة  . مفـاد ذلـك   . إقرار موثق بالعفو عن الجـريمتين اللتـين يجـوز فيهمـا الـصلح             

 إال بـسلوك    نعـي النيابـة فـي هـذا الـصدد ال يجـوز            . المحكمة لذلك اإلقرار واإللمام به    

  .أثر ذلك. طريق الطعن بالتزوير وهو ما لم تسلكه

  )٢٩٣ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٣/١٢/١٩٩٩ جزائي جلسة ٧٩/١٩٩٩الطعن (
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عـدم  : أثـره . ال يعد من الظروف التـي ارتكبـت فيهـا الجريمـة           . الصلح أو العفو الفردي    -٢٠

  .جواز التقرير باالمتناع عن النطق بالعقاب بناء عليه

  )٢٩٤ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٢/٥/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٨٥/٢٠٠٠الطعن (

للمجني عليه في جرائم اإليذاء والتعدي التي ال تزيـد عقوبتهـا عـن الحـبس لمـدة خمـس                     -٢١

سنوات أن يعفو عن المتهم أو يتـصالح معـه علـى مـال قبـل صـدور الحكـم أو بعـده                       

  .موافقة المحكمة: شرط ذلك. ة من آثارويترتب عليه ما يترتب على حكم البراء

  .تجوز إثارته ألول مرة أمام محكمة التمييز. طلب إعمال األثر القانوني للعفو -

  )٨١ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٨/١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١٤١/٢٠٠١الطعن (

ئم أن يكـون صـادراً عـن جريمـة مـن الجـرا            : شرطه. إعمال أثر الصلح أو العفو الفردي      -٢٢

جـوازي للمحكمـة فـي      : إعمال هـذا األثـر    . على سبيل الحصر  .  أ ج  ٢٤٠الواردة بالمادة   

  .غير الجرائم التي تتطلب شكوى من المجني عليه لرفعها

ليست مـن الجـرائم التـي يجـوز الـصلح أو العفـو الفـردي                . جريمة هتك العرض بالقوة    -

  .التنازل عنها غير ذي أثر. فيها

جريمـة هتـك العـرض بـالقوة بجريمـة دخـول مـسكن بقـصد                نتهاء الحكم إلى ارتباط     ا -

غيـر  . النعي بالتنـازل عـن الجريمـة األخيـرة        . ارتكاب جريمة وتوقيع عقوبة واحدة عنهما     

  .مجد

ليـست مـن الجـرائم التـي تتطلـب شـكوى            . جريمة دخول مسكن بقصد ارتكاب جريمـة       -

  .جوازي للمحكمة. إعمال أثر الصلح أو العفو الفردي. لرفعها

  )٨١ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٨/١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٢٠٠/٢٠٠١ن الطع(

ال يجـوز فيهـا العفـو       .  مـن قـانون الجـزاء      ١٨٠جريمة الخطف المنصوص عليها بالمادة       -٢٣

  .ال محل له. النعي على ذلك. أساس ذلك. الفردي والصلح مع المتهم

  )٨٤المجلد الرابع عشر ص القسم الخامس ٢٤/٩/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٥٥٩/٢٠٠١الطعن (

يوجـب علـى    . إقرار المجني عليها بتحقيقات النيابة العامة تنازلها عن الواقعـة قبـل المـتهم              -٢٤

المحكمة قبول عفو المجني عليها في شأن تهمـة الخطـف بالحيلـة بقـصد هتـك العـرض                   

  .أساس ذلك. وليترتب عليه ما يترتب على الحكم الصادر بالبراءة من آثار

  )٨٤ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١٩/١١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١٨٧/٢٠٠٢الطعن (
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ال يجـوز   . جرائم المواقعة وحيازة الذخيرة بدون تـرخيص والتهريـب الجمركـي الحكمـي             -٢٥

