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��وع���א��و�

�����..�؟؟؟؟؟/�����������و�����د����ع�ود���ع�א���
	��א��������������������א�$���#��"!�� ���א�

�:א7�	�م�א��4�#05/������123א�0/��(�א�.��(�-�,(�*+*(�)'�ون�%��

 )سبق الحكم عليه(   ؟؟؟؟؟/ السيد  -

 ) سبق الحكم عليه(   ؟؟؟؟؟/ السيد  -

 ) غائب(   ؟؟؟؟؟/ السيد  -

�3����7=	������..�א��>��;��:���%#9א�0/��(�א�.���(�א7�	��م�א��*������������1�..���><-��
���#א?�����–�؟؟؟؟؟�

�:؟؟؟؟؟���A@(�–؟؟؟؟؟��53

ـوا  -  عمــدا مــع ســبق اإلصــرار والترصــد لســبق وجــود خالـفـات ؟؟؟؟؟/ قتـل

ثأريــة بيــنهم بــأن بيتــوا النيــة وعقــدوا العــزم علــي قتلــه وأعــدوا لتنفيــذ 

وكمنوا له في مكان بـالقرب ) مسدس مششخن(السالح الناري مقصدهم 

ـمـن منزـلـه واـلـذي أيقـنـوا ـسـلفا تواـجـده فـيـه وـمـا أن الح لـهـم وظـفـروا ـبـه 

حتى صوب المتهم األول العيار الناري تجاه المجني عليه والـذي أحـدث 

به اإلصـابات الموصـوفة بتقريـر الصـفة التشـريحية والتـي أودت بحياتـه 

ـلـه وأـشـهر ـكـال ـمـن الـمـتهم الـثـاني والثاـلـث الســالح قاصــدين ـمـن ذـلـك قت

الـنــاري اـلــذي كاـنــا يـحــرزاه لـيــتمكن الـمــتهم األول ـمــن الـفــرار باـســتقالل 

 .الدراجة البخارية خلف المتهم الرابع 

أحـــرز المتهمـــين األول والثـــاني والثالـــث بغيـــر تـــرخيص ســـالح نـــاري  -

 ) .مسدس(مششخن 

خدم علـي السـالح النـاري أحرز المتهمين سـالفي الـذكر ذخـائر ممـا تسـت -

 .ٕأنف البيان دون أن يكون مرخص لهم في حيازتها واحرازها 

ـحـاز الـمـتهم الراـبـع بواســطة الغـيـر بغـيـر ـتـرخيص ـسـالح ـنـاري مششــخن  -

 ) .مسدس(

حاز المتهم سالف الذكر ذخائر مما تستخدم علي السالح الناري أنف  -

 .ٕالبيان دون أن يكون مرخص له حيازتها واحرازها 

�
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��"���������	!א�و�


!�IJوא�D���.3א7�	���م�א��*���D�E��FG��H2��5;�1"����0אCو-אق����������א���5
	!(����#א����..�

����K-$��א��LMא�����٩א���5"(����؟؟؟؟؟�����5���..�������O�/,0א��)���.P�-��M�2;������(؟؟؟؟؟/�وא��R/�?-

5
E�T ����������)�؟؟؟؟؟����!,/����+غ����D�2*V�Wא�.��م���؟؟؟؟؟وذ��..���������/!"�Y�Zل�א�\�،�؟؟؟؟؟/��

�̂ !_��`�a����YH/א��b.�1א�EFG�c-�=��..��D��/!H.4د'������53א��d�#3��=Gو�..���e�����=G�74

�);�T�� �4��!,=�d�#3و�f7���g-� �4؟؟؟؟؟.�

 ا تقدم موقد تناقض وتعارض .. هذا 

 أمحد أبو زيد / ما أثبته أمني الشرطة مع 

 ؟؟؟؟؟ أيضا يف التقرير الصادر عن املستشفي واملؤرخ

  مساءا حيث جاء بهذا التقرير ٩٫٥٠كن الساعة لو

ــــي قســـــم الطـــــوارئ � بوصـــــول المجنـــــي عليـــــه المـــــذكور إـل

وبـهــذا القســـم تـمــت محاوـلــة إنـعــاش " جـثــة هاـمــدة"بالمستشـــفي 

 !!.القلب إال أنه لم يستجيب ، فتم نقله إلي المشرحة 
 ملحوظة     

�������#���
و��	�����,�)ول�%�	�ض�و%�	�(�
���)و�אق���ذא�א&%$�	מ�

�����	2א����	����מ�� ��د�٩���0א���	 ���0א����	-���!���س/�-���מ�א�����د��

�������2��ذא�א���	�ط���������������٩,٥٠	�45ل��3&�
��א��	-	�����	2א�؟؟�و��ن�)��ن�

���מ�א��4���	��و���	ذא�؟؟�
��د�����������	�ز-מ��;ن�א�������-���:�د��#���������

�	��د���"�?����د
	%��א���%<��5و%�����	�)�:�و=ل��������?�و��מ��"�

�������������>	����	وز� دود���מ�א�طوא��Aو��:�3���א��<� %��!!
��4ل��

�.ذ�����Eد�)ن��= �א�وא�4�=و����D	������?	����	Cو�אق�

���h��Lد���4 �א����7#��Gن�>�0
�R/?-�..�(�������iEא��2;���(و"�����=Gو-אق�C����:�������

�����������������fא��#"Gن�G� �4��2
j��e��.��3�1k�#,��،� ET
�א7=
,�ل��4 �א�5l�/؟؟؟؟؟)���#%��Tא�

h��Lא��m+n�).3א�)�.אCو;#�"! �א�
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 جتدر اإلشارةوهنا 
�������
���س��$	� دود���	���و��א��Dد�� �ل���3���)ن��ذא�א�<	

 ���0)��:����)�؟؟؟؟؟�(األولא��%$��ن�א� 	���ن�و-���אHCص�א��%$מ������

�����������������:����%מ��%�ل�<���ق�א���%$מ�א�Cول�،�و%�מ�%و��	��
��وא�4


���א��������و���HLن��)�؟؟؟؟؟(א&%$	מ���%�:�3���وא�د��ذא�א�<	�د�����

��%�%����5���ذ�.�.؟؟؟؟؟��	���	�������ز���٦٢٠١������٢٠٠٧٧ ����מ

�������ذא�א�<��	�د�)���מ�<���وط�א�<��$	د��و�����א�=��دق�وא� �	د�������


�وא���د�وא�%��5ق����.وא�%�ز�M-ن�א���א

بل سيتضح مع استقراء أقوال هـذا الشـاهد أن ثمـة عـدم معقوليـة .. ليس ما تقدم فحسب 

  ه ما يلي من أقوالوذلك علي نحو.. ضح مع الشاهد الثاني اوتناقض و.. أو مصداقية 

�f#r��!���0j5��eو�����d)�א�YZ"!/��(��ن�ذא������H"��-�<q���2%!��؟���aد�("�

������	�
���j��5�א��������=���f-���2'4�t��5#�>��$د�c\��+��א�q��0��،�`���sل����

�#t��5H!��..��1��?وאCא��+*��(�א�bH	
و�/�b�������Hא�q��0ل�وא����u�#t��5%#�א���

��������	
v!FGزوא������G�x
;�fو#%�uن�Gن�،�و���E,<���)������c#ز"����=����ن�����/;

c-���=�y+��F��	0����1����(م����,��،����/!"�Y��Z20/����א
��Kא���aو%����0;���ول�א��،

��)�"!�� �;��#�ز"���H(א���
	��אCول���l�^��!zGو����/!"�Y��Zא���l�c�{����

����c-��=�-��/"���	و��..�����������	
*�������%�-����و-���Oد-א��(�=�->�(����ن�>,د%���א��


	��Hن�א����= �وא��������������74א}���cو-א��א����)�%�א�א���T%#��(א��א�|�،�*��;�ول�����

�������%�#3��H	=G�..������ E�T
��������..��.�د��4 �א�YZ"!/��و�d=,!����4 �א�5���*

�!,/��א�D���.FVאCو�/(�؟!�و;���L{�+غ�؟���0*G������!.،�و�#3"!���

  هذا الشاهد دثم استطر

كل ما تقدم حـدث أمـام جميـع الجيـران والنـاس بأن .. زاعما  

أين هم هؤالء الجيران والنـاس  .. والسؤال هنا(ع المارة في الشار

 !!!.فاألوراق خلت من ثمة شاهد للواقعة سوي المذكور ! ؟
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 ملحوظة     

�N:���ن�א��د����	�ذ���)ن��ذא�א�<	�د������;ن�א�وא�4� �د?������������� 

����
)?���	���H�2وج�א��������-����:����ن�א������د����4د�)دא�2א�=����Oو�

���	��������א�<�	�د�)��	מ�������(و��ن�)��$�מ���..�א�4د�د���ن�א��=����ن������

��ل�-�:�א��ذ���Q	ن�������H��#�א�������-���:��������������)�א���	��א�4	��

��	<���،�3&�)ن�א���	���מ�%4ن��$ذ�Mא��وא����Rמ�)�$�	�������������

وذ�����������Eא�:��)�؟؟؟؟؟/� ���������0د-��(�	����%د-	!:�)�١٧/٨ص�(

����������������	 3�V�% �Mמ��%מ�%���5ذ��	��األوراقوא�% ��ق��3�:4&�)ن���א�

מ���4	���������	ن�א�وא���4��%������מ�� �����،�����	�3�����-دא����א�

)ن�% �د�0و
�ق����	ن���ن�א��%=�و����������	ن����5� دو?$	�و�	�3ذא������

����Eد�)و����ذ(�����Eد���و=#�ذ���א�<	�د�،�و-�	�	�)ن�%�د�<	

�ذ�Mא�Cوאل��..��.���و�و��	���زמ���=و��% ���	��א���	�

��دو-����1��א�
	����������bH..�%�א�� "�+?�3�#%�Tد�א��_
Fא3.�(�،�;/�����3-��������و�#3א�eא�

����������c-�0א�./�-��א��^!zG����"! �א���H��،���/!"�YZز"������ن�����������)�א�;/#(��ن�א�
	��אCول�%

��������������������H	�ز~���=���b<-��=�b;+�5����=�/Hول��Cن�א���= �وא��������=�����,�(�א�H	
�����G..�א�

������������e��	א�#J
�F7�)�<-�n�)ن���ن�-א�#���2-א�����#%�Tא���"q��|א��א���	
�	�>��Oא��
	����א�

�.אCول�

 ملحوظة ����
����������������	�$�����%��ن�
��	��4د���ن�O�Hل�% ���	��א���	 ��0و)��وאل��

و�ود�%�	�ض��	
�����$	�و��ن��زא-מ��ذא�א�<�	�د�،� ���0)��د���������������

���������������O�� ��	�0��מ�������	وא�?���	ن�א�?�	;ن�א��%$�����	ط�א�% ���	�

�؟؟���	����������;ن�א���%$מ�������	�� ��(��)ط��ق�-�د����األول?�


;=�	�:��; �د�	�،�?�מ������א���	�ط���;ن��������������)-���:��-������� و�א��

��O�H#�%����א�%�����	ن����������������	H���א��%$מ�אCول��	ن����(�د�א

و���ذא�����Eد�)����	�)���	מ�وא�4%���ن���!�����$��	�א����%$מ�א��א���"�؟�

�.!�H%�5%�ن�و�%4	��%�ن�%��ط�����O$�	�د&��א�W�HC؟
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-�\#و-%��"��א��T%#����..�%�א���a
<�7�Dو�.�2-א�..����	
3א�����=��>�
	��א��G��

�,#�א'

��3
+�"2��F�|�����<#��H^�אV\���א-���bH	
אCول��,
���1א���u7���،����/!"�Y��Zא�����|�����3 �א���

��3אل�و�4+?	����"!�� �א����T%#(وא��\��#�Cא�f���%�q��/	��),����F�#���$<م�����ن�)�و%���א�q��r�����

>����s>�����و-د���3א��������a�א3.(�!��..��=G��H�–���	2و���i������l� !"و���–����O2�F��3-����ن��

�(�*�->(�؟������a'و�),��F�D��+'د�א��u,/^�������������!�א�א3.(�و��!
3���/!"�Y�Mא���,�uGن�G���/;

�.א�
	��אCول�

 ملحوظة ����
�����������������وא�Hطو���،�و���Cא��	R��
�%�4د��ذא�א�<	�د�5H3	�2وא�4

�Mن�����ن�א��%$����ن���%��ل�<����ق�א����%$מ��������..�؟؟؟؟؟/�)ن�وא���د

��%�&� V% ���ول�،�وذCא��و�وع�א�<#�א���	��א�4	��?מ�� ��

�$%��	ن��زא-���:�و)�$��	��������Rز���:�-��ن�א���د���������..�א����و����

����%$���ن���������������و��א��Dد��ن���وא�%��5ق���	�� ��:��ذא�א�<	


��א&%$	מ�א��	?ل.��

�,/^�א�א3.(�،������������..�%�א����l��	=�uو-אق��4 �א�0/��(�א�.��(���7ذ�Cא�:!/;G��/;و

Wذ����:!	
��Fول�و�#��3אCא�#%���Tو;��#(��$��5אل�א�Cوא�(��|�������LvP�f-���3������1���-�cא����

�D77#
F7א.�.� !<����m�9Gو:�

هو حدوث مشاجرة فيمـا بـين .. ف السابق علي الواقعة الراهنة الخبأن سبب ال

وبين شقيقة المتهم الثالث ، كمـا تعمـد إخفـاء أن والـده  .. ؟؟؟؟؟/ زوجة عمه 

 .قيق المتهم األول قد اشترك في مقتل ش .. ؟؟؟؟؟/ 

 هذا وبرغم روايته للواقعة وفقا للتصوير والتفاصيل التي رتلها 

 ديد نوع ووصف السالح املزعوم استعمالهإال أنه عجز عن حت

 !؟"لونه أسود " يف الواقعة مكتفيا بالقول بأنه 

������������������;+�F�1�H���H	0��+ن�א���= �وא��������ن���H	
��H\��H�)�74"! �ز"����Hن�א�

��و\�E؟����"�x
;�qt"��=G�(!����);�3-�\�א��H�)دد���������3\�`�א�����������Y�Z)�و��+�+z4�dن��������

�"/�-�=�-�cوא;#��,�h،�وGن�א�א��G�:*#;�#3�).3م��|����א��0س�%��/!".!!�
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 ملحوظة ����
���	�%�	�ض�)�وאل���ذא������..�و�$ذא�אX=�א��-���%���א��زא-מ��������Y�%�

�������Qא���ذ��	ط�א�% �����	د����"�)���وאل�����زמ����	ن�א��%$���	ن��א�<��	

�و)ن�א���%$מ�א�و ��د��������������� ���(���?�O�� ��	�0�מ�����	وא�?���	א�?

�و�א��%$מ��������	 Oن�� �ل��	��Qط����������األولא�ذ�	א���������	ط�،������
�

���:�	��=;
�:����-������)ن����ذא�א����%$מ�)ط���ق�-��د��)-������=��و(�א��

3 ��دא�	�؟؟��و����	�%���دמ��%;���د�����وط�)�Qد����ل����د�����%�د����ن��

����	�����%و�(�..�	����$�	�و%���	��$�	�)���وאل�����Oא�<��	�د�ن��%�

�ذא�א&%$	מ��
��.א�%د-	!$�	�و��	�<%$�	���	�	��و�:�א� ق�

�4��9 �����,#م�����G�..�������������������������G�e��	�5E=�|���:�-��L�3אل�א��T%#�אCول��#�3Gن���

��|9��..�����������������)�,���� �Tن������#t5�א����-��>q"����ن�א�YZ"!/��;�ل�'�و������=G��	0�

������-���وذ���Wدون��)�؟؟؟؟؟(�q�<�c��'G"����=������ن�>���5و'!�7�IJu������������H"�1�����E>.����،�و

�������������������������?�"#
�Fא��
�<�x�
;���
א��#�ذ���Wא��IJ�TאG���'Cو�"������jن���34��O2�F��"�y�a�4

����א�,���1و����W(وאVد7���T	�د%�IJTא��Wن�ذ�j<ن�G�1H
Mא����R/�G�


�؟؟/aJu���E'4��5"!/��و
�)�.�d�#3א�

 ملحوظة ���

����������	�א<��	������	�$%	��� %��
���=��
Nن�א���	��א�4	��	5

���ذא�א�<��;ن� ����0)�$��	��	������	���%د-	!:�و���Rמ�ذ��������מ����%מ����

��������Eد���و��	ن�)���(���)�-����א��Cل��(%��5ذ���א�א��	��Rמ�)��:�<�	

����-��:��ن�א�<	�د�אCول�؟���������!�����و�"�ذ����מ��%��מ�و������3 	��

��.�אCو�אق���� ��

̀��������..�%�א��� �3אل�%��א�א�������P�#%��Tن���O�r.���"�#م�������������و������!�(�������u`�و"��G�

���������G�eو�D��,/,v
���،�وא�0/��(�א�.���(��eא��<���e��;�2�א�h��9ن�G�74�،��	/!"�1<.
א�

��)��;Vא����D�3אل�%��א�א���T%#�د��/+�و;/�#א��������..�و4�e"#אد�G�)H?�3د�(�א��2G���#3א���وא���

א���Cא��r�c.�����1..�(�د�/G�1'�����"! �=25(�%�א�א7�	�م�א��jو`��4 �א�
	�bH،�دو�������������
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���h���9و�7>�0ل����ذ��Wא�,ل���ن��(��u%#�*������(%�א�א7�	�م��3?��"! �د�/�1وא;#�������%� =�

��D�<�v
3אل�א��T%#�אCول����>$��#�=G	��������Hא�G��5
,���و��20,(�����'Cאل�א3Gن�G�Wذ��،

���O/.��#;د�/�1وא�)���P�..�(����������Lאل�א��3G��א�,
F���y9;/�����h�..��������P�-��3و%�א�*��:��

� !<�

"�����������������،���q0��e��/!"�YtH!ول��Cא�#%�Tز>�-��א����0*G��=G����.<�cن�א�����

�������������f#rو"!����=�����t5#�>$د�c\+��א��s`�،�وG*�0��ذ�4�����%/�����

���������������/!"�Y��Zوج�א���'��<���@
ن��0��E,<�1��?وאCא��+*��(�א�bH	
�����

�������	
אCول�"#����O/�\G�)<-�=���"Gא�t5#�،�و;�ل�'�و���zG!^�"!/��א�

���e��%#;Gو�	��*��%�`�-א���2د-א�(��n->(�'!���א��
	��א��א��|�،�����������������

������������|_

�*�א���\��
��و��>5��e�و�d�#3=,�1א�YZ"!/���4 �א�5
ET �و

�bH	
�"�.א��T%#�א�!�vق����

 ملحوظة ����
و��	�%�دמ��%��Yو����2O)ن���	�و�د�-�������	ن�א���	�ط�و�� ����������������������

���3&�%�د��د����Cوאل�א�<�	�د�א��Cول�،�و ����	� ��	ول������	%�:����	���و��% 

������������א��	�ط�5H3	�2ذ����%4د�ل���4ض���O��=5%و����O	��א�وא��4

�����ط�
����א�%���	�ض�وא�%���	�(�����"�)���وאل����	��:���..�א��ز-و���

��	����ط�א�د��ل�א��ذ����Q%�د���ن�)��وאل�א�Cول�������������)�א�<	�د�אCول�(

��.��4س�ذ���א�د��ل�א�ذ��Qد���%�د���ن�א�?	���وא

وإـبـان التحقيـقـات ورد إيل النيابـة العاـمـة تقرـيـر الـصـفة .. ملـا ـكـان ـمـا تقـدم 

 :والذي انتهي إيل نتيجة مفادها .. التشرحيية للمجني عليه 

١− ����������YH/0(�א��د'�ل��(א}��Hن�����E��)<-�=�)��\4د��وא;#����"!�xא�


,�א-��F<����)�وא�و���������
�D���jو�b����)t��5=���)���q=Gא�	
��)�v��a�

��אV\���(����,��و�����mو�5"�)��=�،�)HtH{وא���-��.@�م���bא�

�������������-�_
��mو��,��f��0/2��cوא����)��\V9|�אP��,
א��c-�0א��Eد�א�5

���������O<ز�/��-�*G�1H�� F�l�m+و�� \�\-�Oذو������m�3�.�-��0/��א�
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�f-�/"� !"�������74�،���/?q����

E�-�fא�T#>#���\_#א����.@�م�א����و_
��

،�G�����(��^�!zGو�����٩����u./�-��(��Dא�,���aא�_ل����G=����*�1א�,�و���

����/!"��J��TT��c-��=�y+��F�������)����5�����ذא�Dא��0ع�وא�./���-�،��������

�#>#%���#�.��G�74=	����وز�Dא�#��א�,�>����Oא��������������j��7ق�+z4

����D,�و���א��)��.#م�و�د�"+���3�D`�א�zV+ق���}���Hن�������(א�0ع��

���z�)v!��F�������א���v0��-#��,<�cوא�������f���%����a=و��-��F��א�)��!<

���� ���F�FGق�+���z4�fو��������،������a,!������2<�,���eא����9|�–א������5(�

��������5t!��:א�,�?��وא����� ��T
��א���Cم��!J!�����|��������)�א��I'��T(א���

א�e����'Cא7"
���2-�א���#��א����� �א�א��H/��F7����5t!��|��Fא����Gس��

��)�����\Vق�وא+���zVא�)���@���	
4\�����
��b..�وو���9./�����L<Gن�����H�{و��

����j
����א;�������
t

��A�b#ود��x!"�����b>���5-�א}2	��(�=/v_��F�b
/

����������"���A#ود�א�G��_�5>������ن�=�T'אض�-�O!\��5����j
..�א7;

����
qא�0(�א�#و���.��و�|�א���)�<#;�)</;�D���\Vو�/|�א. 

٢− ������������-�5������
*#;Gس�א��0->(�و���G4\��(�א����"�:t
=�)/��\4�����א�

�#<#u� د����W
	��T0!���3ط�א�#��� ���}HtH(�و=q>��و� .و

٣− ���<���T
2.�������
�sא�������D.��#�א�������(���L �"!�� �א�����������bא���(

א� �>م�;�.�

طلبت النيابة العامة تقرير تكميلي يوضح ما إذا كان من المتصور حدوث اإلصـابة وحيث  

ورد ومـن ثـم .. المذكورة بالتقرير عاليه وفق التصـور الـوارد بـاألوراق علـي لسـان الشـاهد األول 

 :التقرير التكميلي بنتيجة مفادها 

��������������/~�DودG�¡א���/!"�YZو��4\��(�א#;�-a��|0������/0��#�<�7

��bH/א�����#.����3G� !"�m-ض��5
>(���(و�5
��c)���אن(�א�وא��%����)�א�

د�א�!�ن�������(وGدא���)����א�	(����א��Cم��(�FG�c-��=�y+F����f#;وא�),!z�(

�.،�و�^����������������
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 ملحوظة    
���4ل���	�ط��%�:�א���	���א�4	�����ن�%������%���������ن������������������  ��=�

�א�وא��4�������������א�ط(�א� �=���
�<�-��،���Eد�و� ق��;�$	�%%<����

א�وא�د��-�����	ن�<	�د�אX?�	��אCول�،�و)ن�א�%������א�%�����������������

���:��%��%���2	���א����	��ذ�����M���מ���ط��"�א�<�������	����ن�،�و����3	�

)�Q)ن���	��א %��	ل��"��و�د��	����"��&��"� %�	��� �������0;�:�����א

���4دמ�=�� �%=��و��א�وא���4����%$��	�،�و3ن�����ون��$��	�%=��و�������

&�����	�و���د�?�����..����D	���%�	���	�����	�و�د�-���������	ن�א����ذ�و���

������:����:����-���������	�%�����אC=�������ط��(�א�<���-��)ن��?���	ن�א��

�����$������Rמ�-���دמ�(3=���	�%�ن�3 %����	��%�ن������;-�������V	��א�

����ن�����:� �����	�و�د�-���������	ن�א�<��	�د�א�%���א(�)���	����ن�א��%$

��2�	%�ن�אX=	�%�ن�؟)���5:	�
�ن�)�ن�!.�

>������H"��<��sو-د����Cو-אق�����������a�Gن�א��
	��אCول��..�و���>,_|����ن��!א3.�(�א��א�0%(�


א�#����,�>(��1�Aא�א3.�(����������������;�ل�F$א�����Cو-א�����j<����=���-�3�4/��،�و�O5=�����j=G�#3ق�

�،����3��H-�א��
	��א����= �G=������ن����,�(���+�������������؟؟؟؟؟/�,�����>#" ����وG=����ن����,�%���-����


#"�?	�������������)�..�؟؟؟؟؟�،���؟؟؟؟؟(�Fن�%��א�א�,��א-���������..�%�א�و�����א��ذ�א�0/���(�א�.���(���3א-א���G�74

�����L<G�f�/E0���
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#"���א�#"Fل�א�v��/א3.(���..�؟؟؟؟؟!��f-L;م�"q�א�و��#ون���)�..�א�%
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��Fد����3א-�א	��Tא���7�..��)��HjA�)و-אق����4 �"#א���Cא�0/����(�4;����(�א�D-���3�#��,�

-�א�2_�1a,�����3#\و��,;��	��,/,���\<�����.א}�D�<�0،�و%

  أي دليل ماديإيلومما تقدم يتضح وجبالء افتقار األوراق .. هذا 

 )؟؟؟؟؟(ويقيني وجازم حيال املتهم املاثل 

�������r����).3א
����������m��Tوא=
�E���cGدو-�����eא�=�������0�5#��4/���،�و%��%������qم��¢א�
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��א�د
�������������	ع

�و��	ن�)و�:�ود&!ل���א��2א��%$מ�

�و����د�3��:�	���

أمر اإلحالة فيما تضمنه مـن اتهـام نسـبة للمـتهم املاثـل حبيـازة أن  :الوجه األول 

لي الرغم من أن عوذلك أنه قد أفسد يف استدالله  .. سالح ناري وذخائروإحراز 

قطعت مع أقـوال حمررهـا بـأن )  علي ما ورد بهاظمع التحف(حتريات املباحث 

مل حيمل أيا منهما مثـة سـالح ، وهـو األمـر ) املاثل(املتهمان الثاني والثالث 

 .الذي جيعل أمر اإلحالة من املتعني تصويبه 

��א�,�-��������=G�Wن�'�..�ذ�G����������������)�HjA���!��,�_���א�0/���(�א�.���(��eא�0�FVد�G�O�rن�

������������	E�\و���	و4"_�?�،��v/v�\���E//j����=�j//��א�א�3�)�.3=��*�،�^/,v
9ع����
�c#aوא�א�

��אCو-אق�،�����ذא�����ن�و\����א�0/����(������)v/v��\�R��FG� ��!"�Y2��<ن�G�O��r�cא���^�א����

����������\9ع�������1
!�WאCو-אق���ن�"! �HjA(�א�\G�7�).3א!��������	
�H!����'C+ذ�א�א��	E


	��4ذ�%� ��������..�و�	��א�
v,/^�א�0	�? �����H!��#0�5��1א.E!�� =��1
s/��א�\��א�,�='#
�Gن�

���������������*��
���،�و��./2_�� ?�	=�����\אG��/;�).3ن�%�א�א�!���	E\א�0/��(�وو�^/,v
��#/,
��7

��/vaא���	E\א3.(�و9ع�Gن���£25"! �א���وא�HjA�O(�א����=��.�

 أن التي تقرر ب..  من قانون اإلجراءات اجلنائية ٣٠٠ادة إعماال لصريح نص املذلك و
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 

  من ذات القانون علي أن ٣٠٨كما نصت املادة 
في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم ، ولهـا تعـديل التهمـة للمحكمة أن تغير  

