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 م ١٨٠١ بعـد خـروج الحملـة الفرنسـية ١٩عرفت مصر ظـاهرة البعثـات الخارجيـة مطلـع القـرن أل  
 المطبعــة التــي تركهــا المحتلــون حيــث أراد الــوالي تشــغيل.. م ١٨٠٥ علــي باشــا حكــم مصــر ....وتوليــة 

 بعد إيفـاده سـرا مـن يـتعلم فنـون الطباعـة فـي فرنسـا دون أن يعلمـه ١٨٢١الغزاة فلم يفلح فتركها حتى عام 
أحد وعاد المبعوث وتم تشغيل مطبعة بوالق المسماة اآلن المطبعة األميريـة بموقعهـا الحـالي بعـد تطويرهـا 

ر أول صــحيفة مصــرية هــي الوـقـائع برئاســة تحرـيـر رفاعــة ـبـك بفـعـل الزمــان مــرات عدـيـدة وـتـم أيضــا إصــدا
 أسوة بما كانت تفعله الحملة في مصر أيضا قيام مجلس شورى النواب بعد ذلك بعقـود ١٨٢٨الطهطاوى 

وبداية حكم المصريين بأنفسهم وعكـوف .. من الزمان مبعثه مجالس المشورة التي بثتها الحملة في مصر 
 بمشاركات شـعبية واسـعة وترجمـات ودراسـة لدسـاتير ١٩٢٣ل دستور للبالد كبار المحامين علي وضع أو

 عامـا كانـت لهـا سـبل ٢١ علـي أحـد عشـر بعثـة لفرنسـا فـي غضـون ....لقـد أوفـد .. العالم خاصة فرنسـا 
ستشـــراق واالســـتغراب فكتـــاب رفاعـــة الطهطـــاوي إلالرشـــاد علـــي مصـــر والمصـــريين وبـــدأنا نعـــرف معنـــي ا

جاء وصفا للحياة الفرنسية وسبل تقدمها ومعرفتهم المرآة وآنية الطعام " خيص باريرتخليص اإلبريز في تل"
والســكن ـفـي أمــاكن نظيـفـة ومـقـاهيهم ومطــابعهم وصــحفهم وســبل مواصــالتهم حـتـى رقصــاتهم عـلـي اإليـقـاع 

فـي كل هذه العلوم نقلها رفاعة الطهطاوي لتنير لنا الطريق وتختزل قرنـا مـن الزمـان كمـا سنقضـيه ) باليه(
 علي وعمـل السـدود ....كل ذلك جاء بفضل البعثات التي أوفدها .. براثن التخلف وظلمات االضمحالل 

رغــم أن اإلنجليـز كانـت لهـم الـيـد .. والقنـاطر والرياحـات والكبـاري واستصــالح األراضـي والسـكك الحديديـة 
حتـى ) ١٨٤٨-١٨٠٥( علـي ....الطولي في تشييد هذا العمـران إال أن خطـه كانـت موضـوعة منـذ عهـد 

 علـي كصـاحب أول ....قناة السـويس ذاتهـا كانـت فكـرة البعثـات الخارجيـة وبـدأ ينفـذ فيهـا سـعيد باشـا أبـن 
 علـي وأوالده دولـة عظمـي فـي عهـد إسـماعيل باشـا ....أصـبحت مصـر بفضـل .. ضـربه فـأس فـي القنـاة 

ميدان األوبرا وهـو يمـد إصـبعه مـن  علي من قبله وكذلك إبراهيم باشا صاحب التمثال الشهير ب....ووالده 
رغــم االحــتالل اإلنجلـيـزي لمصــر .. عـلـي جــواده مشــيرا إلــي حــدود اـلـوطن العربــي شــماال بجـبـال طــوروس 

قرابــة القــرن ونصــف القــرن مــن الزمــان والملكيــة الفاســدة فــي أخريــات أيامهــا إال أنهــا كانــت دولــة عظمــي 
ات ونفسـه بخمسـه ريـاالت سـعودي وال تحـدثني عـن بمعني الكلمـة حيـث كـان الجنيـه المصـري بثالثـة دوالر

ظلت البعثات الخارجية تتقلص عاما تلو األخـر حتـى توقفـت تمامـا مـع ! أهل الخليج عما هم فيه آنذاك ؟
نهاية القرن العشرين ووقفت الجامعـات عـاجزة أمـام سـفر أعضـائها فـي ظـل الميزانيـات المتدنيـة فأصـبحت 

 والدراســة ـفـي الخــارج لمــن يمـلـك فـقـط وـبـدأت تجــارة الجامعــات الخاصــة اـلـدكتوراه محلـيـه ـفـي الغاـلـب األعــم
والمنح وبيع الشهادات الروسـي والبولنـدي والرومـاني وخالفـه وتـدني مسـتوي التعلـيم وأصـبح حاضـره تجـارة 

حسنا فعلها عبد الفتاح السيسى بقراره األخير بعـد اجتماعـه مـع كبـار العلمـاء واألكـاديميين بعـودة نظـام .. 
وعلـي وزارة التعـاون الـدولي أن تعـي .. ثات للخارج رغم كل الظروف االقتصادية التي تمر بهـا الـبالد البع



 

 

ذلك جيدا وتجلب المـنح للجامعـات وأكاديميـات البحـث العلمـي لنـري ثانيـة رفاعـة الطهطـاوي وعلـي مبـارك 
ا وأمريكا وال ندفن رؤوسنا وغيرهما وتنشط الترجمة وزيادة االحتكاك بالخارج ومنافسته خاصة فرنسا وانجلتر

وغيرنـا يتقـدم ونحـن رؤوسـنا فـي األرض ! كالنعام في الرمال ونقول نحـن أبنـاء حضـارة سـبعة أالف سـنة ؟
إنـنـا الـيـوم نحتـفـل بـمـرور مــائتي عــام عـلـي إرســال أول بعـثـة مصــرية للخــارج وـنـدرس بالحســابات الدقيـقـة .. 

ـلـن ننســي أفضــال .. اســبون المروجــون لحضــارتنا إنـنـا ـبـدون خســائر ونحـن الك.. حجـم المكســب والخســارة 
الحلمة الفرنسية علينا ولكننا لن نغفر لفرنسا تقزيمنا بارتكاز شمبليون بحذائه علي رأس فرعـون فـي مـدخل 

لســنا نحــن ذـلـك فكمــا أفادتـنـا فرنســا اســتفادت مـنـا أكـثـر ـفـي كشــف رمــوز حجــر ! مديـنـة الكــوليرج بـبـاريس ؟
ا في كتابه وصف هيرودوت مصر في كتابة وصف مصر وأثبت أننا رشيد وكما وصف رفاعة حال فرنس

نعـم كنـا نركـب المراكـب الشـراعية ولـكـن .. نعـيش فـي نظـام فقـط ينقصـه التطـور ومواكبـة المديـنـة العالميـة 
بنظام وكنا نستقل البغال والحمير والجياد في األسفار ولكن بنظام وكنا نروي أرضـنا ونأكـل عيشـنا ونـزرع 

 عـلـي مطـلـع ....إذا أردـنـا النهــوض فعليـنـا بالبعـثـات كمــا فعلهــا .. ة ـلـم تخـلـو أـبـدا مــن النظــام قمحـنـا ببدائـيـ
هيا نرسل العلمـاء واألدبـاء والمحـامين واألطبـاء ! ؟ ٢١ فهيا نفعلها نحن في مطلع القرن أل ١٩القرن أل 

 ألـف عامـل اآلن ١٨ والمهرة من الصناع والفنيين لنقض علي العمالة األجنبية في بالدنا التـي تصـل إلـي
نريـد يومـا ! يعملون في حفر خطوط المترو وبناء المشروعات العمالقـة ويعملـون فـي الطاقـات الحساسـة ؟

نريد أن نقول خبير مصري وعربي في كـل شـيء حتـى صـناعة " إحنا عايزين خبير أجنبي " ال نقول فيه 
!  إحنـا المصـريين ؟–يارة ونقـف قـائلين الطائرة والقطار والمترو فإلي اآلن نتبـاهى بصـناعة أول موتـور سـ

علينـا أن نـعـي جـيـدا أن مسـتقبل الصــناعة ـفـي مصــر متوقـف تماـمـا عـلـي البعثـات األجنبـيـة لنغـلـق صــنبور 
وأصــبحنا بــال قيمــة فــي ســوق العــالم المتقــدم الــرائج ببضــاعته ! ميــاه إهــدار العملــة المحليــة أمــام الــدوالر ؟

 ... الق المتنوعة أعتقد أننا قادرون علي االنط
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اشتركوا بطريق االتفاق فيما .. لعمومية وهم ليسوا من أرباب الوظائف ا -١

بينهم وبطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية المختصة 

ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو عقد تعديل شركة ، بمكتب توثيق 

ان ذلك بجعلهم ، وكحال تحريرها له     توثيق    لسنة   والموثق برقم 

 بتزويرها بأن اتفقوا عة صحيحة مع علمهمقواقعة مزورة في صورة وا

علي مثول المتهمين األول والرابعة أمام الموظفة سالفة الذكر وبيد األول 

وأمليا عليها زورا حدوث ، المحرر العرفي المزور موضوع التهمة الرابعة 

وحررت بناء ، لك تعديل في عقد الشركة فأثبتت الموظفة حسنة النية ذ

جريمة بناء علي هذا االتفاق عليه محضر التصديق آنف البيان فتمت ال

 .وتلك المساعدة 

اشتركوا بطريق االتفاق فيما بينهم وبطريق المساعدة مع موظف عمومي  -٢

في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو القرار ، لمختص ا حسن النية هو

والصادر من حال تحريره له وكان ذلك بجعلهم واقعة    لسنة   رقم 

 علمهم بتزويرها بأن اتفقوا علي مزورة في صورة واقعة صحيحة مع

مثول المتهمين األول والرابعة أمام الموظف سالف الذكر وبيد األول 

مليا عليه زورا حدوث تعديل ، وأالمحرر المزور موضوع التهمة األولي 

في عقد الشركة فأثبت الموظف حسن النية ذلك وحررت بناء عليه القرار 

 .ذا االتفاق وتلك المساعدة آنف البيان فتمت الجريمة بناء علي ه

 



 

 

استعملوا المحرر المزور موضوع التهمة األولي لالعتداد به فيما أعد من  -٣

أجله بأن اتفقوا علي أن يقدمه المتهم األول للموظفين المختصين 

بالهيئة الستصدار القرار موضوع التهمة الثانية علي النحو المبين 

 .بالتحقيقات 

اب تزويرا في محرر عرفي هو محضر اشتركوا وأخر مجهول في ارتك -٤

وكان ذلك بطريق وضع إمضاءا مزورا بأن   اجتماع الشركة المؤرخ في  

واستعملوا ذلك ، اتفقوا مع المجهول علي التوقيع باسم المجني عليه 

 .المحرر بأن قدمه المتهم األول للموظفين المختصين بالهيئة 
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شركة توصية تأسست  في غضون عام في أنه االتهام الماثل تتلخص صحيح واقعات  
 فيما بين كل من " الشركة  " بسيطة تحت مسمي
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في الشركة إدخال شريكين آخران اتفق الطرفان علي وفي غضون شهر يناير .. هذا  
من % ١٦ر٥علي أن يحصل أحدهما علي نسبة قدرها ) هما المتهمان الثاني والثالث(المذكورة 
تستقطع من  ، ويحصل الثاني علي نسبة مماثلةوتستقطع من نصيب الطرف األول الشركة 

 وتحرر العقد المؤرخ االتفاق وبالفعل تم تفعيل هذا .. ) المجني عليه(نصيب الطرف الثاني 

في ٕواعادة توزيع األنصبة  من عقد تأسيس الشركة ، بعالمتضمن تعديل البندين الخامس والسا



 

 

 :علي النحو التالي فيما بين الشركاء الجدد والقدامى رأس المال 
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 مقابل الحصة المباعة منه بمجلس تحصل عليالمجني عليه أن  .. والجدير بالذكر 

بما يؤكد علمه التام .. أمام جميع الحاضرين العقد ، وقام بالتوقيع علي عقد التعديل 

الذي تحرر من نسخة واحدة .. عن تلك التعديالت التي شملها هذا العقد ئه الكامل ...........و

  .)مةعلي نحو ما أقر به جميع من تم سؤالهم أمام النيابة العا(فقط 
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 بما فيهم المجني عليه  
واتخاذ كافة .. أنف الذكر بتوثيق عقد التعديل ) المتهمة الرابعة(تكليف وحيث تم .. هذا  

وذلك الواردة بالعقد تخراج قرار الهيئة المشتمل علي التعديالت    واسسجيله لدي هيئة تإجراءات 

وهي الوحيدة التي تملك الصفة في اتخاذ .. لكونها تحمل توكيالت من جميع الشركاء القدامى 



 

 

 .هذه اإلجراءات 
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بما لها من "حياله واتخاذ كافة اإلجراءات  ..... إلي هيئة قامت بتقديمه .. ومن ثم  

 .نحو واستقر الحال علي هذا ال.. من أي من الشركاء أي اعتراض وذلك كله دونما " وكاله 
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وحرر المحضر الذي .. -/-/-بتاريخ .. بمدينة نصر أول إال أن توجه إلي قسم الشرطة  

بأن المتهمين ارتكبوا تزويرا في أوراق الشركة وادعي بهتانا  أوراق هذا االتهام ،  بهاستهلت
إال وأنه لم يعلم بذلك .. ولحرمانه من حق اإلدارة % ٣٣,٥إلي % ٥٠لتقليص نسبته من 

 ).فأين كان طيلة هذه المدة ولماذا لم يقدم بالغة؟.. قبل البالغ بستة عشر يوما ( -/-/-بتاريخ 
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 وأقر صراحة -/-/- بتاريخ ةمأنه مثل أمام النيابة العا

حق به أو مساس بمركزة بأنه حتى اآلن ال يوجد ثمة ضرر ل
   .) تحقيقات النيابة٣ ص ٨ ، ٧سطر (!!!!!!!!!!!!!!!!المالي 
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أي (واستطرد المجني عليه زاعما بأن التزوير الذي يدعيه قد أشتمل التوقيع فقط .. هذا 

كما زعم ) الخ.......... ٕأنه يقر ما وجد بالصلب من تعديل في نسب الشراكة وادخال شركاء و

في حين اثبت الطب الشرعي (هو من وقع بدال منه وزور توقيعه .. كذبا بأن المتهم األول 

  .)عكس ذلك تماما
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والمعدومة السند والدليل ،  الراهنة الواقعةمرت في تحقيق قد است .. إال أن النيابة العامة 
 :التي قررت في التحقيقات بأن ..  المتهمة الرابعة واستدعت
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 بـأن المقـدم للعقـد فـي الهيئـة والشـهر العقـاري ودفاعا عـن نفسـها قـررت المـذكورة.. هذا �

ـة المختصــة (هــو المــتهم األول  ـرار الموظـف ـل .. رغــم إـق بأنهــا تعامـلـت مــع المتهمــة الرابعــة ووكـي

المتهـمـان الـثـاني والثاـلـث فـقـط ، فضــال ـعـن أـنـه ال يـجـوز ألي شــخص تـقـديم أوراق إال ـمـن لدـيـه 

بمـا يسـتحيل معـه .. وحيدة التي لديها توكيـل المتهمة الرابعة هي الو.. وكالة من جميع الشركاء 

  .)تصور قيام المتهم بتقديم هذه األوراق

9�: D�B �N 
وصمم علي اتهام المتهمة الرابعة وأنها هي أمام النيابة العامة ، وحيث مثل المجني عليه  

 ام بأنهوهي الوحيدة التي تملك الحق في تمثيله بما يجز) لسنة   برقم (التي تحمل توكيال منه 

 كما اتهمها بأنها كانت علي علم بالتزوير  .. ..... للشهر العقاري وهيئة هي التي تقدمت بالعقد 
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 :نيابة العامة قرر صراحة بما يلي أمام ال .. ني لدي مثول المتهم الثاإال أنه 

أن .. ومعه المتهم الثالث  عليه ...........قد ع.. بأن المتهم األول ، والمجني عليه  

وبالفعل تمت الموافقة علي ذلك .. لكال منهما % ١٦,٥بنسبة .. .....في الشركة يدخال شريكين 
 .ألخص المجني عليه  بتوقيع جميع الشركاء وعلي ا..... وتحرر العقد المؤرخ .. 

بـــأن لديـــه النســـخة األصـــلية  مـــن هـــذا العقـــد .. وأردف قـــائال 
 وتقدم بها إلي النيابـة العامـة مـع حكـم بصـحة توقيـع ..... المؤرخ 

 .المجني عليه علي ذلك العقد 
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) المـتهم الثـاني(أقـر بصـحة مـا جـاء علـي لسـان سـابقه .. وبسؤال المتهم الثالـث .. هذا 

 .بصحة العقد المقدم منه 

 7C� �[ \ 2�"3 �� ء�]E��� 6� �"'�� �K1 9��)�� ��( �Z�$ 
.. ال يحمل توقيعه وأنه مجرد مسودة  لعلمه بأنه غير صحيح ..... المرفق لدي هيئة  

وبالفعل أمرت  .. الثابت صحة توقيعه عليهرغم أن جمله ما هو ثابت فيه حرفا ثابت بذات العقد 
 . وتم ضمه ..... بضم العقد المرفق لدي هيئة النيابة العامة 
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 �LB� <�>  <��=�  
تحرر  ..... ، وبتاريخ مباحث حول الواقعة إلي أن النيابة العامة طلبت إجراء تحريات  

 وأفاد بأنه .. مفتش مباحث بإدارة األموال العامة .. ......./ بمعرفة الرائد محضر تحريات 

بإجرائه التحريات حول الواقعة لم يتوصل إلي حقيقة  

 .الواقعة وكذا ظروفها ومالبساتها 
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 :كال من والتي أقرت بأن من حضر أمامها وقامت بتوثيقه التي تسلمت عقد التعديل  

− ����.א�/.@��א��א�
− �;��U�7وא�'�Uن�א��א�/.@�C	و�. 

/  عــن ـكـال ـمـنبصــفتها وكيـلـهإليـهـا عـقـد التـعـديل حـيـث أن المتهـمـة الرابـعـة ـهـي ـمـن ـقـدمت 
أمـــــا ..  عـــــن نفســـــه وبصـــــفته ولـــــي طبيعـــــي علـــــي نجلـــــه ، المجنـــــي عليـــــه.......... ، ..........

 .ني والثالثفهو وكيل عن المتهمان الثا. ........../المدعو

 I�_�� ;4�� ���")1 b1�^ �! ��� 
وأن المتهمة .. بل يقدم إليها بحالته  .. ال يتم أمامها علي العقود قررت بأن التوقيع 

 .الرابعة قدمته إليها بموجب توكيل يبيح لها ذلك 

 �N D�B 9�: �S�1� ��c �� 2�"3 
علي صحته وعدم وجود ثمة دليل من تهاتر سند االتهام الماثل وما هو ثابت باألوراق  

) ..... تعديل عقد الشركة (وتم تصويرها علي أنها صحيحة فالواقعة المزعوم أنها غير صحيحة 
قرر الطب  من المجني عليه شخصيا وبعقد موقع..  وثابتة باألوراق هي بالفعل واقعة صحيحة.. 

 صحة التوقيع عليه هائي باتكما ثبت بحكم ن صدور هذا التوقيع من يد المجني عليه ، الشرعي
يتضمن  .....  المقدم إلي هيئة ومن ثم فإن الواقعة صحيحة مائه في المائه ولئن كان العقد.. 

وتم تقديمه بطريق الخطأ ) فهو مجرد مسوده ( ليس العقد األصليهولكنالصحيحة  تلك الواقعة

 ) .الماثل(حق المتهم األول  علي األخص في القول بالتزوير  وهذا يؤكد انهيار..الغير مقصود 
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وال مناقشة المراكز ، فال يصح النيل منه الحكم متي صار باتا أصبح عنوانا للحقيقة  

، بما يوجب متعلقة بالنظام العام حجية ويضحي حجه علي الكافة ، التي استقرت به القانونية 
 .إعمال مقتضي هذه الحجية ولو من تلقاء نفسها علي المحاكم 

 )١٩/٣/٢٠١٣ جلسة ٢٠٠٩ لسنة ٤الطعن رقم (
 )١٧/١٠/٢٠١١ ق جلسة ٧٩ لسنة ٩٦٠٦الطعن رقم (

 D�1 IK? ��B 
الخصوم والموضوع والسبب ، من المقرر أن مناط حجية األحكام هي بوحدة 

ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي 

 .بعينها الواقعة التي كانت محال للحكم السابق 
 )٥/١٠/٢٠٠٥جلسة  ق ٦٦ة  لسن٥٨٠الطعن رقم (

 D�1 9�LB IK?� 
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 )١٢/٥/٢٠١٣ ق جلسة٨٢ لسنة ١٢٨٠٨الطعن رقم (

 9�: D�B �N 
أن الماثل يتضح علي أوراق االتهام يان واألصول القانونية أنفة البوبتطبيق جملة القواعد  

حركته علي المتهمين األربعة وذلك بالقول بأنهم .. النيابة العامة حينما حركت االتهام الماثل 

المنسوبة  –معدومة السند والدليل في ارتكاب جميع االتهامات بطريق االتفاق اشتركوا جميعا 

  وحدة واحدة ال تقبل التجزأةلي المتهمين األربعة الموجهة إأن هذه االتهامات وهذا يعني .. إليهم 
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 -/-/-حكمــا بجلســة .. ات بهيئــة مغــايرة وحيــث ســبق وأصــدرت عدالــة محكمــة الجنايــ 

إذ ..  لحجية األمر المقضي فيه بشـأن المتهمـين الثـاني والثالـث والرابعـة اأصبح نهائي بات حائز

.. وفـي مجـال تأسـيس وتسـبيب قضـاء البـراءة المـذكور .. قضي ببـراءتهم ممـا هـو مسـند إلـيهم 

 :أوردت عدالة المحكمة في الصفحة العاشرة من حكمها العبارة اآلتية 

وحيث أن المحكمة ال تجد في األدلة المقدمة من النيابة "  

العامة والسابق سردها في هذا الحكم ما يكفي القتناعها بإدانة 

 ." المتهمين عما أسند إليهم 
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دونما أدلة إلقامته االتهام الماثل حيال المتهم ببطالن أمر اإلحالة ..  وبحق بما يؤكد

ن ويكون أيضا قد خالف القانو –حسبما جزم الحكم النهائي البات المشار إليه لسفا  –كافية 

 :وذلك لألتي .. مخالفة جسيمة 

 ����1 ..  T�N� b&
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 التي وجمع االستدالالت بالبحث علي الجرائم ومرتكبيها الضبط القضائييقوم مأمورو  

 .تلزم للتحقيق في الدعوى 

 



 

 

  T�N� b&
 ��B34 D- I�  
أن يأمر بالقبض علي المتهم الحاضر الذي توجد ... ..................لمأمور الضبط  

 .علي اتهامه دالئل كافية 

  T�N� b&
 �LB�35/2 D- I�  
إذا وجدت دالئل كافية وفي غير األحوال المبينة في المادة السابقة ، ....................  

ضبط القضائي أن جاز لمأمور ال................ علي اتهام الشخص بارتكاب جناية أو جنحه 
 .يتخذ اإلجراءات التحفظية المناسبة 

  T�N� b&
 �K�-�63 D- I�  
بناء علي في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها إذا رأت النيابة العامة  

 .الخ ..............وتكلف المتهم مباشرة أمام المحكمة المختصة االستدالالت التي جمعت ، 

 9�LB� ..bK?  T�N� 159 D- I�  
يحيل الدعوى إلي وأن األدلة علي المتهم كافية أن الواقعة جناية إذا رأي قاضي التحقيق  

 .محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بإرسال األوراق إليها فورا 
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 )٨/١١/١٩٩٧ ق جلسة ٦٠ لسنة ٩٣٧٨الطعن رقم (



 

 

 D�1 IK? ��B 
المختلفة ، أدلتها أو عناصرها  أن تستخلص الواقعة من ن من حق محكمة الموضوعلما كا 

قائما في أوراق وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه إال أن شرط ذلك أن يكون استخالصها سائغا 

فإذا استند الحكم من أوراق الدعوى ، أسس صحيحة في األحكام يجب أن تبني علي الدعوى ، 

ة ال أصل لها في التحقيقات ، فإنه يكون معيبا ال بتناؤه علي أساس فاسد إلي رواية أو واقع

فإن عمل القاضي في هذه الصورة يعتبر ابتداعا للوقائع بحيث إذا كان ال اثر لها في شيء منها 

 .وانتزاعا لها من الخيال 

 )٦/٢/٢٠١٦ ق جلسة ٨٥ لسنة ٢٥٩٥١الطعن رقم (
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وأن األدلة علي يق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة بعد التحقإذا رأت النيابة العامة  



 

 

وترفع الدعوى في مواد ، ............. ، المتهم كافية رفعت الدعوى إلي المحكمة المختصة 
تبين أو من يقوم مقامه إلي محكمة الجنايات بتقرير اتهام بإحالتها من المحامي العام الجنايات 

 بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة فيه الجريمة المسندة إلي المتهم

ويندب أقوال شهوده وأدلة اإلثبات ومواد القانون المراد تطبيقها ، وترفق به قائمة بمؤدي للعقوبة 
المحامي العام من تلقاء نفسه محاميا لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلي محكمة الجنايات إذا 

 للدفاع عنه ، وتعلن النيابة العامة الخصوم باألمر الصادر باإلحالة إلي لم يكن قد وكل محاميا
 .محكمة الجنايات خالل العشرة أيام التالية لصدوره 

 D- I� q"$�� ���� 2���- #�")(� 2�"N� �L! r� 
 – أثره - إجراءات جنائية ٢١٤إقامة الدعوى الجنائية علي خالف ما تقضي به المادة  

 ، وجوب أن يقتصر حكم المحكمة االستئنافية علي القضاء ببطالن  المحكمة بهاانعدام اتصال
 . تعلق بطالن الحكم لهذا السبب بالنظام العام –وعدم قبول الدعوى الحكم المستأنف 

 )٢٦/٤/١٩٩٢ ق جلسة ٥٩ لسنة ١٥١٨٠الطعن رقم (

 D�1 IK? ��B 
 كان نوعه فهو محل للطعن مهماكل ما يكون من خلل في إجراءات التحقيق االبتدائي 

امام محكمة الموضوع ، والمحكمة تقدر قيمة هذا الطعن كما تقدر كل دليل يقدم لها وتحكم في 

 .وال تستطيع أن تلغي التحقيق أو تعيد القضية لسلطة التحقيق ثانياالموضوع بما تحكم به 
 )٢٧٦ ص ٢ مجموعة القواعد القانونية ج ٢١/١٢/١٩٣١طعن بتاريخ (

B �N 9�: D� 
وعلي االتهام الماثل علي أوراق القانونية والقضائية أنفة البيان  وبتطبيق جملة المفاهيم

 ، والذي نسب فيه للمتهمين أنهم جعلوا الصادر عن النيابة العامةاألخص منه أمر اإلحالة 

 .واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها 
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ا بالواقعـــة وهـــي واقعـــة صـــحيحة وثابتـــة وال يمكـــن وصـــفه



 

 

 المزورة وذلك لألسباب اآلتية 
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 ����1 
يتضح أنه  "  ..... شركة العقد تعديل "  المسمي .....  بمطالعة العقد المؤرخ فإنه

الشركة والمتضمنة أن رأس مال .. تضمن في بنده الثاني بيان للمادة الخامسة قبل التعديل 

 :مليون جنيه موزع فيما بين 
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بحيث أصبحت  )من عقد الشركة األساسي( العقد علي تعديل للمادة السابعة شتملأكما 

 بدال من) المتهم الثالث (................./  ، والسيد ................./  من حق السيد ارةاإلد

 ) .المجني عليه حاليا (................./  والسيد ................./ السيد 

 2�"3 �� D�B �N 
جه يجعله حاألمر الذي .. المجني عليه ممهور بتوقيع أن الثابت أن ذلك العقد وحيث  

بما ال يجوز له مخالفته أو تعديله أو نقضه أو حتى التنصل .. وساري ونافذ في مواجهته عليه 

 .منه إال بموافقة جميع أطرافه 
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العقد شريعة المتعاقدين ، فال يجوز نقضه وال تعديله إال باتفاق الطرفين ، 

 .باب التي يقررها القانون أو لألس
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 )٢٢/١/٢٠١٣ ق جلسة ٧٢ لسنة ٤٣١٥الطعن رقم (
 )١٦/٦/١٩٩٨ ق جلسة ٦٦ لسنة ١١٤٩٦الطعن رقم (

يحوز حجيته في مواجهة جميع وكان عقد التعديل المشار إليه .. وحيث كان ما تقدم  

) .. المادتين الخامسة والسابعة منه (تعديل عقد الشركة األصليفي إثبات صحة واقعة الشركاء 
علي النيابة العامة اتخاذ هذا كان يجب والمجني عليه إنكاره أو التنصل منه ، وهو ماال يستطيع 

األوراق إال أنها خالفت .. المزعوم بهتانا أنها مزورة دليل دامغ وقاطع علي صحة الواقعة العقد 
 بل أن .. ال صدي له باألوراق علي أساس واهي بما يقطع بابتناء أمر اإلحالة وما هو ثابت فيها 

 .براءة المتهم الماثل مما هو مسند إليه بما يستوجب هناك أوراق قاطعة بعدم صحته ، 
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أن التزوير أيا ما كانت طريقته ماديا كان أو معنويا يقوم علي نشاط مادي يأتيه 

ليغير به من الحقيقة الثابتة في المحرر الذي يجري فيه التزوير ، وقد الجاني 

يكون هذا التزوير باصطناع المحرر برمته علي غرار المحررات الصحيحة مع 

تغيير الحقيقة في هذا المحرر المصطنع فيقع بهذه الطريقة من طرق التزوير 



 

 

التزوير المعنوي أن المعنوي والمادي أيضا فعل تغيير الحقيقة ، ويشترط لتحقق 

تكون الواقعة المدعاه مزورة ومغايرة للحقيقة أما إذا ثبت صحتها بأي وسيلة من 

 .وسائل اإلثبات فال تتحقق جريمة التزوير المعنوي 
 )١٨/٥/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٦ لسنة ١٣١٩٦الطعن رقم (

 9�: D�B �N 
هي واقعة تعديل عقد الشركة  وبأنها مزورةأمر اإلحالة التي زعم أن الواقعة وكان الثابت  
ثبت صحتها يقينا بموجب العقد المؤرخ ..  وذلك بتعديل المادتين الخامسة والسابعة منه ..... 

  . الموقع من المجني عليه..... 

 9�: D- 6'�?�)� ;3���� 6
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 ت لسنة .................بموجب تقرير الطب الشرعي رقم  

 المرفق بالجناية الراهنة ................. ق المؤرخ في .................
 ) .١٢٧بالصفحة رقم (
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 )٢٨/٦/٢٠٠٥ ق جلسة ٦٢ لسنة ١١١الطعن رقم (
 )٢٨/٢/٢٠٠٤ ق جلسة ٦٤ لسنة ٤١٩٣الطعن رقم (
 )٣٠/١/١٩٩٤ ق جلسة ٥٨ لسنة ٣٣٠٧الطعن رقم (

9�: D�B �N 
مدني كلي شمال  .. … لسنة ..…رقم الصادر في الدعوى وكان الثابت من خالل الحكم 

بما فيهم .. ضد جميع أطراف العقد .. نافع فهمي نافع / المتهم الثالث التي أقيمت من .. القاهرة 

  ... …/ ي عليه المجن

 ���m �.�H IK? 6
-… .. 

بصحة توقيع المدعي عليهم علي عقد تعديل الشركة  
  ...... المؤرخ 

 .. …قد طعن علي هذا القضاء باالستئناف رقم  .. ..... /  المجني عليه وحيث كان

 . باعتبار االستئناف كأن لم يكن .. … ق المقضي فيه بجلسة .. …لسنة 
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األمر الذي يؤكد بما ) ..... واقعة تعديل عقد الشركة (علي الواقعة المزعوم أنها مزورة  

هو .. ال يدع مجاال للشك بصحة تلك الواقعة وأن ما ورد بأمر اإلحالة من كونها واقعة مزورة 

كد بطالن قول مرسل يخالف الواقع والثابت باألوراق الرسمية واألحكام الحائزة لحجيتها بما يؤ

 .أمر اإلحالة 
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يشهدون ويقرون ) ..... عقد تعديل عقد الشركة  (..... المؤرخ أن جميع أطراف العقد  

علي يعلم بها يقينا ، وأنه موقع وأن المجني عليه  الحقيقة ، وهي صحة واقعة التعديل بذات
هو ني عليه رسمي قاطع بأن المجيقينا بتقرير فني ثم تتأكد أقوالهم .. أمامهم العقد المذكور 

المذكور علي بصحة توقيع جازم وتتأكد كذلك بحكم نهائي بات لتوقيعه علي ذلك العقد ، الكاتب 
 .ذات العقد 
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ثم عجز عن المجني عليه وعدم المصداقية قال بها مرسلة وظاهره الكيدية ويؤخذ بأقوال  

 :بل أن كل ما قال به ثبت عكسه تماما .. إثباتها 
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أن لم يحرر .. في البند األخير من النتيجة النهائية منه  

 الثابتة بالمحررين .. …/  إلي أيا من التوقيعات المنسوبة

 .موضوع التحقيق 
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بأن عقد البيع سند  أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع إذا كان الثابت باألوراق 

باعتباره مجرد مشروع قد حرر أثناء قيام نزاع بين الطاعن وبين مورث المطعون ضدهم الدعوى 

ورد به .... البن وأن ثمة خطابا صادرا من ا........... أودع بصفة أمانه لدي وصلح لم يتم لل

 دفاعا جوهريا يعتبر الدفاع هذا، وكان  العقد لمورث المطعون ضدهم تم بطريق الخطأ أن تسليم

ٕواذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع يمكن أن يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى 

وهو ما ال القول بعدم جواز إثبات ما يخالف ما أشتمل عليه العقد المكتوب إال بالكتابة مطلقا 

 .يواجه هذا الدفاع مما يعيب الحكم بالقصور المبطل 

 )٤/٤/٢٠٠٢ ق جلسة ٦٢ لسنة ١٦٥٤الطعن رقم (
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 توثيق  .. …لسنه  .. …قم  ربتزوير التوكيل ةولى والخاص األنه عن التهمهأوحيث " 

صطناع ذلك ا تزوير ويشتراك المتهم فا على وراق والتحقيقات قد خلت من دليلن األإف ..…
....  نه مزور عليهأقتصرت أقوال الشاهد األول على نفى توقيعه على ذلك التوكيل واوالتوكيل 

 ةلمحكم إطالع ا ولدىللمتهم .. … رسمي عام .. … لسنه .. … رقم قر بإصدار التوكيلأو
---- صادر من .. … رسمي عام .. … لسنه .. …نه يحمل رقم أعلى التوكيل األخير تبين 

بمدينه نصر ...  ة السادسةالمنطق) ٨(بلوك ) ١(قطعه األرض رقم ي  يخوله فيه التصرف ف---
 ه الميايدارتإم جميع مواد البناء والتعامل مع ستالاراج رخصه البناء وخستاو بالبيع له وللغير

 بذلك وتوكيل ةالخاصوراق والمستندات  والتوقيع على األةالجهات الحكوميوالكهرباء ومع كافه 
التوكيل موضوع   تزويريبما تنتفي معه مصلحه المتهم ف .....و بعض ما ذكر أ كل يالغير ف

 توكيل صحيح وسليم وصادر من الشاهد األول يخوله فيه جميع هن بيدإولى إذ التهمه األ



 

 

 ة والرقابةالشرط وال يغير من ذلك ما جاء بتحريات.  المزوريالصالحيات المنصوص عليها ف
التوكيل فأنه وبفرض   والمستفيد الوحيد من تزويرةن المتهم هو صاحب المصلحأ من ةدارياإل

ن مجرد أ ةالمحكم  قضاءي المتهم إذ من المقرر فةدانتكفى إل  الةفأن المصلح ذلك ةصح

 يتكفى مجردة ف تزويرها ال يو وجود مصلحه للمتهم فأو التمسك بها ألمزورة  اةضبط الورق

نه هو أ على ةو علمه بالتزوير ما لم تقم أدلأشريك  وأ تزويرها كفاعل أصلى يسهامه فإثبوت 

بحاث أرتكاب ذلك وخال تقرير قسم او بواسطة غيرة مادام ينكر أالذي أجرى التزوير بنفسه 

ن المتهم قد أ على يوراق قد خلت من دليل يقينألليه وكانت اإ نسبته التزييف والتزوير من

نه هو  أ الدعوىه هذي المقدم في بالتقرير الفندليه ولم ير إ التوكيل المشاريرتكب التزوير فأ

 هن تكون هذأالقرائن لى إستنادا استنتاج الشتراك بطريق اال إثبات ا وكان مناط ارتكب التزويريالذ
افى مع المنطق والقانون وهو و المساعدة وال تتجأتفاق الو اأه على واقعه التحريض لقرائن منصبا

الجزم  ن تبنى علىأن األحكام الجنائية يجب أنه من المقرر أكما  تحمله أوراق الدعوى ماال

عتبارات الحتمال والفروض واال تثبته الدليل المعتبر وال تؤسس على الظن وايواليقين والواقع الذ

تهام المسند ال وتحرياتهما فهي سياق الدليل على اةدة وكان ما ورد بأقوال ضابطي الواقعالمجر

تكفى إلثبات  عتبارات المجردة فأنها الاللى المتهم قد أقيم على الظن واالحتمال والفروض واإ

  ."ولى بشأن التهمه األليهإسند أرتكاب المتهم ما ا
 )١٨/١/٢٠٠٣  جلسةة القضائي٧٣ لسنه ٤٧٢٣١الطعن رقم (
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 .....  المقدم إلي هيئة ..... وكانت األوراق قد أسفرت عن اكتشاف أن العقد المؤرخ  

بذات شروط وبنود وتفاصيل العقد (ما كان إال مجرد مسوده من العقد .. والذي صار توثيقه 
الذي أثبت الطب بدال من العقد الصحيح األصلي .. وأنه تم تقديمه علي سبيل الخطأ ) الصحيح

الشرعي أن المجني عليه هو الكاتب لتوقيعه عليه ، كما أثبت حكم نهائي بات بصحة التوقيع 
 .عليه 
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حتوى علي إضافات بخط اليد ت) الغير صحيحة(أن األولي 
بالعقد ) بالحاسب اآللي(وبمداد ازرق تمت مراعاتها وكتابتها 

الثاني الصحيح والنهائي والذي كان من المفترض تقديمه إلي 
 ......هيئة 

ولعله قد ثبت يقينا من جملة األسباب أنفة الذكر أن النيابة العامة لم .. لما كان ذلك 

من ..  الماثل ولم تلم بظروفها ومالبساتها وما هو ثابت باألوراق تفطن لمحتوى أوراق االتهام

ليست وأنها .. قيام أكثر من دليل قاطع ودامغ وكتابي علي صحة الواقعة الممالة إلي الموظفة 

الذي ثبت بطالنه فيما زعمه من وجود تزوير معنوي .. واقعه مزورة كما جاء زعما بأمر اإلحالة 

هي واقعة صحيحة بإقرار وخط يد المجني ..  التي زعم بأنها مزورة  حين ثبت أن الواقعةيف

وحيث يجب أن يقام االتهام علي أدلة لها سندها .. عليه وبتقرير فني رسمي وبحكم نهائي بات 

بما يؤكد براءة المتهم الراهن ما هو .. في األوراق إال أن ذلك لم يحدث في الواقعة الراهنة 

 .مسند إليه 
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 )١٠/١٠/٢٠١٢ ق جلسة ٧٢ لسنة ٥١٢١عن رقم الط(
 )١٤/١١/٢٠٠٩ ق جلسة ٦٨ لسنة ٢٦٧الطعن رقم (

 D�1 IK? ��B 
 أن مخالفة الثابت باألوراق التي تبطل –النقض في قضاء محكمة المقرر 

الحكم هي أن يكون الحكم قد بني علي تحصيل خاطئ لما هو ثابت 

 .باألوراق أو علي تحريف للثابت ماديا ببعض هذه األوراق 

 )١٢/٥/٢٠٠٩ ق جلسة ٧٢ لسنة ٤٠عن رقم الط(
 )٢٨/٤/٢٠٠٩ ق جلسة ٧٨ لسنة ٧٣٤٦الطعن رقم (

 9�: D�B �N 
االتهام الماثل البيان علي أوراق أنفة والثوابت القضائية المفاهيم القانونية يق جملة وبتطب

يتضح أن أمر اإلحالة .. الصادر عن النيابة العامة ٕوانزاله علي أمر اإلحالة وما هو ثابت فيها 

بما ينحدر األوراق بليس له ظهير وعلي فهم خاطئ قد بني علي تحريف واضح للثابت باألوراق 

 :الحقائق اآلتية وذلك كله علي النحو الثابت من ..  إلي حد البطالن به
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الموظفة المسئولة بالشهر العقاري أن النيابة العامة استدعت فإن الثابت باألوراق .. بداية 
مثلت أمام النيابة  .. …وبتاريخ وبالفعل ، ) المزعوم تزويرها(والتي تلقت األوراق  ، ..... بهيئة 

 التي أقرت صراحة بأن .. .. …/ لموظفة العامة ا
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حالة الصادر عن أمر اإلإال أن .. يقينا من أقوال الموظفة أنفة الذكر ورغم ثبوت ذلك 
زعم بأن المتهمين قد ب.. ومالبساتها بالمخالفة ألوراقها حصلت ظروف الواقعة النيابة العامة 

  ..... ٕوامالئها حدوث تعديل في الشركة أمام الموظفة  األول والرابعةعلي مثول المتهمان اتفقوا 
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 D- I� q"$�� 2���- #�")(� T�&�� �L! r� 
علي بجريمة االشتراك بطريق التحريض فيه قد دان الطاعن لما كان الحكم المطعون  

ما بين الطاعنين من الثاني وحتى األخير ، هذا االتفاق دون أن يدلل علي قيام ارتكاب الجريمة 
، ومن ثم فإن ما يرشح لقيامه أو يورد فيه إذ لم يكشف في أسبابه عن شواهد هذا االتفاق 

بيانا تتحقق به أركان الجرائم سالفة البيان الواقعة المستوجبة للعقوبة قاصرا في بيان الحكم يكون 
مؤدي أدلة الثبوت بيانا كافيا يبين فيه مدي تأييده للواقعة كما وبيان والظروف التي وقعت فيها 

 .اقتنعت بها المحكمة فبات معيبا بما يوجب نقضه 

 )٣/١٢/٢٠١٥ ق جلسة ٨٥ لسنة ٢١٨١٩الطعن رقم (

 D�1 9�LB IK? ��B 
إذا قصرت المحكمة في بيان العناصر التي استخلصت منها ثبوت اتفاق 

كاب الجريمة ، وجاء حكمها مبنيا علي الطاعنين مع الثالث علي ارت

االفتراضات الظنية وحدها االعتبارات المجردة دون سواها فإن الحكم يكون 

 .معيبا لقصور تسبيبه فساد استدالله متعين النقض واإلعادة 

 )١٦/٣/١٩٨٣ ق جلسة ٥٢ لسنة ٥٨٠٢الطعن رقم (
 )٢٦/١٠/١٩٦٤ ق جلسة ٣٤ لسنة ٤٨٠الطعن رقم (

 9�: D�B �N 
أنه قد اشتمل .. المتهم الراهن للمحاكمة علي أساسه في أمر اإلحالة المقدم وكان الثابت  

محل المزعومة .. علي ارتكاب الواقعة قد تم فيما بين المتهمين األربعة علي الزعم بأن ثمة اتفاق 

لي انعقاد والغامضة دونما أن يقدم ثمة دليل واضح ع واكتفي بهذه القاله المبهمة .. هذا االتهام

 .وهو األمر الذي يبطل ويعيب أمر اإلحالة .. هذا االتفاق 
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الذي يؤكد بأن ما ركنت إليه النيابة من اتهامات اعتصمت بها قبل المتهم كانت علي 

غير سند من القانون والواقع وقد كشف عن ذلك الحكم القاضي ببراءة المتهمين الثالث مما 

 .نسب إليهم

���� �"�"o��o � 
	��א2
�����א�#��د������و		����Hد�א7.5ل�#و���א�وא�����د@�א�������א���	��+����
و���طل�"�����������

�ن�	���ن����د�א.���6وא�+�����"ن�����دמ�א�	.,	����"�,����.������.��ز+מ����9ن�א�	.,�.�.+�,���� ,�V�
�����*�ز+מ����������������.)�������א=.,����מ�א�>�����:(و.�������"����5@��..�.....�وא��א�������א���Bو�אق�/������$


�����و	�ن��..���.�6�,מ�+���"ن���وמ�א�	.,מ�אBول��.�د�מ�.���א�Bو�אق�������$�ذא�א�.����ض�

����د@�א�������א���	��و�ط7ن�"	��א2
����א�#�د��	�,��'�$�Hא���Rא�+دמ�و�و.�

 D- ��&�� �L! r <�"N� D- 9�: 
 �;	s�4��RK��$���&א��������"�48`Rو���Zא��%	��=�א�&����ن�א�/����Jא�����

��@Z�46א���J�=����א�=�����t����E<��،�و�א���R�4א�/RA������.H���7p��.�
 )١٠/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٣٤٣ رقم الطعن(