أسـاس  . غيـر ذي أثـر فيهـا      . التنازل عنهـا  . الصلح والعفو الفردي من المجني عليهم فيها      

  .ذلك

مـن  .  بدنية شديدة ودخول مسكن بقـصد ارتكـاب جريمـة          جرائم الضرب الذي يحدث آالماً     -

جـراءات  مـن قـانون اإل     ٢٤٠الجرائم التـي وردت علـى سـبيل الحـصر فـي المـادة               

وجوب قبـول طلـب العفـو عنهـا         . يجوز فيها الصلح والعفو الفردي    . والمحاكمات الجزائية 

ن لـم يكـن     سـقوط الحكـم االسـتئنافي واعتبـاره كـأ         . أثر ذلـك  . وإلغاء الحكم االستئنافي  

  .بالنسبة لها واعتبار الطعن المرفوع عنها ساقطاً

  )٨٥ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢٤/٦/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٥٧٠/٢٠٠٢الطعن (

الـصلح والعفـو    . جرائم هتك العرض بطريق التهديد والشروع فيها وتدنيس أمـاكن العبـادة            -٢٦

ال تثريـب   . غيـر ذي أثـر فيهـا      . ل عنهـا  التناز. غير جائز . الفردي من المجني عليه فيها    

  .أساس ذلك. غير قويم. النعي في هذا الصدد. على الحكم إن لم يعتد به أو يعرض له

  )٨٥ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢٢/٧/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٣٦١/٢٠٠٢الطعن (

ـ                     -٢٧ دم حاالت اإلثارة أو االستفزاز أو الغضب ال تعـد فـي صـحيح القـانون مـن أسـباب ع

  .تقديرها يرجع إلى المحكمة. تعد من األعذار القضائية المخففة. المسئولية الجزائية

  .ليست من الجرائم التي يجوز فيها الصلح والعفو الفردي. جريمة وضع النار عمداً -

  )٨٥ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢٣/٣/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥١٨/٢٠٠٣الطعن (

ر إكراه أو تهديد أو حيلـة وحجزهـا فـي غيـر األحـوال المقـررة                 جريمتا مواقعة أنثى بغي    -٢٨

ليستا من الجرائم التي ال يجوز رفع الدعوى عنهـا إال بنـاء علـى شـكوى المجنـي                   . قانوناً

: مـؤدى ذلـك   . عليه وال يندرجا ضمن الجرائم التي يجوز فيها الـصلح أو العفـو الفـردي              

  .طاعن من العقابتنازل والد المجني عليها ال أثر له وال يعفي ال

  )٨٦ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١٩/١٠/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٦٠٣/٢٠٠٣الطعن (

السرقة عن طريق التحطيم من غير أصـول المجنـي عليـه أو فروعـه ليـست مـن                    جريمة -٢٩

 مـن قـانون اإلجـراءات       ٢٤٠الجرائم التي يجـوز فيهـا العفـو الفـردي طبقـاً للمـادة               

  . مثال.والمحاكمات الجزائية

  )٨٦ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١/٢/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٢٨٥/٢٠٠٤الطعن (
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التنازل الصادر من المجني عليه في جريمـة سـرقة مـن غيـر أصـول أو فـروع أو زوج                      -٣٠

. علـة ذلـك   . غيـر ذي أثـر    . المجني عليه وحيازة وإحراز أسلحة ناريـة بغيـر تـرخيص          

  .و فيهاليستا من الجرائم التي يجوز العف

  )٨٦ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢٩/٣/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٣٧٥/٢٠٠٤الطعن (

الحكـم  أن  مـادام   . في غيـر محلـه    . نعي الطاعن بشأن تنازل المجني عليها عن حقوقها قبله         -٣١

 باستعمال العنف ومفاتيح مصطنعة مـع التعـدد وهـي ليـست مـن               دانه بجريمة السرقة ليالً   

 مـن ق اإلجـراءات والمحاكمـات        ٢٤٠ العفو الفردي طبقـاً للمـادة        د عليها الجرائم التي ير  