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

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

 ويف هذا املقام تواترت أحكام النقض علي أن
ضــرب المجـنـي علـيـه الضــرب فر المتهـمـين عـلـي ـنـت المحكـمـة ـمـن تضــايمهـمـا ب

الشـديد الـذي أدي إـلـي وفاتـه ، ومهـمـا تكـن األداة الـتـي اسـتعملت فـيـه هـي مـمـا 
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يستعمل في القتـل ، فإنـه ال بـد لهـا مـن ذكـر نيـة القتـل وثبوتهـا عنـد المتهمـين 

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

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

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

 .عند المتهمين 

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

 كما قضي أيضا بأن 
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 يكون الفعل المسند إلي الطاعن من جريمـة أخـري 

 .يكون نقض الحكم مقرونا باإلحالة 

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

 كما قضي بأن 
غير مقيدة بأن تنزل الحكم الصحيح علي الواقعة التي رفعت بها الـدعوى ، المحكمة ملزمة 

 .حكامهالذي طلب عقاب المتهم طبقا ألوال بالقانون بذلك الوصف الذي أسبغ علي هذه الواقعة 

 )١٠/٤/١٩٩٤ ق جلسة ٦١ لسنة ١٤٧١٢الطعن رقم (

 وقضي كذلك بأن 
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 تعديلــه  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 ٣٤حكام النقض س  أ٩/٣/١٩٨٣(
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 ملا كان ذلك

ل�وא��א��:�א�,�==/�(�وא�,�E=G�)/?��L(�א������"!� ������������������� �\Cوא��/%��E�2/^��!�(�א_
و�


	��א��*�1،�وذ��W"! ����ض�������������..�א��*G��1و-אق�א7�	�م���H!��-دو�cG���E

��Lو�+����م�א=<

���c�����)��.3א-��و���د�y���5�� ��!"�+��\G�fאC;��#א��،�و�e�����T<������=Gא���\�������-��\�

�����=���Gא�,ل���=���|�א�
	��א���= ���=���H/�ن�א�
	��אCول�;��ل������������..�א�u7א��א�,�-���3=

��3ل����7�1�Fد�/���1"������	��،�1��
א3.�(�א�,������j���و0��F�7#�����و��>����74�D"!� �����5ن���!/��א-


	�bH=@���א��!���j)�א����T%#�אCول�(؟؟؟؟؟/�א���#"��H!�����,/E!�א%/��(�א������W������-���3�c/��#א�و

���������	!H��¡0(�א�/sL���1(������������..�وא�H���j<���1*��א��	
�G��Hن�א����:���Cو-אق�Gن�א�

�����=�
	�������`م��	���א�א���#و-�א���50��,<����!.������L/��x��
�g>��(�א���
	��(G�)��<-�=�)v!��FGو�;

�)�.אCول

 وهو األمر الذي أكدته صراحة 

 حتريات املباحث وأقوال جمريها 
�א�����(��������؟؟؟؟؟��א�������Z�E ��0و�د��� ���א�% ��	����
..�؟؟؟؟؟/�א�� �������4

����;ن�א�����%$מ�א���Cول�-����د�א����4زמ�-������א&�%����	מ��<������:�،�وא����%4	ن������

�א]���Hون�����?O?�%$��ن�א��	؟؟؟؟؟/�و)-��د�א����%$מ��...................�����..���	 O���

���	H���	��..............���	��	�،�ود�א

 ومن صريح عبارات هذه التحريات 

 يتضح أنها ) التسليم مبا جاء فيهامع عدم (

"! ����ض�\���d�#3��=���:._3)���)v	�c-�=�y+F�q/وא;#���ن��/#�א�
	��אCول�������

�Wذ���(������bH	
��א���������<Gو�4;���אز�Gم�;/��ز��#��.��:��q��D���<�v
و%���א�>.�3�Y_./�������ن�א�

�א�>$�#�>,/������0و%!�Gو����=�->(�؟���!���v!FG��H(�=�->(�؟���)�و�0	��א�
	��א��*��1(א��+*(�א¤'�ون���

�����������������������c-��=�y+�5��1�*��א��	
�3ل�~/��ز��و4;��אز�א�������)���;V�5#س�"���ن����و-د������א��"

�������3ل�0��F�7�W���4#�وC����������1��\G�7و-אق�����..�وذ'����5
��O"!�� �"#א���(���..�%��<����P

\��א�0/��(��!א3.(���#/,
��7G��	
H!���'C+ذ�א�و% �א�)HjMא��	av¥و��	avE��وGن�
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�	/_.��.�א�\��א�va/����و