 D�1 9�LB bK? ��B 
من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه 

بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض اآلخر وال يعرف أي األمرين قصدته 

المحكمة والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادما ومتساقطا ال شيء فيه 

 .مكن أن يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح االعتماد عليها باقيا ي

 )١٠/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٥٧٠٨رقم الطعن (

 2�"3 �� D�B �N 
أشتمل علي واقعتين أنه قد يتضح .. سند االتهام الراهن وبمطالعة أمر اإلحالة  



 

 

 .. تهام األولففي اال.. أيهما قصدت النيابة العامة بحيث ال يعرف متضاربتين ومتناقضتين 

 ..... األوراق إلي هيئة المتهمان األول والرابعة قررت بأن المتهمين جميعا اتفقوا علي أن يقدم 
أن المتهمين جميعا اتفقوا علي أن يقوم المتهم األول فقط  .. في حين أورد في االتهام الثالث، 

 . األوراق المذكورة بتقديم
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بطريق الغش يجب أن تتحقق من تغيير الحقيقة في األوراق الرسمية جريمة التزوير 
بالمصلحة ألن هذا التغيير ينتج عنه حتما حصول ضرر تي نص عليها القانون ، بالوسائل ال

 .لما يترتب عليه من عبث باألوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها العامة 

 )١١/١١/٢٠١٤ ق جلسة ٧٦ لسنة ٢٩٤٥٥الطعن رقم (

 D�1 IK? ��B 
المختص  أمام الموظف أن المتهمة أدلت غير قاطعة بجزم ويقين لما كانت أدلة الثبوت 

هذا فضال عن أن هذا البيان .......... للعقار محل كشف التحديد هو منزل بأن الحد البحري 

فإنه يندرج ضمن اإلقرارات الفردية التي ال عقاب علي تغيير الحقيقة بفرض أدالء المتهمة به 

ن يحتمل الصدق إال أوال يعدو قولها لصدوره من طرف واحد ومن غير الموظف المختص فيها 



 

 

، ومن ثم ال ينهض تغيير الحقيقة والتحقيق من جانب الموظف ويخضع للفحص والكذب 

ال إسنادها إليها األمر الذي يجعل بالتهمة األولي المسندة إليها تزوير الالمنسوب للمتهمة جريمة 

 .سند له وال دليل عليه مما تقضي معه المحكمة ببراءتها منها 

 )٦/١٢/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢نة  لس١٢٣٤الطعن رقم (

 9�: D�B �N 
يتضح أن .. القانونية والقضائية أنفة البيان علي أوراق االتهام الماثل وبتطبيق المفاهيم  

للمتهم هو الزعم باإلدالء بواقعة مزورة في صورة واقعة ) بهتانا(التغيير في الحقيقة المنسوب 

 .صحيحة مع العلم بتزويرها 
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هي اإلمالء علي الموظفة المختصة بمكتب توثيق هيئة  
 .....  حدوث تعديل في عقد الشركة ..... 
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فقد ثبت يقينا أنه ال وجود تماما للمتهم الماثل في واقعة المثول أمام .. ان ذلك كلما 

.. وعلي الفرض الجدلي .. هذا وبرغم ذلك .. ختصة واإلدالء إليها بثمة معلومات الموظفة الم

  ...... وأدلي بواقعة تعديل عقد الشركة بأنه قد مثل 
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هي .. ٕيتضح أن الواقعة التي تم اإلدالء بها وامالئها للموظفة المختصة .. ومن ثم 

بمعرفة الموظفة المذكورة وقد تم إثباتها .. واقعة صحيحة وثابتة بأوراق ومستندات رسمية 

 .بشكل رسمي 

 !!فأين إذن تغيير الحقيقة ؟؟؟
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ال يكفي بذاته في التزوير ، ولكنه صاحب المصلحة المتهم بالمحرر المزور مجرد تمسك  



 

 

 كما –مادام ينكر ارتكابه ويجحد العلم به تزوير أو االشتراك فيه في ثبوت اقتراف الطاعن ال
فإن الحكم إذ لم يدلل علي قيام الطاعن باالشتراك في ارتكاب  –الحال في الدعوى المطروحة 

التزوير وعول في إدانته علي توافر القصد الجنائي ، يكون مشوبا بالقصور في التسبيب 

 .ه واإلعادة والفساد في االستدالل متعينا نقض

 )٢٦/٢/٢٠٠٧ ق جلسة ٧٦ لسنة ٦٢٣٥١الطعن رقم (
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 )٢٠/١١/١٩٧٦ ق جلسة ٣٧ لسنة ١٥٩٤الطعن رقم (

 )٤/٦/١٩٦٥ ق جلسة ٢٦ لسنة ٦٧١قم الطعن ر(

 9�: D�B �N 
عن حصة من أن كال من المتهم األول ، والمجني عليه بائعين ومتنازلين وكان الثابت 

حيث أن االتفاق أن يتنازل المتهم األول .. نصيبهما في الشركة لصالح المتهمان الثاني والثالث 

علي أن .. من نصيبه % ١٦,٥عن  ، وكذلك المجني عليه فيتنازلمن نصيبه % ١٦,٥عن 

علي هاتين الحصتين ويصبح توزيع راس ) الشريكين الجدد(يحصل المتهمان الثاني والثالث 

 :المال كالتالي 
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 تمت ومن ثم ينضح أنه ال يوجد ثمة مصلحة للمتهم األول في التمسك بالواقعة التي    

ٕوهي واقعة تعديل عقد الشركة األصلي واعادة توزيع أنصبة رأس ) والمزعوم كذبا بأنها مزوره(
للمتهمين الثاني إال أنه يتمسك بها لكونها صحيحة وثابتة ويترتب عليها حقوق .. المال 

براءة المتهم الماثل بوهذا يقطع وبيقين تام .. والثالث ال يستطيع وال المجني عليه التنصل منها 

 .مما هو مسند إليه 
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الدليل المعتبر ، علي الواقع الذي يثبته الجزم واليقين علي يجب أن تبني األحكام الجنائية  

، وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه واالحتمال واالعتبارات المجردة علي الظن وال تؤسس 
أنه خلص إلي إدانة الطاعن في عبارات عامة ال تتضمن بيان لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها 

بيانا بأركان الجريمتين األولي والثانية اللتين دانه بهما وقصر في بيان األفعال التي فارقها 

 .األمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه .. ها والمنتجة ل

 )٢٦/١/٢٠١٤ ق جلسة ٤ لسنة ٦٥٠٥الطعن رقم (
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 )١٣/٢/٢٠١٣ ق جلسة ٨١ لسنة ٨٩٤٥الطعن رقم (
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ا ليهعلي موأة ذكورالمأنه حضر أمام الموظفة في حق المتهم الماثل وحيث لم يثبت  

التي تم اإلدالء بها وحيث ثبت وبحق صحة الواقعة ) علي النحو المزعوم بأمر اإلحالة(مالءات إب
كما قضي .. بصحة توقيع المجني عليه الواردة به من خالل عقد صريح قرر الطب الشرعي 

 .بحكم نهائي بات بذات األمر  
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تم تقديمه ) الغير صحيحةالمسودة  (..... العقد الذي قدم إلي هيئة 

بدال من العقد األصلي الذي قدمه المتهم الثاني إلي .. بطريق الخطأ 

 . جاء مؤكدا لعدم صحة االتهام والذي .. النيابة العامة 
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 )٩/١/٢٠١٢ ق جلسة ٧٩ لسنة ١١٠٦٦الطعن رقم (
 )٢٨/١/٢٠٠٧ ق جلسة ٦٧ لسنة ١٦٩٦٧الطعن رقم (
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 )١١/١٠/٢٠٠٤ق جلسة ٦٥ لسنة ٢٩٧٦الطعن رقم (
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يتأكد .. علي الواقعة الراهنة المنطبقة تماما القانونية والقضائية وبتطبيق جملة المفاهيم  

كما انتفي ..  أو غيره بالمجني عليهقد لحق بما ال يدع مجاال للشك انتفاء وجود ثمة ضرر 

وعدم تحققه بعدم قيام ركن الضرر وهو األمر الذي يؤكد .. وجود ثمة ضرر بالمصلحة العامة 
مستندا في ذلك إلي .. بما يقطع بأحقية المتهم الماثل في طلب البراءة منه  االتهام الماثل في

 :األسانيد اآلتية
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وهو األمر الذي يجزم .. مطابقة حرفية في كافة البنود والشروط يتضح وبحق مطابقتهما  
وجميع يتواكب مع إرادة المجني عليه .. المقدم علي سبيل الخطأ ) المسودة( العقد ذلك بأن

 ) .المضموم باألوراق(ه أي تغيير في الحقيقة الثابتة بالعقد األصلي وليس ب.. الشركاء 
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اإلقرار هو اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج أثارا قانونية بحيث تصبح 

في غير حاجة إلي اإلثبات بدليل أخر وينحسم به النزاع فيما أقر به وهو حجه 

المقر ألن فيه معني االلتزام اختيارا ويصدق اإلنسان فيما يقر به علي علي 

نفسه ألنه ال يتهم بالكذب علي نفسه فصارت شهادة المرء علي نفسه أقوي 

 من شهادة غيره عليه 

 )٥/٨/١٩٩٦ ق جلسة ٦٥ لسنة ٤٧٥الطعن رقم (
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وعقـدوا  وذلـك بـأن يبتـوا النيـة ني عليهما عمدا مع سبق اإلصـرارجقتلوا الم -

ومــا أن ) بنــادق آليــة(الغــرض أســلحة ناريــة  علــي قتلهمــا وأعــدوا لهــذا العــزم
 أعـيــرة نارـيــة صـــوب أولهمـــا الـمــتهم األول والـثــانيظـفــروا بهـمــا حـتــى أطـلــق 

قاصدين من ذلك  أعيرة نارية صوب ثانيهمـا وأطلق المتهمان الثالث والرابع

ة التشــريحية والتــي أودت  فحــدثت أصــابتهما الموصــوفة بتقريــر الصــفقتلهمــا
 ـبــإطالق أعـيــرة نارـيــة مـــن أســـلحتهم ـبــاقي المتهـمــينبينـمــا ـقــام بحياتهمـــا ، 

 .النارية أنفة البيان حال تواجدهم علي مسرح الجريمة للشد من أزرهم 

  الذكر سالفي والمكان الزمان ذات في أنه أخري بجناية الجناية تلك اقترنت وقد  

عمــدا مــع ســبق اإلصــرار وذـلـك ـبـأن بيـتـوا شــرعوا ـفـي قـتـل المجـنـي عليهـمـا  -
بنــادق (علــي قتلهمــا وأعــدوا لهــذا الغــرض أســلحة ناريــة دوا العــزم وعقــالنيــة 
أعـيـرة حـتـى أطـلـق المتهـمـان الـخـامس والســادس مــا أن ظـفـروا بهمــا و) آلـيـة

أعيـــرة ناريـــة صـــوب ثانيهمـــا واطلـــق المـــتهم الســـابع ناريـــة صـــوب أولهمـــا 
 فحــــدثت أصــــابتهما الموصــــوفة بتقرـيـــر الطــــب ـمـــن ذـلـــك قتلهـمـــاقاصــــدين 
مــن أســلحتهم  أعيــرة ناريــة م بــاقي المتهمــين بــإطالقبينمــا قــاالشــرعي ، 

النارـيـة أنـفـة البـيـان حــال تواجــدهم عـلـي مســرح الجريمــة للشــد مــن أزرهــم وقــد 
خاب أثر جريمتهم لسـبب ال دخـل إلرادتهـم فيـه وهـو مداركـه المجنـي عليهمـا 



 

 

 .بالعالج 

  عشرا الثامن إلي العاشر من لمتهمينا 

وعـقـدوا وذـلـك بـأن يبـتـوا النـيـة  اإلصــرارقتلـوا المجـنـي علـيـه عـمـدا ـمـع ـسـبق  -

وما أن ظفروا ) بنادق آلية( علي قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية العزم
قاصـدين  صوبه أعيرة نارية حتى أطلق المتهمان العاشر والحادي عشربه 

 فحــدثت إصــابته الموصــوفة بتقريــر الصــفة التشــريحية والتــي مــن ذلــك قتلــه
 مـن أسـلحتهم م باقي المتهمين بـإطالق أعيـرة ناريـةبينما قاأودت بحياته ، 

 .النارية أنفة البيان حال تواجدهم علي مسرح الجريمة للشد من أزرهم 

  الذكر سالفي والمكان الزمان ذات في أنه أخري بجناية الجناية تلك اقترنت وقد  

 وذلـك بـأن بيتـوا النيـة عمدا مع سـبق اإلصـرارشرعوا في قتل المجني عليه  -
) بنــادق آليــة( الغــرض أســلحة ناريــة وأعــدوا لهــذا دوا العــزم علــي قتلهمــاوعقــ

حـتـى أطـلـق المتهـمـين الـثـاني عشــر إـلـي الراـبـع عشــر مــا أن ظـفـروا بهمــا و

أصـابته الموصـوفة بتقريـر قاصدين من ذلـك قتلـه فحـدثت أعيرة نارية صوبه 
 هممن أسلحت أعيرة نارية بينما قام باقي المتهمين بإطالقالطب المرفق ، 

النارـيـة أنـفـة البـيـان حــال تواجــدهم عـلـي مســرح الجريمــة للشــد مــن أزرهــم وقــد 
خــاب أثــر جــريمتهم لســبب ال دخــل إلرادتهــم فيــه وهــو مداركــه المجنــي عليــه 

 .بالعالج 

   جميعا لمتهمينا 

وذلـك بـأن يبتـوا النيـة شرعوا في قتل المجنـي عليهـا عمـدا مـع سـبق اإلصـرار   - 
مجنــي عـلــيهم بعاليــه وأعــدوا لهــذا الغــرض أســـلحة  علــي قتــل الوعقــدوا العــزم

وا صــوبهم أعـيـرة نارـيـة مــن أطلـقـوـمـا أن ظـفـروا بـهـم حـتـى ) بـنـادق آلـيـة(نارـيـة 
فحاد أحداها عن الهدف وأصاب المجني عليهـا أسلحتهم النارية أنفة البيـان 

والـــذي صــــادف تواجـــدها عـلـــي مســـرح الجريـمـــة فحـــدثت بـهـــا ســـالفة اـلـــذكر 
طــب الشــرعي إال أـنـه ـقـد خــاب أـثـر جــريمتهم قرـيـر التاإلصــابات الموصــوفة ب

 . لسبب ال دخل إلرادتهم فيه وهو مداركه المجني عليها بالعالج
حال كونها مما ال يجوز التـرخيص بحيازتهـا ) بنادق آلية(أحرزوا أسلحة نارية  -

 .أو إحرازها 



 

 

 حـال استعملوها فـي أسـلحتهم الناريـة أنفـة البيـان) عدة طلقات( أحرزوا ذخائر -

 .كونها غير مرخصا لهم 
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لترضــيته والصــلح بيـنـه وـبـين / ..... حـتـى توجــه مســرعا إـلـي الـمـدعو.. بـهـذه المشــاجرة �

" أفـــراد عائـلــة وبالفعـــل أوهمـــه ..  وذـلــك بهـــدف وأد الفتـنــه والخـــالف فـــي مهـــدهما / ......المـــدعو
.. وزويهــم حـيـث ـقـاموا باســتدعاء أـقـاربهم وا يضــمرون شــرا إال أنهــم كــانبقـبـول الصــلح ، ...... " 

وراحوا فجـأة يطلقـون األعيـرة الناريـة .. الذين تجمعوا حاملين األسلحة النارية 

فأسقطوا منهم أربع رجال " العزل من السالح "  ......عشوائيا تجاه أفراد عائلة 

 :هم 
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علي أنه قتل بمعرفـة أو حتى قرينة وحتى هذا الشخص لم يقم ثمة دليل مادي / .. يدعي �

ـة أي مــن أفــر ـيس المباحــث...... " .. اد عائـل ـث أكتفــي رـئ فــي تحرياتــه بــالقول  حـي

دون الجزم بشـخص معـين قـد أحـدث  .. بأنه أصيب من إطالق األعيرة النارية

الـذين كـانوا يطلقـون األعيـرة (في إشارة إلي أنه قد أصـيب بمعرفـة أحـد أفـراد عائلتـه !! .. إصابته 
كـان يحـوز سـالح نـاري ...... ..  أي مـن أفـراد عائلـة أنحيث لم يثبت كـذلك ) النارية دون غيـرهم
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ـاريخ   ـذ ـت ـ (-/-/-ومـن ـة ) وم حــدوث الواقعــةـي ـراد عائـل ـاة هــم مــن أـف ـي أســاس أن الجـن عـل

 :لذلك تم سؤال كل من" ...... " .. وأن المجني عليهم هم أفراد عائلة "...... "
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وبعـد فضـها .. ن بسبب لعـب األطفـال فيمـا بـين فـردين مـن العـائلتيقد حدثت مشادة كالمية 

ووأد الفتـنـة .. الصــدع ـبـين العــائلتين مـحـاوال رأب ......) كبـيـر عائـلـة (توـجـه المجـنـي علـيـه األول 

ـوع مشــاكل وعــايزين ننهــي "مقــررا لهــم لفظــا .. قبــل ميالدهــا  ـا مــش بـت  إحـن



 

 

  " .المسألة صلحا
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الــذين .. بأقــاربهم وزويهــم حيــث كــانوا قــد اتصــلوا هاتفيــا .. ليســا غشــا وتدبقبــول الصــلح  

يحمـلــون األســلحة النارـيــة هــبط منهــا خمـســة أشــخاص ســيارة حضــروا علــي ـمــتن 

 ١المتهمـين ـمـن (وقـاموا جميـعـا  .. ومنـحـوا ـبـاقي أـفـراد ـعـائلتهم أـسـلحة نارـيـة

ـإطالق األعيــرة ) ٩إـلـي  ـي الفــور .. ..... .فــي اتجــاه عائلــة عشــوائي مفــاجئ الناريــة بشــكل ـب وعـل

اثنـين مـنهم (في التساقط الواحد تلو األخر حتى وصل عـددهم أربعـة أشـخاص ...... بدأوا رجال 

 ) !؟ا ع في قتلهمورتم الشقتلي واآلخران 
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) ٩ إلــي ١المتهمــون مــن ...... ( أفــراد عائلــة كمــا انشــغل.. إنقــاذهم وتــداركهم بــالعالج 

وبالبـنــاء علــي ذـلــك ـظــل .. ومــن الصـــعيد كلــه حتــى ال ـيــتم القــبض علــيهم بــالهروب ـمــن بلــدتهم 

بأنـه ...... حتـى ظـن بعـض أفـراد عائلـة .. معلق تمامـا لمـده عـام كامـل في هذه الواقعة التحقيق 

فتم القبض عليهم وبسؤالهم زعمـوا بـأن .. قعة  فعادوا إلي مكان الوا..برمته قد تم إهمال االتهام 
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إـلـي أـفـراد عائـلـة ...... الموجهــة إـلـي عائـلـة القلـيـل ـعـدم جــواز توجـيـه ذات االتهاـمـات أو ب

علي مسـرح الواقعـة أصـال رغم عدم تواجدهم بأغلبهم في براثن هذا االتهام تم الزج الذين ...... .. 
ومـع ذلـك جـاءت .. وانعدام الدليل علـي حملهـم ثمـة أسـلحة في الواقعة ، أو استحالة اشتراكهم ، 
جميـعــا ـبــذات ـمــواد مطالـبــة بعقــاب المتهـمــين .. اإلحاـلــة الباـطــل نيابــة العاـمــة الـتــي ســـطرت أـمــر ال

وأنـهـا وجـهـت االتهاـمـات .. بعناصــر الواقـعـة المعروضــة عليهــا ـعـدم إلمامـهـا ممــا يؤكــد .. االتـهـام 

 ـفـي األوراقـلـم يثـبـت الـلـذين وعـلـي األخــص بشــأن المتهـمـين الـمـاثلين .. ـبـال ســند وال دلـيـل جزاـفـا 

ـة ح ) بــال ســند(فكـيـف إذن ينســب إليهمــا  ..  فــي الواقعــةا اشــتركمــاأو أنهملهمــا لثمــه أســلحة نارـي
ـه أنهمــا قــد قامــا باالشــتراك  ـل المجـنـي علـي أعيــرة ) مــع المــتهم العاشــر(بــأن صــوب األول .. فــي قـت

 حتـى يتسـنى القـولناريـة  أسلحة هلثمالمذكور في األوراق علي حمل المتهم  فأين الدليلنارية ؟؟ 
وأن الــدليل بالنســبة للمــتهم الثالــث عشــر أنــه كــان ! بأنــه صــوبها نحــو المجنــي عليــه المــذكور ؟

عـجـزت ـعـن تـقـديم أي يتضــح أن األوراق متواـجـدا أصــال عـلـي مـسـرح أـحـداث الواقـعـة ؟؟ وـمـن ـثـم 

ـات مباحــث مــن الممكــن الركــون إليــه ســواء فيمــا حوتــه دلـيـل  ـوال شــهود ، أو تحرـي والتــي .. مــن أـق



 

 

وأقـــوال (الســـيما وقـــد جـــاء فـــي هـــذه التحريـــات اختفـــاء أي دور للمتهمـــين المـــاثلين يتضـــح منهـــا 
بشـكل قـاطع ...... مـن أفـراد عائلـة لم ينسب إلي ثمة شـخص .. أن مقتل المجني عليه ) مجريها

وذلـك علـي .. وهـو األمـر الـذي يؤكـد علـي بـراءة المتهمـين المـاثلين ممـا هـو مسـند إليهمـا .. وجازم 

يانه لعدالة الهيئـة المـوقرة مـن خـالل الحقـائق التـي نعتصـم بهـا والتـي أفصـحت نحو ما نشرف بب

 :عنها أوراق الدعوى والتي نفرد لها المحاور اآلتية 
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دفاعـنــا عـــن المـــتهم الحـــادي عشـــر والـمــتهم الثاـلــث عشـــر المحـــاور الـتــي ردـنــا ـفــي فاوكـنــا ـقــد  

مـتهم الحـادي عشـر نبـدأ بمحـاور الـدفاع عـن ال.. ومن ثم فإننا .. نعتكز عليها في دفاعنا الماثل 

 : من خالل أوجه الدفاع التي نشرف بعرضها من خالل دفاعنا التالي 
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ال عـقـاب عـلـي ـمـن ارتـكـب جريـمـة ألجأـتـه إـلـي ارتكابـهـا ضــرورة وقاـيـة نفســه أو 

ـم يـكـن  غـيـره مــن خطــر جســيم عـلـي اـلـنفس عـلـي وشــك الوـقـوع ـبـه أو بغـيـره وـل

 .خل في حلوله وال في قدرته منعه بطريقة أخري إلرادته د
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أثناء اسـتعماله حـق الـدفاع  أو ضربه من قتل غيره أو أصابه بجراح مطلقا علي ال عقوبة

 وقـد بينـت فـي المـواد اآلتيـة الظـروف التـي الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفـس غيـره أو مالـه
 .نها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها ينشأ ع

  T�N�1 T<� J��246 D-  
 – إال في األحوال االستثنائية المبينـة بعـد - حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص

 .استعمال القوة الالزمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة علي النفس منصوصا عليها في هذا القانون

 لـرد أي فعـل يعتبـر جريمـة مـن الجـرائم يح استعمال القـوةوحق الدفاع الشرعي عن المال يب
 وـفـي األـبـواب الـثـاني والـثـامن والثاـلـث عشــر والراـبـع عشــر ـمـن ـهـذا الكـتـابالمنصــوص عليهــا ـفـي 

  .٢٧٩ من المادة ٤الفقرة 
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 علــي  لقيــام حالــة الــدفاع الشــرعي أن يكــون قــد حصــل بالفعــل اعتــداءال يشــترطاألصــل أنــه 
بل يكفـي أن يكـون قـد صـدر مـن المجنـي عليـه فعـل يخشـي منـه المـتهم وقـوع النفس أو المـال ، 

  ، وال يلزم في الفعل المتخوف منه أن يكون جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي
 خطــرا حقيقـيـا فــي ذاـتـه ، بــل يكفــي أن يبــدو كــذلك فــي اعتقــاد المــتهم وتصــوره بشــرط أن يكــون لهــذا

 .التخوف أسباب معقولة 
 )٣١/٣/١٩٦٩ بتاريخ ٤٢٠ ص ٢٠ ق مكتب فني ٣٨ لسنة ٢٢٥٣الطعن رقم (
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 يضـحي ظـاهرا أن علـي أوراق االتهـام الماثـل القانونيـة أنفـة البيـان وبتطبيق جملة المفاهيم 
ـقـد اســتهلت  وـجـاءت عـلـي لســان الشــهودســفرت عنهــا األوراق  الـتـي أـفـي صــحيح صــورتهاالواقعــة 

وـمـا أن عـلـم .. اللـتـين ينتمــي إليهمــا جمـيـع المتهمــين بمشــاجرة بســيطة فيـمـا ـبـين صــغار الـعـائلتين 

ـبـأمر تـلـك المـشـاجرة ، حـتـى توـجـه ـفـورا إـلـي ) الـتـي ينتـمـي إليـهـا الـمـتهم الماـثـل(...... كبـيـر عائـلـة 

 :الترضية الالزمة قائال حرفيا بما هو نصه وقدم إليهم  ...... "أفراد عائلة " حيث مكان 

 ًأحنا مش بتوع مشاكل وعايزين ننهي الخالفات صلحا
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ـبـل  .. ......بمـا أسـقطوه مـن قتيـلـين وجـريحين مـن عائلـة 

ٕاصــابة والـشـروع ـفـي قـتـل و ... /ـقـاموا بقـتـل أـحـد أـقـاربهم وـيـدعي
 . سيدة تواجدت بمكان الواقعة مصادفة 
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ـيهم  ـة المعـتـدى عـل ـذين أســفرت عــنهم الواقـعـة ـمـن العائـل عائـلـة وهــي أن عــدد الضــحايا اـل

ٕوراق عـن مقتـل واحـد واصـابة والـذي أسـفرت األ ... ......عائلـة في ايا ضحال يفوق عدد ......
 كثـف ومكـتظموهو االمر الذي يبين منه أن الهجوم الذي بـدر مـن العائلـة المـذكورة كـان .. أخر 

بالعديد من األفراد المعتدين على النحو الثابت باألوراق وهـو األمـر الـذي يؤكـد أن اآلخـرين كـانوا 

ًوهو االمر الـذي يشـكك أيضـا فـي صـحة الواقعـة المنسـوبة ... ي عن النفس في حالة دفاع شرع
ـقـد ـحـدثت ـمـن األعـيـرة النارـيـة  نـظـرا ألـنـه ـمـن المتوـقـع أن تـكـون إصــابة ذويـهـم  .. ......عائـلـة ل

والدليل علـي ذلـك تنـاقض أقـوال شـهود .. التي تطلق منهم وخاصة التي كانت تطلق دون تمييز 

خالـد علـي وبالنسـبة إلصـابة المجنـي عليـه والتـي جـاءت / لمجنـي عليـه الواقعة بالنسبة لمقتـل ا

لتؤكد من أن للواقعة صورة أخري غيـر الصـورة التـي اعتصـم بهـا الشـهود والتـي كانـت شـهادتهم 

 .سماعية 
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ـــق االبتــــدائي   ـــد المحكمــــة بمــــا هــــو مــــدون فــــي التحقـي ، أو فــــي محاضــــر جمــــع ال تتقـي

 .االستدالالت ، إال إذا وجد في القانون نص علي خالف ذلك 

  T�N� b&
 ��B308 D- I� D�
�"�� #�: @�  
 للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم ، ولها تعديل التهمة  

وـلـو كاـنـت ـلـم ـتـذكر بإضــافة الظــروف المشــددة الـتـي ثـبـت ـمـن التحقـيـق أو ـمـن المرافعــة ـفـي الجلســة 

 ..........بأمر اإلحالة أو التكليف بالحضور 

! r�D- I� q"$�� 2���- #�3��3 2�"N� �L 
ضــرب المجـنـي علـيـه الضــرب ـنـت المحكـمـة ـمـن تضــافر المتهـمـين عـلـي يمهـمـا ب

الشـديد الـذي أدي إـلـي وفاتـه ، ومهـمـا تكـن األداة الـتـي اسـتعملت فـيـه هـي مـمـا 

يستعمل في القتـل ، فإنـه ال بـد لهـا مـن ذكـر نيـة القتـل وثبوتهـا عنـد المتهمـين 

 ، وال يغني عن ذلك أن تكون المحكمة في أخر حكمها قـد وقت ارتكاب الجريمة

وصفت الفعل الذي صدر من المتهمـين بأنـه قتـل عمـد ، مـادام أن البيـان الـذي 

ٕأوردته يصح أيضا أن يكون ضربا أفضي إلي موت ، واذ كان البـد مـن التفريـق 
وافره بين األمرين كان عليها أن تتناول قصد القتل استقالال وتقيم الـدليل علـي تـ

 .عند المتهمين 

 )٢٠/١٢/١٩٨٢ ق جلسة ٤٦ لسنة ١٣٨ الطعن رقم(

 D�1 �K�- IK? ��B 
واجبها فـي العامة علي الواقعـة ، عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف الذي تسبغه النيابة  

ـمـا عســاه أن ، قعــود المحكمــة عــن بحــث بالوصــف الصــحيح الواقعــة المطروحــة أمامهــا أن تصــف 



 

 

 وجـوب أن – أثـره –خطـأ غيـر التـي دانتـه بهـا ند إلي الطاعن من جريمـة أخـري يكون الفعل المس

 .يكون نقض الحكم مقرونا باإلحالة 

 )١٠/٤/١٩٩٢ ق جلسة ٦١ لسنة ١٤٧١٢الطعن رقم (

 D�1 IK? ��B 
غير مقيدة بأن تنزل الحكم الصحيح علي الواقعة التي رفعت بها الـدعوى ، المحكمة ملزمة 

 .الذي طلب عقاب المتهم طبقا ألحكامهوال بالقانون بغ علي هذه الواقعة بذلك الوصف الذي أس
 )١٠/٤/١٩٩٤ ق جلسة ٦١ لسنة ١٤٧١٢الطعن رقم (

 D�1 9�LB IK?� 
للواقعــة كمــا وردت األصــل أن المحكـمـة غـيـر مقـيـدة بالوصــف اـلـذي تعطـيـه النياـبـة العاـمـة  

أن تطبـق علـي الواقعـة المطروحـة عليهـا بـل أن واجبهـا بأمر اإلحالة أو بورقة التكليف بالحضور ، 
أن يمنـع ولـيس مـن شـأنه بطبيعته الن وصف النيابة ليس نهائيا وصفها الصحيح طبقا للقانون ، 

ـري هــي أنــه المحكمــة مــن تعديـلـه  ـذي ـت ـي الوصــف اـل ـرد الواقعــة بعــد تمحيصــها إـل متــي رأت أن ـت

 .الوصف القانوني السليم 

 )١٦/٣/١٩٩٣ ق جلسة ٦١ لسنة ١١٥٧٤الطعن رقم (
 )٥٩٥ ص ١٣٣ ق ٣٥ أحكام النقض س ١٤/٦/١٩٨٤(

 )٣٣٥ ص ٦٧ ق ٣٤ أحكام النقض س ٩/٣/١٩٨٣(
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 الماثـل حسـبما ت االتهـامالنيابة العامة بصـحيح واقعـاوكان من أهم األدلة علي عدم إلمام  

إلــي ) ي األقــل علــ (مــتهم الماثــلتهــام المســند للفــي وصــفها لالذهبــت أنهــا .. ه األوراق نــأســفرت ع
 مـتهمنتفـاء ذلـك فـي حـق هـذا الا برغـم أن األوراق تصـرخ  "قتل عمد مع سبق اإلصرار"  القول بأنه

   هذه األدلة علي نحو ما يليو.. ت األدلة الجازمة بذلك ددعوقد ت..  عائلتهو
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.. عتبروا المشـاجرة قـد انتهـت وتالشـت اقد ) متهمالمنتمي إليها ال (......علي أن عائلة  

ًوهـذا يجـزم بـأن أيـا مـن أفـراد عائلـة ..  مـع العائلـة األخـرى هتصـالحوبعد تدخل كبيرهم خصوصا 
فعـالم .. يـة علـي نحـو يـنم عـن سـبق إصـرار ووي الشـر ولـم يفكـر أو يـدبر بر لم يكـن ينتـ......

 !!نتهاء المشاجرة ؟؟ا بعتقدونيكون سبق اإلصرار وهم ي

 A����� J��o�� 
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��<�$�� �G�(V�1 l�%�� �.1<�?- I?�1 D��)�� 9�: �S<� 
ثـم ينهـالون تجـاه ) كبيـر العائلـة األعـزل ( ......ًويعتدون غدرا علي المجني عليه األول  

فإذا كان هناك مـن عمـد أو سـبق إصـرار ؟ وكـذا ترصـد  ..  بوابل من األعيرة النارية......عائلة 

أـمـا عائـلـة .. األول حـتـى التاســع ـمـن لمتهـمـون  ا )......(  ـحـق أـفـراد عائـلـة ـفـيفإـنـه يـكـون .. 

 . فال عمد وال إصرار لديهم ......
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عدالة المحكمـة أن تعمل ، مما يستوجب لعامة علي خالف الحقيقة احسبما ذهبت النيابة  

 متهم وعائلته وتعديل قيد وصف االتهام المنسوب لل.. تصويب هذا الخطأ الموقرة علي 

 A����� �����  
�د�وو�3#א����������7..�$ذא����א�	�>�ل���	.,מא�	&�د���.,�מ�و	ن�"���TאBد���+����ط7ن�

����"و�"������د��������������������
	ن�"ن�אBو�אق��د�+ ز��+ن�/>�����"������د�
	�ل�"و�
��ز�"و�א&�.�	ل�&�7

����7#"��������. ��-����)�	�(�א�	�.,מ�א���%�����(و"ن�א�ز+מ�����9#�و��C..�א%.������א�وא��������+"

�������ول�+����	�ن�א�#�
��وא��د��ل�و��מ����ل�������������������..		��"د@�/���و��.������..�א�	 ���+����Oن������	�@"��

����وא�وא�((א�%,ود��
�)�.���א�

��- b1�o��H   
          ����gZ <�? 6
- #���G)��1 �*�"�� �1�K�� ,��?- @�)       �g?< �G�g&�� A.)g�� r

65/90 (6
و'�/»��9=�ذ����#��������������"�...."�R6�=9�«/'��J�دل�#BQق�א��2�9א�������و1�����������2"�-
������Jא�9=�*�������=�"������O#�����������و��6/���C*����76..............�א����$��Mא��

�.....א����$�وא�/��$1*���א��
 fK)� #�<�u'�� sL! @�� 

همـا ) مـع العاشـر(أن الضابط القائم بالتحريات ذاته لم يسـتطع القـول بـأن المـتهم الماثـل  

فمـن أيـن جـاءت النيابـة .. أعيرة ناريـة أودت بحياتـه / ........ اللذين أطلقا علي المجني عليه 

 !.امة بهذا الوصف الذي نسبته للمتهم الماثل ؟الع
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 )أو صحته(تحرياته لم تتوصل إلي معرفة ذلك 
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ـرة � ـا أعـي ـد أطلـق ـه مــع المــتهم العاشــر ـق ـي اـلـزعم بأـن تمامــا إـل
والسؤال .. مما أدي لوفاته / ...... .. نارية علي المجني عليه 

 !.بهذا القول المعدوم سنده ؟من أين أتت النيابة العامة .. هنا 
�'1�< b1�o�� I�E �H�R=�1 

 :أن ما نسب من أقوال إلي كال من .. أن الثابت باألوراق  

�/��.......א�	د+و -

 /...........�א�	د+و -

ســندا للـقـول باشــتراك الـلـذين اتخــذت النياـبـة العامــة مــن أقوالهمــا ..  الشــاهدان الراـبـع والـخـامس

 .   في الواقعةالمتهم الماثل
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ـة المحكمــة بجلســة   ـقـد مــثال .. أن ســالفي اـلـذكر   أمــام عداـل

 وأقرا صراحة بأنهما لم يشاهدا المتهم الماثل فـي الواقعـة -/-/-
 .محل هذا االتهام 
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 ثبوت اتفاق الطاعنين األول في بيان العناصر التي استخلصت منها إذ قصرت المحكمة  

مبنـيـا عـلـي االفتراضــات الـتـي وقعــت وجــاء حكمهــا والـثـاني ـمـع الثاـلـث عـلـي ارتـكـاب جريـمـة القـتـل 

ـارات المجــردة  ـدون ســواها فــإن الحكــم الطعــين الظنـيـة وحــدها واالعتـب ـا لقصــور يـك تســبيبه ون معيـب
 وـلـو أن ـهـذا القصــور انصــب عـلـي ـمـا يتعـلـق بمســئولية  واإلعــادةمتـعـين اـلـنقضوفســاد اســتدالله 

وذلك لوحدة الواقعة المسندة للمتهمين الثالثة والرتباط مـواقفهم مـن التهمـة ارتباطـا ال الطاعن الثالث 
ٕفـي ارتكـاب الجـرائم باالتفـاق وان ولمـا هـو مقـرر بـأن المسـاهمة يقبل التجزئة ولحسن سير العدالـة 



 

 

إال أن كانـت ـتـتم غالبـا دون مظــاهر خارجيـة أو أعـمـال ماديـة محسوســة يمكـن االســتدالل بهـا عليـهـا 

وأن تـبـين األدـلـة عـلـي المحكـمـة أن تســتظهر ـفـي حكمهــا عناصــر هــذا االشــتراك وتـلـك المســاهمة 
فـإذا ـكـان ـمـا  –وى وظروفـهـا وذـلـك ـمـن واـقـع اـلـدعالدالـة عليـهـا بيانـا يوضــحها ويكشـف عــن قيامهـا 

أورده الحكم ال يدل إال علي مجـرد التوافـق بـين المتهمـين وتـوارد خـواطرهم علـي ارتكابهـا وكـان ذلـك 
بـل يشـترط كـذلك أن تتحـد النيـة علـي ارتكـاب الفعـل المتفـق علـي ال يكفي لتوافر االتفاق الجنـائي 

 فـي جانـب الطـاعنين وألن مجـرد التوافـق ويثبـت تـوافرهارتكابه وهو األمر الذي لم يدلل عليه الحكـم 
بـل يجعـل كـال مـنهم مسـئوال عـن ال يوفر في صحيح القـانون تضـامنا بيـنهم فـي المسـئولية الجنائيـة 

 . فإذا خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيبا واجب النقض –نتيجة فعله الذي ارتكبه 
 )ق٥٨٠٢/٥٢ طعن رقم ٣٧١ - ٧٥ – ٣٤ س ١٦/٣/١٩٨٣نقض (

 )ق٤٨٠/٣٤ طعن ٦١٩ - ١٢٢ – ١٥ س ٢٦/١٠/١٩٦٤نقض (
 )ق٣٧ لسنة ١٠٢ طعن رقم ٣٩٢ – ٧٣ – ١٨ س ١٣/٣/١٩٦٧نقض (

 D�1 IK? 9�LB� 
ًأـنـه وـلـئن ـكـان االـشـتراك ـفـي الـجـرائم ـيـتم غالـبـا دون مـظـاهر خارجـيـة محسوـسـة 
يمكن االستدالل بها عليه ، إال أنه يجـب علـي المحكمـة وهـى تقـدر حصـوله أن 

ًظروف الدعوى ومالبساتها بما يوفر اعتقادا سائغا تبرره الوقائع تستخلصه من 
ولـم يـدلل ...... ، .. التي أثبتها الحكم ، وكان الحكم قد دان الطاعن بجريمتي 

ًتدليال سائغا علي أنه اشترك مع المتهم اآلخر بطريقة مـن طـرق االشـتراك فهـو 
 .األمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه 

  )٢٢/١١/٢٠١٢ جلسة – ق ٧٥ لسنه ٥٥ ٢٦الطعن رقم ( 
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زيع األسلحة علي بعضهم البعض وتوجههم إلي مكان الواقعـة وتعـديهم علـي بالتجمع وتو

يـل وجـريح تسـقاط أكثـر مـن قٕا و...... عائلـة هعتداء تجـا وقتله ، واستمرار اال......كبير عائلة 

 .منهم 
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 ًيعد شريكا في الجريمة 
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ًـجـرائم ـيـتم غالـبـا دون مـظـاهر خارجـيـة محسوـسـة الأـنـه وـلـئن ـكـان االـشـتراك ـفـي 
إال أنه يجـب علـي المحكمـة وهـى تقـدر حصـوله أن  ستدالل بها عليه ،يمكن اال

ًسائغا تبرره الوقائع عتقادا اما يوفر ب من ظروف الدعوى ومالبساتها هتستخلص
ولـم يـدلل ......  ، ..التي أثبتها الحكم ، وكان الحكم قد دان الطاعن بجريمتي 

شـتراك فهـو ًتدليال سائغا علي أنه اشترك مع المتهم اآلخر بطريقة مـن طـرق اال

 .األمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه 

  )٢٢/١١/٢٠١٢ جلسة – ق ٧٥ سنهل ٥٥ ٢٦الطعن رقم ( 
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 I�� �� �� I� 9�:� 
وعـلـي ـفـي مقـتـل ٕ بطبيعـتـه واصــابة المجـنـي علـيـه قاـتـللســالح ـنـاري المــتهم مـجـرد اســتعمال  -١

، وال يغنـي نيـة القتـل فـي حقـه إلثبـات وتعدد إصاباته القاتلـة ال يكفـي بذاتـه مسافة قريبـة 
ألن قصد إزهـاق الـروح هـو القصـد عن ذلك ما قاله الحكم من أنه قصد قتل المجني عليـه 

 .وثبوت توافره الخاص المراد استظهاره 
 )١٦/١١/١٩٨٢ق جلسة ٢نة  لس٢٢٧١الطعن رقم (



 

 

 )١٢/١١/١٩٧٢ ق جلسة ٤٢ لسنة ٩٣٣الطعن رقم (

2-  D�1 �K�- IK?� 

ٕ سالح ناري والحاق إصابات متعـددة بمواضـع خطـره مـن جسـم المجنـي عليـه مجرد استعمال
وال يكفي االستدالل بهذه الصورة في إثبات قيـام أن المتهم قصد إزهاق روحـه ال يفيد حتما 

 .هذا القصد 

 )٧٩ ص ٢٠ ق ٩ س ٢١/١/١٩٥٨نقض (

3-  D�1 9�LB bK?� 
أن نيـة القتـل ثابتـة فـي حـق " تحدث عن نية القتل فـي قولـه لما كان الحكم المطعون فيـه 

ٕالمتهم األول من تعمده إطالق عدة أعيرة علي المجني عليـه واصـابته بإحـداها فـي مقتـل 
لمـا كـان ذلـك ،  " عليـهاألمر الذي يقطع في توافر نية هذا المتهم في إزهاق روح المجني 

بعنصــر ـخـاص قانوـنـا عــن غيرهــا ـمـن جــرائم التـعـدي عـلـي الـنفس تتمـيـز القـتـل وكاـنـت جناـيـة 

إزهاق روح المجني عليه وهذا العنصـر ذو من ارتكابه الفعل الجنـائي هو أن يقصد الجاني 

ا ولمـالذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم ، طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام 

ذلـك أن عـن الفعـل المـادي الـذي قارفـه الطـاعن  سـوي الحـديث دكان ما أورده الحكم ال يغي

الحتمـال أن أن الجـاني انتـوى إزهـاق روحـه ال يفيـد حتمـا إطالق النار صوب المجنـي عليـه 

، كما أن إصابة المجني عليه فـي ال تتجاوز نيته في هذه الحالة مجرد اإلرهاب أو التعدي 
إذا لـم يكشـف الحكـم عـن قيـام هـذه ذاتـه لثبـوت نيـة القتـل فـي حـق الطـاعن مقتل ال يكفـي ب

 .النية بنفسه ألن تلك اإلصابة قد تتحقق دون أن تتوافر نية القتل العمد 

 )٦٧٦ ص ١٣١ ق ٣١ س ٢٦/٥/١٩٨٠نقض (

4-  D�1 9�LB IK? ��B 
حضـوره لـدي الطـاعن مـن به الحكـم المطعـون فيـه علـي تـوافر نيـة القتـل لما كان ما استدل 

ٕمــن شــأنه إحــداث القـتـل واطالـقـه عـلـي المجـنـي علـيـه ـفـي إـلـي مـكـان الحــادث حــامال ســالحا 
مـن اسـتعمال سـالح قاتـل ال يفيد سوي مجـرد تعمـد الطـاعن ارتكـاب الفعـل المـادي  –مقتل 

 .وهو ما ال يكفي بذاته لثبوت نية القتل ٕبطبيعته واصابة المجني عليه في مقتل 

 )٢٠٦ ص ٤٠٤ ق ١٦ س ٢/٣/١٩٦٥نقض (
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 أنفة الذكر علـي أوراق هـذا االتهـام وبتطبيق جملة المفاهيم واألصول القانونية والقضائية 

يتضح خلو األوراق من ثمة دليـل تكـون النيابـة العامـة قـد تسـاندت عليـه فـي القـول بـأن الواقعـة 

ات أي قرينه علي أن إذ عجزت األوراق عن إثب.. المسندة للمتهم الحادي عشر هي القتل العمد 

هذا المتهم قد انتوي إزهـاق روح المجنـي عليـه أو أنـه قـد تـوافرت لديـه الـدوافع والمبـررات للقـول 