  . ولم يزعم أنه من أصولها أو فروعها أو زوجاً لهاالجزائية

  )٨٦ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٧/٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٣٨/٢٠٠٥الطعن (

ـ                -٣٢ تيالء بالتحايـل   جريمتا االشتراك في تزوير ورقة مـن أوراق البنـوك والـشروع فـي االس

. ليستا من الجـرائم التـي تـستلزم شـكوى لتحريكهـا          . على مال بإيجاد سند دين غير حقيقي      

  .أساس ذلك. غير جائز. العفو الفردي أو التصالح فيهما

  )٨٧ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢١/٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٥٥٦/٢٠٠٤الطعن (

. و الغائب في الـصلح مـع المـتهم أو العفـو عنـه             الولي الشرعي ينوب عن ناقص األهلية أ       -٣٣

. ال إنابـة مـن ميـت      : علـة ذلـك   . أن يكون ناقص األهلية أو أن يكون الغائب حياً        : شرطه

تنـازل  : مـؤدى ذلـك   . من ق اإلجـراءات والمحاكمـات الجزائيـة        ٢٤٣المادة  : أساس ذلك 

  .صدوره من غير ذي صفة. الولي الشرعي عن المجني عليها المتوفاة

  .علة ذلك. ال يجوز فيها الصلح أو العفو الفردي. ة القتل العمدجريم -

  )٨٧ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١٢/٧/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٧/٢٠٠٥الطعن (

 أثـره ال ينتقـل لورثتـه واليجـوز          أن: علة ذلـك  . حق المجني عليه في العفو ينقضي بوفاته       -٣٤

. تنـازل والدتـه بعـد وفاتـه       . ه بعد وفاتـه   لوكيله أو الولي عنه إجراء أي تصرف نيابة عن        

  .ال أثر له في الدعوى الجزائية. صادر من غير ذي صفة

  )٨٧ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١٤/٣/٢٠٠٦ جزائي جلسة ١٢٣/٢٠٠٥الطعن (

. إدانة الحكم الطاعن بجريمة ال تندرج ضمن الجرائم التـي يجـوز فيهـا الـصلح أو العفـو                   -٣٥

النعـي  . ال أثر له وال يعفيـه مـن العقـاب         . مجني عليه عن حقهم قبل الطاعن     تنازل أهلية ال  

  .غير سديد. عليه في هذا الخصوص

  )٨٨ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٢٩/٧/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٥٦٧/٢٠٠٥الطعن (
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إدانة الحكم الطاعن بجريمة إحداث عاهة مـستديمة التـي ال تنـدرج ضـمن الجـرائم التـي                    -٣٦

النعـي  . ال أثر له وال يعفيـه مـن العقـاب         . تنازل المجني عليه  . يها الصلح أو العفو   يجوز ف 

   .على غير أساس. عليه في هذا الخصوص

  )٨٨ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١٩/٩/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٦٩٤/٢٠٠٥الطعن (

 شـديدة    آالم بدنيـة   إلـى العفو الفردي من المجني عليه في جريمة إحـداث إصـابة أفـضت               -٣٧

يشمل بطريق اللزوم جريمة التعدي على موظف عـام ومقاومتـه ويرتـب مـا عليـه مـن                   

 . فعل االعتـداء الواقـع علـى ذات المجنـي عليـه فـي الجـريمتين                وحدة:  علة ذلك  .آثار

  .مثال

  ) الجزء الثاني٣٥ مجلة القضاء والقانون السنة ٥/٦/٢٠٠٧  جزائي جلسة٤٩٢/٢٠٠٦الطعن (

 فـي   زدواجاالأن  : علـة ذلـك   . غيـر جـائز   .  فعـل واحـد مـرتين      محاكمة الشخص عـن    -٣٨