 ) .بفرض وجودها(أو أنه كان يملك األداة التي تمكنه من تنفيذها .. بتوافر هذه النية 
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فـي .. فقد غاب المتهم الماثل تماما عن أوراق هذه الواقعة ولم ينسـب لـه ثمـة دور فيهـا  

 .بل لم يتم الزعم بوجوده أصال في مكان الواقعة .. بادئ األمر 
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 / ......... لم يشاهدا المتهم الماثل 
 )وغيره ممن وردت أسماؤهم باإلقرار (
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 )٣/٢/٢٠٠٢ ق جلسة ٦٦ لسنة ١٨٦٨ رقم الطعن(

 2�"3 �� D�B J��� 

وكانت أوراق هـذا االتهـام قـد عجـزت عـن إثبـات وجـود ثمـة 

دواـفـع أو بواـعـث ـلـدي الـمـتهم الماـثـل حـتـى يصــح الـقـول بانتواـئـه 

بل أنهـا لـم تـدل ..  إزهاق روحه أو.. ....../ قتل المجني عليه 
ـه ســابقة بينهمــا  ـي وجــود ثمــة معرـف ـد إـل أو .. مــن قرـيـب أو بعـي

وجود أي خالفات أو كراهيـة ألي سـبب أو ضـغينة تحمـل المـتهم 
  ذذكما لم يثبت أن المجني عليه تسبب في.. علي أن ينوى قتله 

 .دفعه نحو االنتقام منه يأي أذي للمتهم 
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ـقـد خـلـت تماـمـا مـمـا يثـبـت ـفـي ـحـق الـمـتهم الماـثـل أـنـه ـكـان �

 الـــذي تـــم إطـــالق أعيـــرة منـــه لتصـــيب )الســـالح(يمتلـــك األداة 
 !.وأودت بحياته ؟/ ...... .. المجني عليه 

Qi��� v�
 ���� @� I�_�� ;4�� ���"3 i� �?� ���(� 
 6��E  <��E �- �- s<�� �- 6�� 7C� �1�Z= ���� 

كما خلت األوراق من أن المتهم يمتلك سالح ناري أصال أو أـنه من معتادى 

ة أو أنه يحوز سالحا في مسكنه أو تم ضبطه بالسالح أو أي حمل األسلح

فكيف إذن سيزهق روح المجني .. إشارة تثبت حيازة المتهم الماثل ألي سالح 

 !.عليه ؟
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لتـوافر وال يجـوز اتخـاذ أقوالـه سـندا ) ونجـل المجنـي عليـه األول (هو ذاته المتهم العاشـر

قصــد القـتـل ـلـدي الـمـتهم الماـثـل أو أن المتهـمـين جميـعـا أطلـقـوا األعـيـرة النارـيـة وجـمـيعهم أحــدث 

 .؟!ٕ؟؟ واال فإنه يدين نفسه ) القتلى والجرحى(إصابات المجني عليهم 
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محــدثين (والخــامس والســادس ) ـقـاتلي واـلـده(األول والـثـاني 

ـمــتهم أـمــا غـيــر ذـلــك ـمــن المتهـمــين وعـلــي األـخــص ال) إصـــابته
ه إذ لـم ينطـق فـال يعـد شـاهد اإلثبـات األول دلـيال عليـ .. الحالي

فيكــون االســتناد إلــي أقوالــه كــدليل علــي .. بشــأنه ببنــت شــفه 
أمـر اإلحالـة فيـه خطـأ يعيـب .. هذا المتهم انعقاد نية القتل لدي 

بالبطالن لعدم اإللمام بصحيح واقعات االتهام ومـا هـو ثابـت فـي 
  .األوراق 
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إلنهــاء ...... .. إلــي عائلــة ) المجنــي عليــه األول/ ...... (بعــدما توجــه كبيــر عائلتــه  

تقــوم باســتدعاء أقاربهــا ...... لــة إال أنــه فــوجئ بقيــام عائ.. مشــاجرة صــغار العــائلتين صــلحا 

وســقط قتــيال علــي إثــر ذلــك .. مــدججين بالســالح ويقومــون بــإطالق وابــل مــن النيــران علــيهم 

 .فقام علي الفور بنقل شقيقة إلي المستشفي / ..... .. ، وشقيقه / ...... المرحوم 
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ـه مــن نفــي -/-/-ذاتهــا بجلســة موضــوع بــل أنــه مثــل أمــام محكمــة ال  وأقــر بــذات أقواـل



 

 

  .)يومنهم المتهم الحال( االتهام عن المتهمين من العاشر إلي السادس عشر 
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9�: D�B �N 
ًيضــحي ـظـاهر أنـه ـمـن المـسـتحيل عقـال أو منطـقـا أن يـسـتدل ـمـن .. ومـن جمـلـة ـمـا تقـدم 

ـي أقــوال هــؤالء الشــهود  ـدي المتهمــين مــن العاشــر حتــى ثمــعـل ـي تــوافر نيــة القتــل ـل ـل عـل ة دلـي

ومن ثم يكون ما تضمنه أمر اإلحالة مـن القـول .. ، وعلي األخص المتهم الحالي السادس عشر

هـو .. بأن المتهمين جميعا قد أطلقوا أعيرة نارية وأنهم جميعا قد أحدثوا إصابات المجني عليهم 

ل هـؤالء الشـهود التـي زعمـت النيابـة بأنهـا استخلصـت مـن قول قاصر ومعيب وفيه تحريف ألقـوا

ٕأقوالهم توافر نية القتل وازهاق الروح لدي المتهمين وذلك عـل النقـيض ممـا جـاء بـأقوال الشـهود 
والتي ال يستخلص منها بطريق اللزوم العقلي والقانوني ما قالت به النيابة العامة من خـالل أمـر 

 .ببطالنه وببراءة المتهم الماثل مما مسند إليه الذي يستوجب القضاء .. اإلحالة 
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 D�1 q"$�� ���� #<�? ��&�� �L! r� 
 وقـت أن ألقـاه بعـد الحـادث لم يكـن حيـا قد قام علي أن المجني عليه لما كان دفاع الطاعن 

وما ورد بتقرير الصفة التشـريحية استنادا إلي ما شهد به كبير األطباء الشرعيين بجلسة المحاكمة 

وكـان اإلصـابات الناشـئة عـن الحـادث ومـا ورد بـالتقرير االستشـاري ، من أن سبب الوفاة يرجع إلي 

يــدل ـفــي ... " ـكــل مــن قـتــل نفســا عـمــدا "  ـمــن قــانون العقوـبــات علــي أن ٣٣٠الــنص ـفــي الـمــادة 
معناه علي أن تحقق جريمة القتل العمد تلـك رهـن بـأن يكـون الفعـل المـادي صريح لفظه وواضـح 

 ، لما كان ذلك ، ولـئن كـان األصـل أن المحكمـة الحياةالمكون لها قد وقع علي شخص علي قيد 
 أن تـورد فـي حكمهـا مـا إال أنـه يتعـين عليهـا فـي منـاحي دفاعـه المختلفـة ، ال تلتزم بمتابعة المتهم

 علي وجه يفصح أنهـا فطنـت إليهـا ووزانـت بينهـا أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بهايدل علي 
 عن التعرض لدفاع المتهم المتقدم ذكره ، وهـو دفـاع يعـد  كليةوكان الحكم قد دان الطاعن متلفتا، 
 ، ممـا كـان يقتضـي مـن المحكمـة هاما ومؤثرا فـي مصـيرها – في خصوصية الدعوى المطروحـة –

أمـا وهـي لـم تفعـل فـإن  بمـا يبـرر رفضـه ، أو أن تـرد عليـهأن تمحصه لتقف علي مبلـغ صـحته ، 

  .خالل بحق الدفاعحكمها يكون معيبا بالقصور في البيان واإل
 )١٢/٤/٢٠١٦ جلسة ٨٤ لسنة ٣٠٣٤٤الطعن رقم (

 D�1 9�LB IK? ��B 
أن الحكم يكون معيبا لقصوره إذا ما تساند في قضائه بإدانة المـتهم إلـي الـدليل المسـتمد  

ولـم تحصـل المحكمـة مـن ذلـك التقريـر إال نتيجتـه الصفة التشريحية لجثة المجنـي عليـه من تقرير 

وعلـي بابه ومقدماته التي تحمـل تلـك النتيجـة فـي منطـق سـائغ واسـتدالل مقبـول فحسب دون أس



 

 

ـلـم تمـحـص ألن فـي ذلـك ـمـا ينبـئ عــن أنهـا ٕإجمـال أو تعـمـيم أو تجهـيـل وابـهـام نحـو ال يشـوبه ثـمـة 

ويعجـز محكمـة الـنقض الـذي يمكنهـا مـن التعـرف علـي وجـه الحقيقـة ذلك الدليل التمحـيص الكـافي 

المطعـون فيـه األمر الذي يعيب الحكم لحكم لمراقبة صحة تطبيق القانون عن مباشرة سلطتها علي ا
إـلـي أدـلـة أخــري ألنـهـا ـفـي الـمـواد الجنائـيـة متســاندة ـفـي قضــائها باإلداـنـة وـلـو تســاندت المحكـمـة 

ومنهــا مجتمـعـه تـكـون عقـيـدتها بحـيـث إذا ســقط أحــدها أو اســتبعد تـعـذر التـعـرف عـلـي أـثـر ذـلـك 

 .لة األخرىبالنسبة لتقديرها لسائر األد

 ) ق٥٢ لسنة ٦٠٤٧ الطعن رقم ١٠٠٠ ص ٣٣ سنة ١٤/١٢/١٩٨٢نقض (
 ) ق٥١ لسنة ٢٣٦٥ طعن رقم ١١ ص ٣٣ سنة ٣/١/١٩٨٢نقض (

 D�1 IK? ��B 

وكـان يشكل تناقضا بين الدليل الفني والدليل القـولي ، إذا كان ما أورده الحكم يكون معيبا  
ولـو أنهـا فعلـت لجـاز أن ي أن المحكمة لم تفطن إليـه علبما يدل برفع هذا التناقض لم يعن الحكم 

 .يتغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون متعين نقضه 

 ) ق٤٢٠ لسنة ٣٢١ الطعن رقم ٢٨/٥/١٩٧٢نقض (

 D�1 IK? �LB� 
�����������	�pא�����ز��ZV@8@���ن�¯�ض���.-p���Mא��� �E�4'א�א���د���"�M���&א��=�
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 )١/٤/١٩٧٣ ق جلسة ٤٣ لسنة ١٢٣الطعن رقم (

 9�: D�B �N 
يتضـح أن القانونية والقضائية أنفة الذكر علي أوراق االتهام الماثل وبتطبيق جملة المفاهيم  

حتـى .. أي ممـن تـم سـؤالهم فـي األوراق ولـم يشـير إليـه عـن األوراق تمامـا المتهم الماثل قد غاب 

 ) .أي بعد الواقعة بأربعة أشهر (-/-/-تاريخ 
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الموصـوفة بالكشـف الظـاهري / ...... إصابة المجني عليه  

ـد  ـة وأن اإلصــابة الموصــوفة ٤ ، ٣ ، ٢ ، ١فــي بـن ـت حيوـي  كاـن
) ٢(عـبـارة عــن فتحــه دخــول واإلصــابة بـنـد رـقـم ) ١(بالبـنـد رـقـم 

 .فتحة خروج لذات المقذوف 
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ن ـمـا ـتـم إطالـقـه عـلـي المجـنـي علـيـه ـهـو عـيـار ـنـاري إذا ـكـا

ينسـب ) العاشـر والحـادي عشـر(فإلي أي من المتهمـين .. حد وا

 !.هذا العيار ؟

أم أـنـه مــن القـبـول أيضــا الـقـول ـبـأن مطـلـق العـيـار شــخص 
مـغـاير تمامــا لهــذين المتهمــين ؟؟ الســيما وأـنـه ســيثبت حــاال أن 

مــن أعـلـي ) حســبما ورد بتقرـيـر الطــب الشــرعي(اتجــاه اإلطــالق 
صـــلة المتهمـــين العاشـــر ممـــا يؤكـــد يقينـــا بانقطـــاع .. ألســـفل 

 .بهذه الواقعة برمتها) الماثل(والحادي عشر 
�BL�� �
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ـقــرر ـبــأن ) أـنــف اـلــذكر.... (/ ..أن تقرـيــر المجـنــي علـيــه  

ومـن .. إصابة العيار بمسار داخل الجثة من الخلـف إلـي األمـام 

وـمـن أعـلـي ألـسـفل وذـلـك عـلـي افـتـراض وضــع .. اليـمـين لليـسـار 

الرأس والرقبة في الوضع المنتصب القائم ، ومن مسـافة جـاوزت 
 ........... مسافة اإلطالق القريب 
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 D- I� D�_�� �L! r q"$�� 2���- #�")(� J��� 
الموضــوع ـفـي صــحة ـمـن المـقـرر أـنـه يكـفـي ـفـي المحاكـمـات الجنائـيـة أن تتشــكك محكـمـة  

مــادام حكمهــا يشــتمل عـلـي مــا يفـيـد أنهــا محصــت إســناد التهـمـة إـلـي الـمـتهم لـكـي تقضــي ـبـالبراءة 
ووازنـت بينهـا التـي قـام االتهـام عليهـا عـن بصـر وبصـيرة وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت الـدعوى 

ــة النـفــي ورجحـــت دـفــاع الـمــتهم  وكاـنــت أو داخلتهـــا الريـبــة ـفــي صـــحة عناصـــر االتهـــام وـبــين أدـل
ورأت أنهـا غيـر ولـم تقتنـع بهـا التي قدمتها النيابة في الدعوى لم تطمئن إلي أدلة الثبوت المحكمة 

صالحه لالستدالل بها علي ثبوت االتهام وخلصت في أسباب سائغة إلي ارتيابها فـي أقـوال الشـهود 
 .وعدم االطمئنان إليها 

 )١/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٩٨٥٩الطعن رقم (
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ال يصح أن تقام اإلدانـة علـي الشـك والظـن ، بـل يجـب أن تؤسـس علـي الجـزم واليقـين ،  

بأنه لم يحضر الحادث الذي أصيب فيه المجني عليه إذ كـان قد تمسك في دفاعه فإذا كان المتهم 
 علي ذلك شاهدا فلم تأخـذ المحكمـة بهـذا الـدفاع دون أن تقطـع بـرأي وأشهدوقتئذ بنقطة البوليس 

في صحة شهادة ذلك الشاهد أو كذبها مع ما لهذه الشـهادة مـن اثـر فـي ثبـوت التهمـة المسـندة 

إلي المتهم لتعلقها بما إذا كان موجودا بمكان الحادث وقت وقوعه أو لم يكـن فـإن حكمهـا يكـون 

 .معيبا 

 )١٦/١٠/١٩٥٠ ق جلسة ٢٠  لسنة٤٤٢الطعن رقم (

 D�1 IK? ��B 
��א�����وא�dא���.�د������������� V��789א���i��<����V/Kوא���Jא����2א���Mن��ز��9א�/.@���

�"��������ن���/��7�89�$א�Z@���*&	&����4�دאم�ذ����א�/&V	�Z5�,����و��	+�������������b��9�1د����
�אل�"��:E!�א����.�����J�����@Zن�א������@Qא�¦�9�����4��<�Q����@ZV@8ز����� �Eو�B	V/��-د���
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 )١٧/٣/١٩٨٣ ق جلسة ٥٢ لسنة ٥٥٩٠الطعن رقم (

 9�: D�B �N 
ــة المـفــاهيم  ..  الماـثــل عـلــي أوراق االتهـــام القانونـيــة والقضـــائية أنـفــة اـلــذكر وبتطبـيــق جمـل

عـلــي صـــحة االتهـــام  وـلــو دلـيــل واحـــد ن ـهــذه األوراق ـقــد عقـمــت ـعــن ـمــيالدأيتضـــح وبجـــالء ـتــام 



 

 

وأنــه اســتعمله فــي ممــا ال يجــوز إحــرازه ، بأنــه كــان يحــوز ســالح نــاري  الماثــل للمــتهم المنســوب

عـدم ثبـوت وذلـك كلـه رغـم .. أي أنه سـالح صـالح لالسـتعمال .. عيار علي المجني عليه إطالق 

 فـرض أنـه كـان يحـوز سـالح فمـا السـند الـذي اعتكـزت عليـه وعلـي.. ذلك تماما فـي حـق المـتهم 

القــول بــأن الســالح ســليم وصــالح ذلــك أن ! النيابــة العامــة فــي القــول بأنــه صــالح لالســتعمال ؟؟
ـلـذلك يـقـوم المحــور .. وهــو مــا خـلـت مـنـه األوراق .. يجــب أن يـقـوم عـلـي تقرـيـر فـنـي لالســتعمال 

وهذه األسـانيد  .. مما هو مسند إليهبات براءة المتهم  إثعدة أسانيد مؤداهاالثاني من الدفاع علي 

 :علي النحو التالي 
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مجـــرد قـــول ! معيـــار التمييـــز بـــين األســـلحة الناريـــة غيـــر المششـــخنة والمششـــخنة ماهيتـــه ؟

أو ضـبط مظـروف فـارع ت ارتكـاب الجريمـة آليـة وقـكان يحمـل بندقيـة بأن المطعون ضده الشهود 

عله ذلك ، أن إدانة المطعـون غير كاف العتبار السالح مششخنا ، مما يستخدم علي هذه البنادق 
ٕال يجـوز التـرخيص بـه وانـزال مـواد العقـاب المقـررة لهـا ضده بجريمة إحـراز سـالح نـاري مششـخن 

 .خطأ في تطبيق القانون  .. قانونا دون ضبط السالح المستخدم في الجريمة وفحصه فنيا

 )١٢/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٠٢٢١الطعن رقم (

 D�1 IK? ��B 
 الـواردة فـي الجـدول رقـم من المقرر أن معيار التمييز بين األسلحة النارية غير المششخنة

 لســنة ٦ ـفـي شــأن األســلحة واـلـذخائر المعــدل بالـقـانون رـقـم ١٩٥٤ لســنة ٣٩٤الملحــق بالـقـانون ) ٢(
وبـــين األســـلحة الناريـــة مـــن الـــداخل هـــي األســـلحة الناريـــة ذات المأســـورة المصـــقولة و ٢٠١٢

هو ما إذا كانـت ماسـورة السـالح الملحق بالقانون المـذكور ) ٣(الواردة في الجدول رقم المششخنة 

هـي مسـألة دون اعتبـار لنـوع الـذخيرة التـي تسـتعمل عليـه الناري مصقولة من الداخل أم مششـخنة 

لبيـان مـا إذا تضي فحص ماسورة السـالح مـن الـداخل بواسـطة احـد المختصـين فنيـا فنية بحتة تق
حتـى تـتمكن المحكمـة مـن تحديـد الجـدول كانت ماسـورة السـالح مصـقولة مـن الـداخل أم مششـخنة 



 

 

ـفـال يكـفـي ـفـي ذـلـك مـجـرد ـقـول الشــهود أن وتطبـيـق الـقـانون عـلـي الوجــه الصــحيح واـجـب التطبـيـق 

ة آليــة وقــت ارتكــاب الجريمــة أو ضــبط مظــروف فــارغ عيــار المطعــون ضــده كــان يحمــل بندقيــ

وـمـن ـثـم يـكـون الحـكـم ـقـد ـخـالف الـقـانون وأخـطـأ ـفـي ممــا تســتخدم عـلـي هــذه البـنـادق  ٣٩×٧,٦٢

 .تطبيقه 

 )٧/٤/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٠٧٥الطعن رقم (

 9�: D�B �N 
يتضـح وبجـالء .. اثـل أنفـة البيـان علـي أوراق االتهـام الموبتطبيق جملة المفـاهيم القانونيـة  

ومـع ذلـك يـأتي ..  قد خلت من ثمة دليل علي حمل المـتهم الماثـل سـالح نـاري أن األوراق.. تام 
للعمـل  بصـالحيتها ثـم يقـرربل ويجزم بنـوع السـالح بأنـه بندقيـة آليـة ، .. أمر اإلحالة ليؤكد ذلـك 

 :وذلك كله برغم ثبوت ما يلي واإلطالق 
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يـارا يتجلى ظاهرا أن االتهام المنسوب للمتهم بالقول بأنه أحزر سالحا ناريا وأطلق منـه ع 

وهـو مـا .. هو اتهام مرسل ال يقـوم علـي ثمـة دليـل فنـي أو سـند / ...... .. علي المجني عليه 

 .يؤكد براءة المتهم منه وانقطاع صلته به 

 D�1 q"$�� 2���- #�3��3 �"H 
 لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصـر الـدعوى األصل أن المحكمةولئن كان 

البحــث ، إال أن ذلــك مشــروط بــأن تكــون تلــك المســألة ليســت مــن المســائل بســاط المطروحــة علــي 
 .الفنية البحتة التي ال تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها إلبداء الرأي فيها 

 ) ق٤٣ لسنة ١٢٣ الطعن رقم ١/٤/١٩٧٣نقض (
 )٢٢/١/١٩٧٣ ق جلسة ٤٢ لسنة ١٣٤٥الطعن رقم (
 )١٧/٥/١٩٩٠ ق جلسة ٥٩ لسنة ١١٣٣٨الطعن رقم (
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 ) ق٥٥ لسنة ١٦٥٤ الطعن رقم ٢٦/١١/١٩٨٦نقض (

 D�1 IK? ��B 
تحقيق األدلة في المواد الجنائية هو واجب علـي المحكمـة فـي المقـام األول وواجـب علـي  

 دام تحقيقه ممكنا وبغض النظر عن مسلك المتهم في شأن هذا الدليل المحكمة تحقيق الدليل ما

 .ألن تحقيق األدلة في المواد الجنائية ال يصلح أن يكون رهن بمشيئة المتهم أو المدافع

 )٧٢٨-١٣٨-٣٧ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض (

 9�: D�B �N 
المقـدم علـي  وعلـي األخـص منهـا أمـر اإلحالـة  الماثـلوكان الثابت من خالل أوراق االتهام 



 

 

بغيـر سـند علي إصابات المجني عليهم أنه قام بتوزيع أدوار للمتهمين  .. أساسه المتهم للمحاكمة

 ) .تم العدول عنها(إلي أدلة واهية  أو باالستناد أو دليل 
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 ويكـون لهـا دور هـام لتي تبني علي أدلة تسوقها وتستند عليهـا هي تلك االتحريات الجدية 

 حـيــث أن للمحكمـــة أن تـقــول ـفــي تكـــوين عقـيــدتها عـلــي مـــا جـــاء بتـلــك اإلثـبــات الجـنــائيـفــي مجـــال 
 .التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة 

 ) ق٦٠ لسنة ٤٦٦ طعن رقم ٧/١١/١٩٩١نقض (
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 )١٠١٢ ص ١٥٣ ق ٣٩ س ٣٠/١١/١٩٨٨نقض جلسة (
 )٥٤٦ ص ٩٢ ق ٤١ س ٢٢/٣/١٩٩٠نقض جلسة (
 )٩٣٤ ص ١٦٣ ق ٤١ س ٢٣/١٠/١٩٩٠نقض جلسة (
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" عـام كامـل " المحـرر بعـد  -/-/-وذلك ألن هذا المحضر المسمي تحريـات محـرر بتـاريخ 

ا التـي أدلـي بهـ) الضـابط(محـرر ذلـك المحضـر وكـذا علـي أقـوال  -/-/-من الواقعة الحاصـلة فـي 
يتضــح وبـجـالء أن تـلـك التحرـيـات ـسـطرت مكتبـيـا .. أي بـعـد عــام ونصــف ـمـن الواقـعـة (-/-/-ـفـي 

مــا كــان الضــابط المــذكور كلــف نفســه عنــاء وبــدون هــذا القــرار .. نفــاذا لقــرار النيابــة العامــة فقــط 
ومـا أورده الشـهود مـن الطـرفين فـي أقـوالهم الذي تضمن ما يخالف الواقـع .. تسطير هذا المحضـر 

لعـل ذلـك يقطـع بـأن هـذه التحريـات معيبـة ! فمن أين تأتي التحريات بمزاعم لم يقل بها أحـد ؟.. 

 :باألتي 
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ات وقـعــت ـبــين ـهــذين ـفــأي ـنــوع ـمــن الخالـفــات بســـبب المخـــدر.. إـلــي غـمــوض الجمـلــة �

وـهــو ـمــا يعـجــز عـــن اإلجاـبــة علـيــه ضـــابط ! فـهــل كاـنــا شـــريكين أم متنافســـين ؟.. الشخصـــين 

 .التحريات الذي ألقي بالجملة بشكل مرسل ال سند له وال دليل 
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 .لماذا أطلق المذكور األعيرة النارية في الهواء ؟ -

 .ما صلة المذكور بالمشاجرة أصال ؟ -

 .هل هو شريك ألحد طرفي المشاجرة ؟ -

 .وكيف نما إلي علم المذكور بوجود هذه المشاجرة ؟ -

 .وهل طلب منه أحد إطالق األعيرة في الهواء أم كان متطوعا ؟ -
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التحريات الالزمة حول الواقعة فـي حـين حصـولها فـي   إيجاد مبرر لعدم إجراءلعله يحاول

فهو األمـر الـذي ..  بعد عام كامل من الواقعة -/-/- أما وأنه يزعم إجراء التحريات في -/-/-

 .يحاول التهرب منه وتبريره معتصما بمزاعم الحالة األمنية وغير ذلك 
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ــات   ــإن التحرـي ــد أكـــدت عـــدم إطـــالق ) بفـــرض صـــحتها(ـف ـق

 أو الـمــتهم الماـثــل أعـيــرة نارـيــة تـجــاه أي ـشــخص وـلــم الـمــذكور
حيــــث خلــــت هــــذه / ...... .. يحــــدث إصــــابة المجنــــي عليــــه 

وعندما حاول .. التحريات من ثمة ذكر لهذا المجني عليه أصال 

لـم يشـر إلـي أن المـتهم .. الضابط معالجة هذا األمر فـي أقوالـه 

 .الماثل هو من أحدث إصابة المجني عليه المذكور 
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حـيـث أـنـه ـلـو ـكـان األـمـر ـحـدث وـفـق ـهـذا .. فضــال ـعـن أـنـه ال يتـفـق ـمـع العـقـل والمنـطـق �

الـسـيما ـمـع اـلـزعم ـبـأن الـمـذكور ـكـان أعـلـى .. لـكـان ـقـد قـتـل ـمـنهم ـعـددا ـلـيس بقلـيـل .. التصــور 

 .مما يسهل عليه مهمة إصابة أي شخص بسهولة .. سطح منزله 
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وعلي الرغم من جملة العيوب التي شابت تحريات المباحث بمـا يجعلهـا غيـر صـالحة مـن �

ـه ـفـي الجاـنـب .. الناحـيـة الموضــوعية لالســتدالل بهــا  ـائق إال أـن ـات عــدة حـق األخــر جــاء بالتحرـي

 .. وثوابت أكدت أن الواقعة في صحيح تصويرها تمثل اعتداء من طرف واحد تجاه الطرف األخر 

 :حيث تقرر باألتي ...... وأن الطرف المعتدي هم عائلة 
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ومما يقطع ويجزم وبحق بعـدم جديـة تلـك التحريـات .. لما كان ذلك 

واـلــذي ..  ـتــم التحقـيــق ـمــع ضـــابط الواقـعــة -/-/-أـنــه بـتــاريخ .. 

ومـا يؤكـد .. تضمنت أقواله مـا يخـالف المسـطر بمحضـر التحريـات 

 :وذلك علي النحو التالي.. عدم جديته في التحري 
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من أين أتت النيابة العامة بما سطرته بـأمر اإلحالـة مـن تحديـد محـدث إصـابة كـل مجنـي  

 .بمتهم معين أو أكثر 
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وأقر بعدم صحة أقواله بشأن اعتداء المتهم الماثـل وآخـرين �

 بأنـه لـم يـر المـتهم الماثـل يـوم مقـررا.. عليه شـارعين فـي قتلـه 



 

 

 .الواقعة تماما 
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يتضح وبجالء تام عدم صحة ما سـطرته النيابـة فـي أمـر اإلحالـة ونسـبتها للمـتهم الماثـل  

 .بال سند من الواقع أو القانون الشروع في قتل المذكور 
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حي ظـاهرا انقطـاع صـلة المـتهم الحـادي عشـر الماثـل بالواقعـة يضـ ..ومن جملة ما تقدم  

 .بما يجدر معه القضاء ببراءته مما هو مسند إليه .. برمتها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 <��� d1����  
      � @ �$�HT I�E 6�H ��K
 �L���            v�H�g�� 6g%�- qg'1 �g_ �T�g�� �.)gN

              �g_ Jg��o�� �.)gN� Au? @� 6)��1 2�.3�� @� ,�$3 ��� ..    9g�¥ dg��
                �g��y=�� <��g�)�� �g'$� 9g�:� ,�V� @g ��HT  ��uN� v�H��� #�L1 ��V� ..

       �g_ Jg��o�� �.)N� �%��3 2� b)u^- �? U�<�V� D- �! 6)H�Rt1 2�"
 ���
   -� �'?���� Q��� I�       �g.$ ��g&�� bu$� 6
 ..           r 6g
- �gB- �g? 6g
�B �g���

 �ggkH��..... D- �gg1��$�� Igg� �gg��� D�ggB �Lgg�� T�.gg_�� �gg��1 ��.gg_)�� 
     ����� r w�� 6%�- D��u� �"�"� 6��E d�)�3 ..     �gZ�� �Lg�� �g�V� �g!�

     <��'��� <�&"��1 �1��$�� #�"�"� ..           �GgZ 2�g @g� U�<�V� h�g� �� iKH
 2�.3i� ..�_
 ����)�� v�H��� 6%�- ,i� @� �!T��
 D�1 j: 

�

��ل�א�	�.,מ�א�>���:�+%���������������:�א�و ��א�Bول����
�	و �����)�א�	�>�ل�("ن�א�>�����"ن�"	���א2
�����א��ذ@�"

�7.,���מ����د�#��د��دون�"ن�����ون�$������د=*��ل�"و�"د��������9و�אق�א���د+و�N	��ن�א�		���ن�����

��د�������א=+.#�מ��,����.��د�מ�א�	�.,מ���	
��	�����ل�"ن�"و�אق�א��د+و�Nو	��������������������,���&�ط���

�ن�	ن�"ن�א�	.,מ�	����א�#���	�ن�א�وא�����و$�و�אB	���א��ذ@��و#�מ������������������������%6��و�
ق�و

٢١٤��א��א2
��������ط7ن��	6��5.���ص�א�	�د������.�	ن����ون�א2 �אא��א� ��*

D- J��� 
  T�N�214D- �� b&
 �? ��*�$M� #ء���%=� D�
�? @�  : 

وأن األدـلــة عـلــى ق أن الواقعـــة جناـيــة أو جنحـــة أو مخالـفــة إذا رأت النياـبــة العامـــة بعـــد التحقـيــ
... ، ويكــون ذـلـك ـفـي مــواد المخالـفـات والجــنح المــتهم كافـيـة رفعــت اـلـدعوى إـلـى المحكمــة المختصــة

وترفـــع الـــدعوى فـــي مـــواد الجنايـــات بإحالتهـــا مـــن المحـــامى العـــام أو مـــن يقـــوم مقامـــه إلـــى محكمـــة 
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 وهــو ............ًة طبـقـا للتصــوير اـلـوارد  ـبـاألوراق مــن نشــوب مشــاجرة ـبـين كــال مــن الواقعــ 

 مـمـــا أدي إـلـــي التشــــابك ـبـــين الطــــرفين مـمـــا حــــدي ......ـمـــن عائـلـــة .......... و......ـمـــن عائـلـــة 
المجني عليـه   ......بالبعض من أهل القرية بالتدخل وفض المشاجرة بينهم واالتصال بكبير عائلـة 

  .ٕلتدخل فيما بينهم وانهاء ذلك الخالف ل......

D- �E 
باالسـتعانة بـأفراد  ......تلك المشاجرة تطورت بين العائلتين مما أدي قيـام بعـض مـن عائلـة  

المجنــي عليــه األول  ...... أدت إلــي إصــابة كبيــر عائلــة يشــوائشــكل عإطــالق النــار بمــنهم علــي 
 .والتي أودت بحياته 

@ °KH 
ليهمـــــا شـــــهود اإلثبـــــات الخـــــامس والســـــادس دون أن تـــــؤدي إلـــــي الوفـــــاة إصـــــابة  المجنـــــي ع 

 ..... ، .........../ باإلضـافة إلـي إصــابة كـال ـمـن  ... ......لمـداركتهم بـالعالج وهــم مـن عائـلـة 
كمـا أدي فعلهـم  .. أودت بحياتهإصابة  المجني عليهإال أنهم أصابوا ... دون أن تؤدي إلي الوفاة 

 ./..........إلصابة

DtH wu( �e� 
سـم المـتهم أو  تواجـده علـي مسـرح ًالتصور الـوارد بـاألوراق عـن الواقعـة لـم يـأتي فيـه إيـرادا ال 

الجريمة سوى من شاهد اإلثبات الرابع إال أنه أفاد أن المتهم قام بإطالق األعيرة النارية عليـه وأفـراد 
 .ٕارهابهم في الهواء وليس بقصد قتلهم ومن عائلته بقصد 
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ـلـيس ـلـه صــلة بالواقعــة محــل االتهــام المســند إليــه  ) الثاـلـث عشــر ( ويتضــح أن المــتهم بــين ي 

ـبـأمر اإلحاـلـة وأـنـه ـلـم يكــن متواجــد عـلـي مســرح الجريمــة و إنمــا ـتـم اـلـزج بإســمه مــن الشــاهد الســالف 
 .ره والذي تراجع عن أقواله ذك

I� �B�� �e 
أنـه وقـت حـدوث  ومـا بعـدها علـي ٥٩ما جاء بـأقوال المـتهم فـي التحقيقـات بالصـفحة مـن  

وهو مما يدل علي أن المتهم لم يكن ... ..../ وكان برفقته السيد .....الواقعة كان متواجد في 

ن خـالل االتصـال التليفـوني الـذي تلقـاه متواجد بمسرح الجريمـة وقـت حـدوث الواقعـة وأنـه علـم بهـا مـ
تـه بعـد طمئنان علي أهله وعائلإلبالغه بالواقعة مما حدي به إلي اإلسراع للعودة إلي بلده وقريته لال

 .انتهاء الواقعة وأحداثها 

;[ D�B �L�� ��V� �!� 
والواقعـة علي تواجـد المـتهم بمسـرح  األحـداث النفي علي النيابة العامة استدعاء ذلك الشاهد  

إال أن النياـبـة العامــة ـلـم تـقـم ـبـذلك ... لســؤاله واســتجوابه لبـيـان مــدي صــحة أـقـوال المــتهم مــن عدمــه 
ولم تتحقق من مصـداقية مـا جـاء بـأقوال المـتهم بالتحقيقـات علـي الـرغم مـن أهميتهـا فـي مـدي ثبـوت 

 .إدانته من عدمه 

D- @ iKH �L! 
ً صـــباحا ـلــم ـيــأتي فـيــه ٤,٠٠الســـاعة  -/-/- محضـــر التحرـيــات المســـطر ـبــاألوراق بـتــاريخ  

و هــو ممــا ـيـدل عـلـي عــدم تواجــد ... ًإـيـرادا إلســم أو صــفة أو أـيـة دور للمــتهم ـفـي الواقعــة وأحــداثها 
 .المتهم بمسرح األحداث وانتفاء صلته بالواقعة والتهم المسندة إليه بأمر اإلحالة 

DtH wu( �� ��c� 
الت وتحقيقــات وشــهود  وتقــارير تؤكــد علــي عــدم األوراق ومــا جــاء بهــا مــن محاضــر اســتدال 

تواجد المتهم بمسرح األحداث مما يدل ويؤكد علي انتفاء صـلة المـتهم بالواقعـة محـل االتهـام المسـند 
 . ئم والتهم بأمر اإلحالة باألوراقإليه بالجرا
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 ، أو فـي محاضـر جمـع االسـتدالالتبما هـو مـدون فـي التحقيـق االبتـدائي المحكمة تتقيد  

 .القانون نص علي خالف ذلك إال إذا وجد في 
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للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم ، ولهـا تعـديل التهمـة 

ولـو كانـت لـم تـذكر بإضافة الظـروف المشـددة التـي تثبـت مـن التحقيـق أو مـن المرافعـة فـي الجلسـة 

 .بأمر اإلحالة أو التكليف بالحضور 

��3 2�"N� �L! r�6
- I� q"$�� ���� 2���- #�3 
فـي علي الواقعـة ، واجبهـا عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة  

أن  المطروحــة أمامهــا بالوصــف الصــحيح ، قعــود المحكمــة عــن بحــث مــا عســاهأن تصــف الواقعــة 

 وجـوب أن – أثـره –المسند إلي الطاعن من جريمة أخري غير التي دانتـه بهـا خطـأ يكون الفعل 

 .يكون نقض الحكم مقرونا باإلحالة 

 )١٠/٤/١٩٩٢ ق جلسة ٦١ لسنة ١٤٧١٢الطعن رقم (
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فالمجني عليه المذكور لم يتقدم للشهادة أمام النيابـة العامـة إال بتـاريخ  



 

 

 .أي بعد حدوث الواقعة بأكثر من سبعة أشهر ! -/-/-
 6���( ,��� 

ـمــن / ..... وأن إصـــابته حـــدثت ـمــن جـــراء إطـــالق الـمــدعو.. قــرر أـنــه مصـــاب ـفــي الواقـعــة  
وهو ما أدي إلي سقوطه علي األرض وفي ذلـك الوقـت وجـد .. أعلي سطح المنزل في كتفه اليمني 

أمامــه .. وشــهرته ) المــتهم الســادس عشــر... (/ ..والمــدعو) المــتهم الحــادي عشــر/ ..... (المــدعو
وـقــام ـبــإطالق " ســـيبني أخـلــص علـيــه / .... " فـقــال المـــدعو" مـــات ..... أن / ... " وـقــال المـــدعو 

  .)٥٩ – ٣٤ص " (ثم فقد الوعي.. عيار ناري أصاب المجني عليه في جنبه 

<�BLN� 6�� 7C� T�� 
/ .....) المـــدعو(مـــن طلـــق نـــاري أطلقـــه ليؤكـــد أن إصـــابته عبـــارة عـــن إصـــابة فـــي الكتـــف 

 .)٦٠-٣٥ص ( / .....ٕواصابته في جانبه األيسر من طلق ناري أطلقه المدعو

 6���?- �B��� T� �^ 
  .)٦١ – ٣٦(بالصفحة .. سالفة البيان 
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 :جاءت نصا بأنه ... والتي تلت فيها أقوال المجني عليه  

��.���&	�م�א�/.@�ن�א��د�����9وא�-�دس�BQ�����9ق���2�9:�א���"��א���+��"�
� ��9�=��Uوא�� �g���א� �א�/.@�ن �"�g� 4'��t�و��� 48/J� ��&�� 4.bو�M� >�ل�'����

$���'�$<BK��"אز�<#"�(�
 



 

 

 �1��$�� �$( D- �- 
وخبــر المجهــول ال يقبــل فكيــف ) .. مجهــول(صــوص مــا نســبته للمــتهم الثالــث عشــر فــي خ 

 !.باالستناد إليه في اإلدانة وتشديد العقاب ؟
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ـر طبــي واحــد فــي األوراق يؤكــد أن فــ ـه ال يوجــد تقرـي ـدعوى أـن البين مــن مطالعــة أوراق اـل

إصابة المجني عليه المذكور قد حدثت من سالح ناري أو إن إصـابته يمكـن تصـور حـدوثها مـن 

 .الوصف الذي جاء علي لسانه بفرض صحته 
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 مــن  عـلـي غـيـر الحقيـقـة–ـبـبطالن أمــر اإلحاـلـة ـفـي خصــوص مــا نســبة للمــتهم الثاـلـث عشــر  

 .الشروع في المجني عليه 
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علـي أي ) بفـرض حملـه سـالح(يطلـق ثمـة عيـار نـاري واحـد  المتهم الماثل لـم أنبيتضح 

وحتى مع فرض أنه كان يطلـق فـي الهـواء .. ولم يصب أي شخص بثمة أذي .. من األشخاص 

رـغـم ـتـوافر اـلـدافع لدـيـه إذا .. ـفـإن ذـلـك دلـيـل عـلـي ـعـدم انتواـئـه القـتـل ـبـأي ـحـال ـمـن األـحـوال .. 

ـلـيهم ـمـن عائلـتـه وأـقـرب أقارـبـه فيـمـا عــدا فـقـد ـكـان جمـيـع المجـنـي ع.. ـتـوافرت لدـيـه ـهـذه النـيـة 

وعلي ذلك يأتي االتهام الماثل زاعما بـأن .. إال أنه لم يؤذي ثمة إنسان /...... ... المجني عليه

دون بـحـث ظروـفـه الشخصــية ومالبســات .. نـيـة القـتـل مـتـوافرة لدـيـه إجـمـاال ـمـع ـبـاقي المتهـمـين 

 .الواقعة بالنسبة له 
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 ببراءتهما مما هو مسند إليهما  
 وكيل المتهمان

  المحامي 
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  محافظة – بدائرة مركز شرطة -/-/-أنهما في يوم لمتهم وأخرى أسندت النيابة العامة ل
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	�ن�� ٣٠ ، ١/ مكـرر٢٥ ، ١/١ 	ن����ون�א���و����وא�	وאد��� ٢٦٩/١ ، ٢٣١ ، ٢٣٠


��وא���ذ�5*�� ١٩٥٤ ��&����٣٩٤ א������ون�����מ���&Bن..�א�#���د�������%��9ن�א� ، ٩٥ وא�	���د.