 مـن قـانون     ١٨٤المـادة   . المسئولية الجزائية أمر يحرمـه القـانون وتتـأذي بـه العدالـة            

  .اإلجراءات والمحاكمات الجزائية

  ) الجزء الثاني٣٦ مجلة القضاء والقانون السنة ١٧/٦/٢٠٠٨  جزائي جلسة٥٦٤/٢٠٠٧الطعن (

  

  

  



 

    - ٥٦٤ - 



 

    - ٥٦٥ - 

  فهرس الموضوعـات

  الموضـــوع 
رقـم 

  الصفحة

   التنظيم القضائي :الباب األول

    االختصاص:أوالً

  ١١٥ ................................................. اختصاص المحاكم -١

  ١٢٤ ............................................. االختصاص بالتحقيقات -٢

  ١٢٥ ....................................................امة  النيابة الع–   أ 

  ١٢٥ ....................................... اإلدارة العامة للتحقيقات –   ب 

  ١٢٧  األمر بالحضور واإلعالن:ثانياً

  الباب الثاني

 التحريات والتحقيق االبتدائي

  

١٣٧  

  ١٣٧  -:التحقيق

    التحريات:أوالً

  ١٣٨ .................................................... بوجه عام -١    

  ١٤٦ .................................... الدفع بعدم جدية التحريات -٢    

    اإلجراءات التحفظية:ثانياً

  ١٥١  ..................................................... االستيقاف –   أ 

  ١٥٦  ........................................................  القبض –  ب 

    -: القبض بمعرفة-    

  ١٥٦  .............................................. رجال الشرطة -١      

  ١٦٤  ........................ الدفع بعدم اختصاص رجال الشرطة -        



 

    - ٥٦٦ - 

  الموضـــوع 
رقـم 

  الصفحة

  ١٦٥  .............................مة للمباحث الجنائية  اإلدارة العا-٢    

  ١٦٧ ......................................إدارة مكافحة المخدرات  -٣    

  ١٦٧ ................................................خفر السواحل  -٤    

  ١٦٧ .........................................إدارة األمن البحري  -٥    

  ١٦٨ ...........................................ضباط أمن الدولة  -٦    

  ١٦٨ ............................................. مفتشو الجمارك -٧    

  ١٦٩ ................................................ الفرد العادي -٨    

   ............................................ص  الدفع بعدم االختصا-

  ١٦٩ ) ............... الجريمة المشهودة–حالة التلبس ( القبض بدون إذن -

  ١٧٢ ............................................... الدفع ببطالن القبض -

  ١٧٤  ...........................................الحبس االحتياطي  –  ج 

  ١٧٤  ...............................................المنع من السفر  –  د 

   :التحقيق االبتدائي:   ثالثاً

  ١٨١ ................................................. إجراءات التحقيق -١

  ١٨١ ........................................................ بوجه عام - 

  ١٨٦ ..............................................  المعانية واالنتقال -    أ

  ١٨٧ .......................................... األمر بتقديم الشيء -    ب

  ١٨٨ ................................................ إجراءات التحريز - 

  ١٩٠ ...................................................... التفتيش -    ج

  ١٩٠  ....................... تقدير جدية التحريات إلصدار إذن التفتيش -١

  ١٩٢ ..................................................... إذن التفتيش -٢

  ١٩٢ ............................................إصداره وبياناته :    أوالً



 