 �	��د����%9ن����ون�א�ط�6ل�وא�	&�.�د��ن�و������������� ١٩٩٦ �&�� ١٢ 	ن�א����ون���מ�� ١١١

  .٢٠٠٨ �&�� ١٢٦ 	ن�א����ون���מ ١

 �%<T ,�- ���� 2��- l�.)N� ��B�� #�% J��� 
 .حتى تحدد لنظرها أخير جلسة .. اولت بالجلسات وتد

 ��V� ���M� 9�)1� 
حضــر الـمـدافع ـعـن الـمـتهم وـقـدم إـعـالن ـشـهود اإلثـبـات لحضــور الجلـسـة وطـلـب مناقشــة 

 .ال شهود اإلثبات كما طلب المدافع عن المتهمة الثانية سؤ.. الطب الشرعي وشهود اإلثبات 

 



 

 

l�.)N� D- �E 
فوجئوا بأن محكمة أول درجة تصـدر حكمهـا محـل الطعـن الماثـل دون أن تنبـه المـدافعين  

عن المتهمين أو تمنحهم الفرصة إلبداء دفاعهم ودفوعهم ودون أن تستجيب لطلباتهم الجوهرية 

ن وتسـألهم عمـا نسـب في خصوص االتهام المنسوب لهـم ودون حتـى أن توجـه االتهـام للمتهمـي

 .إليهم

 6�H D�'4N� ���� ;�'� �� �!� 
بالبطالن ومخالفة القـانون واإلخـالل بحـق الـدفاع فضـال عمـا شـابه مـن القصـور والفسـاد  

دفاعـنـا اـلـذي ـنـوالي بياـنـه عـقـب ســرد وـقـائع ـفـي االســتدالل عـلـي النـحـو اـلـذي نشــرف ببياـنـه ـفـي 

 :القضية وفق ما أسفرت عنه أوراقها 

d*�?��� 
ســطر   مســاءا١١,٥٠ـفـي الســاعة  -/-/-تســتهل واقعــات القضــية الماثـلـة ـفـي أـنـه بـتـاريخ 

 .محضر أورد من خالله ..  رئيس وحدة المباحث بمركز شرطة –/ .... النقيب 
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 ����V� ��V �o% I� <�o'��1 
بالغ حـيـث وجــد جـثـه ملـقـاة بشــارع عليهــا مالبســها وبهــا فـقـام عـلـي ـفـوره بالتوجــه إـلـي مكــان اـلـ

وجــرح قطعــي بالرقـبـة مــن الناحـيـة اليســري وجــرح طعـنـي بالصــدر واـلـبطن أـثـار جــرح ذبحــي ـبـالعنق 
 .وأسفل البطن وخروج جزء من األمعاء وجرح بالساعد األيسر والعضد األيسر والساعد األيمن 

�1 �p�M� Q��� JGu 
عـلــي ) شبشـــب( مـتــر مـــن الجـثــة وتـبــين وجـــود ٥٠ماء عـلــي بعـــد تـبــين وجـــود أـثــار أخـــرى ـلــد 

وكـــذا وجـــد ســـكين ذو مـقــبض بالســـتيكي بـلــون أحمـــر .. األرض ملطـــخ باـلــدماء ووجـــود شـــال مـلــون 
 ) داخل سور من البلوك األبيض(وأسود ذو نصل معدني ملطخ بالدماء 

 s�K� �1�K�� �))��� 
 .ي مستشفى الصف المركزي ونقل الجثمان إل.. بإثبات تحريز السكين والشال  
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ثــم .. ـقـرر الســيد وكـيـل الناـئـب العــام االنتـقـال إـلـي مستشــفى الصــف المركــزي لمعايـنـة الجـثـة  
ة أصــــدرت النياـبـــة قرارهــــا بإرســــال الجثـمـــان إـلـــي المشــــرحة مــــع تكلـيـــف أحــــد األطـبـــاء ـبـــإجراء الصــــف

 كثر من أداة في أم خدامع بيان عما إذا كان قد تم است.. التشريحية 

  الجريمة من عدمه
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 .طلب تحريات المباحث حول الواقعة .. وكذا قررت النيابة 
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 -أي بعـــد ســـاعة واحـــدة مـــن تســـطير محضـــر النيابـــة الـــذي طلبـــت فيـــه تحريـــات المباحـــث  

محضـــرا / ....  ســـطر النقيـــب - صـــباحا فـــي ذات التـــاريخ ١٠,٣٠المحضـــر محـــرر فـــي الســـاعة 

.. مسـاعد الـوزير / وتوجيهـات اللـواء  .. 
��:� �"��> ��$���1 ��'���  بتحرياته أورد من خاللـه أنـه 

ـتـم وضــع خطــة بحــث بمعرـفـة العمـيـد رـئـيس مباحــث .. ـهـات الـلـواء ـمـدير إدارة البحــث الجـنـائي وتوجي
قطـــاع الجـنــوب وتحـــت إشـــراف المـقــدم مـفــتش مباحـــث فرـقــه الشـــرق وـقــام بتنفـيــذها فرـيــق مـــن الســـادة 

 :الضباط بمباحث فرقه الشرق ومباحث مركز وذلك 
 ............ ......إلعادة معاينة مكان العثور علي جثه المجني عليه  -١
 ............  حصر وفحص أهلية المجني عليه وعالقاته وصداقاته وخالفاته  -٢
 ........... االستعانة بضباط تحقيق األدلة الجنائية  -٣



 

 

رغـم أنـه (استخدام التقنيات الحديثة لفحص الهاتف والمحمول وشـريحة هـاتف المجنـي عليـه  -٤
 .م ضابط الواقعة بإثبات ذلك لم يتم ضبط هاتف محمول مع المجني عليه ولم يق

 .حصر وفحص المسجلين جنائيا والمفرج عنهم والمشهور عنهم ارتكاب الحوادث  -٥
 .تجنيد المصادر السرية والموثوق فيها واالستفادة بما لديهم من معلومات  -٦
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ًتوصــل إال أن كــال مــن المتهمــين قــد اتفقــا عـلـى ارتكــاب الواقعــة للــتخلص مــن المجنــي عليــه  
 .لوجود عالقة آثمة بينهما 

 �$���  <�)uN� #���G)�� sL� ��T�$)(E� 
ـــى المتهمــــين أصــــدرت النيابــــة أمــــر  حــــرر ضــــابط الواقعــــة -/-/-وبتــــاريخ ... ًا بــــالقبض عـل

) ســنة١٧/ ..... (؟؟ وتبــين أن األولــي تــدعي !!ًمحضــرا أورد مــن خاللــه أنــه تــم ضــبط  المتهمــين 
وبحوزتها هاتف محمول كمـا قـام ) ًفمن أين له تعرفها إذا !! ( ربة منزل ال تحمل تحقيق شخصية ؟

واـلـذي ال يحمــل تحقـيـق شخصــية بــدوره وتـبـين أن بحوزـتـه هــاتف .. / .ذات الضــابط بضــبط المــتهم 
 .محمول 

 �.)N� D- 6� lu3 6
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 ! رصاص اللون عليه  أثار دماء ؟ ) كالسون(يرتدي سروال داخلي 
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أنـــه بســـؤال المتهمـــة اعترفـــت بارتكـــاب الواقعـــة باالشـــتراك مـــع المـــتهم الثـــاني لوجـــود عالقـــة 

وحـاول ..  جنسـية بينهمـا عاطفية بينهما قبل خطبة المتهمـة للمجنـي عليـه وصـلت إلـي إقامـة عالقـة
المتهمـــين فســـخ تلـــك الخطبـــة إال أن أهليـــة المتهمـــة رفضـــوا ذلـــك وأصـــروا علـــي إتمـــام زواجهـــا مـــن 



 

 

باالتصـال بالمتهمـة وطلـب منهـا عـدم ) علي حـد زعـم ضـابط الواقعـة ( فقام المتهم .. المجني عليه 
قته علي ذلك فقـام المـتهم إقامة عالقة زوجية مع المجني عليه وعرض عليها فكرة التخلص منه فواف

لكــن المتهمــة ـلـم تــتمكن مــن وضــع   .. ...........بإرســال مــادة ســامة للمتهمــة عــن طريــق شــقيقتها 
فكـــرر المـــتهم المحاوـلــة بإرســـال مـــادة ســـامة عـــن طرـيــق .. المـــادة الســـامة ـفــي طعـــام المجـنــي علـيــه 

فتضـاح أمرهـا وقامـت بسـكب إال أن المتهمة تخوفت مـن ا..  صديقة للمتهمة .........../ المدعوة 
 .المادة السامة بدورة المياه 

فعــاود المتهمــين المحاولــة حيــث عــرض المــتهم علــي المتهمــة  إحضــار مــادة منومــة وطلــب 
منها دسها لزوجها في الشراب ثم حقنه بحقنه هواء للتخلص منه إال أنها خشيت افتضاح أمرهـا ولـم 

 تقم بذلك ؟
وبالفعـل فـي يـوم .. لمجنـي عليـه إلـي مكـان الواقعـة وقتلـه ثم استقر المتهمـين علـي اسـتدراج ا

الواقعــة أوهــم المــتهم المجنــي عليــه بوجــود خالفــات بينــه وبــين احــد األشــخاص وطلــب منــه التــدخل 
 .وفي ذات الوقت قامت المتهمة الثانية بتسليم المتهم سكينة مطبخ .. لحلها 

جلســــوا معــــه ـثـــم انصــــرفوا وأضــــاف الضــــابط أـنـــه أثـنـــاء ذـلـــك حضــــر أـقـــارب المجـنـــي علـيـــه و
وانصرف المجني عليه رفقة المتهم وعقـب انصـرافهم بنصـف سـاعة علمـت بمقتـل زوجهـا مـن خـالل 

 .أهليته 
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وسؤال المتهمة الثانية الطفلة التي لم تبلغ الثامنة عشر ودون استدعاء محام للحضور معهـا 

اربت أقوالهـا فـي خصـوص وتضـ.. قررت بذات ما سبق وأن أدلي علي لسانها بمحضر الشرطة .. 
إال أنـهـا نـفـت اشــتراكها ـفـي ارتـكـاب الواقـعـة أو علمـهـا ـبـانتواء الـمـتهم األول .. عالقتهـا ـبـالمتهم األول 

 .قتل المجني عليه 

,�V� �.)N� �1��$�� b��( 9�: ;"� 
ودون اســتدعاء محـــامي للحضـــور مـعــه ودون .. الطفــل اـلــذي  ـلــم يبلــغ الثامـنــة عشـــر ـبــدوره 



 

 

ـفـاعتراف بارتكــاب الواقعــة كمــا جــاء عـلـي لســان ضــابط الواقعــة ... كمــا ـيـنص الـقـانون إخطــار ولـيـه 
بل وأضاف أن المتهمة الثانية هي مـن .. وأكد علي اشتراك المتهمة الثانية معه في ارتكاب الواقعة 

 .حرضته علي القتل وأمدته بالمال الالزم لشراء المواد السامة سالفة البيان بمحضر الشرطة 

 6����1��$�� #<�? 
إرسال البنطال المزعوم ضبطه مع المتهم األول إلي الطب الشـرعي لفحـص مـا بـه مـن آثـار 

وكـذا قـررت النيابـة طلـب كـآل مـن  شـقيقة المتهمـة .. دماء ومقارنتها بـدماء المجنـي عليـه رحمـه اهللا 
 ..................، ................... ، .............. الثانية ، 

a�<�)1� -/-/- 
أصــدرت النياـبـة  قرارهــا بتوقـيـع الكشــف الطــب عـلـي المتهمــة الثانـيـة لبيانهــا إذا كاـنـت حــامال 

 .وجاء تقرير الطب الشرعي بخلوها من ثمة حمل ! ... من عدمه ؟
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محكوم عليه  أخرى والذي تبين حبسه علي ذمه قضية/ ...... ( استمعت النيابة ألقوال 
وفي يوم الواقعة توجه لزيارة ... ه اهللا والذي شهد بأنه قريب المجني عليه رحم )فيها بالحبس 

وكذا ... المجني عليه فوجد المتهم عنده وكذلك المتهمة والتي انصرفت فور وصول الشاهد 
وحال انصراف الشاهد طلب من المجني .. انصرف المتهم قليال ثم عاد مرة أخرى  وجلس معهم 

المغادرة وتركه بالمنزل فرفض المجني .. ..فطلب منه ) والدة الشاهد ( عليه مرافقته لزيارة خالته 
فرافقه المجني ) مصلحة(فطلب منه اصطحابه لتخليص ... عليه تركه وحده مع المتهمة الثانية 

 .عليه وانصرف الجميع

 �!�_�� j�R- �^ 
أـنـه عـقـب وصــوله إـلـي منزـلـة بحــوالي عشــرين دقيـقـة وصــله خـبـر أن المجـنـي علـيـه رحمــة اهللا  

بــل فقــام الشــاهد باســتقالل دراجتــه الناريــة إلــي مكــان الواقعــة فوجــد المجنــي فــي منطقــة الج) مــذبوح(
مرتــديا مالبــس غيــر التــي كــان عنــد الجثــة .... ووجــد المــتهم ) ومــذبوح(عليــه مســجي علــي األرض 



 

 

  .يرتديها وقت تواجده في منزل المجني عليه

 �!�_�� jT<-� 
بهم الشــاهد أنــه كــان متواجــدا مــع فأجــا/ .... .. أن المتواجــدين بالمكــان ســألوه عمــن يــدعي 

 .أثناء احتضاره / .... فأخبروه أن المجني عليه كان يردد اسم المدعو.. المجني عليه قبل وفاته 
 ! كان موجودا علي صدر المجني عليه ؟.... وأضاف الشاهد أن الشال الخاص بالمتهم 

 .عليه كان يتساءل من الذي قام باالعتداء علي المجني .... وأن المتهم 
����������������&6����+�7�و�9ن�א�	.,מ���ن��.�	د�"ن��.���د�

�.�5ص�	ن�א�&��ن�+����
�د�ز+�מ�����ط�����������������	��ن�א�وא

���������..�א�وא����و�.��� ز�	ن�	�7&��+��� >���א�	 ����+�

�������>��מ��	���ذא����מ�����وמ�א�	��.,מ�������6א��	��ن�	����ن�א�وא

����������1��.מ�א�����ض�+��.
"���3/����ذ�������..�و�'�ل�	.وא �دא�

�=H$ن��
	���א����������������"������א�%,ود�א�ذ�ن�&	�وא�א�	 ����+�

��ل�و��.��؟..../�و$و���دد�א&מ�א�	.,מ��.!�

 #�Hi� T�%� @ �!�_�� ,���1� 
 ,�V� �.)N� �- 6)%�]� 6�� 7C� l1 

نـفـي الشــاهد أن تكــون هـنـاك خالـفـات ـبـين أـيـا مــن الطــرفين ونـفـي ســماعه لوجــود عالـقـة ـبـين 
 . ....والمتهمة / .... المدعو 

 a�<�)1�-/-/-  
) الشبشــب(تحريــز الحــذاء أنــه ســقط ســهوا حــرر ضــابط الواقعــة النقيــب محضــرا قــرر فيــه  

 .المعثور عليه بمنطقة الحادث 

 �1��$�� I� ]��� ¢�'1� 
.. قررت إرساله إلي الطب الشرعي إلجراء الفحـص الفنـي علـي أثـار الـدماء الموجـودة عليـه  

 .ة التصويرية للواقعة ثم قامت النيابة بعمل المعاين

 <�� 9�: ;"� �K�  
والتـــي نفـــت / ...... والتـــي قـــررت أن أســـم شـــهرتها/ .... اســـتمعت النيابـــة ألقـــوال المـــدعوة  

 .علمها بالواقعة 



 

 

 ��.)N�1 �.)?i @ �����1� /.... 
ونفــت معرفتهــا .. قــررت أنهــا لــم تكــن صــديقتها حتــى تزوجــت مــن المجنــي عليــه رحمــة اهللا  

 .لمتهم علي اإلطالق ولم تقابله من قبل با

,�V� �.)��� �1��$N� ,��?V�1 ء�% �� �����1� 
 ��.)��� �.��Z�)� 6��(  T�� �.*�4t1 2�? 6
- @� /.... 
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ت أن وأـكــــد/ .... .. أنكــــرت الشــــاهدة هــــذه الواقـعــــة تمامــــا وأكــــدت عـــــدم اتصــــالها بــــالمتهم  
 .كانت حالتها طبيعية وقت حدوث وفاة المجني عليه /....المتهمة

 bH�R-� 
 .بزوجها المجني عليه كانت عادية منذ زواجهما  / ....أن عالقة المتهمة  

 �1��$�� b'�)(� a�<�)�� #�L1� 
  ��N� ,��?V /.... 
 ��.)N� s���� /.... 

زوجهــا المجنــي عليــه كانــت طبيعيــة جــدا وأن ب/ ....والـتـي أكــدت أن عالقــة نجلتهــا المتهمــة 
ونـفـت .. ثمــة عالـقـة / .... المعاشــرة الزوجـيـة كاـنـت طبيعـيـة بينهمــا وأـنـه ـلـم تـكـن بينـهـا وـبـين الـمـتهم 

 .وأن كل ما أثير في هذا الشأن هو إشاعات.. وبين زوجها / ....وجود خالفات بين المتهمة 

 ��.)N� j�¦� @ �����1� /.... 
  محبوسة والزيارة ممنوعة عنها ال تعرف سبب اعتراف نجلتها حيث أنها قررت أنها 

 a�<�)1� �L!-/-/- 
 �.)N� ,��( �1��$�� #T�- /....   

وطلـبـت مـنـه الحضــور إـلـي مـنـزل / ....واـلـذي ـقـرر أـنـه ـفـي ـيـوم الواقعــة اتصــلت ـبـه المتهمــة  
 عليـــه حيـــث جلـــس قلـــيال ثـــم وتوجـــه المـــتهم إلـــي منـــزل المجنـــي.. زوجهـــا المجنـــي عليـــه رحمـــة اهللا 

أـمـام المنـزل وبـيـدها ســكينتين أعطتهمـا ـلـه وطلـبـت مـنـه / ....انصـرف وعــاد بـعـد ذلـك فوجــد المتهـمـة 
.. قتل المجني عليه فرفض المتهم فقامت المتهمـة بأخـذ احـدي السـكينين وعـادت إلـي داخـل المنـزل 

مـــت المتهمـــة بإرســـال وعـقــب ذـلــك جـلــس المـــتهم مـــع المجـنــي علـيــه وانصـــرف إـلــي خـــارج المـنــزل فقا
لحـــــل مشـــــكلة بينـــــه وبـــــين / .......... وتوجهـــــا ســـــويا إلـــــي المـــــدعو/ .... المجنـــــي عليـــــه للمـــــتهم 



 

 

فـــاعترض / .... وأثنـــاء ســـيرهم وصـــل اتصـــال للمجنـــي عليـــه ورغـــب فـــي تـــرك المـــتهم /.... المـــتهم
 / .... فقـام المجنـي عليـه بسـب المـتهم" تمشـي إزاى أنـت مـش جـاى مـع راجـل ؟؟" األخير وقال له 

طعـن المجنـي علـيـه فقـام المـتهم بـإخراج السـكينة التـي فـي حوزتـه .. والتعـدي عليـه بلكمـه فـي عينـه 

/ .... وهنـا وجـد المـتهم دراجـة ناريـة عليهـا المـدعو.. فقـام المجنـي عليـه بمطاردتـه .. طعنـة واحـدة 
 علـيـــه فوـقـــع عـلـــي ـقـــاموا باالصــــطدام ـبـــالمجني/ .... والمتهمــــة / ..... ، والمــــدعو/ ..... والـمـــدعو
ـبـــالفرار مــــن مكــــان الواقعــــة واـلـــذهاب إـلـــي منزـلـــة وهـنـــاك علمــــت أن / .... فـقـــام المــــتهم .. األرض 

 .المجني عليه توفاه اهللا فعاد المتهم إلي مكان الواقعة فوجد الناس ملتفة حول جثة المجني عليه 

 �1��$�� 2��- 6H�¦� �"1�( @ 6����1� 
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م أـنــه ذات الـكــالم لكـــن ـكــان نســـي ذـكــره واقـعــة وجـــود الـمــذكورين عـلــي لســـانه ـفــي ـقــرر الـمــته 
وأن سبب عدم ذكره لهذه األقوال مـن قبـل أنـه كـان قـد تـم االعتـداء عليـه فـي قسـم .. التحقيق الثاني 

 .الشرطة وكان خائفا من ذكر هذه األقوال 

6�� 7C� I�6 �@ ��(��ء R�S @ 6����1� 
فع اعـتــداء المجنــي علـيــه وأنــه ـلــم يقصــد ســـوي االعتــداء علـيــه وأنــه احـــتفظ قــرر أنــه ـكــان يــد 

 .....بالسكينة دون وعي منه لما أعطته له المتهمة 

 �.)N� j�R-� /....  
 / .....أن المذكورين جميعهم من عائلة واحده ويعملون معا وهم أبناء عم المتهمة  

 ,������ I�@ )u; ��3%� �����ء  6����1� 
�����61 �Z��� I� 

قرر المـتهم أنـه طعنـه للمجنـي عليـه قـام بمسـح الـدماء مـن سـرواله الـداخلي وأنـه تخلـص مـن  
 .السكينة بمكان الواقعة 

��	�ذא�/ذא��מ��.�5ص�	ن�א�&�وאل�א�	�ط����Sد	��؟����������و
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نـفــت هــذه األـقــوال وقــررت المتهـمــة أنهــا كاـنــت .. األخيــرة .. / ..وبمواجهتهــا بــأقوال الـمــتهم  
) شـقيقة زوجهـا...(و) شقيق زوجها/ ... (بمنزلها حين جاءها خبر وفاة زوجها وكان برفقتها المدعو



 

 

وأنها قبل ذلك كانت مـع زوجهـا وعـادا إلـي المنـزل السـاعة السادسـة مسـاءا ولـم تخـرج بعـدها ولـم .. 
 .ارتكاب الواقعة تتفق مع المتهم األول علي 

 �.
�1 �.H�¦� �"1��1 �.).%��X� 
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ـقــررت أنهـــا اعترفـــت فـــي المـــرة األوـلــي بســـبب تعـــذيبها مـــن المباحـــث واـلــذين أجبروهـــا عـلــي  
م تتوصـل بـه ولـ/ .... وأنهـا ال تعـرف رقـم هـاتف المـتهم .. اإلدالء باألقوال التي قالت بها مـن قبـل 

وأن الهـاتف المضـبوط معهـا لـيس هاتفهـا وأن الضـباط قـاموا .. ولم تكن بينهـا وبينـه عالقـة عاطفيـة 
 .بتحفيظها رقمه في القسم ورقم الهاتف الخاص بالمتهم األول 

 ��"�� I�E bu!: �? b
�B �.
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وذـلـك بــأن .. لضــغط عليهــا ـلـإلدالء بــاألقوال التــي أدـلـت بهــا فــي اعترافهــا األول وهـنـاك تــم ا 
قاموا بوضعها في غرفة منفصلة وقاموا بتغطية عينها وهددوها باغتصـابها وقـاموا بضـربها وافهموهـا 

 .أنها إذا أدلت باألقوال التي أملوها عليها لن يتم توجيه االتهام 

 a�<�)1�-/-/-  
والـتـي نـفـت أي عالـقـة لهــا ) شــقيقة المتهمــة/ ... (لعامــة ألـقـوال مــن ـتـدعي اســتمعت النياـبـة ا

كمـا نفـت أن يكـون هنـاك /....ونفت أن تكون قد قامت بنقل المادة السامة منـه للمتهمـة.... بالمتهم 
ـــــة / .... .. والمــــــتهم / ....عالـقـــــة عاطفيــــــة ـبـــــين المتهمــــــة  ـــــم ـتـــــتمكن مــــــن مقابـل وأضــــــافت أنهــــــا ـل

 .وأن األخيرة كانت عالقتها طيبة بزوجها المجني عليه .. حبسها منذ وقت /....شقيقتها

 a�<�)1�-/-/-  
والتي شـهدت أنهـا ) شقيقة المجني عليه رحمة اهللا/ ..... (استمعت النيابة ألقوال من تدعي 

حـيــث ـقــاموا بشـــراء أدوـيــة لألخـيــرة ـثــم توجهـــت المتهمـــة إـلــي / ....ـيــوم الواقعـــة كاـنــت رفـقــة المتهمـــة 
ركــت الشــاهدة تنتظرهــا ـفـي الشــارع لمــدة نصــف ســاعة وقـبـل أذان العشــاء عــادت المتهمــة الجـيـران وت

وعـقـب ...) و(... يجـلـس مــع المجـنـي علـيـه ومعهمــا / .... وذهـبـوا إـلـي المـنـزل حـيـث وجــدوا المــتهم 
 .ذلك أوت الشاهدة إلي فراشها لتنام ووقتها وصلهم خبر وفاة المجني عليه 

  �!�_�� bH�R-� 
ونفـت وجـود ) شـقيق الشـاهدة(والمجنـي عليـه / ....م بوجـود خالفـات بـين المتهمـة أنها ال تعل 



 

 

 .وبين المجني عليه وقررت أنهما كانا أصدقاء / .... خالفات بين المتهم 

 ��N� ,���1� /................ 
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جالســا مــع شــقيقه ومعهــم  / .... ـقـرر أـنـه ـيـوم الواقعــة كــان متواجــدا عـنـد شــقيقة وكــان المــتهم 
.. وعقـب ذلـك جلـس الشـاهد أمـام التلفـاز .. ورفضوا دخول الشاهد للجلوس معهم / ...... المتهمة 

معا وبعد نصـف سـاعة سـمع الشـاهد طـرق علـي البـاب / .... وبعد ذلك خرج المجني عليه والمتهم 
 . عليه مات فتوجه لمكان الواقعة حيث وجد المجني... وصوت يخبره بأن 

 
 ��.)N� D- j�R-� /.... 

وال يعـرف الشـاهد كيفيـة إطـالع المتهمـة ) مـات... أن (لما سمعت الطرق علـي البـاب قالـت 
 .علي هذا الخبر 

 #�Hi� T�%� �"1�( @ 6����1� 
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هــا كاـنـت تعــود ـقـرر أـنـه ســبق وأن حــدثت مشــاكل بينهمــا وأنهــا ترـكـت المـنـزل ـثـالث مــرات لكن 
 / .... .وأن المجني عليه كانت عالقته طبيعية بالمدعو.. في نفس اليوم 

 a�<�)1�-/-/-  
والذي قرر أنـه قبـل سـؤاله بحـوالى شـهرين فـي حـدود / ..... استمعت النيابة لشهادة المدعو  
 يطـــارد/ ....  م ســـمع أصـــوات عالـيــة وحـــال خروجـــه الســـتطالع األمـــر وجـــد المـــدعو٩,٣٠الســـاعة 

شخصــين علــي دراجتــين بخــاريتين وثالثــة أشــخاص يعــدون علــي أقــدامهم وأخبــره أن هنــاك شــخص 
فتوجـه الشـاهد إلـي المجنـي عليـه وسـأله عمـن قـام باالعتـداء .. يموت وأشـار لـه علـي المجنـي عليـه 

 " .... " .فرد عليه المجني عليه بكلمة .. عليه 
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شــخص " خبطـوا " ـبـأن هنـاك أشـخاص / .. منزلـة أخبـره المـدعو قـرر أنـه حـال خروجـه ـمـن  

مطــاردة األشــخاص المــذكورين / .... وواصــل المــدعو.. وأـنـه يمــوت اآلن وأشــار إـلـي المجـنـي علـيـه 
 .سلفا 
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وـيــوم .. وـقــررت أنهـــا قريـبــة المجـنــي علـيــه / ..... حضـــرت إـلــي النياـبــة العامـــة مـــن ـتــدعي 

خبر وفاة المجني عليه توجهت إلي منزله وجلست أمـام الـدار ومعهـا المـدعوة الواقعة بعد ما سمعت 
قادمين علـي دراجـة ناريـة وطلبـوا هـاتف المتهمـة / ....  والمدعو/ ... وحينها وجدت المدعو/ .... 
الــذي عبــث فيــه بــدوره ثــم / ... بالعبــث فــي التليفــون ثــم ناولــه إلــي المــدعو/ ... وقــام المــدعو/ ....

 .اتف للشاهدة ناولوا اله

  �!�_�� bH�R-� 
 .أن المذكورين كانوا يعلوا مالبسهم التراب ويبدوا عليهم االرتباك والعصبية  
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 ، ٢أرـقـام ًمتضـمنا أنـه بالكشـف عـلـي المتـوفى إلـي رحمـة اهللا تـبـين أن اإلصـابات المشـاهدة  -١

ة قطعيـــــة حيويـــــة حديثـــــة حـــــدثت مـــــن والموصـــــوفة هـــــي إصـــــابات ذات طبيعـــــ ٥ ، ٤ ، ٣
ٕ راضـــه ذات حافـــة حـــادة أيـــا كـــان نوعهـــا وهـــي واصـــابات ه بجســـم وأجســـام صـــلبهالمصـــادم ً

 .جميعها سطحية ال دخل لها بأحداث الوفية
) ١(ـبـالعنق رقــم ) ٢(اإلصــابات المشــاهدة والموصــوفة بالصــدر واـلـبطن والظهــر والبـنـد رقــم  -٢

 بجســم أو المصــادمهيــة حديـثـة حــدثت مــن  حيوهـبـاألطراف هــي إصــابات ذات طبيعــة طعنـيـ
 .ً ذات حافة حادة طرف مدبب أيا كان نوعها ه راضهأجسام صلب

 بيمـــين الصـــدر والـــبطن ويســـار الظهـــر ومـــا هتعـــزي الوفـــاة إلـــي مجمـــوع اإلصـــابات الطعنيـــ -٣
 غيـر مرتجعـة أدت إلـي هأحدثوه من تهتك بالرئتين وتهتك  بالكبد وما نتج عنهم صدمة نزفي

 .الوفاة  
 . جائزة الحدوث من مثل السكين المرسل هميع إصابات المجني عليه القطعية والطعنيج -٤
٥- ......................... 
 هذا وال يوجد لدينا مـا يتنـافي مـع التحـدث بكلمـة واحـدة  قبـل حـدوث الوفـاة أفـاد أن  العينـة  -٦

وي عـلـي أـثـار ًالمرســلة  مــن دم وـبـول وأرـفـق تقرـيـرا مــن المعامــل المركزـيـة المجـنـي علـيـه تحـتـ
 .الترامادول المدرج بجدول المخدرات 

�LB� 

الخـص بـالمتهم والسـكين ) السـون كال( تقرير يخص  فحص التزاحـف الجلـدي المرسـل والبنطـال 
 .الخاص بالمجني عليه  ) DNA(فوجد الحامض النووي 



 

 

 a�<�)1�-/-/- 
 وصــلت إليــه معلومــة وفــاة  اـلـذي نفــي عالقتــه بالواقعــة وأخبــر أنــه.....اســتمتعت النيابــة ألقــوال 

وأضــاف أـنـه ـقـام بتســليم نفســه للشــرطة خــالف مــا زعمــه ... المجـنـي علـيـه فتوجــه إـلـي مكــان الواقـعـة 
 .الضابط من أنه قبض عليه 

 ,���1� /......a�<�)�� #�L1  
أفاد أنه قام بتسليم نفسه للشرطة حال علمه بأنه مطلوب ونفي ثمة عالقة له بالواقعة ونظر 

  ......./ وال الشاهدة ما جاء بأق
 a�<�)1�-/-/- 

بعــدم توصــلها لثمــه دور للمتهمــين .... ، .... وردت تحرـيـات المباحــث حــول دور المتهمــين 
 .المذكورين في الواقعة 

 2�"3 �� ;"� .. a�<�)1�-/-/- 
ضــــابط الواقعــــة إلــــي النيابــــة لســــؤاله عــــن الواقعــــة وأفــــاد أنــــه هــــو القــــائم  -ًأخيــــرا  -حضــــر 

 !!  وأنها استغرقت مدة كافية ؟؟بالتحريات

�1�K�� T<� 
 .ذات األقوال التي أثبتها بمحضر تحرياته األولي 

j�R-� 
 أنه توجه إلي محل إقامة المتهمين للقبض عليهما نفاذ ألمر الضابط واإلحضار الصادر 

  !!من النيابة وأنه قام بتفتيشه فوجده يلبس البنطال الداخلي الرصاصي الملطخ بالدماء ؟؟
��C���&ل�+��ن�H���&.و��א���<��.��دא�א�	��.,מ��,��ذא�"و
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2�"3 �� ;"� 
قـررت النياـبـة إحاـلـة المتهمـين إـلـي المحكـمـة وفـق ـمـواد االتـهـام و األوصـاف الســالف بيانـهـا عـلـي 

ضــارب ـفـي األـقـوال بمــا ينبـنـي ويبـقـي عــن أن اـلـرغم ممــا شــاب هــذا االتهــام مــن غمــوض وتـنـاقض وت
للواقعــة صــورة أخــرى  ـتـم إخـفـاءه عــن العـيـون بســبب الـتـدخل الصــادر مــن رجــال الضــبط ـفـي إجـبـار 
المتهمـين علـي اإلدالء ـبـأقوال غيـر صـحيحة وتـنـافي مـع العـقـل والمنطـق وطبـائع األـمـور وثبـت عــدم 



 

 

فضــال عمــا شــاب ... ائمــة أدـلـة الثبــوت صــحتها مــن أقــوال شــهود اإلثبــات الــذين أدرجــتهم النيابــة بق
إجراءات التحقيق  والمحاكمة من بطالن مطلق ال يلحقه تصحيح ترتب عليه بطالن كافـة إجـراءات 

 .وهو ما نتشرف ببيانه تفصيال في دفاعنا التالي ... الدعوى 
��ع�������א�د�

 :وينقسم دفاعنا في القضية الماثلة إلي محورين 
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الحريـــة الشخصـــية حـــق طبيعـــي وهـــي مصـــونة ال تمـــس وفيمـــا عـــدا حالـــة التلـــبس ال يجـــوز  

قيــد إال بــأمر قضــائي مســبب يســتلزمه القــبض علــي أحــد أو تفتيشــه أو حبســه أو تقييــد حريتــه بــأي 
 .التحقيق 
وفي جميع األحوال ال يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيهـا إال بحضـور  



 

 

 .محاكم موكل أو منتدب 

  T�N� b&
 9�LB�976
- I� <�)(��� @�  
 لكفالـة حـق حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول واسـتقالل المحامـاة وحمايـة حقوقهـا ضـمان 
 .الدفاع 

  T�N� b&$H A�4�� D�
�? 2���- #�% ª.$�� #�: I��125 6
- I� 6$�  
للطفل الحق في المساعدة القانونيـة ويجـب أن يكـون لـه فـي مـواد الجنايـات وفـي مـواد الجـنح  

المعاقــب عليهــا بــالحبس وجوبــا محــام يــدافع عنــه فــي مرحلتــي التحقيــق والمحاكمــة فــإذا لــم يكــن قــد 
 ار محاميا تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه وذلك طبقا للقواعد المقررة في قانون اإلجراءات اخت

 .الجنائية 

  T�N� b&
 9�LB�237 6
- I� ��*�$M� #ء���%=� D�
�? @�  
يجب علـي المـتهم فـي جنحـة معاقـب عليهـا بـالحبس الـذي يوجـب القـانون تنفيـذه فـور صـدور  

 ٕسه واذا لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا محام حكم به أن يحضر بنف
 .وجب علي المحكمة أن تندب له محاميا للدفاع عنه 

  T�N� b&
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يتبع أمام محكمة الطفل في جميع األحوال القواعد واإلجراءات المقررة في مواد الجنح مـا لـم 

 .خالف ذلك ينص القانون علي 

 ���")N� ��&$�� @� bu^ J��� 
أنــه يـلــزم لســالمة إجـــراءات محاكمــة الـمــتهم ـفــي القضــايا المعاـقــب عليهــا وجوـبــا ـبــالجبس أن 

ـبـل أن القـانون أوجــب علـي المحكـمـة أن ـلـم .. ـلـيس ذـلـك فحسـب .. يحضـر مـعـه محـام لـلـدفاع عنـه 
 .يكن له محاميا أن تنتدب له محام 

��� v�H��� w� �&)"� �� ��B��� 6 -^$�ء'� I��� <�K� T�8 I� �.) 
 .بل يلزم لتحقق حق الدفاع أن يكون هذا الدفاع حقيقيا ال مجرد دفاع شكلي  
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 s�K)"� �e 
تلزمه بموجب الدستور والقانون ال تتحقق بمجرد حضـور محـام أن كفالة حق الدفاع ألمس 

بال يتعداه بأنه ينتج هذا الحضور دفاعا موضوعيا جاد ال شـكليا أو .. مع المتهم أثناء محاكمته 

ويلزم علي المحكمة أن تعين المتهم علي إبداء دفاعه علي النحـو الـذي يكفـل تحقيـق .. ظاهريا 

 .ن سلفا حقه الدستوري علي النحو المبي

 D��u�� ����( ��
�
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وبمطالعــة محاضــر جلســاته يـبـين .. ٕعـلـي واقعــات واجــراءات المحاكمــة محــل الحكــم الطعــين  

  .-/-/-أنه كان محددا لنظر أخر جلسة أمام محكمة أول درجة تاريخ 

 ���M� 9�)1� 
ـثــم لمـــا فرغـــت مـــن ســـماع  / ....) .. ـيــدعي(اســـتمعت المحكمـــة لشـــهادة أحـــد شـــهود النفـــي  
أـبــدى الحاضـــرين مـــع المتهمـــين طلـبــاتهم الـتــي أثبتتهـــا محكمـــة أول درجـــة بمحضـــر تـلــك .. شـــهادته 

 :الجلسة وجاءت نصها بما يلي 
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وفوجئ المتهمين والحاضرين معهـم بـأن المحكمـة قضـت بحكمهـا محـل  
الطعن دون أن تستجيب لطلبات المحامين الحاضرين مع المتهمين ودون أن 

إـلـي أنـهـا ســتلتفت ـعـن ـهـذه الطلـبـات ودون أن تـمـنحهم أـجـال للمرافـعـة تـنـبهم 
وتقديم ما يرونه مناسبا مـن دفـاع أو تسـمح لهـم بالمرافعـة عـن ذات الجلسـة 

 .الصادر بها الحكم 
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 )١٩٨٧ ابريل ١٥ ق جلسة ٥٦ لسنة ٦٣٤٨الطعن رقم (
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 )١/١٢/١٩٥٨ ق جلسة ٢٨ لسنة ١٢١٩نقض رقم (

 



 

 

2�"3 �� D�B J��� 
ـقــد التفـتــت ـعــن الطـلــب المـبــدي ـمــن المـحــامين .. وـكــان الثاـبــت أن محكـمــة أول درـجــة 

الحاضــرين ـمـع الـمـتهم المســتأنف بالتأجـيـل لمناقشــة الشــهود ومضــت ـفـي نـظـر اـلـدعوى وحكـمـت 

وـلـم تـشـر ال ـفـي ..  وـلـم تفصـح ـفـي حكمـهـا ـعـن العلـة الـتـي تـبـرر ـعـدم إجابتـه ..عليـه بالعقوـبـة 

حكمها وال في محاضر جلسات الـدعوى إلـي اقتناعهـا بـأن الغـرض مـن طلـب التأجيـل هـو عرقلـة 

 سير العدالة 
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لخصــوم والشــهود ويســأل المــتهم عــن اســمه ولقبــه يبــدأ التحقيــق فــي الجلســة بالمنــاداة علــي ا 

وســنه وصــناعته ومحــل إقامتــه ومولــده وتتلــي التهمــه الموجهــة إليــه بــأمر اإلحالــة أو بورقــة التكليــف 
 بالحضور علي حسب األحوال ثم تقدم النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما

 6��E <�_N� �$�� f��Z 2]�� 
 المحاكمة التي رتبها القانون تتضمن سؤال المتهم عن التهمة وتالوة التهمـه  أن إجراءات 

الموجـهـة إلـيـه ـبـأمر اإلحاـلـة أو بورـقـة التكلـيـف بالحضــور ـثـم تســتمع إـلـي طلـبـات النياـبـة العاـمـة 

 .والمدعي بالحقوق المدنية 

 �G�G&�� #ء���%=� du)3 \ �%<T ,�- ���� D- �E 
ن تســأل المــتهم عــن االتهــام الموجــه لــه وال ومضــت فــي نظــر الــدعوى دون أ

 استمعت إلي طلبات النيابة والمدعي بالحقوق المدنية
 �.)N� v�H�� �)� d�)�3 \� A1 
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يجب علي المحكمـة عنـد رفضـها طلـب التأجيـل لحضـور محـامي المـتهم أن تسـأل المـتهم 

نفســه مــن التهمــة وتســمع دفاعــه فــإذا حكمــت فــي الــدعوى قبــل ســؤاله وســماع دفاعــه كانــت 

 .كمة باطلة والحكم فاسدا المح

 )١٩٣٠ مارس ٢٧ق جلسة٤٧ لسنة ٨٣٩الطعن رقم (
 )٣٩٣-٣٤٨- ١ مج القواعد القانونية عمر ج ٢٨/١١/١٩٢٩نقض (

 l'4�� ���� D- �B�)� 9�L1� 
 .قد شاب إجراءاته البطالن ويتعيب الحكم بالفساد بما يستوجب إلغاؤه  
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أن الحكــم الطعــين وقــع بــاطال بطالنــا متصــال بالنظــام العــام لصــدوره دون أن يســمع قاضــية  
وبــذلك يكــون المــتهم فاتتــه درجــه مــن درجــات التقاضــي بســبب بطــالن اإلجــراءات .. مرافعــة المــتهم 

 .أمام محكمة أول درجة 

  <��K��1 2P�)�� �� �!� 
حكمــة أول درجــة لنظــر موضــوع اـلـدعوى وـفـق صــحيح اإلجــراءات الـتـي إعــادة األوراق إـلـي م

 .إستلزمها القانون 
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 )١٩٨٤ ديسمبر ٢٠ ق جلسة ٥٤ لسنة ٥٨٤ن رقم طع(
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.. محكمـة لـم تسـمع للمـتهم أو لمرافعـة محاميـه أن حكم محكمة أول درجة قـد صـدر مـن 

التفاته إلي طلـب التأجيـل المبـدي منـه وال سـمع أقـوال المـتهم أو النيابـة عن ألنه لم ينبه الدفاع 

.. ويكون هو والعدم سـواء ..  بطالنا متعلقا بالنظام العام وما يقطع بأن هذا الحكم قد وقع باطال

ـي محكمــة أول درجــة للفصــل فــي موضــوعها بإتبــاع اإلجــراءات  ـزم معــه إعــادة األوراق إـل بمــا يـل



 

 

 .القانونية الصحيحة 
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 تباشـر النيابـة ٩٤فيما عدا الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها وفقا ألحكـام المـادة 
لألحكـام المقـررة مـن قاضـي التحقيـق مـع مراعـاة مـا العامة التحقيق فـي مـواد الجـنح والجنايـات طبقـا 

 .هو منصوص عليه في المواد التالية 
وحيث أنه من األحكام التي وضعها المشرع في خصوص اإلجراءات التي يلزم علي قاضـي 

 .التحقيق إتباعها والتي تسري علي النيابة بدورها 

  T�N� �$1 �70� %�ء�L��� ��*�$M� #ء���%=� D�
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لقاضـــي التحقـيــق أن يكـلــف أحـــد أعضـــاء النياـبــة العامـــة أو احـــد مـــأموري الضـــبط القضـــائي 

 .القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق ما عدا االستجواب المتهم 

  T�N� #ء�# 1"��� �200%�ء��%=� D�
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 يكـلــف أي مـــأمور مـــن لكـــل مـــن أعضـــاء النياـبــة العامـــة ـفــي حاـلــة إجـــراء التحقـيــق بنفســـه أن

ـمـأموري الضــبط القضــائي ـبـبعض األعـمـال الـتـي مــن اختصاصــه وذـلـك ـبـالطبع ـمـع مراعــاة ـمـا جــري 
 . سالفة الذكر ٧٠به نص المادة 

 ���"1 q"$�� ���� 63�B- �� �!� 
يشـــترط حتـــى يكـــون نـــدب مـــأمور الضـــبط صـــحيحا ومنتجـــا ألثـــره أن يكـــون النـــدب صـــريحا 

  .عدا استجواب المتهم من أعمال التحقيق منصبا علي عمل معين أو أكثر
 )١٩/١٠/١٩٥٩ ق جلسة ٢٩ لسنة ١٠٠٠طعن رقم (

 �LB� 
 ما يشترط القانون في ندب مأموري الضبط القضائي للتحقيق هو أن يكون المحقق مختصا 



 

 

ـبـإجراء العمــل وأن يكــون المـنـدوب للتحقـيـق مــن مــأموري الضــبط القضــائي وأن يـبـين ـفـي أمــر الـنـدب 
  .عدا استجواب المتهمالمطلوب تحقيقها المسائل 

 ) ٣٠/٥/١٩٦٠ ق جلسة ٢٩ لسنة ٢٤١٥الطعن رقم (

 2�"3 �� D�B J��� 
 -/-/-وكــان الثاـبـت أن النياـبـة العامــة ـفـي واقعــة القضــية الماثـلـة ـقـد أصــدرت أمرهــا بـتـاريخ 

 .لضابط الواقعة بضبط المتهم الماثل والمتهمة الثانية وعرضهم عليها فور ضبطهم

�� 9�: d 
ومـا أن قـام بـالقبض علـي المتهمـين حتـى .. قام ضـابط الواقعـة بـانتزاع سـلطة النيابـة العامـة  

 .شرع في استجوابهم والتحقيق معهم دون وجه حق 

 s<�� �L�� s�K� r �4( �"H 
 a�<�)1 l�.)N� I� qu"�� #�u^=-/-/- 
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بمــا جــاء بالتحرـيـات واعتراـفـات المتهمــة ) ة األول ـفـي أمــر اإلحاـلـ(وبمواجـهـة المــتهم الـثـاني "  
 .............. " أيد اعترافها ) الثانية في أمر اإلحالة(األولي 

 <�k�� h���)(�� �.$�'1 I! �.%��N�� 
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 مــأمور الضــبط القضــائي المواجهــة كاالســتجواب هــي مــن إجــراءات التحقيــق المحظــورة عـلـي 

 .مباشرتها 
 )١١٩ رقم ٦٨٩ ص ٤١ مجموعة أحكام النقض س ٣٠/٥/١٩٩٠نقض (

6
�1 bK? 9�LB� 
االســتجواب المحظــور قانوـنـا عـلـي غـيـر ســلطة التحقـيـق هــو مواجهــة المــتهم باألدـلـة المختلـفـة  

ا شـاء االعتـراف ، قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كي يفندها إن كـان منكـرا للتهمـة أو يعتـرف بهـا إذ
ومــن المقــرر أن المواجهــة كاالســتجواب تعــد مــن إجــراءات التحقيــق المحظــورة علــي مــأمور الضــبط 

 .القضائي اتخاذها 
 )١٨/١/١٩٨٣ ق جلسة ٥٢ لسمة ٥٣١٤طعن رقم (



 

 

 6
�1 IK? �LB� 
 االستجواب المحظور هو الذي يواجـه فيـه المـتهم بأدلـة االتهـام التـي تسـاق عليـه دلـيال ليقـول 

 .كلمته فيه تسليما بها أو دحضا لها 
 )٦/٤/١٩٨٢ ق جلسة ٥٢ لسنة ٨٨٢الطعن رقم (

2�"3 �� D�B J��� 
وكان ضابط الواقعة علي النحو المتقـدم ذكـره قـد أتـي باالسـتجواب المحظـور عليـه بـأن جابـه 

 بطـالن عملـه فـإن ذلـك يرتـب بالتبعيـة) التحريات واعترافات المتهمة الثانية المزعومة(المتهم باألدلة 
 .وعدم جواز التعويل علي هذا االستجواب كدليل من أدلة اإلدانة 

 �K�- ;3�� 9�: DE A1 
عــدم جــواز التعويــل عـلـي أقواـلـه التــي أدلــي بهــا أمــام النيابــة ألن بطــالن اإلجــراء يرتــب عــدم  

 .جواز التعويل علي شهادة صاحب اإلجراء الباطل 

 6
�1 q"$�� ���� bK? �"H 
جراء مقتضاه قانونا عدم تعويل الحكم باإلدانـة علـي أي دليـل مسـتمد منـه وبالتـالي بطالن اإل 

 .ال يعتد بشهادة من قام بهذا اإلجراء الباطل 
 )١٢/١٢/١٩٩٧ ق جلسة ٦٥ لسنة ٢١٩٨٢الطعن رقم (
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كل مـن لـم يتجـاوز سـنه  في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون يقصد بالطفل 

 الثامنة عشرة سنة ميالدية كاملة 

  T�N� b&
 9�LB�120 6
- I� 63�: D�
�"�� @�  
تشـكل ـفـي ـكـل محافظــة محكمـة أو أكـثـر للطـفـل ويجــوز بـقـرار مـن وزـيـر الـعـدل إنشــاء محــاكم 

 .اكن وتحدد دوائر اختصاصها في قرار إنشائها للطفل في غير ذلك في األم



 

 

وتـتـولي أعمــال النياـبـة العامــة أمــام المحــاكم نياـبـات متخصصــة للطـفـل يصــدر بإنشــائها قــرار  
 .من وزير العدل 
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 ٦ الصـادر فـي ٣٥١٣م نيابات األحـداث نيابـات متخصصـة أنشـئت بقـرار وزيـر العـدل رقـ 

 . والقرارات الالحقة له ١٩٩٦أغسطس 
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ـــة   حــــال ... فــــي نيابــــة أن النيابــــة العامــــة ممثلــــة.. وكــــان الثابــــت مــــن أوراق القضــــية الماثـل
 .مباشرتها إلجراءات التحقيق مع المتهمين تبين لها أنهما دون الثامنة عشرة من العمر 
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ـفـي التحقـيـق مــع المتهمــين وتوجـيـه االتهــام لهمــا وســؤال شــهود الواقعــة واتخــاذ كاـفـة إجــراءات  
ـذلك اإلجــراء التحقيــق  وتوجيــه االتهــام للمتهمــين رغــم عــدم اختصاصــها .. رغــم عــدم اختصاصــها ـب

 .نوعيا بكل تلك اإلجراءات 
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 .قواعد االختصاص المتعلقة بأشخاص المتهمين من النظام العام وأنها تسري بأثر فوري  
 )١٧/٥/٢٠٠١ جلسة ١٩٦٨ لسنة ٣٣٧٨٤طعن رقم (
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 تـشــكيلها المنصـــوص علـيــه ـفــي الـقــانون واإلـجــراءات –ـمــن المـقــرر أن محكـمــة األحـــداث  

بمـا فيهـا الجنايـات التـي يـتهم فيهـا الحـدث أو بنظـر جـرائم األحـداث واختصاصـها المتبعة أمامها 

 .عند تعرضه لالنحراف 



 

 

وحكـمـة المشــرع تعتـبـر القاضــي الطبيعــي وفـقـا للرؤـيـة الحضــارية إلجــرام األحــداث وجـنـوحهم 

تكمـن ـفـي بـث الطمأنينـة والثقـة فـي نـفـوس التـي تغياهـا مـن إفـراد هـذا االختصـاص لهـذه المحكمـة 

 . بما تمثلها من قيود السجن والحراسة –عادهم عن المحاكمات التقليدية األحداث مع إب

ويكون فيها القاضي بمثابة األب الذي يرعى أبنـه يهمـه الحـدث قبـل أن تهمـه الجريمـة ويهـتم  
 .بتكوين النشء وبناء المجتمع أكثر من االهتمام بتوقيع العقاب 

 )١/١١/٢٠٠٥ ق جلسة ٦٧ لسنة ١٠٨١٢الطعن رقم (
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أن التحقـيـق اـلـذي قامــت بــه نيابــة مــع المتهمــين األحــداث ـفـي القضــية الماثـلـة وـقـع مــن غيــر  

 .ويبطل كل دليل ينتج عنه وكل إجراء يترتب عليه .. مختص بإجراءه بما يبطله 
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 .حكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري يترتب البطالن علي عدم مراعاة أ

وعـلــي ذلـــك فـــإن جـــزاء اـلــبطالن يترتـــب علـــي مخالفـــة كـــل قاعـــدة إجرائيـــة قصـــد بهـــا حمايـــة 
 .الشرعية الجنائية ، سواء كان ذلك لمصلحة المتهم أو غيره من الخصوم أو للمصلحة العامة 

 ) ا بعدها وم٦٥رمسيس بهنام مؤلفه في اإلجراءات الجنائية ص / الدكتور (
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 إجــراءات عـلـي أن يترـتـب اـلـبطالن عـلـي عــدم مراعــاة أحكــام الـقـانون ٣٣١اـلـنص ـفـي المــادة 

المتعلقة بأي إجراء جوهري يدل في صريح لفظه وواضح معناه أن الشارع يرتب البطالن علي عـدم 
ٕقررهـا دون سـواها ، وان كـان ذلـك ، وكـان الشـارع مراعاة أي إجـراء مـن اإلجـراءات الجوهريـة التـي ي

لم يورد معيارا ضابطا يميز به اإلجراء الجوهري عـن غيـره مـن اإلجـراءات التـي لـم يقصـد بهـا سـوي 
اإلرشاد والتوجيه للقائم باإلجراء ، فإنه يتعين لتحديد ذلك الرجوع إلي علة التشريع فإذا كان الغـرض 

عامــة أو مصــلحة المــتهم أو غيــره مــن الخصــوم فــإن اإلجــراء مــن اإلجــراء المحافظــة علــي مصــلحة 
 .يكون جوهريا يترتب البطالن علي عدم مراعاته 

 )٨/٦/١٩٨٩ ق جلسة ٥٩ لسنة ٨٤٢طعن رقم (
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وكــان الثابــت أن المشــرع بالنصــوص التــي أوردهــا فــي قــانون الطفــل قــد اســتهدف باألســاس  

مســتهدفا بـهـا ـفـي جمـيـع األحــوال وقاـيـة الطـفـل ..  أو جنحــة حماـيـة مصــلحة الطـفـل المــتهم ـفـي جناـيـة
ٕ ومضـاره ، وادراكـا مٕمن خطر االنحراف والجنوح واصالح سلوكه وتقويمه والبعـد عـن شـبهات األجـرا



 

 

ٕلحقيـقـة ثابـتـة هــي أن الطـفـل ال يطــرق ـبـاب اإلجــرام لشــر متأصــل ـفـي نفســه وانمــا الغاـلـب أـنـه يكــون 
 .ضحية الظروف االجتماعية 

 )لثامن من المذكرة اإليضاحية لمشروع قانون الطفل تحت عنوان الرعاية الجنائية للطفلالباب ا(

 2�"3 �� I� �u��1$�ء 
ولمــا كــان هــدف المشــرع فــي نصــوص المــواد التــي أوردهــا فــي قــانون الطفــل فــي خصــوص  

ي تكـون األمر الـذ.. هو رعاية مصالح الطفل المتهم في جناية أو جنحة .. الرعاية الجنائية للطفل 
 .معه اإلجراءات المنصوص عليها في هذه المواد جوهرية ترتب علي مخالفتها البطالن 
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بــبطالن تحقيقــات النيابــة فــي القضــية الماثلــة لعــدم مراعاتهــا أحكــام القــانون المتعلقــة بــإجراء  
 .جوهري 

 9�L1� 
 .ينعدم هذا اإلجراء وينعدم ما ترتب عليه ونتج عنه من أدلة 
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 )١٥/١/١٩٧٤ ق جلسة ٤٣ لسنة ١١٠٥ نقض رقم(
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ال ، وفيمــا عــدا حالــة التلــبس ، الحريــة الشخصــية حــق طبيعــي ، وهــي مصــونة ال تمــس  

بب أو تقيـيــد حريـتــه ـبــأي قـيــد إال ـبــأمر قضـــائي مســـأو حبـســه عـلــي أحـــد أو تفتيشـــه يـجــوز الـقــبض 
 .يستلزمه التحقيق 

ويمكــن مــن ويجــب أن يبـلـغ فــورا كــل مــا تقيــد حريتــه بأســباب ذـلـك ، ويحــظ بحقوقــه كتابــة ،  

وبمحاميه فورا ، وأن يقـدم إلـي سـلطه التحقيـق خـالل أربـع وعشـرين سـاعة مـن وقـت االتصال بذويه 
 .تقييد حريته 

حــام ، ـنـدب ـلـه محــام مــع وال يـبـدأ التحقـيـق معــه إال ـفـي حضــور محامـيـه ، ـفـإن ـلـم يكــن ـلـه م 



 

 

 .توفير المساعدة الالزمة لذي اإلعاقة ، وفقا لإلجراءات المقررة في القانون 
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للطفل الحق فـى المسـاعدة القانونيـة ؛ ويجـب أن يكـون لـه فـى مـواد الجنايـات وفـى مـواد 

 ؛ فـإذا لـم  فى مرحلتى التحقيـق والمحاكمـةدافع عنهالجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا محام ي

فـى   ؛ وذلـك طبقـا للقواعـد المقـررةتولـت النيابـة العامـة أو المحكمـة ندبـهيكـن قـد اختـار محاميـا 

 . قانون اإلجراءات الجنائية
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أن تســتجوب وفــي الجــنح المعاقــب عليهــا بــالحبس وجوبــا ال يجــوز للمحقــق فــي الجنايــات 

عـدا حالـة التلـبس إال بعـد دعـوه محاميـه للحضـور أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشـهود المتهم 
 .وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع األدلة علي النحو الذي يثبته المحقق في المحضر 

م أن يعلـن اسـم محاميـه بتقريـر لـدي قلـم كتـاب المحكمـة إلـي مـأمور السـجن ، أو وعلي المته
 .يخطر به المحقق ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا اإلعالن أو اإلخطار 

ٕواذا ـلـم يـكـن للـمـتهم مـحـام ، أو ـلـم يحضــر محامـيـه بـعـد دعوـتـه وـجـب عـلـي المحـقـق ـمـن 

فـي المحضـر مـا يعـن لـه مـن دفـوع أو طلبـات وللمحـامي أن يثبـت تلقاء نفسه أن يندب له محاميا 
 .أو مالحظات 

الـتـي عـلـي كاـفـة التشــريعات  الالـحـق ٢٠١٤ـعـام وكــان الدســتور الصــادر .. لـمـا ـكـان ذـلـك 

وال يبـدأ وهـو أال يـتم .. حقـا جازمـا لكـل مـتهم دون اسـتثناءات تمامـا قـد وضـع تخص هذا الشأن 

وكاـفـة جـهـات حرفـيـا النياـبـات  تلـتـزم بـه وهــو ـمـا يجـب أن.. التحقيـق مـعـه إال ـفـي حضــور محامـيـه 
  .أخرى دون أي استثناءات أو اعتبارات التحقيق 
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بالدســتور الصــادر عــام إلغاؤهـمـا فـقـد ـتـم .. ـهـو ـحـالتي التـلـبس والـخـوف ـمـن ضــياع األدـلـة 

 المنســوخ بالدســتور ٢٠٠٦ لســنة ١٤٥ئيين مقــررين بالقــانون وأن هــذين االســتثناالســيما  ٢٠١٤

 .بما ال يجوز التعويل علي إال من هذين االستثنائيين العتبارهما قد ألغيا .. األخير 
ـدم   ـم تفطــن وكانــت النياـبـة العامــة .. لمــا كــان مــا تـق عـلـي التحقيــق مــع وأصــرت إـلـي ذـلـك ـل
ود حاـلــة اســـتعجال أو خـــوف ـمــن ضـــياع وـلــم تعـــن حـتــى بإثـبــات وجـــ.. دون حضـــور مـحــام الـمــتهم 



 

 

 إجـراءات ١٢٤وذلك علـي فـرض جـواز إعمـال المـادة (علي توافر هذه الحالة ٕواثبات الدالئل األدلة 
 ) .جناية أصال

والتـذرع بـنص بتعمد النيابة العامة إهـدار حقـوق المـتهم الدسـتورية الذي يقطـع وهو األمر  
وهـو مـا يسـلس إلـي .. واألولـي بـالتطبيق دث  األح٢٠١٤بدستور قد عطلت ومسخت وألغيت مادة 

 .علي ذلك من إجراءاتوبطالن كل ما ترتب النيابة العامة مع المتهم بطالن تحقيقات 
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السـتدالالت ار جمـع ال تتقيد المحكمة بمـا هـو مـدون فـي التحقيـق االبتـدائي ، أو فـي محاضـ -

 .، إال إذا وجد في القانون نص علي خالف ذلك 
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للمحكمــة أن تميــز فــي حكمهــا الوصــف القــانوني للفعــل المســند للمــتهم ، ولهــا تعــديل التهمــه 

كاـنـت ـلـم ـتـذكر إضــافة الظــروف المشــددة الـتـي تثـبـت مــن التحقـيـق أو مــن المرافعــة ـفـي الجلســة وـلـو 
 .أمر اإلحالة أو التكليف بالحضور 

 6
- I� q"$�� ���� 2���- #�3��3 2�"N� �L! r� 
عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة علي الواقعة ، واجبها أن 

 .تصف الواقعة المطروحة أمامها بالوصف الصحيح 
 )١٠/٤/١٩٩٢ ق جلسة ٦١ لسنة ١٤٧١٢الطعن رقم (
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 .إذا رأت النيابة العامة أن ال محل للسير في الدعوى تأمر بحفظ األوراق 
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إذا رأي قاضي التحقيق أن الواقعة ال يعاقب عليها القانون ، أو أن األدلة علي المتهم غير  -
 .ويفرج عن المتهم المحبوس ....... افية يصدر أمر بأال وجه إلقامة الدعوى ك
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وبتطبيــق جملــة المفــاهيم القانونيــة أنفــة الــذكر علــي أوراق االتهــام الماثــل يتضــح أن المشــرع 

فــة أإللمــام بظــروف الواقعــة المعروضــة عليــه وبكا.. أوجــب عـلـي النيابــة العامــة أو قاضــي التحقيــق 
ثم إصدار األمر بشأنها أو بشأن المتهمين فيها ، أما بـالحفظ أو بإصـدار قـرار مسـبب .. عناصرها 

ٕبــأال وجــه إلقاـمــة الــدعوى الجنائيــة واـمــا بإحالتــه إـلــي المحكمــة المختصــة بنظـــر الجنايــة أو الجنحـــة 
 .وهذا ينطبق علي كل متهم علي حدة .. المنسوبة إليه 

 9�: D�B J��� 
 ن النيابة العامة قد أحالت المتهم األول بوصف أنه وكان الثابت أ -

�����8p`��2و�6.��������ن����������������..../�"/���9ض�א���J���¡�����9���9��	'�¬��.�K��8Rوא������
���&	&V/����$Rא���V��789א���"������bB�#��"�-b�CV/Kوא��.-�B���.�9��-<.�

A��T �� @� #�"�"G)�� ��� @� �S��� �� 9�:� 
N� D� ��  �1T @� �.
��3E # �? ��
�o�� ��.) 

 �1��� @� �.
��3E #�u^ @� I�_�� ;4�� ���"3 i� A1 

 ����� U�<��1 �$�"� �)1�o�� d*�?���� w*�"�� sL! v�c� 
يتأكد به عدم توافر ثمة فعل واحد يمكن أن يستنتج منه أن المتهم قام بهتك عرض المتهمة  -

 . حتى من الدليل القولي المستمد من استجوابها ال من الدليل الفني وال... الثانية 

 2�"3 �� D�B J��� 
فقد كان لزاما علي النيابة العامة والحال كذلك استبعاد جريمة هتك عرض المتهمة الثانية  -

ٕمن األوراق واصدار األمر بأال وجه إلقامة الدعوى الجنائية بخصوص هذه الواقعة قبل المتهم 
 .صال أرامي النتفاء الفعل اإلج

 9�: @� ,�$� �� 
فمــا بالنــا وقــد ثبــت .. ليــل علــي اإلدانــة دمــا جــاء بتحريــات المباحــث إذ أنهــا وحــدها لتكــون 

 .عكس ما أسفرت عنه هذه التحريات بالدليل الفني المزعوم بالدليل القولي علي النحو المبين سلفا
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ال يجوز القبض علي أي إنسان أو حبسه إال بأمر من 

السلطات المختصة بذلك قانونا ، كما يجب معاملته بما 

إيذاؤه بدنيا أو يحفظ عليه كرامة اإلنسان ، وال يجوز 

 .معنويا
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لـمـتهم حاضــرا ـفـي األحــوال المبيـنـة ـفـي الـمـادة الســابقة جــاز إذا ـلـم يـكـن ا

ٕلمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمر بضـبطه واحضـاره ويـذكر ذلـك فـي 
 .محضره 
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وتعتبـر الجريمـة سـيره ، ببرهـة يارتكابهـا أو عقـب ارتكابهـا  حـال بهـا تكون الجريمـة متلبسـا 

أو إذا وجـد مـع الصـياح إثـر وقوعهـا ، أو تبعته العامة المجني عليه مرتكبهـا ، إذا اتبع متلبسا بها 

يسـتدل حامال آالت أو أسلحة أو أمتعه أو أوراقا أو أشـياء أخـرى  بوقت قريب بعد وقوعها مرتكبها 

 .أثار أو عالمات تفيد ذلك الوقت أو إذا وجدت به في هذا منها علي أنه فاعل أو شريك فيها 

 D- I� q"$�� 2���- #�3��3 2�"N� �L! r� 
 يـزجال ت من قانون اإلجـراءات الجنائيـة المعـدلتان ٣٥ ، ٣٤، وكانت المادتان لما كان ذلك  
بالجنايـات والجـنح  الضبط القضائي أن يقبض علي المتهم الحاضر إال فـي أحـوال التلـبس لمأمور

وكـان مـن إذا وجدت دالئل كافية علي اتهامـه ، بالحبس مدة تزيد علي ثالثة أشـهر المعاقب عليها 
بمشـاهدتها مـن قيـام الجريمـة تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضـائي المقرر أن حالة التلـبس 

بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ، وال يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عـن طريـق النقـل مـن الغيـر 

تهما يقر علي نفسه مادام هو لم يشـاهدها أو يشـهد أثـرا مـن آثارهـا ينبـئ بذاتـه شاهدا كان أو م

 .عن وقوعها 

 )١١/١٠/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٣٤٥الطعن رقم (
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 )٤/٨/٢٠١٤ ق جلسة ٨٤ لسنة ١٤٧٧٨الطعن رقم (
 )٦/٣/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٣١٦الطعن رقم (

أن الـمــتهم .. وـمــن المســـتقر علـيــه فقـهــا وقضـــاءا .. ـهــذا  

حينما يقرر بتاريخ وساعة ومكـان القـبض عليـه وللوهلـة األولـي 

فإنه يكون األقرب للمصـداقية مـن غيـره ، حيـث أنـه .. وبتلقائية 
ال يعـلـم ـمـدي ـتـأثير ـمـا يـقـرر ـبـه عـلـي صــحة اإلجــراءات المثبـتـة 

 .ع عليه وال يتاح له ذلك باألوراق التي بالطبع ال يطل
 D�1 ���"1 q"$�� ���� 63<�? �� l �L!� 

هذا وقد قرر المتهمان فور استجوابهما بتحقيقات النيابة العامة .. 

وقد أيدهما )  مساءا٩الساعة -/-/-(أنهما تم القبض عليهما بتاريخ 

أي أن القبض تم قبل صدور .... و .... في تلك الرواية شهود نفي و 

ن النيابة العامة ، لما كان ذلك ، وكان إذن النيابة العامة ورقة سرية إذ

ال يعلم مضمونها سوي مصدرها والصادر إليه بمحتواها وكان المتهمان 

منذ اللحظة األولي عند استجوابهما بتحقيقات النيابة العامة قررا بأنهما 

هما تم القبض عليهما بتاريخ سابق علي استصدار اإلذن وجاءت أقوال

وهو ما تطمئن إليه المحكمة ، ..... و ..... مؤيدة بأقوال شهود و 

ومن ثم يكون القبض علي المتهمين وتفتيشهما قد وقعا بغير إذن من 

السلطات المختصة وفي غير حالة من حاالت التلبس مما يهدر الدليل 

المستمد من هذا اإلجراء الباطل وما تاله من إجراءات متعينا لذلك 



 

 

 . ببراءتهما القضاء

 )١٢/٢/٢٠٠٧ ق جلسة ٦٧ لسنة ٨٦٧٦الطعن رقم (

 9�: D�B �N 
يتضـح ..  والثوابـت القانونيـة أنفـة الـذكر علـي أوراق االتهـام الماثـل وبتطبيق جملة المفـاهيم 

التحـري والقـبض علـي بشـأن إجـراءات ضـابط الواقعـة أن جملـة مـا سـطره  مجـاال للشـك بما ال يـدع
وأن وال تتفـق مـع العقـل والمنطـق هي إجـراءات مختلقـة وغيـر حقيقيـة ، .. انيـة المتهمين األول والث

 .ما حدث في الحقيقة له صورة مغايرة تماما لما أورده هذا الضابط باألوراق 

�
�).1 6�H �] �L�� b?��� I�H 
وقدمـه إلـي النيابـة لتـأذن لـه بضـبط  -/-/-وحرر محضر بذلك بتاريخ ه أجري تحريات نأ 

يأتي المـتهم األول ليثبـت عـدم .. لمتهمين الواردة أسمائهم بذلك المحضر المعدوم السـند إواحضار 

أن .. حيث قرر بتلقائية تامـة وبـدون علـم بـأثر ذلـك علـي األوراق .. أو مصداقية ما تقـدم صحة 

 القبض عليه تم 

 -/-/- الموافق واقعةفي يوم ال
  وعقب اكتشافها ببرهة يسيرة
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ـه  ـة قــد ًفضــال عــن اـن ـه إعتــرف بإرتكــاب للمــتهم األولنســب فــي واقعــة القضــية الماثـل  أـن

 ؟؟؟لحال كذلك للكذب حول موعد ضبطه الواقعة فما الذي يدعوه وا

 �.)N� D��� ��3��GZ �B �� %�ء  �!��_�� sL! A'�� 
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  ـمـا ـقـررت ـبـه المتهـمـة الثانـيـة ـمـن أن ضــبطها ـكـان بـتـاريخ 



 

 

 ً الساعة الخامسة صباحا-/-/-
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وقــد تعمــد الضــابط المشــار إليــه مخالفــة الحقيقــة وتغييرهــا  
-/-/-وذلك بـالزعم بـأن المـتهم األول تـم القـبض عليـه بتـاريخ 

 وذلك علـي النحـو -/-/-ريخ في حين أنه مقبوض عليه منذ تا
 .الثابت بأقوال المتهمين 

�B�� �� �!� 
بطالن إجراءات هذا االتهام برمتها مما يقطع بأحقية المتهم األول في طلب البراءة مما  

 .هو مسند إليه 
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 .الكرامة حق لكل إنسان ، وال يجوز المساس بها ، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها 
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 ال تمـس ، وفيمـا عـدا حالـة التلـبس ، ال يجـوز الحرية الشخصية حق طبيعي ، وهـو مصـونة 

 .القبض علي أحد ، أو تفتيشه ، أو تقييد حريته بأي قيد إال بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق 
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عليهـا بـالحبس في أحوال التلبس بالجنايات أو بـالجنح التـي يعاقـب لمأمور الضبط القضائي 

  الذي توجد دالل كافية علي اتهامهبالقبض علي المتهم  أن يأمرلمدة تزيد علي ثالثة أشهر ، 
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إذا لـــم يكـــن المـــتهم حاضـــرا فـــي األحـــوال المبينـــة فـــي المـــادة الســـابقة جـــاز لمـــأمور الضـــبط  

 .ٕالقضائي أن يصدر أمر بضبطه واحضاره 
 اتهـام شـخص إذا وجـدت دالئـل كافيـة) التلـبس(ر األحوال المبينة في المادة السابقة وفي غي 

أن يطـلـب ـفـورا مــن النياـبـة أن تصــدر أمــر ـبـالقبض ..................... بارتكــاب جناـيـة أو جنحــة 
 .عليه 
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علــي ثبــوت اتهــام مــا فــي حــق المتحــري عنــه فإنــه ال ) فيــةالــدالئل الكا(أنــه فــي حالــة غيــاب  
ٕواال كان ذلك افتئات علي حقـوق وحريـات النـاس يخـالف .. يجوز إصدار أمر بالقبض علي المتهم 



 

 

 .القانون والدستور 
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وجب أن  أن حالـــة التلـــبس تســـت– محكمـــة الـــنقض –مـــن المقـــرر فـــي قضـــاء هـــذه المحكمـــة 

يتحقــق مــأمور الضــبط القضــائي مــن قيــام الجريمــة بمشــاهدته بنفســه أو بإدراكهــا بأحــد حواســه ، وال 
يعنيه عن ذلـك  تلقـي نبأهـا عـن طريـق الروايـة أو النقـل مـن الغيـر شـاهدا كـان أو متهمـا يقـرر علـي 

ن المـقـرر أن نســفه ، مــادام هــو ـلـم يشــهدها أو يشــهد أـثـرا مــن أثارهــا ينـبـئ ذاـتـه عــن وقوعهــا ، كمــا أ
مجـرد بـالغ المجـنـي عليـه ال ـيـوفر بذاتـه اـلـدالئل الكافيـة الـتـي تبـيح الـقـبض علـي الـمـتهم وتفتيشـه ـبـل 

عليه البالغ فإذا مـا أسـفرت هـذه التحريـات عـن شتمل أأن يقوم البوليس بعمل تحريات لما يجب 

 .م توافر دالئل قوية علي صحة ما ورد فيه وعندئذ يسوغ األمر بالقبض علي المته

 )٢١/١٠/١٩٩٠ ق جلسة ٥٩ لسنة ٤٦٤٣٨الطعن رقم (
أي اـنـه ـفـي حاـلـة غـيـاب اـلـدالئل القوـيـة عـلـي صــحة نســبة االتـهـام للمتحــري عـنـه ـفـإن ذـلـك ال  

 .يسوغ األمر بالقبض عليه 
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 ومـــا جـــري بشـــأنه مـــن ـقــرارات النياـبــة العامـــة يـبــين.. وبإنزاـلــه عـلــي واقعـــات اـلــدعوى الماثـلــة  
 :اآلتي 
 السـاعة الثامنـة صـباحا بإثبـات انتقـال -/-/-أن النيابة افتتحت التحقيق في الدعوى بتـاريخ  −

 .لمعاينة جثة المتوفى إلي رحمة اهللا....... وكيل النائب العام إلي مشرحة مستشفي 
ثم عقب ذلك عاد السيد المحقق من المستشفي في الساعة العاشـرة والنصـف صـباحا ليحـرر  −

 .ب في ختامه تحريات المباحث محضرا طل
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ــة العأورد مـــن خحـــرر النقيـــب محضـــرا بتحرياتـــه  − ــه نفـــاذا لقـــرار النياـب ــه أـن ــب الـل امـــة بطـل

 وبتوجيهـات قيادتـه ووضـع خطـة للبحـث تتضـمن سـتة بنـود منهـا اسـتخدام التقنيـات التحريات
ٕـنــي عليـــه وحصـــر المســـجلين جنائـيــا واعـــادة معاينـــة الحديـثــة لفحـــص الهـــاتف المحمـــول للمج

مســـرح الواقـــع وحصـــر وفحـــص أهليـــة المجنـــي عليـــه وعالقاتـــه وصـــداقاته وتجنيـــد المصـــادر 
توصــــل إـلـــي أن المتهمــــين همــــا مــــن ارتكـبـــا .. الســــرية وكــــل ذـلـــك ـفـــي خــــالل ســــاعة واحــــدة 

 !.الواقعة؟
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 يعد من الدالئل القويـة التـي أسـتلزمها القـانون التخـاذ هل ما أورده مجري التحريات بمحضره −
 .مثل اإلجراء الخطير الذي اتخذته النيابة بالقبض علي المتهمين 
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 ألسماء المتهمين وقوله أنهما ارتكبا الواقعة كافيا ليكون دليال علي ارتكاب المتهمين للواقعة  −
الواقعـة عقـب ذلـك حـال سـؤاله أمـام النيابـة قـرر أن تحرياتـه جـاءت خصوصا وأن ضـابط .. 

 !!.من مصادر سرية لم يفصح عنها ؟
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واإلجابــــة أنــــه تحريــــات ضــــابط الواقعــــة لــــم يــــرد بهــــا أيــــة دالئــــل وال حتــــى معلومــــات يمكــــن  −
 –بحـيـــث يمـكـــن الـقـــول .. االطمئـنـــان لـهـــا ـفـــي إصــــدار أـمـــر الـقـــبض اـلـــذي أصــــدرته النياـبـــة 

 أن مــا جــاء بمحضــر التحريــات لــيس إال محــض تخمــين مــن ضــابط الواقعــة ال –باطمئنــان 
 .التعامل عليه في إصدار أمر القبض يصح أو يجوز 
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لمـا ـكـان الثاـبـت أن محــرر التحرـيـات ـلـم يـبـين مصـدر تحرياـتـه لمعرـفـة إذا ـمـا ـكـان ـمـن شــأنها  

أن تــؤدي إلــي صــحة مــا انتهــي إليــه مــن أن الطــاعن ارتكــب الواقعــة محــل االتهــام ، فــإن التحريــات 
 الصــحة واـلـبطالن والصــدق تبهـذه المثاـبـة ال تـعـدو أن تـكـون مجــرد رأي لصــاحبها يخضــع الحتـمـاال

 .والكذب إلي أن يعرف مصدره ويتحدد كنهه 
 )٢٢/٣/٢٠٠٩ ق جلسة ٧٧ لسنة ١٨٧١١طعن رقم (
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أن التحرـيــات الـتــي ال يعـــرف مصـــدرها والـتــي ال يمكـــن التأكـــد مـــن صـــحة مـــا انتهـــت إلـيــه ال  
 أن تكـون دلـيال علـي نسـبة االتهـام للمـتهم أو حتـى أن تحمـل معنـي الـدالئل الكافيـة التـي تـبـيح تصـح

 .إلقاء القبض عليه 
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ـــدالئل الكافيــــة   ـــذي يصــــدر اســــتنادا لتحريــــات ال تحمــــل اـل  كحــــال إذن –فــــإن إذن الضــــبط اـل

ة اإلجـراءات التـي  يكـون قـد صـدر غيـر صـحيحا وبـاطال بمـا يبطـل كافـ–الضبط في دعوانا الماثلـة 
األمـــر الـــذي يتأكـــد بـــه كافـــة اإلجـــراءات التـــي تـــم اتخاذهـــا فـــي الـــدعوى فـــي .. تلتـــه وترتبـــت عليـــه 

خصــوص المــتهم الماثــل لــبطالن إذن الضــبط الصــادر فــي حقــه لمخالفــة مصــدره للدســتور والقــانون 
 .وصدوره في غير الحاالت التي وردت في التشريع 
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 أن هنــاك متهمــين غيــر مــن أقيمــت فــي دعــوى مرفوعــة أمامهــاإذا رأت محكمــة الجنايــات 

ايـة أو جنحـة مرتبطـة جنأو أن هنـاك أو وقـائع أخـرى  غيـر المسـندة فيهـا إلـيهم ، الدعوى علـيهم ، 
أو بالنسـبة لهـذه الوقـائع  ، فلها أن تقيم الدعوى علي هؤالء األشـخاص ، بالتهمة المعروضة عليها

وتحيلها إلـي النيابـة العامـة لتحقيقهـا والتصـرف فيهـا طبقـا للبـاب الرابـع مـن الكتـاب األول مـن ، 

 .هذا القانون 

علـي وفـي هـذه الحالـة تسـري لتحقيـق للقيـام بـإجراءات اوللمحكمة أن تنـدب أحـد أعضـائها 



 

 

 .العضو المنتدب جميع األحكام الخاصة بقاضي التحقيق 
وجـب إحالتهـا إلـي محكمـة فـي نهايـة التحقيـق بإحالـة الـدعوى إلـي المحكمـة ٕواذا صدر قـرار 

ٕواذا وال يجــوز أن يشــترك فــي الحكــم فيهــا أحــد المستشــارين الــذين قــرروا إقامــة الــدعوى ، أخــرى  ، 

ارتباطـا ال يقبـل وكانت مرتبطة مع الـدعوى الجديـدة في الدعوى األصلية كمة لم تفصل كانت المح
 .وجب إحالة القضية كلها إلي محكمة أخرى  التجزئة ، 
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األصل هو الفصل بين سلطتي االتهـام والمحاكمـة حرصـا علـي الضـمانات الواجـب 

 مـن قـانون ١١ت الجنائيـة ، إال أنـه أجيـز بمقتضـي المـادة أن تحاط بها المحاكما

 لـدواع مـن –اإلجراءات الجنائية من باب االستثناء فيما أجازته لمحكمـة الجنايـات 

وهي بصدد الـدعوى المعروضـة .. المصلحة العليا والعتبارات قدرها المشرع نفسه 

بالتهـمـــة أن تـقـــيم اـلـــدعوى الجنائـيـــة عــــن جناـيـــة أو جنحــــة مرتبطــــة .. عليـهـــا 

المعروضـــة عليـهــا ، وال يترـتــب عـلــي اـســتعمال ـهــذا الـحــق غـيــر تحرـيــك اـلــدعوى 

الجنائية أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المنوب لتحقيقها من بـين أعضـاء 

الدائرة التي تصدت لها ، ويكون بعدئذ للجهة التي تجري التحقيـق حريـة التصـرف 

ت المحكـمــة ـلــم تفصـــل ـفــي اـلــدعوى ٕـفــي األوراق حســـبما يـتــراءى لـهــا ، واذا كاـنــ

 وكاـنـت مرتبـطـة ـمـع اـلـدعوى الجدـيـدة ارتباـطـا ال يقـبـل – ـحـين التصــدي –األصــلية 

 ، بمعنـي أنـه يجـب علـي أخـرى وجب إحالة القضية كلهـا إلـي محكمـة .. التجزئة 

ـدة الـتـي  ـتم التصــرف ـفـي اـلـدعوى الجدـي ـى ـي ـل اـلـدعوى األصــلية حـت المحكمــة تأجـي

 .تصدت لها

 ) ٨/١١/٢٠١٥ ق جلسة ٨٤ لسنة ٣٤١١١الطعن رقم (
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 ) ٢٠/١٢/٢٠١٢ ق جلسة ٨٢ لسنة ٥٥الطعن رقم (

 9�: D�B �N 
/.....) المرحوم( التي آلت إليها حالة المجني عليه األول للنتيجةوراق أن  باألوكان الثابت 

.. أسباب ومقدمات تختلف تماما عن واقعة إحداث إصابته .. من حدوث الوفاة إلي رحمة اهللا 
وبإحداث انتفاء صلة المتهم األول بالواقعة قبل التحدث في إثبات وهو األمر الذي يستوجب علينا 

إثبات انقطاع عالقة السببية فيما بين حدوث اإلصابة .. نجد لزاما علينا  ..عليهالمجني إصابة 

 .وما آلت إليه حالته من حدوث الوفاة .. بالمجني عليه 
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 )٢/٤/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٢٧٥٤الطعن رقم (
 )١٢/١/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٠٠٥٥الطعن رقم (

 D�1 IK? ��B 
من المقرر أن تقدير توافر رابطه السببية بين الخطأ والضرر أو عدم 

توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيه محكمة الموضوع 

 .ستندا إلي أدلة مقبولة ولها أصل ثابت باألوراق مادام تقديرها سائغا م

 )٢١/٢/٢٠٠٥ ق جلسة ٦٧ لسنة ٢٢٣٤رقم الطعن (

 9�: D�B �N 
انقـطـاع عـلـي العدـيـد ـمـن األدـلـة أنـهـا تضــمنت ـمـن خــالل أوراق االتـهـام الماـثـل وـكـان الثاـبـت  

يـه بطعنـة احـدة التعدي المنسوب للمتهم األول من طعنه للمجنـي علواقعة ما بين عالقة السببية 

تـدخل آخـرين إذ تخللـت هـاتين الـواقعتين ..  ، وبين واقعـة حـدوث الوفـاة  علي فرض صحة ذلك–

 أدت فـي مجموعهـا كمـا جـاء بتقريـر الطـب الشـرعي لحـدوث تعدوا علي المجني عليه بعـدة طعنـات



 

 

ألول وهو ما يؤكـد أن حـدوث الوفـاة كانـت ألسـباب أخـرى خـالف إصـابته بطعنـة المـتهم االوفاة ، 

 :وهو ما يتضح من خالل الحقائق اآلتية .. ) أيا كان محدثها(
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صــابات الموصــوفة ـبـالمجني علـيـه صــفة التـشـريحية وـفـي مـعـرض بياـنـه لإلقرـيـر التة فبمطالـعـ

 :حمه اهللا قرر أنها كالتالي ر
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وال يتصور أن يقوم المتهم األول بالدوران حول المجني عليه لطعنه من األمام ومن  

ه الخلف ومن الجنب في وقت واحد ليحدث هذه األصابات العديدة والمتفرقة بجسد المجني علي

  !ًدون ان يكون هناك من تدخل وقام بطعن المجني عليه في ذات التوقيت محدثا هذه اإلصابات 
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حال سؤاله أمام النيابة العامة قرر أنه سمع أصـوات صـراخ 

يطارد أربع أشخاص علـى / ... فخرج لتبين األمر فوجد المدعو 

دراجـتـين ـنـاريتين وثالـثـة أشــخاص يـعـدون عـلـى أـقـدامهم وأخـبـره 
... المجنـي عليـه وانـه يحتضــر " ـخـبط"ذكور أن هـؤالء قـام بالمـ

وعاد المذكور بعد ذلك ليقرر للشاهد أنه لم يستطع اللحـاق بمـن 
 .كان يطاردهم

 9_�� ��8 v�� � �X �B�� �L!� 
تهم حبأن المعتدين على المجني عليه أكثر من شخص وانه كان بص

على خالف المتهم ... عة دراجات نارية فروا بواسطتها بعد إرتكاب الواق

أنه أبصره في ) شاهد اإلثبات االول(.... /  االول الذي شهد المدعو

 .مكان الواقعة عقب وفاة المجني عليه 
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ويوم الواقعـة .. يبين أنها قررت أنها قريبة المجني عليه .. فباستقراء أقوال الشاهدة المذكورة 
بـعــــــدما ســـــــمعت خـبــــــر وـفــــــاة المجـنــــــي علـيــــــه توجهـــــــت إـلــــــي منزـلــــــه وجلســـــــت أـمــــــام اـلــــــدار ومعهـــــــا 



 

 

 قــادمين علــي دراجــة ... ./والمــدعو.... / وحينهــا وجــدت المــدعو/....المــدعوة

 بالعبـث فـي التليفـون ثـم ../ وقـام المـدعو..../ نارية وطلبوا هاتف المتهمـة 
 . الذي عبث فيه بدوره ثم ناولوا الهاتف للشاهدة .../ ناوله إلي المدعو

  �!�_�� bH�R-� 
 .أن المذكورين كانوا يعلوا مالبسهم التراب ويبدوا عليهم االرتباك والعصبية  
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 بفـرض صـحة ذلـك –عليه وبحق إنقطاع عالقة السببية بين إعتداء المتهم على المجني  

 : وبين وفاة األخير إلي رحمة اهللا تعالي وهو ما يترتب عليه أمرين -
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ـدفع األول للمــتهم   بمــا .. د صــحيح مــن الواـقـع واألوراق والـقـانون جــاء عـلـي ســن.. أن اـل

 .يجعل هذا الدفع جديرا بالقبول واالستجابة 



 

 

d1���� A�����  
                 �
�)g�N� �.)g��� 2�g.3�� �Lg! �ug�
 �Gg&1 I��gM� ¢�g��� I� 6
tH ..   DtgH

          6��
 ���?�  <��R D- @ #��(- U�<�V� ..      ,��� �'?���� sL! h��3<� I�E 63�M-
   6�� 7C�)  ��$u��� ,�4�� v<���� .. (             �g��� r �g$�"� ,�V� �.)gN� Ag'[ �g� �!�

 6�� h�" iH �^ @�� 6��
 @ I�� v�HT. 
 ����1 ..  T�N� b&
 �"H61 D- I� #�1�"'�� D�
�? @�  

ال عـقـاب عـلـي ـمـن ارتـكـب جريـمـة ألجأـتـه إـلـي ارتكابـهـا ضــرورة وقاـيـة نفســه أو 

ـم يـكـن غـيـره مــن خطــر جســيم عـلـي اـلـنفس عـلـي  وشــك الوـقـوع ـبـه أو بغـيـره وـل

  .أخرى إلرادته دخل في حلوله وال في قدرته منعه بطريقة 

  T�N� b&
 ��B245 D- I� D�
�"�� #�: @�  
أثناء اسـتعماله حـق الـدفاع  أو ضربه من قتل غيره أو أصابه بجراح مطلقا علي ال عقوبة

د بينـت فـي المـواد اآلتيـة الظـروف التـي  وقـالشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفـس غيـره أو مالـه
 .ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها 

  T�N�1 T<� J��246 D-  
  – إال في األحوال االستثنائية المبينة بعد - حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص

 . هذا القانوناستعمال القوة الالزمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة علي النفس منصوصا عليها في

 لـرد أي فعـل يعتبـر جريمـة مـن الجـرائم وحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال القـوة
 وـفـي األـبـواب الـثـاني والـثـامن والثاـلـث عشــر والراـبـع عشــر ـمـن ـهـذا الكـتـابالمنصــوص عليهــا ـفـي 

  .٢٧٩ من المادة ٤الفقرة 

 D�1 q"$�� ���� bK? J��� 
 الــدفاع الشــرعي أن يكــون قــد حصــل بالفعــل اعتــداء علــي  لقيــام حالــةال يشــترطاألصــل أنــه 
بل يكفـي أن يكـون قـد صـدر مـن المجنـي عليـه فعـل يخشـي منـه المـتهم وقـوع النفس أو المـال ، 

وال يلزم فـي الفعـل المتخـوف منـه أن يكـون  ، جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي

 في اعتقاد المـتهم وتصـوره بشـرط أن يكـون لهـذا خطرا حقيقيا في ذاته ، بل يكفي أن يبدو كذلك

 .التخوف أسباب معقولة 
 )٣١/٣/١٩٦٩ بتاريخ ٤٢٠ ص ٢٠ ق مكتب فني ٣٨ لسنة ٢٢٥٣الطعن رقم (
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 )٢/٤/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٢٧٥٤الطعن رقم (

 9�: D�B �N 
ق االتهام أورا والمفاهيم القانونية الثابتة علي واقعات ومدونات وبتطبيق جملة األصول 

 كان في حالة ألولتوافر العديد من الحقائق القاطعة علي أن المتهم ايتضح وبجالء .. الماثل 
رحمه اهللا على تمثل في هجوم المجني عليه .. من خطر داهم علي حياتهوقاية نفسه ضرورة 

 .المتهم بغية الفتك به 
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/ / يبين أنه قرر بتحقيق النيابة بتاريخ ... ضمنتها النيابة في قائمة أدلة الثبوت والتي 

ًأنه أثناء سيره مع المجني عليه وصل األخير إتصاال هاتفيا فرغب في اإلنصراف وترك المتهم  ً
فقام المجني عليه ) تمشي إزاي هو انت مش جاي مع راجل(فعاتبه المتهم على ذلك بقوله ... 