    - ٥٦٧ - 

  الموضـــوع 
رقـم 

  الصفحة

  ١٩٤ .......................................................تنفيذه :    ثانياً

  ١٩٨ ................................................. حاالت التفتيش -٣

  ١٩٨ .............................................تفتيش الشخص :    أوالً

  ٢٠١ ................................................ األنثى تفتيش:    ثانياً

  ٢٠١ ............................................تفتيش حقيبة اليد :    ثالثاً

  ٢٠٢ ..........................تفتيش الرسائل المكتوبة أو البرقية :    رابعاً

  ٢٠٢ ............................ ...أجهزة الحاسب اآلليتفتيش : خامساً   

  ٢٠٣  ...........................................السياراتتفتيش : سادساً   

  ٢٠٤  ....................................القارب أو الطرادتفتيش : اً   سابع

  ٢٠٤ ......................................... ......المسكنتفتيش : ثامناًً   

  ٢٠٩ ..............................................تفتيش الحديقة :    تاسعاً

  ٢٠٩ .............................................تفتيش الجاخور :   عاشراً

  ٢١٠ .....................................تفتيش مقر العمل :    إحدى عشر

  ٢١٠ ..........................................تفتيش المحل :    ثاني عشر

  ٢١٠ .........................................تفتيش السجن :    ثالث عشر

  ٢١٢ ................................................ التفتيش بغير إذن -٤

  ٢١٦ .....) ..................................الباطل( التفتيش المحظور -٥

  ٢١٩ ................................................... التفتيش الوقائي -٦

  ٢٢١ ........................................... التفتيش ببطالن التفتيش -٧

  ٢٢١ ................................... الدفع بصدور اإلذن بعد التفتيش -٨

  ٢٢٢ ........................لدفع ببطالن التفتيش  صاحب المصلحة في ا-٩

  ٢٢٣ ............................................ التفتيش الباطل وأثره -١٠

  ٢٢٥ ) ...........................اإلقرار واالعتراف( استجواب المتهم -  د



 

    - ٥٦٨ - 

  الموضـــوع 
رقـم 

  الصفحة

  ٢٤٨  ......... .................................)وتقديرها(ع الشهود ا سم-

  ٢٦٢ .................................................... شهادة المحامي -

  ٢٦٢ ........................................... الشهادة بغير حلف يمين -

  ٢٦٤ ........................ ال عبرة بعدد الشهود أمام القاضي الجزائي -

  ٢٦٥ ............................................... الحصانة البرلمانية -

  ٢٦٧ ................................................. االستعانة بمترجم -

  ٢٦٧ ........................................................ تقدير السن -

  ٢٦٨ ................ ................................ تقدير الحالة العقلية-

  ٢٦٩ ...................................................... التعرف -  س

  ٢٧١ ............................) ................وتقديرها (الخبراء -  ش

  ٢٧٩ .......) ..................................المستندات (األوراق -  ص

  ٢٨١ ................................................... ...األدوات -  ض

  ٢٨١ ............................................  االتصاالت الهاتفية -  ط

  ٢٨٢ ........................................ ................البصمات -  ظ

  ٢٨٢ .......................) .........................صحيفة السوابق -  ع

  ٢٨٢ .................................................. قاعدة تساند األدلة -

  ٢٨٥ .................................................. إجراءات تنظيمية -

  ٢٨٥ .............................................. التصرف في التحقيق -

  ٢٨٧ ........................................... الدعوى الجزائية  انقضاء-

  ٢٨٨ ........................................................ قرار الحفظ -

  ٢٩٠ ............................... األمر بعدم وجود وجه إلقامة الدعوى -

    



 