 "هم والصراخ في وجهه وشرع في اإلعتداء عليه ولكمه في وجهه والتشاجر معه بسب المت
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 ال يجوز أن يبيح القتل العمد إال إذا كان مقصودا به دفـع حق الدفاع الشرعي عن النفس�

 :أحد األمور اآلتية 
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  T�N� #<�? ��B250 D�1  
 أن يبيح القتل العمـد إال إذا كـان مقصـودا بـه دفـع حق الدفاع الشرعي عن المال ال يجوز 

 :أحد األمور اآلتية 
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ـــق االبتــــدائي   ـــد المحكمــــة بمــــا هــــو مــــدون فــــي التحقـي ، أو فــــي محاضــــر جمــــع ال تتقـي

 .االستدالالت ، إال إذا وجد في القانون نص علي خالف ذلك 

  T�N� b&
 ��B308 D- I� D�
�"�� #�: @�  
 ديل التهمة للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم ، ولها تع 

وـلـو كاـنـت ـلـم ـتـذكر بإضــافة الظــروف المشــددة الـتـي ثـبـت ـمـن التحقـيـق أو ـمـن المرافعــة ـفـي الجلســة 

 ..........بأمر اإلحالة أو التكليف بالحضور 

 D- I� q"$�� 2���- #�3��3 2�"N� �L! r� 
ها في واجبالعامة علي الواقعة ، عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف الذي تسبغه النيابة  

 ما عساه أن ، قعود المحكمة عن بحث بالوصف الصحيح الواقعة المطروحة أمامها أن تصف 

 وجوب أن – أثره –خطأ غير التي دانته بها يكون الفعل المسند إلي الطاعن من جريمة أخرى  

 .يكون نقض الحكم مقرونا باإلحالة 

 )١٠/٤/١٩٩٢ ق جلسة ٦١ لسنة ١٤٧١٢الطعن رقم (

D�1 IK? ��B  
غير مقيدة بأن تنزل الحكم الصحيح علي الواقعة التي رفعت بها الدعوى ، المحكمة ملزمة 

 .الذي طلب عقاب المتهم طبقا ألحكامهوال بالقانون بذلك الوصف الذي أسبغ علي هذه الواقعة 
 )١٠/٤/١٩٩٤ ق جلسة ٦١ لسنة ١٤٧١٢الطعن رقم (

 D�1 9�LB IK?� 
للواقعة كما وردت لوصف الذي تعطيه النيابة العامة األصل أن المحكمة غير مقيدة با 

أن تطبق علي الواقعة المطروحة عليها بل أن واجبها بأمر اإلحالة أو بورقة التكليف بالحضور ، 



 

 

أن يمنع وليس من شأنه بطبيعته الن وصف النيابة ليس نهائيا وصفها الصحيح طبقا للقانون ، 
اقعة بعد تمحيصها إلي الوصف الذي تري هي أنه متي رأت أن ترد الوالمحكمة من تعديله 

 .الوصف القانوني السليم 

 )١٦/٣/١٩٩٣ ق جلسة ٦١ لسنة ١١٥٧٤الطعن رقم (
 )٥٩٥ ص ١٣٣ ق ٣٥ أحكام النقض س ١٤/٦/١٩٨٤(

 )٣٣٥ ص ٦٧ ق ٣٤ أحكام النقض س ٩/٣/١٩٨٣(

9�: D�B �N 
ت تماما من ثمة دليل علي توافر أنها قد خل. أوراق االتهام الماثل وكان الثابت من خالل  

وحيث أنه ال ) .. علي فرض صحة أنه اعتدى على المجني عليه(نية القتل لدي المتهم األول 

يجوز للنيابة العامة وصف الواقعة إال من خالل ماله صدي ثابت وواضح باألوراق ، وبما 

 .وتحديدا في جرائم القتل .. يتوافق مع القانون 
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لدي الطاعن من حضوره به الحكم المطعون فيه علي توافر نية القتل لما كان ما استدل 

ٕمن شأنه إحداث القتل واطالقه علي المجني عليه في  سالحا إلي مكان الحادث حامال
من استعمال سالح قاتل يد سوي مجرد تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادي ال يف –مقتل 

 .وهو ما ال يكفي بذاته لثبوت نية القتل ٕبطبيعته واصابة المجني عليه في مقتل 

 )٢٠٦ ص ٤٠٤ ق ١٦ س ٢/٣/١٩٦٥نقض (

 2�"3 �� D�B J��� 
ووجوب استظهار نية  محكمة النقض الموقرة بشأن جريمة القتل بتطبيق جملة ما أوردتهو

ال يفيد وال يكفي لثبوت  وطعنه للمجني عليه لسالح قاتل بطبيعتهالمتهم وأن حمل  الروح إزهاق

 من ول هوفعلي الفرض الجدلي بأن المتهم األ.. وهو ما قد كان في االتهام الماثل  .. نية القتل

 : فإنه قد ثبت أيضا باألوراق ما يلي إصابة المجني عليهث أحد
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فكانت .. بل هرب من المكان .. لم يوالي االعتداء عليه  
تدخل جناة آخرين الواقعة ستقف عند هذا الحد يقينا لوال 

عليه وأصابوه قاموا بمواالة االعتداء على المجني 

  .باإلصابات التي أودت بحياته 
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 9�: D�B �N 
يضحي ظاهرا وبجالء تام عدم انعقاد ثمة دليل أو حتى قرينة علي .. ومن جملة ما تقدم 

وهو ما يقطع يقينا بخطأ النيابة العامة في .. انتواء المتهم القتل أو إزهاق روح المجني عليه 

 .هو مسند إليه وصف التهمة المسندة للمتهم األول بما يستوجب القضاء ببراءة المتهم مما 
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واجبهــا فــي أن علــي الواقعــة ،  بالوصــف الــذي تســبغه النيابــة العامــة عــدم تقيــد المحكمــة

مـا عسـاه أن يكـون عود المحكمة عن بحـث  قبالوصف الصحيح ،لمطروحة أمامها الواقعة اتصف 

وجـوب أن يكـون  – أثـره –غير التـي دانتـه بهـا خطـأ الفعل المسند إلي الطاعن من جريمة أخرى  

 .نقض الحكم مقرونا باإلحالة 

 )١٠/٤/١٩٩٢ ق جلسة ٦١ لسنة ١٤٧١٢الطعن رقم (
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 واقعة دعوانا الماثلة باألوراق قد أسند إلي المتهم جريمـة وتهمـة القتـل  وكان أمر اإلحالة  في

 .. وقــد اســتندت النيابــة علــي دالئــل واهيــة ال ترقــي لمرتبــة الــدليل.. العمــد مــع ســبق اإلصــرار 
 . إلثبات توافر نية إزهاق الروح لدى المتهم االول 

A1D-  
شــكل جريمــة الضــرب المفضــي إلــي ً طبقــا لمــا جــاء  بــاألوراق ت- بفــرض صــحتها –الواقعــة 

 . عقوبات ٢٣٦ًالموت طبقا لنص المادة 
 b&
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ًكــل مــن جــرح أ و ضــرب أحــدا عمــدا أو أعطــاه مــواد ضــاره وـلـم يقصــد مــن ذـلـك ـقـتال ولكنــه  ً
ق أفضــي إـلـي الـمـوت يعاـقـب باإلشــغال الشــاقة أو الســجن ـمـن ـثـالث ســنوات  إـلـي ســبع وأـمـا إذا  ســب

 .ًذلك إصرارا أو ترصد فتكون  العقوبة األشغال الشاقة المؤقتة أو السجن 
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 يتضح ويتبين أن أركان جريمة الضرب المفضي إلي الموت هي 
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 .فعل االعتداء بالجرح أو الضرب أو إعطاء مواد ضارة  -١
 .أن يكون هذا الفعل واالعتداء علي جسم إنسان حي  -٢

 .ة وهي وفاة  المجني عليه ...........أن تتحقق النتيجة اإلج -٣

 .ة ...........رابطة السببية بين فعل االعتداء وبين هذه النتيجة اإلج -٤

 ��
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ًيجب أن يكون الجاني عالما بأن  من شأن فعله المساس بسـالمة جسـم إنسـان حـي :  العلم  -١

 .توقع هذا المساس وأن يكون م

اتجاه إرادة الجاني إلـي مجـرد المسـاس بسـالمة جسـم المجنـي عليـه  دون وفاتـه أو  :  اإلرادة  -٢
ًأن تتضمن عنصرا سلبيا مقتضاه عدم اتجاه إرادة الجاني إلي إحداث الموت  ً. 
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 عــن كــل ـمـا ـكـان ـفـي مـقـدوره أو مــا أن يحـمـل المــتهم المســئولية.. يجــب ـفـي جريمــة الضــرب  
أن يتوقـع حصـوله مـن  النتـائج فـإذا كانـت  فعلـه  المـتهم هـي العامـل األول فـي .. يكون مـن واجبـه 

إحداث النتيجة التي وقعت  ولم تكـن لتقـع لـوال تلـك الفعلـة فإنـه يسـأل عنهـا ولـو كانـت هنـاك عوامـل 
 . أخرى  ساعدت عليها 

  )٨١٨عم ص٢٥في ٢/٣/١٩٤٢ جلسة –ق ١٢ لسنة١٣٦الطعن ( 
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إذا كانــت الواقعــة التــي أثبتهــا الحكــم هــي أن المــتهم ضــرب المجنــي عليــه بمنقــرة ضــربة فــي  

وأنه تبين مـن الـدليل الفنـي أنـه وجـد بـالرأس . ًرأسه وأن أخرين قد يكونون قد ضربوه في رأسه أيضا 
يكون قـد ارتكـب جنايـة الضـرب المفضـي ثالثة إصابات وأن الوفاة نشأت عنها مجتمعه فهذا المتهم 

 .إلي الموت إذ قد وقع منه فعل الضرب والضربة التي أوقعها ساهمت  في وفاة المضروب 
  )٨١٩عام ص٢٥في ٢٤/٣/١٩٤٧ جلسة –ق ١٧ لسنة ٩٢٠الطعن ( 
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من جريمة الضرب المفضي إلي الموت  يكون المتهم مسئوال  مادامت الوفـاة قـد نشـأت عـن 

صابة التي أحدثها ولو عـن طريـق غيـر مباشـر ، كـالتراخي فـي العـالج أو  اإلهمـال فيـه ، مـا لـم اإل



 

 

 . ًيثبت أن ذلك كان متعمدا لتجسيم المسئولية 
  )٨١٩عام ص٢٥ في ٨/١١/١٩٤٩ جلسة –ق ١٩ لسنة ٩٠٨الطعن ( 
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 مـن انـه طعـن المجنـي عليـه ٦/٤/٢٠١٦ل المتهم أمام النيابـة العامـة وباستقراء ما جاء بأقوا

 ليمنع األخير من مواالة اإلعتداء عليه وخشية أن يتسبب هذا اإلعتداء إلى قتل المتهم األول 

wu( �e�fK)�  
أن المــتهم ـلـم يـبـادر باإلعـتـداء عـلـي المجـنـي علـيـه إال بعــد قـيـام األخـيـر بالتعــدي عـلـي المــتهم  

ًفضــال  عــن كــون االعـتـداء كــان بطعـنـه واحــدة ـفـي اـلـبطن ـثـم فــر المــتهم هربــا ... ضــرب بالســب وال
 .وطارده المجني عليه 
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فإن الواقعة تمثل جريمـة الضـرب المفضـي  – زعم الوضع اإلعتبار الفرض السابق –وبذلك  

 .إلي موت قد تحققت بقيام فعل االعتداء علي جسم المجني عليه دون قصد إزهاق روحه 
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أن المتهم قد قام بطعن المجني عليه طعنـة واحـدة فقـط كانـت مـن أحـد الطعنـات التـي أودت  

لمجنـي عليـه بـدليل تـرك ا.. بمـا مـؤداه عـدم اتجـاه إرادتـه إلـي إحـداث المـوت .. بحياة المجني عليـه 
..  ـبـه قفضــال عــن رؤيـتـه وهــو يجــري خلـفـه للحــا.. بـعـد الطعــن طعـنـة واحــدة دون التأكــد ـمـن وفاـتـه 

 وهو األمر الذي يؤكد انقطاع رابطة السببية بين فعل االعتداء وتحقق النتيجة 
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وذلـك ألن .. رار الواقعة تمثل الضرب المفضي إلي موت وليس القتل العمد مـع سـبق اإلصـ 

القتل العمد ال بد له من تحقق القصد الخاص وهو اتجاه إرادة الجاني إلي إزهاق روح المجني عليـه 
ًوهــو مــا لــم يكــن متــوافرا ومحققــا فــي تلــك الواقعــة  لعــدم اتجــاه إرادة المــتهم إلــي إحــداث الوفــاة أو .. ً

وهـــو الـفــرق ـبــين .. ن وفاـتــه المـــوت للمجـنــي علـيــه واتجاههـــا فـقــط للمســـاس بجســـم المجـنــي علـيــه دو
 .الجريمتين والفيصل  بينهم  في تحديد نوع الجريمة الناتجة عن فعل االعتداء علي المجني عليه 

6��� 
يتأـكـد بطــالن أـمـر اإلحاـلـة الصــادر مــن النياـبـة العاـمـة ـفـي القضــية الماثـلـة لمخالفـتـه لـمـا جــاء 

 –فـي حـين أن الواقعـة .. ر ضـد المـتهم باألوراق من حيث إسناد تهمة القتل العمد مع سبق اإلصـرا
 . تمثل تهمة الضرب المفضي إلي موت كما سبق إيضاحه –علي فرض صحتها 
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عنـدما أنكـرت مـا جـاء بأقوالهـا السـابقة ) ٣٧ حتـى ٣٤مـن (  وفـي الصـفحات -/-/- بتاريخ 
علشــان همــا عــذبوني ـفـي المباحــث (ـفـي االعتــراف األول وردهــا عـلـي أســباب عــدولها قاـلـت نصــا 

 ) . هو اللي يتحبس....وضربوني وقالو لي قولي كده علشان تطلعي بره و

 9�: D�B J��� 
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اـلـدفع ـبـبطالن االعـتـراف هــو جــوهري يجــب عـلـي محكمــة الموضــوع مناقشــته واـلـرد علـيـه ردا  
سائغا يستوي في ذلك أن يكـون المـتهم المقـر هـو الـذي وقـع عليـه اإلكـراه أو أن يكـون قـد وقـع علـي 

 .غيره من المتهمين مادام الحكم قد عول في قضائه باإلدانة علي هذا االعتراف 
 )٥/١/١٩٩٥ ق جلسة ٦٤ لسنة ٧٦٧٩الطعن رقم (

 2�"3 �� D�B J��� 
وكان االعتراف المعزو للمتهم بتحقيقات النيابة كان وليد إكراه مادي ومعنوي مما يبطل هذا 

 االعتراف ويوجب طرحه من أدلة الدعوى
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 :منها  تنفي صحة هذا اإلعتراف المزعوم أدلةفقد تأكد ثبوت عدة 
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9�: D�B �N 
في الدعوي الماثلة أن أقوال الشهود الذين أوردتهم وحيث أن الثابت من مطالعة التحقيقات 



 

 

وال ... بدليل واحد يقطع بإرتكاب المتهم للواقعة  لم ترد جماعها  الثبوتدلةالنيابة في قائمة أ

نفيهم وجود ثمة  فضال عن - كما قررت النيابة العامة–إتجاه نيته إلزهاق روح المجني عليه 

خالفات سابقة بين المجني عليه والمتهم أو بين المجني عليه وزوجته وكذلك نفيهم لوجود 

عالقة عاطفة بين المتهم االول والمتهمة الثانية بما ينسف بالكلية قيد ووصف النيابة للواقعة 

 .كما وردت بأمر اإلحالة 
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 I��V� �"�"�� 
نت أنه في يوم الواقعة توجه تضم) ... شاهد اإلثبات االول / ......... (أن أقوال الشاهد 

والتي انصرفت فور وصول / .... عنده وكذلك المتهمة / .... لزيارة المجني عليه فوجد المتهم 
وحال انصراف .. قليال ثم عاد مرة أخرى  وجلس معهم .... وكذا انصرف المتهم ... الشاهد 

المغادرة وتركه .... فطلب منه  ) والدة الشاهد( الشاهد طلب من المجني عليه مرافقته لزيارة خالته 
اصطحابه .... فطلب منه ... بالمنزل فرفض المجني عليه تركه وحده مع المتهمة الثانية 

 .فرافقه المجني عليه وانصرف الجميع) مصلحة(لتخليص 

 �!�_�� j�R- �^ 
أـنـه عـقـب وصــوله إـلـي منزـلـة بحــوالي عشــرين دقيـقـة وصــله خـبـر أن المجـنـي علـيـه رحمــة اهللا  

فــي منطقــة الجبــل فقــام الشــاهد باســتقالل دراجتــه الناريــة إلــي مكــان الواقعــة فوجــد المجنــي ) مــذبوح(
مرتــديا مالبــس غيــر التــي كــان عنــد الجثــة .... ووجــد المــتهم ) ومــذبوح(عليــه مســجي علــي األرض 

  .يرتديها وقت تواجده في منزل المجني عليه

 �!�_�� jT<-� 
فأجــابهم الشــاهد أنــه كــان متواجــدا مــع / .... .. يــدعي أن المتواجــدين بالمكــان ســألوه عمــن 

 .أثناء احتضاره / .... فأخبروه أن المجني عليه كان يردد اسم المدعو.. المجني عليه قبل وفاته 
! كــان موجــودا عـلـي صــدر المجـنـي علـيـه ؟.... وأضــاف الشــاهد أن الشــال الخــاص ـبـالمتهم 

 .عتداء علي المجني عليه كان يتساءل من الذي قام باال.... وأن المتهم 
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 ن شهادتهأكما 

ًبان المتهم كان متواجدا عقب إرتكاب الواقعة تؤكد أن  
ٕالمتهم ال يد له في الجريمة واال لترك مكان الواقعة وانصرف 

وكذلك يؤكد ما قال به المتهم من أن ... حت ال يتم ضبطه 

ضبطه تم في مكان الواقعة وعقب حدوثها ببرهة يسيرة خالف 
 ا قرر ضابط الواقعة م
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جالســا مــع شــقيقه ومعهــم / .... ـقـرر أـنـه ـيـوم الواقعــة كــان متواجــدا عـنـد شــقيقة وكــان المــتهم  

.. وعقـب ذلـك جلـس الشـاهد أمـام التلفـاز .. ورفضوا دخول الشاهد للجلوس معهم / ...... لمتهمة ا
معا وبعد نصـف سـاعة سـمع الشـاهد طـرق علـي البـاب / .... وبعد ذلك خرج المجني عليه والمتهم 

 .وصوت يخبره بأن مختار مات فتوجه لمكان الواقعة حيث وجد المجني عليه 

 ��.)N� D- j�R-� /.... 
وال يعـــرف الشـــاهد كيفيـــة إطـــالع ) أن مختـــار مـــات(لمـــا ســـمعت الطـــرق علـــي البـــاب قالـــت 

 .المتهمة علي هذا الخبر 
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ـقـرر أـنـه ســبق وأن حــدثت مشــاكل بينهمــا وأنهــا ترـكـت المـنـزل ـثـالث مــرات لكنهــا كاـنـت تعــود  
 / .... .وأن المجني عليه كانت عالقته طبيعية بالمدعو.. في نفس اليوم 
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ـقـررت النيابـة أنـه ســمع المجنـي عليـه يتـمـتم بإسـم المـتهم األول قـبـل  أن الشـاهد الثالـث والـذي

 .وفاته 
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بنـي علـي أدلـة تسـوقها وتسـتند التـي ت هـي تلـك التحريـات التحريات الجدية

 حيـث أن للمحكمـة اإلثبـات الجنـائيويكون لها دور هـام فـي مجـال عليها 
أن تقول في تكوين عقيدتها علي مـا جـاء بتلـك التحريـات باعتبارهـا معـززة 

 .لما ساقته من أدلة 
 ) ق ٦٠ لسنة ٤٦٦ طعن رقم ٧/١١/١٩٩١نقض  ( 
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مـــن الواجبـــات المفروضـــة قانونـــا عـلــي مـــأمور الضـــبط القضـــائي أن يقـــوم بـــإجراء التحريـــات  



 

 

كافــة القــرائن التــي تفيــد فــي معرفــة أن تتضــمن هــذه التحريــات الالزمــة بــأي كيفيــة كانــت بشــرط 

 .الحقيقة إثباتا أو نفيا لواقعة معينة 

 )٥ ص ٢ رقم ١٧ مجموعة أحكام النقض س ٣٠/١/١٩٦٦نقض (

�LB� 
 ) ق٦١ لسنة ٤٨٨٦ طعن رقم ٤/١١/١٩٩٢نقض (
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 –واحدة من تسطير محضر النيابة الذي طلبت فيه تحريات المباحث 

�K�� 9�: r �1�K�� T<�-� 
وتوجيهـــات الـلــواء مـــدير إدارة البحـــث .. مســـاعد اـلــوزير / أـنــه بـنــاء عـلــى  وتوجيهـــات الـلــواء 

باحـث قطـاع الجنـوب وتحـت إشـراف المقـدم تم وضع خطة بحـث بمعرفـة العميـد رئـيس م.. الجنائي 
مـفـتش مباحــث فرـقـه الشــرق وـقـام بتنفـيـذها فرـيـق مــن الســادة الضــباط بمباحــث فرـقـه الشــرق ومباحــث 

 :مركز اطفيح وذلك 
 .................. إلعادة معاينة مكان العثور علي جثه المجني عليه  -١
  ............  حصر وفحص أهلية المجني عليه وعالقاته وصداقاته وخالفاته -٢
 ........... االستعانة بضباط تحقيق األدلة الجنائية  -٣
رغـم أنـه (استخدام التقنيات الحديثة لفحص الهاتف والمحمول وشـريحة هـاتف المجنـي عليـه  -٤

 .لم يتم ضبط هاتف محمول مع المجني عليه ولم يقم ضابط الواقعة بإثبات ذلك 
 .لمشهور عنهم ارتكاب الحوادث حصر وفحص المسجلين جنائيا والمفرج عنهم وا -٥
 .تجنيد المصادر السرية والموثوق فيها واالستفادة بما لديهم من معلومات  -٦
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ًتوصــل إال أن كــال مــن المتهمــين قــد اتفقــا عـلـى ارتكــاب الواقعــة للــتخلص مــن المجنــي عليــه 

وهو ما يقطع بإنعـدم قيـام الضـابط المـذكور ... لوجود عالقة آثمة بينهما ؟؟؟ ) زوج المتهمة الثانية(
 ًبأي تحري أصال

 9�: v�c� 
 .تها مما تنحدر معه إلي حد االنعدام أكد وبحق بطالن التحريات وعدم جدي 
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قـراص داخـل ن الـذين يحتويـان األحيث زعم انه وجـد الكيسـي

رـغــم اـنــه ســـبق وـقــرر اـنــه وجـــد " ...االب ـتــوب "  ـمــع الحقيـبــة
 بالشاشة ؟؟ " االب توب " الكيسين داخل 
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 الالب "كياس وجدت بالحقيبة فلماذا تم تحطيم األت فلو كان
ن للواقـعـة صــورة أكـشـف عـن يولـعـل هـذا التضــارب !! ؟؟؟" تـوب 
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نـه أن علـم مالـك السـيارة الـذي زعـم بفرت عسأبان تحرياته 
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 ............./ رخصة السيارة السابق تحريرها كانت باسـمنأرغم 
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 يشتمل الحكم علي األسباب التي بني عليها ، وكل حكم باإلدانة يجب أن يشتمل يجب أن  

علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وأن يشير إلي نص القانون 

 .الذي حكم بموجبه 



 

 

 D- I� q"$�� 2���- #�")(� 2�"N� �L! r� 
����א�-�/����������Rbא�&�'�ن����Jو���Z<�C��M�%b��دא'����ن����������� Jא���/@��7�89�C	��ن�א�

�������T��8W/Kد���א����א�وא��.	1�T�Jא���و�tو�Nوא���j�����،��	�'��V/6&,������4�ن�א&�8�
�����������T��8W/Kد����א����א�م������אد���:د��אD�/86=�א��/.��و�ن�����9.��Jو���RA��@Zא���.��

�.�א�J��Z���א���.��א�دא'��>/���/�kHو�4bאiE�/K���.��و�����BK<�"��،�و#��E�ن
 )٩/٥/٢٠١٥ ق جلسة ٨٤ لسنة ٢٢٧٨١الطعن رقم (

 )٣/٩/٢٠١٤ ق جلسة ٤ لسنة ٩٥٢٩الطعن رقم (

 D�1 IK? ��B 
مـــــن المقـــــرر أن لمحكمـــــة الموضـــــوع أن تســـــتخلص مـــــن أقـــــوال الشـــــهود وســـــائر العناصـــــر  

لفهـا مـن وأن تطرح مـا يخاالصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ، المطروحة أمامها علي بساط البحث 
مادام استخالصها سائغا مستندا إلي أدلة مقبولة فـي العقـل والمنطـق ولهـا أصـلها صور أخري ، 

 .في األوراق 

 )١٢/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٨٣٦٣الطعن رقم (
 )٧/٦/٢٩١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٤١١٨الطعن رقم (
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 9�: D�B �N 
كان الثابت من خالل أوراق االتهام الماثل أن الشاهد الوحيد علي هذه الواقعة المزعومـة و 

ي أجـري التحريـات  المستهلة به األوراق ، وهو ذاته الـذ-/-/-، ومحرر محضر الضبط المؤرخ 

والذي لم تنـاظره النيابـة إال بتـاريخ  (...........حول الواقعة وحرر محضرها المزعوم تأريخه في 

/ وهــذا يعـنـي ـبـأن الواقـعـة بـكـل تفاصــيلها ومالبســاتها مصــدرها واحــد وهــو الضــابط ) ...........

............  
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أقر له بأنه يجوز كمية أخري من األقراص المزعوم ضبطها بأن المتهم األول 

فتبين أن .. بالسيارة الخاصة به المتوقفة بالجراج والتي تم اصطحابه إليها 

 .ين من األقراص المزعوم ضبطها بها المتهم الثاني وكيسين آخر
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ير األول للواقعــة جميعــه يتضــح مــدي االخــتالف والتنــاقض فيمــا بــين التصــووممــا تقــدم �

المســـطرة (وال يفصـــل ـبــين األوـلــي .. وتصـــويرها الـثــاني رـغــم أن الـمــدلي بكالهـمــا ضـــابط واـحــد 

سـوي خمسـة عشـر ) ...........بمحضـر التحريـات (وبين الثانية الواردة ) ...........بالمحضر 

يمــا بــين وهــذا التضــارب والتنــاقض ف) أو هكــذا أســفرت التــواريخ المدونــة علــي األوراق؟؟(يومــا 

الـواقعتين يسـقط كالهـمـا األخـرى ويجعـل ـهـذا االتهـام بـال ـسـند أو دليـل يمكـن االعتـكـاز عليـه ـفـي 

 فجاءت علي نحو ما يلي .. وحيث تعددت أوجه التناقض والتضارب .. الزعم بصحة هذا االتهام 
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 ، وذلـك .........../ المـواد المخـدرة مـن المـدعوبأنه تسلم �

 .ي السعودية ألحد الركاب المتجهين إل" دسها " لمحاولة 
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وهو مالك  (.........../ أن مالك هذه الشحنة يدعي .. التحريات في محضر 

وأنه سلمها فقط للمتهمان لدسها ألحد ) السيارة السابق نسبتها للمتهم األول

 . الركاب المسافرين للسعودية لتهريبها للخارج 
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ليقـــرر بـــال ســـند وال ورق بـــأن الســـيارة أنفـــة الـــذكر ملـــك �

ــــا مـــــع  .. ........... .........../الـمــــدعو ــــذي اتـفــــق جنائـي اـل

 .الخ ................... المتهمان 
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عـلـي (ٕمصــرا عـلـي أن حـيـازة واحــراز المتهـمـان للمضــبوطات �

وهو ما يجعله يقرر بالواقعة ثـم .. كانت بنية االتجار ) حد زعمه

 .ينفيها في ذات التوقيت 
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ـلــيس ـبــالزم أن تتـطــابق أـقــوال الشـــهود ، إال أـنــه يـجــب أن �
تكــون خاليــة مــن التنــاقض والتضــارب تناقضــا يستعصــي علــي 

 .المالئمة والتوفيق 
 )٥/٤/٢٠١٠٤ ق جلسة ٧٣ لسنة ٤٠٦٦١الطعن رقم (
 )١/٧/٢٠٠١ ق جلسة ٦٩ لسنة ٢٧٥٤٩الطعن رقم (
 )٤/٢/٢٠٠١ ق جلسة ٧٠ لسنة ٥٢٢٣الطعن رقم (
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 أن هنــاك متهمــين غيــر مــن أقيمــت فــي دعــوى مرفوعــة أمامهــاات إذا رأت محكمــة الجنايــ

جناـيـة أو جنحــة مرتبطــة أو أن هـنـاك أو وـقـائع أخــري غـيـر المســندة فيهــا إـلـيهم ، اـلـدعوى عـلـيهم ، 



 

 

أو بالنسـبة لهـذه الوقـائع  ، فلها أن تقيم الدعوى علي هؤالء األشـخاص ، بالتهمة المعروضة عليها
 لتحقيقهـا والتصـرف فيهـا طبقـا للبـاب الرابـع مـن الكتـاب األول مـن وتحيلها إلـي النيابـة العامـة، 

 .هذا القانون 

علـي وفـي هـذه الحالـة تسـري للقيـام بـإجراءات التحقيـق وللمحكمة أن تنـدب أحـد أعضـائها 
 .العضو المنتدب جميع األحكام الخاصة بقاضي التحقيق 

وجـب إحالتهـا إلـي محكمـة ة فـي نهايـة التحقيـق بإحالـة الـدعوى إلـي المحكمـٕواذا صدر قـرار 

ٕواذا وال يجـــوز أن يشـــترك ـفــي الحكـــم فيهـــا أحـــد المستشـــارين اـلــذين ـقــرروا إقامـــة اـلــدعوى ، أـخــري ، 

ارتباطـا ال يقبـل وكانت مرتبطة مع الـدعوى الجديـدة في الدعوى األصلية كانت المحكمة لم تفصل 
 .وجب إحالة القضية كلها إلي محكمة أخري التجزئة ، 

_�� �L! r� D- I� q"$�� 2���- #�")(� D� 
األصل هو الفصـل بـين سـلطتي االتهـام والمحاكمـة حرصـا علـي الضـمانات الواجـب 

 ـمـن ـقـانون ١١أن تـحـاط بـهـا المحاكـمـات الجنائـيـة ، إال أـنـه أجـيـز بمقتضــي الـمـادة 

 لـدواع مـن –اإلجراءات الجنائية من باب االسـتثناء فيمـا أجازتـه لمحكمـة الجنايـات 

وهـي بصـدد الـدعوى المعروضـة .. ليا والعتبارات قدرها المشـرع نفسـه المصلحة الع

أن تقيم الدعوى الجنائية عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمـة المعروضـة .. عليها 

ـة أمــام  ـدعوى الجنائـي ـك اـل ـر تحرـي ـي اســتعمال هــذا الحــق غـي عليهــا ، وال يترـتـب عـل

ين أعضـاء الـدائرة التـي سلطة التحقيق أو أمام المستشار المنـدوب لتحقيقهـا مـن بـ

تصدت لها ، ويكون بعدئذ للجهـة التـي تجـري التحقيـق حريـة التصـرف فـي األوراق 

 ـحـين –ٕحســبما يـتـراءى لـهـا ، واذا كاـنـت المحكـمـة ـلـم تفصــل ـفـي اـلـدعوى األصــلية 

وـجـب ..  وكاـنـت مرتبـطـة ـمـع اـلـدعوى الجدـيـدة ارتباـطـا ال يقـبـل التجزـئـة –التصــدي 

ـة القضــية كلهــا إـلـي مح ـل إحاـل ـي المحكمــة تأجـي ـه يجــب عـل ـي أـن كمــة أخــري ، بمعـن

 .الدعوى األصلية حتى يتم التصرف في الدعوى الجديدة التي تصدت لها

 ) ٨/١١/٢٠١٥ ق جلسة ٨٤ لسنة ٣٤١١١الطعن رقم (
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 ) ٢٠/١٢/٢٠١٢ ق جلسة ٨٢ لسنة ٥٥الطعن رقم (

 9�: D�B �N 
يتضـح وبـجـالء .. القانونيـة أنفـة الـذكر علـي أوراق االتـهـام الماثـل وبتطبيـق جملـة المـفـاهيم  

فـي  الواقعـة ضابط  التي عابت مزاعمالمتهمان بجملة مظاهر وشواهد التناقضتام أنه مع تمسك 

المضــبوطة زعــم ـبـأن ماـلـك الســيارة والتمســك بأـنـه بمحضــر الضــبط ســرده لظروفـهـا ومالبســاتها ، 
 .........../ زعـم بأنـه يـدعي  ...........وفـي محضـر التحريـات .. أسامه سـيد محمـد / يـدعي 

 .المصري 
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 فــــــي تحرياتــــــه يؤكــــــد ضــــــلوع فــــــإن مــــــا أورده الضــــــابط 

ـرأس المــدبر . . فــي هــذه الواقعــة .........../المــدعو بــل أنــه اـل

المزعــوم أـنـه (وماـلـك األـقـراص المخــدرة .. والفاعــل األصــلي لهــا 
والمستفيد األوحد من إخراجها خارج الـبالد أيـا ) سلمها للمتهمان

 .كان القصد والغرض من ذلك 
  �?�N� ����� ���� I� ;%�)�� �L�� ��V� �!� 
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 )٣/١٢/٢٠١٥ ق جلسة ٨٥ لسنة ٢١٨١٩الطعن رقم  (
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 )٢/١٠/٢٠١٢ ق جلسة ٨٢ لسنة٢٩٧١الطعن رقم (

IK?� D�1 9�LB  
ال يصح أن تقام اإلدانـة علـي الشـك والظـن ، بـل يجـب أن تؤسـس علـي الجـزم واليقـين ، 



 

 

بأنه لم يحضر الحادث الذي أصيب فيه المجني عليه إذ كـان قد تمسك في دفاعه فإذا كان المتهم 
ي وأشهد علي ذلك شاهدا فلم تأخـذ المحكمـة بهـذا الـدفاع دون أن تقطـع بـرأوقتئذ بنقطة البوليس 

في صحة شهادة ذلك الشاهد أو كذبها مع ما لهذه الشـهادة مـن اثـر فـي ثبـوت التهمـة المسـندة 

إلي المتهم لتعلقها بما إذا كان موجودا بمكان الحادث وقت وقوعه أو لم يكـن فـإن حكمهـا يكـون 

 .معيبا 

 )١٦/١٠/١٩٥٠ ق جلسة ٢٠ لسنة ٤٤٢الطعن رقم (

 D�1 IK? ��B 
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 )١٧/٣/١٩٨٣ ق جلسة ٥٢ لسنة ٥٥٩٠الطعن رقم (
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 )٧/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٥٢٩٥ الطعن رقم(
 )٧/٤/٢٠١٢ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٠٧٥الطعن رقم (

 9�: D�B �N 
فـي أن أن يجمـع مـا بـين المصـداقية وعـدم المصـداقية أنـه ال يمكـن لإلنسـان وكان الثابـت  
ـل وـفـي ذات الواقعــة واحــد  الواقعــة حــال بمصــداقية ضــابط ، فــال يمكــن بحــال مــن األحــوال القــول ـب

حيـث أن ذلـك !ثم القول بعدم مصـداقيته فـي محضـر التحريـات ؟المزعـوم ، ضر الضبط محتحرير 
 .فإما يكون صادقا في المحضرين أو غير ذلك أيضا في المحضرين .. غير متصور عقال 
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ة ممنوعـات في حالة واحده أن تكون الحقيبة خاليـة مـن ثمـ 

فـمـن المســتحيل تصــور أن يـقـف .. أـمـا ـفـي غـيـر ـهـذه الحاـلـة ..

 .المتهم علي قارعة الطريق ويقوم بتلك المحاوالت المزعومة 
�uK�� �K� r ����"'N� 2� fK)� 2�"3 �e� 
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قد عجز عن تقديم ثمـة شـاهد لهـذا التصـرف الـذي ال يتفـق �

 .م صحته وهو األمر الذي يجزم بعد.. مع العقل والمنطق 
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وعـمـا ـكـان يبـحـث ـفـي ! ٕإذن حـطـم الشاشــة واطارـهـا ؟فلـمـاذا �
 !.تلك المليمترات ؟
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فعـنـدما ـشـاهد الـمـتهم .. انفـراد ضــابط الواقـعـة بـكـل إجراءاتـهـا وتفاصـيلها تماـمـا 

ـكـان (ن بمـفـرده ، وعـنـدما ذـهـب إلـيـه واـسـتوقفه ـكـا) حـسـبما ـيـزعم(األول ابتـداء 

وعندما ) كان بمفرده(وعندما وضع الحقيبة علي جهاز كشف الحقائب ) بمفرده

كـان (وعندما فتش المتهم األول ) كان بمفرده(قام بفتح هذه الحقيبة وتفتيشها 

وعندما اصطحب المتهم إلي السيارة كان بمفـرده وعنـدما ألقـي القـبض ) بمفرده

 ) .كان دائما بمفرده(متهم الثاني ثم تفتشه ثم تفتيش السيارة علي ال
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 )١٠/٤/٢٠١٣ ق جلسة ٧٥ لسنة ٨٦٧٤٣الطعن رقم (

 D�1 IK? ��B� 
من المقرر أن بطالن القبض مقتضاه قانونا عدم التعويل فـي حكـم اإلدانـة علـي أي دليـل  

ـه  ـدعوى حســبما حصــلها الحكــم وبالتــالي فــال يعتــد بشــهادة مــن قــام بــه ،مســتمد مـن  ولمــا كاـنـت اـل

 .المطعون فيه ال يوجد فيها دليل سوي تلك الشهادة فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن 

 )٢٥/٩/٢٠١٢ ق جلسة ٧٤لسنة  ٨٢٣الطعن رقم ( 
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 )٧/٤/١٩٨٨ ق جلسة ٥٧ لسنة ٤٢٧٠الطعن رقم (
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االســتيقاف هــو إجــراء يـقـوم ـبـه رجــل الســلطة العاـمـة عـلـي ســبيل التحــري عــن 

اه تبرره الظروف ، وهو أمر مبـاح لرجـل الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتب

السلطة العامـة إذا مـا وضـع الشـخص نفسـه طواعيـة منـه واختيـارا فـي موضـع 

الريبة والظن ، وكـان هـذا الوضـع ينبـئ عـن ضـرورة تسـتلزم تـدخل المسـتوقف 

 .للتحري وللكشف عن حقيقته 

 )٧/١١/١٩٨٥ ق جلسة ٥٥ لسنة ٣٤٢١ رقم الطعن(
 )١٠/٣/١٩٨٥ ق جلسة ٥٤ لسنة ٥٦٣١الطعن رقم (

 )٢٧/٥/١٩٨١ ق جلسة ٥١ لسنة ٦٩الطعن رقم (
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ـذي وضــع المــتهم � األول فــأين إذن موضــع الشــك والريبــة اـل

فلم يدع الضابط أنه كان يحـاول القيـام بـذلك خفيـه .. نفسه فيه 

أو من وراء حجاب ، كما لـم يـزعم أنـه حـاول دس الحقيبـة ألحـد 

الركــاب دون علمــه ، أو أن أي مــن الركــاب اســتاء مــن تصــرفه 

 .لدرجة تقديم شكوى حياله 
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 يحـــاول أن يســـبغ إجراءاتـــه واســـتيقافه للمـــتهم األول فإنـــه�

وبالتـــالي يحـــاول تقنـــين بـــاقي .. بالمشـــروعية الغيـــر صـــحيحة 
 .إجراءاته علي خالف الحقيقة 
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 أو حبســـه إال ـبــأمر ـمــن ال يـجــوز الـقــبض عـلــي أي إنســـان

الســلطات المختصــة بــذلك قانونــا ، كمــا يجــب معاملتــه بمــا 

 يحفظ عليه كرامة اإلنسان ، وال يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا 
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أـجــري ثـمــة تحرـيــات أو أنــه تـقــدم إـلــي النياـبــة العامــة لالستحصـــال عـلــي إذن منـهــا أنــه �

فإن ذلك يؤكد بأن ضابط الواقعة لم يسلك الطريـق األول المقـرر ..بالقبض علي المتهم وتفتيشه 

 .ا لمشروعية القبض قانون
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وتعتبـر الجريمـة ببرهـة يسـيره ، ارتكابهـا  أو عقـبارتكابهـا  حـال بهـاتكون الجريمـة متلبسـا  
أو إذا وجـد مـع الصـياح إثـر وقوعهـا ، أو تبعته العامة المجني عليه مرتكبهـا ، إذا اتبع متلبسا بها 

يسـتدل حـامال آالت أو أسـلحة أو أمتعـه أو أوراقـا أو أشـياء أخـري بوقت قريب بعد وقوعهـا مرتكبها 

 .أثار أو عالمات تفيد ذلك  وجدت به في هذا الوقت أو إذامنها علي أنه فاعل أو شريك فيها 
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 ال تجيـز من قانون اإلجـراءات الجنائيـة المعـدلتان ٣٥ ، ٣٤، وكانت المادتان لما كان ذلك  

ح بالجنايـات والجـنلمأمور الضبط القضائي أن يقبض علي المتهم الحاضر إال فـي أحـوال التلـبس 
وكـان مـن إذا وجدت دالئل كافية علي اتهامـه ، المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد علي ثالثة أشـهر 

بمشـاهدتها مـن قيـام الجريمـة تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضـائي المقرر أن حالة التلـبس 

ر بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ، وال يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عـن طريـق النقـل مـن الغيـ



 

 

شاهدا كان أو متهما يقر علي نفسه مادام هو لم يشـاهدها أو يشـهد أثـرا مـن آثارهـا ينبـئ بذاتـه 

 .عن وقوعها 

 )١١/١٠/٢٠١٤ ق جلسة ٨٢ لسنة ١٣٤٥الطعن رقم (

 D�1 IK? ��B 
�b%��ن��/V&��,�א�/R��8+و����ن����=�א�&�������HJ�M��d���"�!א�Z@����#ن�>������ /��-6�

��j�
J�=��7�م�א�H&א���RHא����������E�4و�Kא�<�=����K�s��.��4و���د�א�-p����.6�"��c��
�¡�	9�4=�ذ����"�R'�7&86�����Q�=�9,�א��وא�����و�א��&����C=�א�¡������دאم�"��������.�"���و���������������������������
�������������������j��9.��و��=���ن�6&����א��Nو�tא�����B6+�אJא9�46=�و���ºR����"��A��=א���A���.��

��������7��#�Eא���p��/.���&	�م�>����א�/R8+�و*	���.��و�TJא�Z6��.���و�����א�Z6��.��و6&�������������
�ن�א�R�K�)�وא�R/9E��א��������������������Z6ن�ذ�������وط����ن���E#�%&��ع�دون����ZO����&6@��א�

��.	�#�T./'א���א���	ن�6:د���7�#א��/�����א�א�/&������"��@Zא���.	89�T�א����.�
 )٤/٨/٢٠١٤ ق جلسة ٨٤ لسنة ١٤٧٧٨الطعن رقم (
 )٦/٣/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٣٣١٦الطعن رقم (
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أن التـلـبس حاـلـة ـتـالزم الجريـمـة ،  القانونـيـة أنـفـة البـيـانوـكـان الثاـبـت ـمـن جمـلـة المـفـاهيم  

أن يعــاين ضــابط الواقعــة بنفســه أنــه يجــب للقــول بقيــام حالــة تلــبس وهــذا يعنــي .. ولــيس المــتهم 

ض النظـر عـن حالـة المـتهم ومـا إذا بغـوبإحدى حواسه أن ثمة جريمة قد وقعت أو ترتكـب بالفعـل 
وال تتـوافر حالـة التـبلس إذا تـم من عدمـه ) حسبما يزعم الضابط(كان في حالة توتر أو ظن وريبة 

 .القبض علي المتهم ثم تبين وجود جريمة 
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فإنه محاولة إقنـاع الراكـب باصـطحاب حقيبـة معـه ليسـت جريمـة تسـتوجب االسـتيقاف أو  

سـندا لوضـع الحقيبـة ) المزعومـة(تخـذ الضـابط مـن هـذه الواقعـة أما وأن ي.. القبض أو التفتيش 

واتخـذ مـن ذلـك .. ثم يزعم بأنها تحـوى أقـراص مخـدره .. علي جهاز الكشف وهو ما يعد تفتيش 

فهو األمر الذي يؤكـد وبحـق بطـالن مـا يزعمـه هـذا الضـابط مـن .. سندا لفتح الحقيبة وتفتيشها 

 .قيام حالة تلبس 
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 ��z \ 6�B 9�: D-� ��- 
.. اف أي جريمـة قبل اكتشـ(بل أن الضابط هو الذي خرج للمتهم وأخذ منه الحقيبة عنوه �

وهو األمر الذي يجزم بـأن .. ووضعها عنوه أيضا علي جهاز كشف الحقائب ) بفرض صحة ذلك

 وهو ما يبطل كافة إجراءاته .. الضابط قد اختلق لنفسه االختصاص علي خالف الحقيقة والواقع 
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 D�1 q"$�� ���� bK? �"H 
ٕواـلـي اســتحالة  المـكـون للجريمــة لفـعـلي انـفـ اـلـذي أـبـداه الطــاعن متجــه إـلـي لـمـا ـكـان اـلـدفاع

ـدليل كمــا رواهــا شــهود اإلثبــات حصــول الواقعــة ـه بتحقـيـق اـل ـا لتعلـق  فــي فإـنـه يكــون دفاعــا جوهرـي
مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجهه أن تتخذ من الوسـائل الدعوى إلظهار وجه الحق فيها 

 .لتحقيقه وتمحيصه بلوغا لغاية األمر فيه 

 )ق٥٨ لسنة ٢١٥٦ طعن ٨٨ سبتمبر سنة ١١نقض (
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 )ق٥٦ لسنة ٥٨٢٥ طعن رقم ١٧٢٨ -١٣٨ – ٣٨ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض (

 �LB��

�,��"ن���و�������������+�C ق�א�وא��
ن�א��د��ع���د�����=���د����Rوא �Cא�	
�	�����א����מ����.
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&מ�"	�-��.��

�ق�	�دאמ�"ن�د��+����طو@�+���א�	ط������O �א-�/ �א�א��
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 )١٢٢٠-٢١٩-٣٢ س ٣٠/١٢/٨١نقض (

 D�1 9�LB IK?� 
التفرس في وجه الشاهد وحالته النفسية وقت أداء الشـهادة 

ومراوغـتـه واضــطرابه وغـيـر ذـلـك مـمـا يـعـين القاضــي عـلـي تـقـدير 
أقواـلــه حـــق ـقــدرها والحتـمــال أن تجـنــي الشـــهادة الـتــي تســـمعها 

حكمة أو يبـاح للـدفاع مناقشـتها ممـا يقنعهـا بغيـر مـا اقتنعـت الم
 .به من األدلة األخرى التي عولت عليها 

 )ق٥٥ لسنة ١٦٠٥ طعن ٦٠١ ص ١٤١ رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٥ أكتوبر ١٢نقض (

9�: D�B �N 
وبتطبيق جميع ما تقدم مـن مفـاهيم قانونيـة علـي أوراق االتهـام الماثـل يتضـح أن النيابـة �

 تستند في توجيه االتهام إلي المتهم األول إال علي أقوال ضابط الواقعـة ومـا سـطره فـي العامة لم



 

 

وذلك رغم ما شاب هذه األقوال من عيـوب ومــأخذ تجـزم بوجـوب االلتفـات عـن .. محضر الضبط 

 :ومن هذه العيوب ما يلي .. أقوال هذا الضابط وعدم التعويل عليها 

 ;�'�� ,�V�  
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 )١٠/٤/٢٠١٣ ق جلسة ٧٥ لسنة ٨٦٧٤٣الطعن رقم (

 D�1 IK? ��B� 
من المقرر أن بطالن القبض مقتضاه قانونا عدم التعويل فـي حكـم اإلدانـة علـي أي دليـل  

ـه  ـدعوى حســبما حصــلها الحكــم وبالتــالي فــال يعتــد بشــهادة مــن قــام بــه ،مســتمد مـن  ولمــا كاـنـت اـل

 .ه ال يوجد فيها دليل سوي تلك الشهادة فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن المطعون في

 )٢٥/٩/٢٠١٢ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٢٣الطعن رقم (

 9�: D�B �N 
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ـداد بشــهادة هــذا الضــابط أو ا� بمــا أن .. لتعوـيـل عليهــا يضــحي ظــاهرا أـنـه ال يجــوز االعـت

وهـو األمـر .. شهادته هي الدليل الوحيـد الـذي تسـاندت عليـه النيابـة فـي اسـتناد التهمـة للمـتهم 

الذي يؤكد عدم قيام هذا االتهام علي سند صحيح بما يجدر معه القضاء ببـراءة المـتهم ممـا هـو 

 .مسند إليه 
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 ويكـون لهـا دور هـام لتي تبني علي أدلة تسوقها وتستند عليهـا هي تلك االتحريات الجدية

 حـيــث أن للمحكمـــة أن تـقــول ـفــي تكـــوين عقـيــدتها عـلــي مـــا جـــاء بتـلــك اإلثـبــات الجـنــائيـفــي مجـــال 
 .التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة 

 ) ق٦٠ لسنة ٤٦٦ طعن رقم ٧/١١/١٩٩١نقض (

 D�1 9�LB IK? ��B 
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 )١٠١٢ ص ١٥٣ ق ٣٩ س ٣٠/١١/١٩٨٨نقض جلسة (
 )٥٤٦ ص ٩٢ ق ٤١ س ٢٢/٣/١٩٩٠نقض جلسة (
 )٩٣٤ ص ١٦٣ ق ٤١ س ٢٣/١٠/١٩٩٠نقض جلسة (
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 بمحضر الضبط وأثبت عكس مـا يتأكد أن ما جاء بالتحريات قد هدم كل ما سطره الضابط�

 عـلـي ـمـا ورد ...........فـقـد صــمم الضــابط ـفـي أقواـلـه المؤرـخـة .. واألكـثـر ـمـن ذـلـك .. ورد بـه 

 بعـدم صـحة مـا ...........بمحضر الضبط رغم أنه تبين مـن التحريـات المزعـوم إجرائهـا بتـاريخ 

 !.ثبت به ؟؟ فكيف يؤكد واقعة ثبت له عدم صحتها ؟

 ;�'�� J��o��  
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���RAא��M��	'��.�789א���	�Cو�&���J	@/�4א�&�'
 )١٩/٤/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٠ لسنة ١٠٣٢٣الطعن رقم (



 

 

 D�1 IK? 9�LB� 
علـي التحريـات باعتبارهـا معـززة  أن تعـول فـي تكـوين عقيـدتها ئن كان لمحكمة الموضوعول 

إال أنها ال تصلح وحدها ألن تكون دليال بذاتها أو قرينـة بعينهـا علـي الواقعـة  من أدلة لما ساقته

فــي حــق قــد اتخــذ مــن التحريــات دلــيال وحيــدا علــي ثبــوت التهمــة وكــان الحكــم المــراد إثباتهــا ، 
 .فإنه يكون فضال عن فسادة في االستدالل قاصرا في بيانه ن ، الطاعني

 )٩/٥/٢٠١٥ جلسة ٨٤ لسنة ٢٢٧٨١الطعن رقم (

 D�1 IK? ��B 
باعتبارهـا معـززة  أن تعـول فـي تكـوين عقيـدتها علـي التحريـات لما كـان األصـل أن للمحكمـة 

 قرينـة ال تصلح ألن تكونإال أنها  من أدلة مادام أنها كانت مطروحة علي بساط البحـث لما ساقته
قـد اقتصـر فـي التـدليل علـي ثبـوت أو دليال أساسيا علي ثبوت التهمة ، وكان الحكم المطعـون فيـه 

ـفـإن الحـكـم ..  ـفـي حــق الطــاعن عـلـي تحرـيـات الشــرطة دون أن تكــون معــززة بأدـلـة أخــري الجريـمـة

ي عقـيـدة يـكـون ـقـد بـنـي عـلـي عقـيـدة حصــلها ـمـن رأي محــرر محضــر التحــري ـمـن تحرـيـه ال عـلـ

 .استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها وهو يعيبه بالقصور والفساد في االستدالل 

 )٢٦/١/٢٠١٤ ق جلسة ٤ لسنة ٦٥٠٥الطعن رقم (

 9�: D�B �N 
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ـلـي الطبيـعـة و تـخـرج ـعـن فإنـهـا تـكـون مكتبـيـة وـلـم تـجـري ع�

 .كونها مجرد رأي لمجريها ال يجوز التعويل عليها 
 �^ @�� .. 2�"3 �� ��c @�� 
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 )١٠١٢ ص ١٥٣ ق ٣٩ س ٣٠/١١/١٩٨٨نقض جلسة (

 )٥٤٦ ص ٩٢ ق ٤١ س ٢٢/٣/١٩٩٠نقض جلسة (
 )٩٣٤ ص ١٦٣ ق ٤١ س ٢٣/١٠/١٩٩٠نقض جلسة (

 D�1 9�LB IK? ��B 
ي الـدليل المسـتمد أن الحكم يكون معيبا لقصوره إذا ما تساند في قضائه بإدانة المـتهم إلـ 

ـم تح....................مــن تقريــر  ـك التقريــر إال نتيجتــه فحســب دون وـل صــل المحكمــة مــن ذـل



 

 

وعلـي نحـو ال يشـوبه أسبابه ومقدماته التي تحمل تلك النتيجة في منطـق سـائغ واسـتدالل مقبـول 
ـك ألن فــي ذلــك مــا ينبــئ عــن أنهــا ٕإجمــال أو تعمــيم أو تجهيــل وابهــام ثمــة  ـم تمحــص ذـل ـدليل ـل اـل

عـن مباشـرة ويعجـز محكمـة الـنقض الـذي يمكنهـا مـن التعـرف علـي وجـه الحقيقـة التمحيص الكافي 
وـلــو المطعــون فـيــه األـمــر الــذي يعـيــب الحـكــم ســلطتها علــي الحـكــم لمراقبــة صـــحة تطبيــق الـقــانون 

إلـي أدلـة أخـري ألنهـا فـي المـواد الجنائيـة متسـاندة ومنهـا فـي قضـائها باإلدانـة تساندت المحكمة 

مجتمـعـه تـكـون عقـيـدتها بحـيـث إذا ـسـقط أـحـدها أو اـسـتبعد تـعـذر التـعـرف عـلـي أـثـر ذـلـك بالنـسـبة 

 .لتقديرها لسائر األدلة األخرى

 ) ق٥٢ لسنة ٦٠٤٧ الطعن رقم ١٠٠٠ ص ٣٣ سنة ١٤/١٢/١٩٨٢نقض (
 ) ق٥١ لسنة ٢٣٦٥ طعن رقم ١١ ص ٣٣ سنة ٣/١/١٩٨٢نقض (

 D�1 IK? ��B 
حاكـمـات الجنائـيـة أن تتشــكك محكـمـة الموضــوع ـفـي صــحة ـمـن المـقـرر أـنـه يكـفـي ـفـي الم 

مــادام حكمهــا يشــتمل عـلـي مــا يفـيـد أنهــا محصــت إســناد التهـمـة إـلـي الـمـتهم لـكـي تقضــي ـبـالبراءة 
ووازنـت بينهـا التـي قـام االتهـام عليهـا عـن بصـر وبصـيرة وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت الـدعوى 

ــة النـفــي ورجحـــت دـفــاع الـمــتهم  هـــا الريـبــة ـفــي صـــحة عناصـــر االتهـــام وكاـنــت أو داخلتوـبــين أدـل
ورأت أنهـا غيـر ولـم تقتنـع بهـا التي قدمتها النيابة في الدعوى لم تطمئن إلي أدلة الثبوت المحكمة 

صالحه لالستدالل بها علي ثبوت االتهام وخلصت في أسباب سائغة إلي ارتيابها فـي أقـوال الشـهود 
 .وعدم االطمئنان إليها 

 )١/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣نة  لس٩٨٥٩الطعن رقم (
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 )٤٢٢ ص ٣٢٤ ق ٤ مجموعة القواعد القانونية ج ٢/١/١٩٣٩(
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وحيـث لـم يسـتطع التقريـر محـل التعقيـب اإلجابـة علـي أي مـن هـذا .. ومما تقـدم جميعـه �

فضــال عــن خـلـوه ـمـن ثـمـة دلـيـل يؤـكـد صــلة الـمـتهم األول باألكـيـاس .. التســاؤالت المشــار إليـهـا 

ت بحـوزة المـتهم مـن عدمـه ، المضبوطة لعدم رفع البصمات من علي األكياس وبيـان مـا إذا كانـ

وأخيرا عدم فطنه التقرير لتغيير الـوزن بمـا يسـتتبع بالضـرورة التغييـر فـي العـدد ، وهـو مـا يؤكـد 

 .بأن هذا التقرير ال يحمل أي دالله ضد المتهم بما يستوجب االلتفات عنه وعدم التعويل عليه 
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  محافظة الجيزة –بدائرة قسم شرطة الهرم  .. -/-/-بتاريخ  

عمدا مع سبق اإلصرار علي ذلك بباعـث .. ...../ قتل المجني عليه 

سرقته ومحتويات مسكنه بأن بيت النية وعقد العزم علـي إزهـاق روح 

أـيـا ـمـن يعـتـرض طريـقـه أو يفضــح أـمـره إـبـان ســرقته ، ودـلـف للعـقـار 

ـا عــن  خاصــته ســلفا ـمـن شــرفة المســكن وراح يعـبـث بمحتوياـتـه باحـث

بـيـان حـيـث شــعر ـبـه المجـنـي علـيـه عـلـي ضــالته فـحـدث األـمـر أـنـف ال

ـحـين غــره ، فباغـتـه الـمـتهم وســدد ـلـه عــده ضــربات قاســيات ـبـالبطن 

قاصــدا إزهــاق روحــه ، فتحـقـق غرضــه "  مـفـك " ـبـأداة كاـنـت حوزـتـه 

بمقتله ، محدثا به اإلصـابات التـي أبانهـا تقريـر الصـفة التشـريحية ، 

 .  والتي أنهت حياته علي النحو المبين باألوراق
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 �BL�� I�
- D��N�� D��P�� #�: r 6
- �!�. 

ــاألوراق -  ســـرق المبـلــغ الـمــالي والمنـقــوالت المبيـنــة وصـــفا وـقــدرا ـب

والمملوكــة للمجنــي عليــه الســالف ذكــره ، وذلــك مــن مســكنه 

بعدما دلف إليه متسلقا واستولي علـي المسـروقات وفـر هاربـا 

 .علي النحو المبين باألوراق 

ممــــا تســــتخدم فــــي االعتــــداء علــــي " مفــــك "  حــــاز وأحــــرز أداة -

األشخاص واستخدمها فـي االعتـداء علـي المجنـي عليـه علـي 

 .النحو المبين باألوراق 
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  –ثمة شاهد رؤية واحد .. فإنه ليس علي هذه الواقعة المنسوبة بهتانا للمتهم .. بداية  -١

بالمحضـر المـؤرخ قد استهلت أن األوراق ذلك أن الثابت  –ٕواال كان قد تقدم لإلدالء بأقواله 



 

 

الـذي ) هـرممعـاون مباحـث قسـم ال/ ..... (النقيـب المحرر بمعرفـة  م ٧,٤٥ الساعة -/-/-

 يقيم بالعقار / ..... اثبت تلقيه بالغ بوجود جثة لشخص يدعي 
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ــين  ــذ ووجـــد الهـــاتف كمـــا تـب ــواب والنواـف ــع األـب ســـالمه جمـي

.. اصــة بــه المحمــول للمجنــي عليــه وكــذا ســاعة اليــد الخ
 .وكافة محتويات الشقة 

 -/-/-تحــرر محضــر مــؤرخ .. بنحــو شــهر كامــل .. المــار ذكــره وبـعـد تحرـيـر المحضــر  -٢
الواقـعـة المشــار بأـنـه بـشـأن ) رـئـيس المباحــث/ .... (بمعرـفـة المـقـدم ..  صــباحا ٢السـاعة 

اكتشــف بــأن .. تنفيــذ خطتــه وأثنــاء .. بوضــع خطــة لكشــف غموضــها فقــد قــام  .. إليهــا

ويشـتهر عنـه سـرقة المسـاكن بأسـلوب التسـلق ! تهم هو أحد العناصر السـيئة السـمعة ؟الم
فـي أكثـر مـن ، وقـد سـبق اتهامـه مسـرحا الرتكـاب جرائمـه ، وأنه يتخذ من مكان الواقعـة 

 !.جنح الهرم ؟... لسنة ... ٕوأنه مطلوب ضبطه واحضاره في القضية رقم .. قضية 
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م تخلـص مـن المفـك ، واسـتولي علـي المبلـغ المـالي مـن الحقيبـة وتخلـص مـن المـتهبأن  

 .باقي محتوياتها ، بعدما حاول استخدام الكروت االئتمانية إال أنه فشل في ذلك 
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يـر قسـم تجدر اإلشارة إلـي أن تقـارير الفحـص الفنـي وأهمهـا تقر -٣

الفـحـوص البيولوجـيـة والبصــمه الوراثـيـة ، وقـسـم األدـلـة الجنائـيـة 

لــم يشــيرا مــن قريــب أو بعيــد إلــي وجــود أي بصــمات للمــتهم ..

ـه بالمكــان أو  ـة ـل ـة أو بصــمة وراثـي ـا وراثـي بالشــقة ، أو أي خالـي

ــــي النافـــــذة المزعـــــوم دلوفـــــه  ــــه أو عـل ــــي أي شـــــيء بداخـل عـل

أي ( خروجـه منهـا هاربـا وكذا) بعدما فتحها باستخدام مفك(منها

وهو األمر الـذي !) أنه لم يقم بإزالة أي بصمات يكون قد تركها؟

يســتحيل تصــوره عـقـال أال يـتـرك الـجـاني وـلـو بصــمه واـحـده وـفـق 

 .التصوير المعيب الذي قرره ضابط الواقعة 
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 فقد أنكر المتهم الماثل أي عالقة له بالواقعة الراهنة ، .. إلي جملة ما تقدم أضف  -٤

مـمـا يـجـزم بـمـدي أهمـيـة (مـقـررا بأـنـه تـعـافي ـمـن إدـمـان الـمـواد المـخـدرة مـنـذ ـثـالث ـسـنوات 



 

 

إال أن ذلك لـم ) ائه وبوله إلثبات زور مزاعم الضابطتوقيع الكشف الطبي عليه وتحليل دم

 .يحدث  
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الذي أخبرة في البدايـة " سيتي كيلينك " فوجده علي سريره واستدعي طبيبا يعمل بعيادات �

قام الطبيب برفـع الفانلـة .. ثم بعد ما علم بوجود دماء علي األرض .. بأن الوفاة طبيعية 

فعـاد وقـرر بـأن الوفـاة .. وطعنـات فـي الـبطن " زرقان " مجني عليه ووجد التي يرتديها ال

 !!.غير طبيعية ؟؟
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بأن زوج شقيقته أخبره بأنه ومعه حارس العقار قاما بحمله 
 .ووضعه في سريره 
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ــث � ونـــة الخاصـــة بشـــقة بـــأن البلك.. وأضـــاف الشـــاهد الثاـل
بـهــا حدـيــد ، كـمــا يوـجــد ـكــاميرات مراقـبــة .. المجـنــي علـيــه 

 .باإلضافة إلي حارس العقار 
    �F�G�� 

و ود�
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قرر الشاهد بأنه ال يعلم شيء عما أورده الضـابط .. وأخيرا 

 فإنه ) المزعومة(يات ٕوانما بناء علي تلك التحر.. بمحضره 

 !.يوجه االتهام للمتهم بقتل والده ؟
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 والـثـــاني بحـمـــل المجـنـــي علـيـــه فـقـــد ـقـــام الشــــاهدين األول�

ووضـــعاه ـفــي الـســرير ومعهـمــا ـشــخص ثاـلــث ـمــن الجـيــران 
 .؟/...... يدعي

���� �F�G�� 
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ذ���א2&����3�د�����
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�!��	�ذא��מ�.�מ�א���������&.د+��$ذ-�א�%5ص�وא&. وא��؟

 شارع بأن المجني عليه كان دائما يفتح باب الشرفة المطلة علي ال.. وقرر حارس العقار �

 وكان دائما يسمع صوت التلفاز .. وكان التلفاز الخاص به يعمل باستمرار .. العمومي 

 !).فكيف يسمع التلفاز وال يسمع استغاثة المحني عليه حسبما زعم الضابط ؟(
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وكـان يرتـدي كامـل .. بأنه شاهد المجني عليه نائما علـي ظهـره علـي سـرير بغرفـة نومـه �

كمـا وجـد بالشـقة " السـرة " وكان يعاني من ستة طعنات بـالبطن أعلـي وأسـفل .. مالبسه 

 .هاتف المجني عليه المحمول وساعة اليد الخاصة به 
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وأنـه ارتكـب ..  المتهم سيء السمعة ومشهود بأنـه يرتكـب السـرقات بأسـلوب التسـلق بأن�

.. ..ٕعده وقائع مماثلة ، وصادر بحقه قرار بضبطه واحضاره من النيابة العامة فـي القضـية رقـم 

 .جنح الهرم ... لسنة 

 A^�N� �1�K�� <�? D��] �- D��N ���� D��1� 
 �������������������>���
��J�2و�������و�Jא�������Jא��/.��א��������R���=���=Za�4'��)�����9ز��@R�-<
���Hא���'������������������4)�..א����&�������א�S�6א�@iא��	���BO��<�7�#א�d�g����./ن�א������J��@�

��������4�	89�yz�ص���א��S6�iع���4א�و(����������������	��/�������R�����<�(؟�!���������R�Hن�א��������J���@�
�L���/ن����−/−/−.��

���� �F�G�� 
����C��9ن�و د��%���א�	 ���+����$�.��6א�	
	�ول��������/�....��..�"���א���

�3��ون�א�	.,מ�&�ق�א�,�.�3و���מ����������..�و&�+���د-������

���������ذ���؟��	�����
����ل�ذ���������Hد�	
���و=��א������ط��
��و��!�و

�����ل�א�	��.,מ������ط���ل��/>������א=.,���מ���
>��מ�"����ن�$����.��������..�

$��ذא�و+��ن��..�א�	��������א�	ز+��وמ�و ود$����و�&���.,����	��.,מ�؟؟����

��������
���:�"ن�"	����א�����ط�وא2
�A�
��#����������5א�����ط��,��و�;��.

S��3��6ذ���� -/-/- א�	ز+وמ�.�6�ذ-�#�د���.�����-/-/- 



 

 

�������و��=��"�(�-��د��Dא9@�����4ن�א��/.������=�¤���א��������������..�����A��tא��H����א����
�J�&9و�(����C@���E�4'و��..���������������Sو�'��4د����J��-8�����8	1�،א�����Wل����א!�א��8@���@
وs���bدא

�و�J�م���.V/p�����W/�Kאم�������"א����ع�א��
	-g�7�#�"���7&��א89�yz	��4=�א�����1א�`���������789��8
�"��p��"�...................�����V/א���HO�M��9אD��=��d��J�����>��7�#.�


�1 i*�? jT<-� 6 

بأنــه اصــطحب المــتهم إلــي مكــان الواقعــة وســرد لــه كيفيــه �

وذلـك دونمـا إذن مـن النيابـة العامـة أو حضـورها (حدوث الواقعة 

 ) .الزعم بتمثل الجريمة
 63���� 6*��%E ����B @� 
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) محل إقامته(زعم هذا الضابط بأن الحارس معتاد الصعود إلي الدور السادس من العقار �

 !).رغم أن الحارس نفسه قرر بأنه ال يصعد إال بعد العاشرة مساءا ؟(مع بداية حلول الظالم 

 A)"�� �p�% ;�3<� �.)N� D�1 ���] �1�K�� T�4)(�� 
? �?���� �G$% @� �1�.3! 

�وאل�א����ط�א�	ذ�و��..�����ن�ذ�����	 B�����و/>�����و�ود�.���������..�و��د�&	�ع�א��
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 2�"3 �� D�B �N 
ـمـوض واإلبهــام الـلـذين أحاطــا باالتهــام الماـثـل ، ورغــم فشــل ضــابط الواقـعـة ـفـي الغورغــم �

حيـث أن عـدم الصـحة وعـدم المصـداقية .. إزالتها بل أنه عجـز عـن إثبـات االتهـام حيـال المـتهم 

ومخالفـة الثابـت بـاألوراق ومناهضــة الحقيقـة ومحاولـة اـلـزج بـالمتهم فـي ـبـراثن هـذا االتهـام ـبـأي 

ائدة علي ما سطره هذا الضابط وما قرر بـه فـي تحقيقـات النيابـة العامـة ، وسيلة هي السمة الس

إال أن النيابة العامـة .. ورغم خلو األوراق من ثمة دليل يقيني علي صحة ارتكاب المتهم للواقعة 

قد أحالته للمحاكمة الجنائية بقائمة قاصرة وعاجزة عن حمل هذا االتهام وبقيود وأوصاف جزافيـة 

 سند أو دليل حيث شابت تحقيقاتها قصور شديد يجعـل عدالـة المحكمـة تتشـكك فـي ال تقوم علي

بل يصل األمر إلي حد اليقـين بعـدم وجـود دليـل جـازم علـي .. صحة إسناد التهمة للمتهم الماثل 

فكونه قد سبق اتهامـه بالسـرقة لـيس كافيـا للقـول بارتكابـه لهـذه .. صحة ارتكاب المتهم للواقعة 

أن جريمـة السـرقة ذاتهـا ال يقـوم عليهـا ثمـة دليـل ، وأن الـزعم بـأن المـتهم يسـرق بل .. الواقعة 

لـعـدم إـجـراء ثـمـة فـحـص لدـمـه أو بوـلـه للوـقـوف عـلـي (ليـشـتري المـخـدرات ـلـم يـقـم عـلـي ثـمـة ـسـند 

، وهـذا كلـه باإلضـافة إلـي إمسـاك النيابـة العامـة ) إدمانه المخدرات كما زعم الضـابط مـن عدمـه 

رجال اإلسعاف ، الطبيب المستدعي بمعرفة نجل المجنـي (من شهود الرؤية عن استدعاء العديد 

 ) .وغيرهم/ ..... عليه ، الجار المدعو
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لما كان يتعين اإلشارة بادئ ذي بدء إلي أن الحكم المطعون فيه قد تردي في خطأ حينمـا �

ا ولكنه خالف قضاء أشار إلي أنه يخالف حكم محكمة النقض في أسبابه ، ألنه لم يخالف أسباب

وقضـي فيهـا بعـدم ............ يتضمن فصال في مسألة قانونية تتعلق بمدي والية هيئة الرقابـة 

، وقد اعتنق الحكم المطعون فيه في رده علي الدفع المبـدي مـن الطـاعنين فـي هـذا ........... 

الـنقض ، فإنـه يتعـين الشأن مفهوما سائدا بأن محكمة اإلعـادة ال تتقيـد بمـا تنتهـي إليـه محكمـة 

القــول بأنــه إن صــح هــذا المفهــوم بالنســبة لتقــدير الوقــائع والمســائل الموضــوعية التــي تتمتــع 



 

 

ـة فــإن األمــر مختـلـف ألن  ـه بالنســبة للمســائل القانونـي ـة فــي تقــديرها فإـن محكمــة الموضــوع بحرـي

ـمـا ٕ بشــأن ـحـاالت واـجـراءات الـقـبض وـلـئن ـخـال ـمـن ـنـص مماـثـل ل١٩٥٩ لـسـنة ٥٧الـقـانون رـقـم 

 مـن قـانون المرافعـات فـي فقرتهـا الثانيـة مـن أنـه يتحـتم علـي المحكمـة ٢٦٩نصت عليه المـادة 

التي أحيلت إليها القضية أن تلتزم بمـا انتهـت إليـه محكمـة الـنقض فيمـا فصـلت فيـه مـن مسـائل 

 قانونية ، فإن هذا المبـدأ واجـب اإلعمـال فـي المـواد الجنائيـة أيضـا ألنـه ال وجـه للتفرقـة بـين مـا

تفصــل فيــه محكمــة الــنقض مــن مســائل قانونيــة مدنيــة كانــت أو جنائيــة ، بــل أن وجــوب تقيــد 

محكمة اإلعادة بما تفصل فيه محكمة النقض في المـواد الجنائيـة أوجـب وألـزم لتعلقهـا بالحريـات 

ـااللتزام بمــا  ـك إال ـب ـأتى ذـل ـي تحكمهــا وتكفــل حمايتهــا ، وال يـت ـادئ الـت ـي يجــب أن تســتقر المـب الـت

 .يه محكمة النقض من مسائل قانونية تفصل ف

 )٦/٧/٢٠٠٣ ق جلسة ٧٣ لسنة ٢٧٣٧٥الطعن رقم (
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ـــق اال ـــد المحكمــــة بمــــا هــــو مــــدون فــــي التحقـي ، أو فــــي محاضــــر جمــــع بتــــدائي ال تتقـي

 .االستدالالت ، إال إذا وجد في القانون نص علي خالف ذلك 
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للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم ، ولهـا تعـديل التهمـة  

وـلـو كاـنـت ـلـم ـتـذكر افعــة ـفـي الجلســة بإضــافة الظــروف المشــددة الـتـي ثـبـت ـمـن التحقـيـق أو ـمـن المر

 ..........بأمر اإلحالة أو التكليف بالحضور 
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واجبها فـي العامة علي الواقعـة ، عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف الذي تسبغه النيابة  

ـمـا عســاه أن ة عــن بحــث ، قعــود المحكمــبالوصــف الصــحيح الواقعــة المطروحــة أمامهــا أن تصــف 

 وجـوب أن – أثـره –خطـأ غيـر التـي دانتـه بهـا يكون الفعل المسند إلي الطاعن من جريمـة أخـري 



 

 

 .يكون نقض الحكم مقرونا باإلحالة 

 )١٠/٤/١٩٩٢ ق جلسة ٦١ لسنة ١٤٧١٢الطعن رقم (

 D�1 IK? ��B 
غير مقيدة دعوى ، بأن تنزل الحكم الصحيح علي الواقعة التي رفعت بها الـالمحكمة ملزمة 

 .الذي طلب عقاب المتهم طبقا ألحكامهوال بالقانون بذلك الوصف الذي أسبغ علي هذه الواقعة 
 )١٠/٤/١٩٩٤ ق جلسة ٦١ لسنة ١٤٧١٢الطعن رقم (

 D�1 9�LB IK?� 
للواقعــة كمــا وردت األصــل أن المحكـمـة غـيـر مقـيـدة بالوصــف اـلـذي تعطـيـه النياـبـة العاـمـة  

أن تطبـق علـي الواقعـة المطروحـة عليهـا بـل أن واجبهـا رقة التكليف بالحضور ، بأمر اإلحالة أو بو
أن يمنـع ولـيس مـن شـأنه بطبيعته الن وصف النيابة ليس نهائيا وصفها الصحيح طبقا للقانون ، 

ـري هــي أنــه المحكمــة مــن تعديـلـه  ـذي ـت ـي الوصــف اـل ـرد الواقعــة بعــد تمحيصــها إـل متــي رأت أن ـت

 .الوصف القانوني السليم 

 )١٦/٣/١٩٩٣ ق جلسة ٦١ لسنة ١١٥٧٤الطعن رقم (
 )٥٩٥ ص ١٣٣ ق ٣٥ أحكام النقض س ١٤/٦/١٩٨٤(

 )٣٣٥ ص ٦٧ ق ٣٤ أحكام النقض س ٩/٣/١٩٨٣(
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وعلي المحكمة أن تنبه المتهم إلي هـذا التغييـر ، ......... �

وأن تمنحـه أـجـال لتحضـير دفاـعـه بنـاء عـلـي الوصـف أو التـعـديل 

 .ديد إذا طلب ذلك الج
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حـق  : األول..  من قـانون اإلجـراءات جنائيـة تنقسـم إلـي شـقين ٣٠٨نص المادة الغاية من  

أن تنـبــه واـجــب عـلــي المحكـمــة  : والـثــانيـفــي تغيـيــر وصـــف التهـمــه المســـندة للطـــاعن ، للمحكـمــة 
وال شــك أن هـذا االتجــاه ضــمانا لحـق الـطـاعن ـفـي الـدفاع ـعـن نفسـه .. الطـاعن نحـو هــذا التغييـر 

مـن حيـث اإلخـالل بحـق هـو فـي غايـة الخطـورة في كثير مـن أحكامهـا الذي تبنته محكمة النقض 
 الدفاع للطاعن 

 )٣٦٠ ص ٧١ رقم ٢٢ س ٢٨/٣/١٩٧١نقض (

 D�1 IK? ��B 
ل العمـد والشـروع فيـه المسـندة بإضافة سبق اإلصرار إلي جرائم القتـتعديل المحكمة الوصف  

أن تكــون وال يمنــع مــن ذلــك دون أن تنبههمــا إلــي ذلــك فيــه إخــالل بحــق الــدفاع إلــي الطــاعنين 

مـادام العقوبة التي أوقعها الحكـم مقـرره للجـرائم المسـندة إلـي الطـاعنين مجـرده عـن هـذا الظـرف 
 .ي تمسك بها الطاعنان الحكم قد عول علي هذا الظرف في نفي قيام حالة الدفاع الشرعي الت

 )٩٦٦ ص ٢٠٧ أحكام النقض ٢٣/٦/١٩٦٩نقض جلسة (

 D�1 9�LB IK?� 
الحكم الطعـين قـد اسـتخدم حقـه فـي تعـديل القيـد والوصـف دون العمـل 

بالواجب الذي شرعه القانون ، إذ كان يتعـين علـي المحكمـة أن تفطـن 

تحضــير إـلـي ذـلـك وأن تنـبـه اـلـدفاع إـلـي ـهـذا التغيـيـر وأن تمنـحـه أـجـال ل

ـك  ـم تفطــن إـلـي ذـل ـد أمــا وأنهــا ـل ـاء عـلـي هــذا الوصــف الجدـي دفاعــه بـن



 

 

وعلي ما أوجبه القانون في هـذا الخصـوص فـإن حكمهـا يكـون مشـوبا 

 .باإلخالل بحق الدفاع 

 )١٤٧٠ ص ٢٣٤ ق ٦ أحكام س ١٢/١٢/١٩٥٥نقض جلسة (
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 ـلـم يلتـفـت ـلـدفع الـطـاعن – عـلـي ـمـا يـبـين ـمـن مدوناـتـه –ولـمـا ـكـان الحـكـم المطـعـون فـيـه 

ط الحبلى عمدا كظرف مشدد لجريمة القتـل العمـد ، ولـم يـتقص أمـر بانتفاء نيته في جريمة إسقا

ثبوت تلك النية بلوغا إلي غاية األمر في ذلـك وبمـا ينحسـم بـه ، فإنـه يكـون قـد تعيـب بالقصـور 

الذي يبطله ويوجب نقضه واإلعـادة، وال يعتـرض علـي ذلـك بـأن عقوبـة السـجن المشـدد الموقعـة 

 وبفرض أن الحكـم لـم يخطـئ –عمد دون اقتران بجناية أخري علي الطاعن مقررة لجريمة القتل ال

 إال أن عقوبـة جنايـة القتـل العمـد المقتـرن بجنايـة أخـري وفـق الشـق األول مـن –في تقدير ذلك 



 

 

 من قانون العقوبات هي اإلعدام في حـين أن العقوبـة هـي السـجن ٢٣٤الفقرة الثانية من المادة 

 كما هـو –مة القتل العمد من غير سبق إصرار وال ترصد المؤبد أو السجن المشدد إذا كانت جري

 لما كان ذلـك ، وكـان الحكـم المطعـون – وبدون توافر ظرف االقتران –الحال في الدعوى الماثلة 

 قد جمع في قضائه بين جريمة القتل العمد بغير سبق إصرار – علي ما يبين من مدوناته –فيه 

ك الجناية بجنايـة أخـري هـي إسـقاط امـرأة حبلـي عمـدا ، وال ترصد والظرف المشدد وهو اقتران تل

وأوقع العقوبة علي أساس توافر ظرف االقتران بين الجريمتين ، وهو ما يجعلها اإلعـدام ، إال أن 

 ـمــن ـقــانون ١٧المحكـمــة وـقــد رأت أن ـظــروف الواقـعــة تقتضـــي إعـمــال الرأـفــة وتطبـيــق الـمــادة 

 ونزـلـت بالعقوـبـة درجـتـين –كمــة اـلـنقض عليهــا  وهــو مــن اطالقاتهــا دون رقاـبـة لمح–العقوـبـات 

وعاقبت الطاعن بالسجن المشدد ، لما كان ذلك ، وكان الحكم قـد شـابه القصـور فـي التسـبيب ، 

إذ أغفلت المحكمة بيان مدي توافر ظرف االقتران بين جناية القتـل العمـد دون سـبق اإلصـرار أو 

ـة األخــرى  ـي عمــدا –ترصــد والجناـي ـان  – إســقاط امــرأة حبـل ـت المحكمــة أيضــا عــن بـي ـي التفـت الـت

أركانها ، فإنه ال يمكن الوقوف علي ما كانت تنتهي إليه المحكمة في خصوص العقوبـة لـو أنهـا 

بحثت مدي توافر ظـرف االقتـران ومـدي تـوافر أركـان الجريمـة المقترنـة فـي حـق الطـاعن ، سـيما 

وبـة درجتـين رغـم أنهـا لـم تبـين  من قـانون العقوبـات ونزلـت بالعق١٧وقد أعملت في حقه المادة 

أساس االقتران وشروطه ومدي توافره ، فإن الحكم المطعون فيـه يكـون معيبـا بالقصـور الموجـب 

 .لنقضه واإلعادة دون حاجه إلي بحث باقي أوجه الطعن 

 )٢/٤/٢٠١٥ جلسة ٨٤ لسنة ١٠٥٤٠الطعن رقم (

 9�: D�B �N 
 ����CA�م�א��6.Eل��و�אق�אB>�=��T��Uن�א��و���$����	RR-א���1א�`��א��6��.N/-6�E��.'�

�����������������٢٣٤/٣א�&/�Cوא�-���J،�و��'��Tא���د��������2&��V/�KE�%b&�ق�א�/�-6������&��ن�א�'��J�=���
����������������������V�b�C��p��%�"�/و"��7א��،���.����	Rא�����א�&��<��C/&ن��&��א����.	1��.	ص�89�א���

��������.
����gو�����.	RZ6���2�9��-و����C�p�����.��Z6و�א����8.	����8=������و�6-.W/و�א����(��i�7�89א
�������������������������7�89��	RR�-א�`���א�����V�����،�1	���R`'E�%�ق�"���dא���د��2ن��&��م���$�א�&/��Cوא&�א�

�.א���4bא�����	��4א�&�'�ن�
 
 



 

 

 �41���� sL! b�)
� �:E ��-)�$!���� �'?���� r 9�LB ,����( 
 �G$M�� A)"�� l1 ��$�P�� �?i b��? ��� �$�� �L! wu4$� iH 

�.����"ن�		�������&����

������א����������.����ط�א��.��ل�� ����������	�
�ن�	�����+�����א�	���

�ن�א��.�ل�����������������������ن�;�ض�א� ����	ن�א��.ل�،�و"ن�.��מ�א��د��ل�+����.�وא����א�ط���א�&����.

�:���ن�	��.�دמ�
�:وא�&���،�و

�"������������4�	89�y�zא�C�/J���j�F�=9��`دאن�א����J�4	1ن���و��ن�א���Zא�`
�����y�����אد�א�د�����J�7��89	���م��א�`����א�-��RR	�����$��&�����א�-�����Jدون��ن��

�אل�א���.�د�p��E	����ن����������������������J��=�����Z>���48א���ذ����ن����،��J�-وא��C/&א�
��j�bא�&/��J�Cא���TRZ6&���א�-���J،�و�=���1���Aن��د����א���9�¦�א�����������������
����������������J��-وא��C�/&א��$����	RR�-א�`��א�����.N/K9�2=�א���Jن��Z6��Zא���.J�K

�%b��	%�א���Zو�-/���5�4H&'.�"�
 )٩٧١ ص ١٣٨/٣ ق ٩/١٠/١٩٩٦ جلسة ٤٧السنة (

 )٢٩٢ ص ٣٧/٢ ق ٨/٣/١٩٩٢ جلسة ٤٣السنة (
 )٥٢٥ ص ٨٤/٢ ق ١٩/٤/١٩٨٩ جلسة ٤٠السنة (

 ����������:���ن�	��.�دמ� 	
و/ذ�+�	���"و�אق�א=.,��מ�א�	�>�ل�+�ن�	��7د�>	���د���ل����������������..�و

��#�د�א�&�����و	�ن�>�מ����������د�א�.���������)���6ض�#
���&��.,����	�.,מ�����(+���"ن� ��	��א��.ل�����

����ن�א��.��ل�وא�&���������و$��و�אB	����א���ذ@��&��.و �C..�.�.����6و�و���و�R.���מ��א�ط����א�&����

.��د5ل�+دא�����א�	
�	����א�	��و���������א&��.���د�'����3א=�.����ط�א�	%��دد�����و�����=�.�6*�����


�ل�'��3&�ق�א�#2א��(�.�(�

 A^�N� 2�.3�� j�Z�-� T��? ���3 �� s�>�� �^ 
�1 ��")�� D�T �'?���� �1��$�� �Z .. �G$�� I� 6�B 9�:� 

 ���)��� A���E h�%� D%��ء ��('� r �
�
�? 6��Z�3 w1���� 
6��.�E�  9�: I�E 6'H���� �.)N� 6�u$3 h�%�� 

 A��')�� �"H� 6�HT P�.�)�  
����d���R/9�و��،������و"��א����א�����:���وB`��,sن�����א�>����א���د��9=�א��	����א�

�8<��"�����������%b�/�-����c���8Q�ن����Z6�4�/��<#��1ن��،��	
��&��א�����C$�א�/.��وא���@��א



 

 

�ع����.א�/����������=��9א���ZO@��א�
  �o��^ :           �.)gN� D- I� dy�? 7H A��T �� 2��? 2�      �ge #�<�g�N� Iy�g')� @��g�

  6'HT)   �'?���� �1�R �] ;�n (      ��_� 2]i�� ,�N� �1�)� �?���� j�¦�� �� ء

(�g�ء                  �6 1g
tH �?�g��� �ug(�$X D�gB A)"�� D�1 �P�� D- J��� ،  <��N� T��N�

 ���¥  �����  <�Z �$!���� �'?���� D�1 �$�"� �B�)�� A)"�� I�)$� ��V�. 
 D- q"$�� ء�K? r 6�� �")�N� D- J�� 

�ن�=�+����� �C"ن�.����+���א� زמ�وא����
��מ����א�	وאد�א� ��*Bא�������	א�'ن����

����������"ن��%�.	ل���ل�
��מ���2دא�������������و ����Cوא=
.	�ل�،�و��ن�א�%��ع����ون�א2 �אא��א� ��*


�ق����"���ن�א� ��	���وא�'��و�3א�.������������،��+������ن�א�وא����א�	&.و �������و��������..������

����,������،�و��ن�א�	�#ود�	ن�+��������ن�א�وא����א�وא�د�����	�د��&����6א����ن�$�و�"ن��������������و

��������<������������������	��א�	و�وع�����
�	���ل�א�B��ل�وא�	��#د�א�.��..�ون�	�,��"����ن�א� �

��ون�א�
�מ�	%و����O 	��ل�"و�/�,��מ��.��ذ��	����.���ن�	�د@�#�
.��	�ن������������������������=/��J���و"���

�Nא�د+و�����.�&�د-����א�.ط��ق�א����و���+���وא

 )٣/١٢/٢٠١٥ ق جلسة ٨٥ لسنة ٢١٨١٩الطعن رقم  (

 D�1 IK? ��B 
�ن���.���������J�789���7א����Z/6א���������ل�وא�&����ع��ن���C��4@Z<�M�TRUא�1���

������������B�1�4�8@©�2�����M�4�����ن�א���j،������1#אغ�א��R9�M���Z��א��9�������@����2و�و��
�������@ZO�=��Zj�Eم�و���Z<�א�%	R��-6�(��	/��K#�=א�����ع�����d����Jא�¡���ض�א�������,��&�

��@����Jא��.����#RA�.6���Mא���Zא��&���=���אR`6��V���RJ	,�א�&�'�ن��789א�
 )٢/١٠/٢٠١٢ ق جلسة ٨٢ لسنة٢٩٧١الطعن رقم (

 D�1 IK? �"H �L�!� 
��א�����وא�dא���.�د������������� V��789א���i��<����V/Kوא���Jא����2א���Mن��ز��9א�/.@���

�"��������ن���/��7�89�$א�Z@���*&	&����4�دאم�ذ����א�/&V	�Z5�,����و��	+�������������b��9�1د����
ZV@8ز����� �Eو�B	V/��-د������אل�"��:E!�א����.��J�����@Zن�א������@Qא�¦�9�����4��<�Q����@

���89	���4"���א�א����د����=�����`�����������&	&V8�����.6�1�©و��.����������RA#א����אد���א6.�����Tدא�����



 

 

�(��.���د��789�2א�`8
 )١٧/٣/١٩٨٣ ق جلسة ٥٢ لسنة ٥٥٩٠الطعن رقم (

 9�: D�B �N 
..�אق�א=.,���מ�א�	�>��ل��و�.ط����ق� 	�����א�	$���6�מ�א����و������"�����6א������ن�+�����"و����� 

��د�א.�5ذ�+	��دא������..����7&��د�و�=�د���ل���������..�"���ط��א�وא����א�ذ@�א�&����و�א*��א�������א���	����������


دو>,����������6��&�ن���������..�و"&�&��� ��	��א��.ل�و��:�
א�ز+מ��9ن�א�	.,מ���ن��د�د��3/���

����&������.א�	 ���+�

A(�N� ���_�� ,�"�� I� �?����1 �P�� I� P�3<- �?�  
 #�<�¹ @��� �.)N� D�1) <��N� ���?V�� @����� �Z���( 

 #�<��N� ء��_� ,�N� �H�)� 9�:� �?���� j�¦�� 6'HT �X 
����ن���	���2Dو���K�س�"����א6E.���م����/���4"����א���������9Dن�א���/.���/������Qא����אد�������� 

��2��Wن�����..�א���7�#>��א�د��Cوو��..��������iس���K��2وאD�	א������..�א�א6E.��م��وc���ن�ذ����
����وb�ز������E/-��)�#�	.���א������و��������������Q�J�C�
E�7�89��9دDم�"��א�א���1&�����ن� �%��ن��&�

�=Nא�.�
 �.)N� ,�1� 2T A��G)1 ���3 D- ���'�� �1��$�� I� ;[ D�B �"H 9�L� 
 6�� @� �.$����  <��N� T��N� �y�')� ,�P� � D�B �:E �� I� j�?��� 

�1 �?- �.)N� D-� ���(�  <��N� T��N� �y�')� D�B A'���1 6
 
 #��$( �i^ @� �oB- L$� �.$� r�'3 6$��� 

�ن�	6�.5.���ن���.���ن����وא��.�"ن�א�	��.,מ�	��د	ن��..��אBو����.."@�"������"#���
���"	���מ��وא

�1�&�.ط�(�%��א�א�	�وאد�א�	�5د���،���������..���	وאد�א�	5د���و+�طل�����.
���"	����و	ن�>מ�א
.��3א�&�

����	.,מ��د�.�����	ن�/د	�ن�א�	�5د�א��	�ن�+�د��&��وא��،�و"������	�ل������������������"ن�א��:�א��وא���א�>��

����%��א�א�	�وאد���������������)�و�وמ�א�وא����و&�+.,����ن����+	���������(��&����� �
و	ن�>�מ��,�و����س��

�.א�	5د���

 
 



 

 

 �L! .. l)������ l1 q?�$)��� h<�K)�� ء�]E� 
 dy�? 7H ���")1 9�:� ��.$�1 A&��� �)� D- ���] D�B 

G�&� @� 2]�%� I�_�� ;4�� � 

كمــا (يفيــد عمــا إذا كــان المــتهم ال يــزال يتعــاطى المخــدرات �

ـر مــن ـثـالث ) ـيـزعم الضــابط ـذ أكـث ـه امتـنـع عــن تعاطيهــا مـن أم أـن

 ) .كما يؤكد المتهم(سنوات 
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أن االتهــام الماثــل قــائم علــي أســاس فاســد ومعيــب ال يخلــو مــن التعســف الواضــح فــي �

/ ....  االستنباط واالستدالل وعدم تحقيق دفاع المـتهم ، واالنسـياق وراء مـزاعم ضـابط المباحـث 

و ما يجدر معـه وه.. التي ثبت في أكثر من موضع ومقام زورها وبهتانها ومخالفتها للحقيقة .. 