    - ٥٦٩ - 

  الموضـــوع 
رقـم 

  الصفحة

   الباب الثالث

   المحاكمة

    الخصوم:أوالً

   : الدعوى الجزائية ومباشرتها:أوالً

  ٢٩٣ ................................. إجراءات تحريك الدعوى الجزائية -١

  ٢٩٣ ...................................................... حق التبليغ -   أ

  ٢٩٣ ...................... النيابة العامة صاحبة الحق في رفع الدعوى -  ب

  ٢٩٦ ......................................................... الشكوى -  ج

   ):محاماة(الدفاع عن المتهم : ثانياً

  ٣٠١ .......................................................... الوكالة -   أ

  ٣٠٦ .......................................................... الوالية -  ب

  ٣٠٦ ......................................................... الوصاية -  ج

  ٣٠٧ ) .......................واجباته( حضور المحامي والدفاع عن المتهم -

  ٣٠٩ ....................... إخطار جمعية المحامين بالتحقيق مع المحامي -

  ٣١٠ :اإلعالن: ثالثاً

   تقديم الدعاوى ونظام الجلسات: ثانياً

  ٣٢٣ "...........................إجراءات المحاكمة" الفصل في الدعوى -١

  ٣٣٨ " ....................................تقرير االتهام" صحيفة االتهام -٢

  ٣٤١ .................................................... وصف التهمة -٣

  ٣٤١ ................................ عدم نقيد المحكمة بوصف النيابة -   أ

  ٣٤٣ .. عدم جواز تعديل الوصف على أساس وقائع لم ترفع بها الدعوى-  ب

  ٣٤٥ .............................................. إيراد وصف التهمة -  ج



 

    - ٥٧٠ - 

  الموضـــوع 
رقـم 

  الصفحة

  ٣٤٥ .................................... األثر القانوني لوصف التهمة -  ج

  ٣٤٦ .................................................... محضر الجلسة -٤

  ٣٤٨ ................................................... انعقاد الخصومة -٥

  ٣٤٩ ........................عالنية الجلسات والنطق بالحكم في العالنية  -٦

   التحقيق واإلثبات في الجلسة: ثالثاًً

  ٣٥٠ " ..................................بوجه عام" التحقيق أمام المحكمة - أ

  ٣٥٦ ......................... للمحكمة رفض توجيه أسئلة الدفاع للشهود -ب

   الباب الرابع

   األحكام وآثارها والطعن فيها وتنفيذها

   وأثارها صدور األحكام -١

  ٣٦١  ................................. شرعية الجرائم والعقوبات والحريات-

  ٣٦٤ ......حالة خلو قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية من النص : أوالً

  ٣٦٤ ..........................................................القضاة : ثانياً

   )الرد وعدم الصالحية وأثرهما على المداولة وإصدار األحكام(

  ٣٦٩ .....................................................بيانات الحكم : ثالثاً

  ٣٧٥ ....................................................تسبيب الحكم : رابعاً

  ٣٧٥ ......................................... ضوابط عامة في التسبيب -١

  ٣٨١ ................................................. تسبيب غير معيب -٢

  ٤٠٤ ...................................................... تسبيب معيب -٣

  ٤٢٣ ................................................ تسبيب حكم البراءة -٤

  ٤٢٨ ) ..................................إحالة( تسبيب الحكم االستئنافي -٥

  ٤٢٨ .................. ............................تسبيب حكم اإلعدام -٦



 

    - ٥٧١ - 

  الموضـــوع 
رقـم 

  الصفحة

   :الدفاع: خامساً

  ٤٣٣ ...................................... العبرة في تعرف حقيقة الدفاع -

  ٤٣٣ .................................................اع  اإلخالل بحق الدف-

  ٤٣٣ ..................................................... ما ال يوفره –  أ 

  ٤٣٤ ........................................................ ما يوفره – ب 

الـدفاع  (هته والرد عليـه      الدفاع أو الطلب الذي ال تلتزم المحكمة بمواج        -

 ) ........................................................الغير جوهري

  

٤٣٨  

ـ (محكمة بمواجهتـه والـرد عليـه         الدفاع أو الطلب الذي تلتزم ال      - ع دف

 ) ..............................................................جوهري

  

٤٣٩  

  ٤٣٩ ...................................لى وجه جازم  أن يبدى أمامها ع-١

  ٤٤١ ) ...................................يشهد له الواقع( أن يكون ممكناً -٢

  ٤٤٢ ................................. أن يكون الزماً للفصل في الدعوى -٣

  ٤٤٣  ............... أال يكون الحكم االبتدائي المأخوذ بأسبابه قد رد عليه-٤

  ٤٤٣ ........................................... أال يكون عارياً من دليل -٥

  ٤٤٤ .............. أال يكون الرد عليه مستفاداً ضمناً من القضاء باإلدانة -٦

  ٤٤٥ ............................................... الدفاع ظاهر البطالن -

   -:ع الدفو:سادساً

  ٤٥١ ......................................... الصفة والمصلحة في الدفع -

    -: أنواع من الدفوع-

  ٤٥٢  ............................................ الدفع بعدم الدستورية-١  

  ٤٥٢  ............................................ الدفع بالجهل بالقانون-٢  

  ٤٥٢  .................................. الدفع بعدم االختصاص الوالئي-٣  



 

    - ٥٧٢ - 

  الموضـــوع 
رقـم 

  الصفحة

  ٤٥٢  .......................... الدفع بعدم سريان قانون الجزاء الكويتي-٤  

 الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه وعدم جواز نظـر الـدعوى لـسابقة      -٥  

 .........................................................الفصل فيها 

  

٤٥٣  

  ٤٥٤ ..................................بسقوط الدعوى الجزائية  الدفع -٦  

  ٤٥٦ .......................................باإلعفاء من العقاب  الدفع -٧  

  ٤٥٦ ........................ الدفع باستحالة تحقق المزية من الجريمة -٨  

  ٤٥٦ " ...............................إحالة"بعدم جدية التحريات  الدفع -٩  

  ٤٥٦ "..إحالة"بطالن القبض والتفتيش وصدور اإلذن بعد القبض  الدفع ب-١٠  

  ٤٥٦ ......................................... الدفع ببطالن االستيقاف -١١  

  ٤٥٧ ........................................ الدفع ببطالن االستجواب -١٢  

  ٤٥٧ ...................................... الدفع ببطالن تفتيش المحل -١٣  

  ٤٥٧ ........................................... الدفع ببطالن التحقيق -١٤  

  ٤٥٨ ................ ............... الدفع بعدم اختصاص وكيل النيابة-١٥  

  ٤٥٨ ......................................... الدفع ببطالن االعتراف -١٦  

  ٤٥٩ ............................................ الدفع ببطالن اإلقرار -١٧  

  ٤٦٠ ...................................... الدفع ببطالن أقوال الشهود -١٨  

  ٤٦٠ ........................................التسجيالت  الدفع ببطالن -١٩  

  ٤٦٠ ................. الدفع بعدم وجود بصمات أو آثار بمكان الحادث -٢٠  

  ٤٦٠ ....................................بعدم ضبط المسروقات  الدفع -٢١  

  ٤٦٠ .....................................بارتكاب آخر للجريمة  الدفع -٢٢  

  ٤٦١ ....................................بارتكاب الجريمة كرهاً  الدفع -٢٣  

  ٤٦١ ...........................بعدم العلم بكنه المادة المخدرات  الدفع -٢٤  

  ٤٦١ .................... ..........................بدس المخدر الدفع -٢٥  



 