 .وبجالء تام القضاء ببراءة المتهم مما هو مسند إليه 
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ال عـقـاب عـلـي ـمـن ارتـكـب جريـمـة ألجأـتـه إـلـي ارتكابـهـا ضــرورة وقاـيـة نفســه أو 

ـم يـكـن غـيـره مــن خطــر  جســيم عـلـي اـلـنفس عـلـي وشــك الوـقـوع ـبـه أو بغـيـره وـل



 

 

 .إلرادته دخل في حلوله وال في قدرته منعه بطريقة أخري 
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أثناء اسـتعماله حـق الـدفاع  أو ضربه من قتل غيره أو أصابه بجراح مطلقا علي ال عقوبة

 وقـد بينـت فـي المـواد اآلتيـة الظـروف التـي س غيـره أو مالـهالشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفـ
 .ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها 

  T�N�1 T<� J��246 D-  
 – إال في األحوال االستثنائية المبينـة بعـد - حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص

 . منصوصا عليها في هذا القانوناستعمال القوة الالزمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة علي النفس

 لـرد أي فعـل يعتبـر جريمـة مـن الجـرائم وحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال القـوة
 وـفـي األـبـواب الـثـاني والـثـامن والثاـلـث عشــر والراـبـع عشــر ـمـن ـهـذا الكـتـابالمنصــوص عليهــا ـفـي 

  .٢٧٩ من المادة ٤الفقرة 

 D�1 q"$�� ���� bK? J��� 
 لقيــام حالــة الــدفاع الشــرعي أن يكــون قــد حصــل بالفعــل اعتــداء علــي يشــترطال األصــل أنــه 
بل يكفـي أن يكـون قـد صـدر مـن المجنـي عليـه فعـل يخشـي منـه المـتهم وقـوع النفس أو المـال ، 

 ، وال يلـزم فـي الفعـل المتخـوف منـه أن يكـون جريمة من الجرائم التـي يجـوز فيهـا الـدفاع الشـرعي
كفــي أن يبــدو كــذلك فــي اعتقــاد المــتهم وتصــوره بشــرط أن يكــون لهــذا خطــرا حقيقيــا فــي ذاـتـه ، بــل ي

 .التخوف أسباب معقولة 
 )٣١/٣/١٩٦٩ بتاريخ ٤٢٠ ص ٢٠ ق مكتب فني ٣٨ لسنة ٢٢٥٣الطعن رقم (
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ام الماثـل ، ومـا سـطره فيهـا أوراق االتهـعلـي األصول والثوابت أنفة البيـان وبتطبيق جملة  



 

 

، وعلــي األخــص منهــا المحضــر مــن تصــوير للواقعــة مــن عندياتــه وتأليفــه / ....  .. الضــابط 

فـإن تلـك  )ومع افتراض صحة ما جاء بهذا المحضـر (-/-/-والمؤرخ ته بالتحريات يالمزعوم تسم

ي حالـة دفـاع شـرعي فـ) حال اعتدائه علي المجني عليه(كان متهم الوقائع ترشح بل وتؤكد بأن ال

لمنعه من النيل منـه نحو التعدي علي المجني عليـه حماية نفسه وقد ألجأته ضرورة .. عن نفسه 

المـادتين يسـتوجب تطبيـق  وهو األمر الـذي كـان ..مع الجيران والمحيطين للفتك به وج، وفضحه 
و األمر الذي يعيـب النيابة العامة لم تفطن إلي ذلك فهأما وأن  من قانون العقوبـات ، ٢٤٥ ، ٦١

 استيعابها لظروف الواقعة ومالبساتها ،ـ ويبطل أمر اإلحالة 
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الموضـوع نفـاذا للمـادتين مـن الجـدي بمحكمـة يضـحي ظـاهرا بأنـه .. ومن جملة مـا تقـدم  

ـانون العقوـبـات ٢٤٥ ، ٦١ ـل ..  مــن ـق ـة بشــأن جريمــة القـت ـي المــتهم بثمــة عقوـب أال تقضــي عـل

فسـه المنسوبة إليه ذلك أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وألجأته الضـرورة نحـو حمايـة ن

ومن ثم ال تنعقد في حقه أركان جريمة القتل وأهمها نية القتل كما سنشرف بإيضاحه تفصـيال .. 

 .الحقا 
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كانت عليها الدعوى ، أن يطعنـوا للنيابة العامة ولسائر الخصوم في أية حاله 

 .بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية ومقدمه فيها 
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يحصل الطعـن بتقريـر فـي قلـم كتـاب المحكمـة المنظـورة أمامهـا الـدعوى ويجـب أن تعـين فيـه 

 .الورقة المطعون فيها بالتزوير واألدلة علي تزويرها 

r� D- I� q"$�� 2���- #�3��3 2�"N� �L!  
لـمـا ـكـان الحـكـم ـقـد أعــرض عــن الطـعـن ـبـالتزوير عـلـي دـفـاتر ـقـوات األـمـن والعـبـث بهــا ،  

بـأن الطعـن بـالتزوير علـي ورقـة مـن أوراق الـدعوى هـو مـن وسـائل " ........ وأطرحه في قوله 

 ألن األصـل أن للمحكمـة كامـل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي ال تلتزم بإجابتـه

الســلطة ـفـي تـقـدير الـقـوة التدليلـيـة لعناصــر اـلـدعوى المطروـحـة عـلـي بســاط البـحـث وـهـي الخبـيـر 

ــر مادامـــت المســـألة  ــه بنفســـها أو باالســـتعانة بخبـي ــي ـكــل مـــا تســـتطيع أن تفصـــل فـي ــى ـف األعـل

سـها أن تشـق المطروحة عليهـا ليسـت مـن المسـائل الفنيـة البحتـة التـي ال تسـتطيع المحكمـة بنف

 طريقها إلبداء رأيها فيها 

 )٤/٢/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٤٩٣٤الطعن رقم (
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األمر الذي يجزم بتعمد الضابط المذكور تغيير الحقيقـة وهو  
ر المحاضر ثـم يضـع لهـا التـواريخ في األوراق ، وأنه يقوم بتحري

ذـلـك كلـه ـفـي محاولـة لتقـنـين .. علـي ـهـواه وبمـا يـنـاهض الواقـع 



 

 

 .إجراءات باطلة ومعدومة الصحة والسند القانوني 
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قد تمسك في دفاعه أمام النيابة العامة بأنه لـم يـتم القـبض �
(.... ) ٕعليــه ، وانمــا قــام بتســليم نفســه إلــي الضــابط المــذكور 

 .بعدما قبض علي أحد أقارب المتهم بال ذنب جناه 
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ال يـجــوز الـقــبض عـلــي أي إنســـان أو حبســـه إال ـبــأمر ـمــن 

الســلطات المختصــة بــذلك قانونــا ، كمــا يجــب معاملتــه بمــا 

 يحفظ عليه كرامة اإلنسان ، وال يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا 
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إذا لم يكن المتهم حاضر في األحـوال المبينـة فـي المـادة السـابقة جـاز لمـأمور 

 .ٕالضبط القضائي أن يصدر أمر بضبطه واحضاره ويذكر ذلك في المحضر 
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لمأمور الضبط القضـائي فـي أحـوال التلـبس بالجنايـات أو الجـنح التـي يعاقـب عليهـا بـالحبس  

توجد دالئل كافيـة علـي الحاضر الذي أن يأمر بالقبض علي المتهم لمدة تزيد علي ثالثة أشهر ، 

  .اتهامه
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إذا لـــم يكـــن المـــتهم حاضـــرا فـــي األحـــوال المبينـــة فـــي المـــادة الســـابقة جـــاز لمـــأمور الضـــبط  

 .ٕالقضائي أن يصدر أمرا بضبطه واحضاره ويذكر ذلك في المحضر 
ـشـخص إذا وجـدت دالـئـل كافيـة عـلـي اتهـام الوفـي غيـر األحـوال المبيـنـة فـي المـادة الســابقة 

ســـرقة أو نصـــب أو تعـــد شـــديد أو مقاومـــة لرجـــال الســـلطة العامـــة ـبــالقوة بارتـكــاب جناـيــة أو جنـحــة 
جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ اإلجراءات التحفظيـة المناسـبة ، وأن يطلـب فـورا والعنف ، 

وفـــي جميـــع األحـــوال تنفـــذ أوامـــر الضـــبط مـــن النيابـــة العامـــة أن تصـــدر أمـــر بـــالقبض عليـــه ، 
 .ضار واإلجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة واإلح
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بأن القبض علي المتهم قد تم بدون أمر ضـبط أو إحضـار وقبـل إصـداره أصـال 

ويبطـل .. مما يؤكد بهتان جملة ما سطره ضابط الواقعة من مـزاعم وأباطيـل .. 

� . يقينا إجراء القبض المذكور بكل ما يترتب علي ذلك من أثار 
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ه من أهم أسباب بطـالن القـبض علـي المـتهم أنـه قـد أقـر بأنـه قـد قـبض بل أن

علـيـه بـعـد تســليم نفســه واحتـجـازه ـبـال مقتضــي مـنـذ ـتـاريخ  بـعـدما ـقـام الضــابط 

�.بالقبض علي أحد أفراد عائلته إلجباره علي تسليم نفسه 
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ابهما بتحقيقــات النيابــة العامــة هــذا وقــد قــرر المتهمــان فــور اســتجو.. 

وقـد أيـدهما فـي )  مسـاءا٩الساعة     (أنهما تم القبض عليهما بتاريخ 

أي أن القبض تم قبـل صـدور إذن .... و .... تلك الرواية شهود نفي و 

النيابة العامة ، لمـا كـان ذلـك ، وكـان إذن النيابـة العامـة ورقـة سـرية ال 

 إلـيـه بمحتواـهـا وـكـان المتهـمـان يعـلـم مضــمونها ســوي مصــدرها والصــادر

منذ اللحظة األولي عند استجوابهما بتحقيقات النيابة العامـة قـررا بأنهمـا 

تم القبض عليهمـا بتـاريخ سـابق علـي استصـدار اإلذن وجـاءت أقوالهمـا 

وهــو مــا تطمــئن إليــه المحكمــة ، ..... و ..... مؤيــدة بــأقوال شــهود و 

يشـهما قـد وقعـا بغيـر إذن مـن ومن ثم يكون القبض علي المتهمـين وتفت

السلطات المختصة وفي غير حالة مـن حـاالت التلـبس ممـا يهـدر الـدليل 

المســتمد مــن هــذا اإلجــراء الباطــل ومــا تــاله مــن إجــراءات متعينــا لــذلك 

 .القضاء ببراءتهما 
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د اإلثـبـات إـلـي أـقـوال شــاهالتهـمـة المســندة للـمـتهم يحوطـهـا الشــك لـعـدم اطمئـنـان المحكـمـة  
ـدعوى  ـأوراق اـل ـة عشــر ، إذ أثـبـت الضــابط وتناقضــها مــع مــا هــو ثاـبـت ـب ـه ـفـي الســاعة الثانـي أـن

اســتأذن الســيد وكيــل نيابــة المخــدرات فــي ضــبط  ٢/٥/١٩٧٦والدقيقــة العشــرين مــن صــباح يــوم 
في حين أثبت وكيل النيابة المذكور أنه إذن للضابط بضبط وتفتـيش المـتهم فـي وتفتيش المتهم ، 

مـن ساعة العاشرة والنصف من صباح ذلك اليوم ، أي أن الضبط والتفتيش قـد وقعـا بغيـر سـند ال
ٕمن الدفاع عن المتهم بجلسة المحاكمة ، واذ كان ذلـك األخذ بالدفع المبدي القانون مما يتعين معه 



 

 

ي اإلثـبـات الوحـيـد ـفـســوي أـقـوال شــاهد المنســوب إـلـي المــتهم وـلـم ـيـرد ـبـاألوراق ـمـا يســاند االتـهـام 
لمـا ـكـان ذلـك ، وـكـان .. يتـعـين القضــاء بـبـراءة الـمـتهم وـمـن ثـم الـتـي طرحتـهـا المحكمـة ، الـدعوى 

أن األحـكـام يجــب أن تبـنـي عـلـي أســس صــحيحة ـمـن أوراق اـلـدعوى وعناصــرها ـفـإذا مــن المـقـرر 

استند الحكم إلي واقعة ال أصل لهـا فـي التحقيقـات فإنـه يكـون معيبـا البتنائـه علـي أسـاس فاسـد 

 .ت هذه الواقعة هي عماد الحكم متي كان

 )٣/١٢/١٩٨١ ق جلسة ٥١ لسنة ٢٦٩الطعن رقم (
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 ه بدون سبب أو مبرر قانوني منذ إلي أن إلقاء القبض علي المتهم واحتجاز

 .يخالف القانون     تى عرضت علي النيابة في ح
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ٕعلي مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط ، واذا يجب 

لم يأت بما يبرئه ، يرسله في مدي أربعة وعشرين ساعة إلي النيابة العامة 

رين المختصة ، ويجب علي النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعش



 

 

 .ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطالق سراحه 
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 )١٠/٤/٢٠١٣ ق جلسة ٧٥ لسنة ٨٦٧٤٣الطعن رقم (
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قتضاه قانونا عدم التعويل فـي حكـم اإلدانـة علـي أي دليـل من المقرر أن بطالن القبض م 

ـه  ـدعوى حســبما حصــلها الحكــم وبالتــالي فــال يعتــد بشــهادة مــن قــام بــه ،مســتمد مـن  ولمــا كاـنـت اـل

 .المطعون فيه ال يوجد فيها دليل سوي تلك الشهادة فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن 

 )٢٥/٩/٢٠١٢ ق جلسة ٧٤ لسنة ٨٢٣الطعن رقم ( 
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 )٥/١٢/٢٠١٥ ق جلسة ٨٣ لسنة ٦٧٥٧الطعن رقم (
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فال عبـرة بـاالعتراف يجب أن يكون المتهم قد أدلي باالعتراف وهو في كامل إرادته ووعيه ،  

 أو كـان ثمـرة إجـراءات باطلـة ومعيبـة ، كمـا ا جاء نتيجة إكـراه مـادي أو معنـويولو كان صادقا إذ
ال يعتــد بــه إذا كــان نتيجــة وعــد أو إغــراء ألنــه يعــد قــرين اإلكــراه والتهديــد ، ولــه تــأثيره علــي حرـيــة 
المتهم في االختيار بين اإلنكار أو االعتراف يؤدي إلي حمله علي االعتقاد بأنـه قـد يجنـي مـن وراء 

 .عتراف فائدة أو يتجنب ضررا اال
 )٧٦٩ ص ١٩٨٠قانون اإلجراءات طبعة .. مأمون سالمة / د(

 )٥٤٣ ص –أدوار غالي الذهبي / د(

 D�1 �."H <�"3 ��B 
ـفـإذا ـكـان االعـتـراف ثـمـرة إـجـراءات باطـلـة يجـب أن يســتند االعتـراف إـلـي إجـراءات صــحيحة  

ر بناء علي قبض أو تفتيش باطل يقع باطـل ويجدر التنبيه إلي أن االعتراف الصاد.. وقع باطال 

 .إذا كان خاضعا لتأثير هذا اإلجراء الباطل علي نحو يجرده من إرادته الحرة الواعية 



 

 

 )٥٣٦ ص ١٩٩٣ الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية الطبعة السابقة –أحمد فتحي سرور / د(

 D�1 q"$�� ���� b��? D�_�� �L! r� 
 اـلـذي يصــدر عــن المــتهم عـلـي أـثـر التفـتـيش باطــل وتحدـيـد مــدي صــلة تـقـدير قيمــة االعـتـراف

هذا االعتراف بواقعة التفتيش وما ينتج عنها هـو مـن شـئون محكمـة الموضـوع تقـدره حسـبما يتكشـف 
 .لها من ظروف الدعوى 
 )٢٧/٥/١٩٩٦ ق جلسة ٣٦ لسنة ٢٩٣الطعن رقم (

 D�1 IK? ��B 
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 )٩/٤/١٩٨٧ ق جلسة ٥٧ لسنة ١٧٣الطعن رقم (

 D�B �N 9�: 

تفيـد إقـراره أو ثمـة أقـوال لـم يصـدر عـن المـتهم الراهنة أنه  من أوراق القضية وكان الثابت 

تحـت يـد الضـابط ظل لمدة عشرة أيام فقد  .. بل علي العكس.. محل هذا االتهام اعترافه بالواقعة 

.. كـب وهـو يـأبى ويـرفض االعتـراف بمـا لـم يرتمحتجزا بال سـبب أو مبـرر مـن القـانون .. / ....  
إلـي أن ينسـب للمـتهم أقـوال مزعومـة ومكذوبـة لـم تصـدر وهو األمر الذي حـدا بالضـابط المـذكور 

 :مؤداها كالتالي .. عنه 
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ال يصـــح ـتــأثيم إنـســان وـلــو بـنــاء عـلــي اعتراـفــه بلـســانه أو  
 .بكتابته متي كان ذلك مخالفا للحقيقة والواقع 

 )٢٠/١٢/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٥ لسنة ٧٩٢٥٧الطعن رقم (
 )٢٠/٢/١٩٦٨ ق جلسة ٣٨ لسنة ٣٨٠الطعن رقم (

 D�1 bK? ��B 
ســتدالل الـتـي تمـلـك محكمــة مــن المـقـرر ـبـأن االعـتـراف ـفـي المســائل الجنائـيـة مــن عناصــر اال

متـي اطمأنـت إلـي الموضوع كامل الحرية فـي تقـدير صـحتها وقيمتهـا فـي اإلثبـات ولهـا أن تأخـذ بـه 

 .صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع 

 )١٠/١٠/٢٠١٣ ق جلسة ٧٨ لسنة ٧٤٢الطعن رقم (
 )١٨/٩/٢٠١١ ق جلسة ٨٠ لسنة ٥٢٦٤الطعن رقم (

 للمـتهم مـن أقـوال ومـا  وحيث أنـه بمطالعـة مـا نسـب..هذا  
يتضح أنـه مخـالف للحقيقـة ومنـاهض للعقـل .. سمي باالعتراف 

 : لألتي .. والمنطق 
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) وهـو مـا ننكـره تمامـا (فقد وجـد اللـص مـا يربـوا إليـه ، فـإذا كـان ذلـك صـحيحا

 .لهرب المتهم فورا قبل أن يشعر به المجني عليه 
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لكان مكان العثور علـي الجثـة فـي الصـالة أو مـابين 

 الطرقة والصالة 
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مــا بــين غرفــة نومــه ، والطرقــة أي أن قدميــه كانتــا 

داخــل الغرفــة أمــا النصــف األعلــى مــن جســده كــان 

 .بالطرقة 
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لكانت البنـوك قـد كشـفت عـن أمـاكن الماكينـات التـي 

حــــاول المــــتهم اســــتخدام الكــــروت بهــــا ، وأفرغــــت 
 .كاميرات المراقبة للتأكيد علي هذا الزعم 
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فهل يعقل رغم كل ذلك إال يترك المتهم بصـمه واحـدة 
ـلـه أو أي شــيء يمـكـن االســتدالل إلـيـه مـنـه كبصــمه 

 !.وراثية أو أي شيء من هذا القبيل ؟
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ـي � ـة الـت ـد األدـل ـراف وتحدـي ـإن للقاضــي ســلطة تفســير االعـت ـف
يستند إليها في تكوين عقيدته وله القول في مـدي االتسـاق بـين 



 

 

 .االعتراف وبين سائر األدلة 
 )٥٨١ ص ٧٦ شرح اإلجراءات الجنائية طبعة –فوزية عبد الستار / د(

 )١٢١ ص ١٩٩٢ ط  االختصاص واإلثبات في اإلجراءات الجنائية–حسني نجيب / د(

 ��B D�_�� �L! r �K"
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 )٩/٤/١٩٨٧ ق جلسة ٥٧ لسنة ١٧٣الطعن رقم (
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ال يصح أن تقام اإلدانـة علـي الشـك والظـن ، بـل يجـب أن تؤسـس علـي الجـزم واليقـين ،  

نه لم يحضر الحادث الذي أصيب فيه المجني عليه إذ كـان بأقد تمسك في دفاعه فإذا كان المتهم 
وأشهد علي ذلك شاهدا فلم تأخـذ المحكمـة بهـذا الـدفاع دون أن تقطـع بـرأي وقتئذ بنقطة البوليس 

في صحة شهادة ذلك الشاهد أو كذبها مع ما لهذه الشـهادة مـن اثـر فـي ثبـوت التهمـة المسـندة 

  بمكان الحادث وقت وقوعه أو لم يكن فإن حكمها يكون إلي المتهم لتعلقها بما إذا كان موجودا

 .معيبا 

 )١٦/١٠/١٩٥٠ ق جلسة ٢٠ لسنة ٤٤٢الطعن رقم (

 D�1 IK? ��B 
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 )١٧/٣/١٩٨٣ ق جلسة ٥٢ لسنة ٥٥٩٠الطعن رقم (
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حــارس (األوائــل فــي قائمــة أدلــة الثبــوت قــوال الشــهود الثالثــة وكــان الثابــت أن محصــلة أ 

ـه  ـي عليــه ، ونجــل المجنــي علـي ـة المجـن ـل المجنــي عليــه أنهــم اكتشــفوا ) العقــار ، وزوج نجـل مقـت

وعـدم لمـس المجنـي  فبـدال مـن الحفـاظ علـي األدلـة.. مستلقي علـي وجهـة أرضـا ووجوده بمسـكنه 
يعبثـان ) وعلي األخـص الشـاهدان األوالن(راحوا ) عافكما قرر لهم رجال اإلس( عليه أو أي شيء 

ـارة يقومــان .. بالمـكـان  ـارة يحــاوالن بنـقـل المجنــي علـيـه مــن عـلـي األرض إـلـي ســريره ، فـت مســح وـت
وـتــارة يســـتدعيان ، ) الـتــي وجـــدها رجـــال المعمـــل الجـنــائي بســـله المهمـــالت(اـلــدماء بمنادـيــل ورقـيــة 

) .. نجــل المجـنـي علـيـه(الشــاهد الثاـلـث ة يســتدعيان وـتـار.. اإلســعاف وـتـارة يســتدعيان طبـيـب أخــر 
السـيما وقـد ثبـت (للبحث عن مالبس للمجني عليه العبث بمحتويات الشقة يقينا هذا باإلضافة إلي 

 ) .أن مالبسه التي عاينتها المباحث والنيابة العامة مختلفة عما أثبته الطبيب الشرعي

9�: AB 
 ������Q����ل����6Eא��ول������.@�و���������	
���E¯�ذ�א�Bزم�����1א��R@���وא�د���א

وذ�������6B�ل����)�א����"��א�U���;���(وא'/��Nא�>/���>�C�o���Hא89�y�z	��������������4..��=�א��Z�ن����
���Jא���41�زא��2א��א<8	���	8R¡9�4=�א�������<��.�

6�� b$u1 �^io�� T�._�� @� �- w4$� \� b?��� 9�: AB 
"و�"@�%�5ص�	�ن���..��&������	��������.�ل����+ن�א.,�מ�%5ص�������"و�.و ���א.,��מ������ 

..�و
.�1	(�א&.د+�*,מ�"	�מ�א�������א���	����د�"�>��	ن�%�,��	�ن�א�وא����������.�.�$ذא�א����ل���

��3"@�	��,מ�+�����و��מ��������	.,מ���מ��.������و
.�1	(�	وא ,.,מ���������..��מ�.�3�.5"�وא�,מ��>��א�����

�و ��/����>	��א.,�מ�.�

9�: @� ,�$� �� 
ة بمسـرح ط تواجـده مـع الشـرمتهم حـالنه سمع الما زعمه حارس العقار من أ

وهـذا قـول ال يجـوز .. األحداث يسرد كيفية الواقعـة وكيـف تسـلق إلـي السـكن 

 .االعتكاز عليه 
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.. ما زعمه نجل المجني عليه بأن والده كان يحتفظ بأوراقه في حقيبة جلديـة 

فـي محاولـة لالنحـراف بالقضـية فـي اتجـاه السـرقة ثـم .. لم يتم العثور عليها 

رـغـم إـقـراره قـبـل ذـلـك بأـنـه بمراجـعـة محتوـيـات الـشـقة ـلـم يـجـد أي ـشـيء (القـتـل 

 .) ناقص
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أن الحكم يكون معيبا لقصوره إذا ما تساند في قضائه بإدانة المـتهم إلـي الـدليل المسـتمد  

ولـم تحصـل المحكمـة مـن ذلـك التقريـر إال نتيجتـه الصفة التشريحية لجثة المجنـي عليـه من تقرير 

وعلـي ب دون أسبابه ومقدماته التي تحمـل تلـك النتيجـة فـي منطـق سـائغ واسـتدالل مقبـول فحس
ـلـم تمـحـص ألن فـي ذلـك ـمـا ينبـئ عــن أنهـا ٕإجمـال أو تعـمـيم أو تجهـيـل وابـهـام نحـو ال يشـوبه ثـمـة 

ويعجـز محكمـة الـنقض الـذي يمكنهـا مـن التعـرف علـي وجـه الحقيقـة ذلك الدليل التمحـيص الكـافي 

المطعـون فيـه األمر الذي يعيب الحكم ها علي الحكم لمراقبة صحة تطبيق القانون عن مباشرة سلطت
إـلـي أدـلـة أخــري ألنـهـا ـفـي الـمـواد الجنائـيـة متســاندة ـفـي قضــائها باإلداـنـة وـلـو تســاندت المحكـمـة 

ومنهــا مجتمـعـه تـكـون عقـيـدتها بحـيـث إذا ســقط أحــدها أو اســتبعد تـعـذر التـعـرف عـلـي أـثـر ذـلـك 

 .ائر األدلة األخرىبالنسبة لتقديرها لس

 ) ق٥٢ لسنة ٦٠٤٧ الطعن رقم ١٠٠٠ ص ٣٣ سنة ١٤/١٢/١٩٨٢نقض (
 ) ق٥١ لسنة ٢٣٦٥ طعن رقم ١١ ص ٣٣ سنة ٣/١/١٩٨٢نقض (

 D�1 IK? ��B 
ـمـن المـقـرر أـنـه يكـفـي ـفـي المحاكـمـات الجنائـيـة أن تتشــكك محكـمـة الموضــوع ـفـي صــحة  

م حكمهــا يشــتمل عـلـي مــا يفـيـد أنهــا محصــت مــاداإســناد التهـمـة إـلـي الـمـتهم لـكـي تقضــي ـبـالبراءة 
ووازنـت بينهـا التـي قـام االتهـام عليهـا عـن بصـر وبصـيرة وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت الـدعوى 

ــة النـفــي ورجحـــت دـفــاع الـمــتهم  أو داخلتهـــا الريـبــة ـفــي صـــحة عناصـــر االتهـــام وكاـنــت وـبــين أدـل
ورأت أنهـا غيـر ولـم تقتنـع بهـا  الدعوى التي قدمتها النيابة فيلم تطمئن إلي أدلة الثبوت المحكمة 

صالحه لالستدالل بها علي ثبوت االتهام وخلصت في أسباب سائغة إلي ارتيابها فـي أقـوال الشـهود 



 

 

 .وعدم االطمئنان إليها 
 )١/٦/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٩٨٥٩الطعن رقم (
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 )٤٢٢ ص ٣٢٤ ق ٤موعة القواعد القانونية ج  مج٢/١/١٩٣٩(

9�: D�B �N 
الجنـائي ، احدهما تقريـر للمعمـل باألوراق يتضـح أن وباستقراء التقريرين الفنيين المرفقين  

 مـقـررا ـبـأن كاـفـة العيـنـات البيلوجـيـه وحـيـث ـجـاء األول.. الطــب الشــرعي واألـخـر تقرـيـر لمصــلحة 

تتطـــابق ـمــع البصـــمة الوراثـيــة .. لواقعـــة وأـثــار اـلــدماء المتخـــذة مـــن الشـــقة مكـــان ا

 .للمجني عليه 
buo� \ ���")�� �L! D- �- 

وجـــود أي اـثــر أو بصـــمه أو دـمــاء أو أي عيـنــات بيلوجـيــه  
 معـه عـدفهو األمر الذي ال ي.. أو بصمته الوراثية متهم تخص ال

 بل علي العكس فهذا التقرير متهمهذا التقرير دليل إدانة حيال ال
 .صلته بالواقعة برمتها يؤكد انقطاع 

I�_�� ;4�� �G�&� ���"3 ��- 
مـن إصـابات وبيـان مـا بهـا المجنـي عليـه انحصـر فـي جثـة يتضح أن بحثه فإنه باستقرائه  

العيــوب ورغــم ذلــك فقــد شــابه .. فــي الــبطن ٕوايضــاح أن ســبب الوفــاة هــي اإلصــابات الطعنيــه .. 

 :اآلتية



 

 

 ,�V� ;�'��  
مــن بعــد ) رحمــة اهللا علـيـه(لتـبـديل اـلـذي ـتـم ـفـي مالـبـس المجـنـي علـيـه أـنـه ـلـم يلحــظ التغيـيـر وا 

× فانلــة صـــوف اســـود (ووصــف مالبســـه وصــفا دقيـقــا بأنـهــا .. معاينــة المباحـــث والنيابــة العاـمــة ـلــه 
 أســفلها عــدد اثنــين فانـلـة بيضــاء ، ومــن األســفل بنطـلـون ـتـرنج أســود الـلـون ، أســفله كالســون -أزرق

 ) .ضاأبيض ، أسفله شورت داخلي أي

I.H I�_�� ;�u4�� �.�Z� ��� �1iN� 9�3 ��- 
 فانلـة كالسـون – جاكـت تـرنج – شورت أبـيض – كالسون –بنطلون ترنج " 

 " . فانلة نصف كم –كم 

لـمـاذا ـتـم تغيـيـر مالـبـس المجـنـي علـيـه قـبـل .. والســؤال هـنـا  

نقله إلي الطب الشرعي ؟؟ ولماذا لم يلحظ الطبيـب الشـرعي هـذا 
 أو يبحث عن سبب له ؟؟ وهو األمر الذي يثير الشـك التغيير ؟؟

 !!.والريبة في هذه الواقعة 
 I
�o�� ;�'��  

.. يتضح أن الطبيب الشـرعي لـم يقـم بفحـص مالبـس المجنـي عليـه .. وفي ذات السياق  

ووصــف ـمـا بـهـا ـمـن تمزـقـات تفـيـد ـحـدوث عـنـف أو مشــاجرة أو شــد أو ـجـذب ـمـن عدـمـه ، وـكـذا 

 .ات جراء الطعنات التي كالها الجاني للمجني عليه وصف ما بها من تمزق

�1iN� 9�3 D�1 <�"� \ ��B 
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 J��o�� ;�'��  

مــتهم جيــة مــن الولوالنيابــة العامــة قــررت أخــذ عينــة بيأن  

عليـهـا لبـيـان عـمـا إذا ـكـان ـلـه أي صــلة  DNAٕواـجـراء تحلـيـل ال 

وهـو مـا لـم يـتم تنفيـذه دون أسـباب .. بمكان الواقعة مـن عدمـه 
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وعلـي فـي مقتـل ٕاصـابة المجنـي عليـه قاتل بطبيعته ولسالح ناري المتهم مجرد استعمال  . ١
، وال يغنـي نية القتل في حقه إلثبـات وتعدد إصاباته القاتلة ال يكفي بذاته مسافة قريبة 

ـروح هــو عــن ذـلـك مــا قاـلـه الحكــم مــن أنــه قصــد قتــل المجنــي عليــه  ألن قصــد إزهــاق اـل

 .وثبوت توافره القصد الخاص المراد استظهاره 
 )١٦/١١/١٩٨٢ ق جلسة٢ لسنة ٢٢٧١الطعن رقم (
 )١٢/١١/١٩٧٢ ق جلسة ٤٢ لسنة ٩٣٣الطعن رقم (

2.  D�1 �K�- IK?� 

ال ٕ سـالح نـاري والحـاق إصـابات متعـددة بمواضـع خطـره مـن جسـم المجنـي عليـه مجرد استعمال

وال يكفي االستدالل بهـذه الصـورة فـي إثبـات قيـام هـذا أن المتهم قصد إزهاق روحـه يفيد حتما 

 .القصد 

 )٧٩ ص ٢٠ ق ٩  س٢١/١/١٩٥٨نقض (

3.  D�1 9�LB bK?� 
أن نـيـة القـتـل ثابـتـة ـفـي حــق " تـحـدث ـعـن نـيـة القـتـل ـفـي قوـلـه لمــا كــان الحكــم المطعــون فـيـه 

ٕالـمـتهم األول ـمـن تعـمـده إـطـالق ـعـدة أعـيـرة عـلـي المجـنـي علـيـه واصــابته بإـحـداها ـفـي مقـتـل 
 كـان ذلـك ، لمـا " األمر الـذي يقطـع فـي تـوافر نيـة هـذا المـتهم فـي إزهـاق روح المجنـي عليـه

بعنصر خاص هو أن قانونا عن غيرها من جرائم التعدي علي الـنفس تتميز القتل وكانت جناية 

ـه وهــذا العنصــر ذو طــابع مــن ارتكابــه الفعــل الجنــائي يقصــد الجــاني  إزهــاق روح المجـنـي علـي

ولمـا كـان مـا الذي يتطلبـه القـانون فـي سـائر الجـرائم ، خاص يختلف عن القصد الجنائي العام 

ـر ســوي الحــديث أ ـك أن عــن الفعــل المــادي الــذي قارفــه الطــاعن ورده الحكــم ال يعـب إلطــالق ذـل
الحتمـال أن ال تتجـاوز أن الجـاني انتـوى إزهـاق روحـه ال يفيـد حتمـا النار صوب المجنـي عليـه 

، كما أن إصابة المجني عليه في مقتـل ال يكفـي نيته في هذه الحالة مجرد اإلرهاب أو التعدي 
إذا لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفسه ألن تلك ت نية القتل في حق الطـاعن بذاته لثبو

 .اإلصابة قد تتحقق دون أن تتوافر نية القتل العمد 

 )٦٧٦ ص ١٣١ ق ٣١ س ٢٦/٥/١٩٨٠نقض (

4-  D�1 9�LB IK? ��B 
إلـي لـدي الطـاعن مـن حضـوره به الحكم المطعون فيه علي توافر نيـة القتـل لما كان ما استدل 

ال  –ٕمـن شـأنه إحـداث القتـل واطالقـه علـي المجنـي عليـه فـي مقتـل مكان الحادث حامال سـالحا 



 

 

ٕمن استعمال سـالح قاتـل بطبيعتـه واصـابة يفيد سوي مجرد تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادي 
 .وهو ما ال يكفي بذاته لثبوت نية القتل المجني عليه في مقتل 

 )٢٠٦ ص ٤٠٤ ق ١٦ س ٢/٣/١٩٦٥نقض (

2�"3 �� D�B J��� 
ٕوازهـاق  بشـأن وجـوب اسـتظهار نيـة القتـل ما أوردته محكمة النقض الموقرةوبتطبيق جملة  

ـسـالح حمـل الجـاني وجزمهـا بـأن .. الواجـب تـوافره وهـو القصـد الخـاص فـي جـرائم القـتـل الـروح ، 

لثبـوت نيـة القتـل  ال يفيـد وال يكفـي بذاتـه دلـيال منـه علـي المجنـي عليـهٕناري قاتل بطبيعته واطالقه 
 وتـنم عمـا التـي يأتيهـا الجـاني العديد مـن الظـواهر الخارجيـة واألمـارات أن تكون هنـاكبل يجب .. 

ويجـــب أن يســـتخلص مـــن الســـيما وأن نـيــة القـتــل أـمــر خـفــي ال ـيــدرك ـبــالحس ـفــي نفســـه يضـــمره 
 .المظاهر واإلمارات أنفة البيان 
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بمكــان وأـنـه ـكـان متواـجـدا .. الجــدلي بأـنـه مرتكــب الواقعــة ابـتـداءا وذـلـك كـلـه بـعـد االفـتـراض 
باالتهـام مـتهم أن الـدليل األوحـد علـي انعقـاد صـلة أو صـفة الحيث سبق وأوضحنا .. الواقعة أصـال 

مـا فبعـد ذلـك االطـراح .. اطراحهـا ثبت أكثر مـن دليـل علـي وجـوب التي الماثل هو تلك التحريات 

 !. بمسرح أحداث هذه الواقعة أو أنه المرتكب لها ؟متهمهو الدليل علي وجود ال
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علــي إضــماره القتــل بمظــاهر يقينيــة وأمــارات جازمــة أن يســتدل علــي نيــة القتــل بــل يجــب  
يكـون موجـود وقـد ال يكـون مجـرد قصـد احتمـالي قـد نيـة القتـل علـي بثبـوت الزعم أما ٕوازهاق الروح 

أساسه وركنه تخميني وظنـي غيـر قـائم علـي دالئـل أو هذا االتهام فإن ذلك يقطع بأن .. موجود 

 .مظاهر جازمة
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لعل هـذا التخمـين واالحتمـال يصـل إلـي ! وبأي عدد كان ؟.. سواء رجل أو سيدة أو طفل 

 .حد االستحالة 
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أي أنه علي فرض صـحة حيازتـه للمفـك .. لفتح األبواب أو النوافذ المزعوم بأنه يستخدمه 

حتى هذه األداة ال يستدل منها علي توافر نيـة القتـل أنـه بما يعني ب.. فلم يكن ذلك بنية القتل .. 

 !!.ٕوازهاق الروح 
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ـن تحــدث الوفــاة فــورا   ـم .. أن اإلصــابة بمفــك ـل ـك ـل ومــع ذـل
فـإذا كـان ..  حتـى يتأكـد مـن موتـه بـل الذ بـالهرب مـتهمينتظر ال

لـكـان انتـظـر حـتـى تأـكـد ـمـن .. لدـيـة نـيـة إزـهـاق اـلـروح المزعوـمـة 

و ووالي االعتـداء علـي المجنـي عليـه بـأي أداة أخـري أ.. الوفاة 

 .بأي وسيلة أخري حتى يتأكد من موته 
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لعله من الواضح الجلي أن تلك األشياء من األهمية القصوي أن تكون قد ضـمت لـألوراق 

 ذلـك يؤكـد أما وأنها غير صـحيحة ومخالفـة للحقيقـة فـإن) إذا كانت مزاعم ذلك الضابط صحيحة(

 بالواقـعـة الـتـي اختلقـهـا ـهـذا الضــابط وـحـاول بشــتى الصــور أحـكـام الحبـكـة ـمـتهمبانقـطـاع صــلة ال

بل علي العكس فقد قـام دليـل قـاطع بـزور وبهتـان أقـوال .. الدرامية لألحداث دونما سند أو دليل 

قة ـعـين اـلـذي عـاين الـشـ) .... / النقـيـب (وذـلـك مـن ـخـالل أـقـوال زميلـة  .. .... / ذلـك الضــابط 

التداعي بعد الواقعـة مباشـرة وجـزم بمحضـره الرسـمي بوجـود الهـاتف المحمـول الخـاص بـالمجني 

علـي الـزور والبهتـان بمـا يقطـع  .. .... / وهذا دليل قاطع علي اعتماد الضـابط .. عليه بشقته 

 .بوجوب إسقاط أقواله 
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أن تسـتظهر عند مساءلة المتهم عن جريمـة مسـاهمته فـي القتـل العمـد يتعين علي المحكمة  

وذلـك مـن بيانا يوضحها ويكشـف عـن قيامهـا ، وأن تبين األدلة علي ذلـك عناصر هذه المساهمة 
ـفــي  بـيــنهمتضـــامنا  ال يرـتــب ـفــي صـــحيح الـقــانون وـكــان مجـــرد التواـفــقواـقــع اـلــدعوى وظروفهـــا ، 

وكـان الحكـم لـم بل يجعل كال منهم مسئوال عن نتيجة فعله المادي الذي ارتكبه المسئولية الجنائية 

فإنــه يكــون بــذلك مشــوبا فــي قتــل المجنــي علــيهم أنهــم ســاهموا فــي حــق المتهمــين جميعــا يثبــت 

 .بقصور يعيبه ويستوجب نقضه 

 )٣٠/١١/١٩٨٦ ق جلسة ٥٥ لسنة ٣٦٠٣الطعن رقم (

 D�1 IK? ��B 
ـمـن أدـلـة الثـبـوت عـلـي بـيـان لمضــمون ـكـل دلـيـل ـكـل حكــم صــادر باإلداـنـة يـجـب أن يـشـتمل  

وسـالمة حتـى يتضـح وجـه االسـتدالل ال يشوبه التعميم أو التجهيـل نحو واضح ويورد مؤداه علي 

المأخذ تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقا صـحيحا علـي الواقعـة كمـا 

 .حكم صار إثباتها بال

 )١٤/١٢/١٩٨٢ ق جلسة ٥٢ لسنة ٦٠٤٧الطعن رقم (

 �L! ..2�! ,¸��3 <�o� ����u�� r� 

هل يتصور أن يـتم ارتكـاب جنايـة قتـل دون أن يكـون هنـاك  

 !.دافع وسبب قوي يبرر ارتكابها ؟
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والقاـئــل ، ـمــتهم االتهــام للالقاـئــل بنـســبة  الوحيــد بــاألوراق اـلــدليلفـقــد تــم ـهــدم .. ومــن ـثــم  

ارتكـب فعـل ضابط الواقعة بأن المـتهم وكان قول .. لما كان ذلك .. بمكان الواقعة ابتداءا بوجوده 
 هو قول مرسل ال سند له .. والهروب بالمسروقات للتخلص من المجني عليه واإلفالت منه القتل 

 .الزاعمة بذلك أثار التحريات بعد انحسار دليل عليه وال 
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ضـابط وقول .. فإن ذلك قول يجافي الفعل والمنطق .. قرر قتله للهرب من واقعة السرقة  

 .الواقعة بذلك ما هو إال تخمين من عندياته ال يصح التعويل عليه 
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إلــي مــتهم أن تحيــل الهــا حيــث كــان مــن الواجــب علي.. دون بحــث أو دراســة أو تحليــل  

أم أنـه تعـافي منهـا منـذ أكثـر .. مصلحة الطب الشرعي لبيان عما إذا كان مدمن للمـواد المخـدرة 

 .هم ذاته متمن ثالث سنوات كما أكد ال
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وأن األدـلـة عـلـي إذا رأت النياـبـة العامــة بعــد التحقـيـق أن الواقعــة جناـيـة أو جنحــة أو مخالـفـة  

اـلـدعوى ـفـي مــواد  وترـفـع، ............. الـطـاعن كافـيـة رفـعـت اـلـدعوى إـلـي المحكـمـة المختصــة ، 
 أو مــن يـقـوم مقامــه إـلـي محكمــة الجناـيـات بتقرـيـر اتهــام تـبـين المـحـامي الـعـام بإحالتهــا مــن الجناـيـات

فـيـه الجريـمـة المســندة إـلـي الطــاعن بأركانـهـا المكوـنـة لـهـا وكاـفـة الظــروف المشــددة أو المخفـفـة 

  وينـدبأقـوال شـهوده وأدلـة اإلثبـات ومواد القانون المراد تطبيقها ، وترفق به قائمـة بمـؤدي للعقوبة
المحامي العام من تلقاء نفسه محاميا لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلـي محكمـة الجنايـات إذا 
ـلـم يكــن ـقـد وكــل محامـيـا لـلـدفاع عـنـه ، وتعـلـن النياـبـة العامــة الخصــوم ـبـاألمر الصــادر باإلحاـلـة إـلـي 

 .محكمة الجنايات خالل العشرة أيام التالية لصدوره 

2���- #�")(� 2�"N� �L! r� D- I� q"$�� ����  
 – أثــره – إجــراءات جنائيــة ٢١٤إقامــة الــدعوى الجنائيــة علــي خــالف مــا تقضــي بــه المــادة  

 ، وجــوب أن يقتصــر حكــم المحكمــة االســتئنافيه عـلـي القضــاء ـبـبطالن المحكـمـة بـهـاانعــدام اتصــال 
  .م تعلق بطالن الحكم لهذا السبب بالنظام العا–وعدم قبول الدعوى الحكم المستأنف 

 )٢٦/٤/١٩٩٢ ق جلسة ٥٩ لسنة ١٥١٨٠الطعن رقم (

B D�1 IK? �� 
مهـمـا ـكـان نوـعـه فـهـو مـحـل للطـعـن كـل ـمـا يكـون ـمـن خـلـل فـي إجــراءات التحقـيـق االبتـدائي  

أمام محكمة الموضوع ، والمحكمة تقدر قيمة هذا الطعن كما تقدر كل دليـل يقـدم لهـا وتحكـم فـي 

 .لغي التحقيق أو تعيد القضية لسلطة التحقيق ثانيا وال تستطيع أن تالموضوع بما تحكم به 
 )٢٧٦ ص ٢ مجموعة القواعد القانونية ج ٢١/١٢/١٩٣١طعن بتاريخ (
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لهــا ثــالث مفــاتيح احــدهم مــع ... ن شــقة المجنــي عليــه أ

) وراق ًالغائبـة تمامـا عـن األ( تـه ع نجلخر معليه ، واألالمجني 
 !!!  ؟.... / ، والثالث مع زوج نجلتة المدعو 
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 تحقيـق أجـراء الشك والريبة بمـا كـان سـتوجب علـي النيابـة العامـة يس كل ما تقدم يثيرأل

 . مطول في هذا الخصوص علها تصل للمجرم الحقيقي المرتكب للواقعة 
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لمـاذا لـم تقـم النيابـة العامـة باسـتدعاء كـل ... والسؤال هنـا 

مـمـا !! ـهـؤالء الشــهود اـلـذين ـكـان ـمـن الواجــب التحقـيـق معـهـم ؟
 . يجزم بقصور التحقيقات 
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ًيتعـين ظـاهرا مـدي ... م تقدومن جملة ما ... لما كان ذلك 
 ةوجـه بطـالن وعـوار ومخالفـة للحقيقـأمـن هـذا االتهـام ما شاب 

 .ة المتهم الماثل منه بما يستوجب القضاء ببراء.. 
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