    - ٥٧٣ - 

  الموضـــوع 
رقـم 

  الصفحة

  ٤٦٢ .............................بعدم العلم بصفة المجني عليه دفع  ال-٢٦  

  ٤٦٢ ..............................بعدم العلم بسن المجني عليها  الدفع -٢٧  

  ٤٦٢..............................بانتفاء الصلة ببعض المتهمين  الدفع -٢٨  

  ٤٦٣ .....................................بانتفاء القصد الجنائي  الدفع -٢٩  

  ٤٦٣ ................." .......إحالة"بتوافر حالة الدفاع الشرعي  الدفع -٣٠  

  ٤٦٣ .........................المتعلقة بإنكار ارتكاب الجريمة ع و الدف-٣١  

  ٤٦٣ ........................................... الدفع بشيوع التهمة -      أ

  ٤٦٤ ............................................ الدفع بنفي التهمة -      ب

  ٤٦٤ ........................................... الدفع بتلفيق التهمة -      ج

  ٤٦٥ ................................ الدفع ببطالن إجراءات المحاكمة -٣٢  

  ٤٦٥ .........م قبول االستئناف للتقرير به من غير ذي صفة  الدفع بعد-٣٣  

  ٤٦٦ ...........................................توقيع الحكم وإصداره : سابعاً

  ٤٧١ ..........................................الخطأ المادي في الحكم : ثامناً
  ٤٧٢) سابقة الفصل في الدعوى– قوة األمر المقضي(حجية الحكم الجزائي : تاسعاً

  ٤٧٥ .......................................... حجية الحكم غير الجزائي -  

  ٤٧٦ ..............................................إيقاف تنفيذ الحكم : عاشراً

  ٤٧٦ ..............................................بطالن الحكم : حادي عشر

٤٨١ ...............................................سقوط الحكم : ثاني عشر  

    الطعن في األحكام-٢

  ٤٨٢ .................... .................................وصف الحكم: أوالً

  ٤٨٣  ................................................الطعن وإجراءاته: ثانياً

  ٤٨٥ ..................................................... جواز الطعن -١  



 

    - ٥٧٤ - 

  الموضـــوع 
رقـم 

  الصفحة

  ٤٨٥ ...................................... الصفة والمصلحة في الطعن -٢  

  ٤٨٨ .................................................. الطعن ت إجراءا-٣  

  ٤٩١...................................................... نطاق الطعن -٤  

  ٤٩٢ ..................................................... أسباب الطعن -٥  

  ٤٩٤ .......................... األحكام الجائز والغير الجائز الطعن فيها -٦  

  ٤٩٨ .......................................... نظر الطعن والفصل فيه -٧  

  ٤٩٩ .................................... قاعدة أال يضار الطاعن بطعنه -٨  

  ٥٠٠ ..................................................... سقوط الطعن -٩  

  ٥٠١ ..............................................آثار الطعن نسبية   –١٠  

  ٥٠١ .............................................طعن  التنازل عن ال-١١  

   :طرق الطعن في األحكام: ثالثاً

  ٥٠٥ ........................................................ وصف الحكم -

   -: المعارضة- أ

  ٥٠٩ .................................................. ميعاد المعارضة -١  

  ٥١٠ ................................................. إعالن المعارضة -٢  

  ٥١١...................................... نظر المعارضة والفصل فيها -٣  

  ٥١٣ ..................................... اعتبار المعارضة كأن لم يكن -٤  

   :  االستئناف–ب 

  ٥١٧ ..........................ي يجوز أو ال يجوز استئنافها  األحكام الت-١  

  ٥١٨ .................................................. ميعاد االستئناف -٢  

  ٥٢٣..................................... إجراءات االستئناف وصحيفته -٣  

  ٥٢٧ .................................................. نطاق االستئناف -٤  

  ٥٢٩ ...................................... نظر االستئناف والفصل فيه -٥  



 

    - ٥٧٥ - 

  الموضـــوع 
رقـم 

  الصفحة

  ٥٣٧ ............................................ األثر الناقل لالستئناف -٦  

  ٥٣٨ ............................................... أثر استئناف النيابة -٧  

  ٥٤١ ............................................... أثر استئناف المتهم -٨  

  ٥٤٣ ............................. أثر استئناف المدعي بالحقوق المدنية -٩  

  ٥٤٤.................................... اعتبار االستئناف كأن لم يكن -١٠  

  ٥٤٦ ...........................ادر في المعارضة  استئناف الحكم الص-١١  

  ٥٤٦...... وجوب الفصل في استئناف النيابة العامة والمتهم بحكم واحد -١٢  

  ٥٤٧ ........................................ تسبيب الحكم االستئنافي -١٣  
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    األحكامتنفيذ -٣

   :أثر العفو والصلح
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