 فحسب هذا ليس 

بــل أنــه تأكيــدا علــي أن المتهمــان الثــاني والثالــث لــم يكنــا 

) ؟؟؟؟؟/ النقـيـب (يحـمـال ثـمـة أســلحة ، فـقـد ـقـرر ضــابط الواقـعـة 

ـبـأن دور ـهـذين المتهـمـين ) ٣٢/،٢٣ص (ـفـي تحقيـقـات النياـبـة 

كـان فقـط التـأمين والمراقبـة واإلشـارة للمـتهم ) بفرض صحة ذلك(

 . حال خروج المجني عليه من المسجد األول
 بعبارة أكثر وضوحا فقد قرر بأنه بشأن ما توصلت إليه حترياته

 عن األسلحة واألدوات املستخدمة يف الواقعة

 )وبعبارة ال لبس فيها وال غموض (

 قرر الضابط بأنه

 ولـم ؟؟؟؟؟/ هو سـالح نـاري واحـد ، وكـان بحـوزة المـتهم " �

ـمـة أســلحة أخــري أو إـلـي حـمـل ـبـاقي تتوصــل التحرـيـات لوجــود ث

 ".المتهمين أي أسلحة أخري 
��	��2	�% ���	��������و��"�-�دמ�א�%����מ��������(و�ن�OHل��ذ�Mא���4	��������..��ذא����	�����	���(��	�$�N


�)و��������������������������	��%4%���د��ل�دא�\�و�	ط"�-���-�دמ� ��	ز��)و�3 ��אز�א���%$מ�א��	?�ل��?��:�)��� 

�����	����R)�����������N�
�	�$%����ذא���	ن�����و(���:�%�;��ن�א���%$מ�������������ل�وא��ط�	ع�=��%:��	�وא��4

�).אCول�،�
�;�Q<�����2وמ��%;���:�؟؟

 لعله قد ثبت يقينا لدي عدالة اهليئة املوقرة أن أمر اإلحالة 


	��א���� �~/��ز��و4;��אز��c-��=�y+�Fوذ'��?��،������������������H!م����	�����0��=2�5(�א7H�L�و���


��������و-د��
�D��<�vא��2;����و"!� �����5ن�¦����E��J�א���2_+ن�����T<���1��aل���3��������	<�

�1'#
9ع�א����3א�5
�HjA� !"�O(�א�<�����وz�3|��.#م�\v(�%�א�א7�	�م�،�و%
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��	
H!���'C+ذ�א�א��	=G4��2ذ�<a�
.#>!��و�.�

ويف سياق متصل مع الوجه السابق ، وحيـث أن االتهـام املاثـل .. هذا : الوجه الثاني 

 حتريات املباحث وأقوال جمريهـا برمته قائم علي دعامتني أحداهما تتمثل يف

وثانيهما تتمثـل يف ) وقد قطعت بعدم حيازة أو إحراز هذا املتهم لثمه سالح(

 والذي تأكد يقينـا عـدم حياديتـه وأن - شاهد اإلثبات األول– ؟؟؟؟؟/ أقوال املدعو

شهادته جتلب له منفعة وهي االنتقام لوالده مـن املتهمـني ونظـرا للكراهيـة 

 يضمرها للمتهمني ، مبا جيزم بوجوب عـدم االعتـداد بأقوالـه والضغينة التي

 .وعلي األخص منها ما تضارب مع التحريات 

 ال ريب يف أن القاعدة 
�����������&� ��(�)ن�%��وמ�-����א���زמ�وא�����ن�א���ذ�ن����!	��אC=و���%�����;ن�אC ��	מ�א�

�א������،�و�3&�����%ط�ق�3��$��	�א�<���)و�א�%���Hن�،�و�&�����5-��د�	�א&
%�א��	��א&-%�	���������������

�ذ�MאC �	מ��	ط���و����4�%�?�ل�א
%!�	��-����א�4دא���و-���� ���	��L �	د�א���	س����������������������	�

�.و��%���$מ�

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٣١٠املادة لذلك فقد نصت 
يجــب أن يشــتمل الحـكـم عـلـي األســباب الـتـي بـنـي عليهــا ، وـكـل حـكـم باإلداـنـة 

قعـة المسـتوجبة للعقوبـة والظـروف التـي وقعـت يجب أن يشـتمل علـي بيـان الوا

 .فيها ، وأن يشير إلي نص القانون الذي حكم بموجبه 

 ويف هذا املقام تواترت أحكام حمكمة النقض املوقرة علي أن 

ن�א��Vא�א�Dא}�0?/�(������٣١٠�����ن�ذ��W،�و��ن�א��T-ع�>��e�Oא��د������������=�3����

�������`�2FCدא=(�"! �אV����j�1א�H
T<ن�G���	/!"�Y��¡א������O/2�5
�و���74ن���z+�،�وא��אد����

����jא�����	/!"�Y2��=G�¡א����¨��tوא��#/=���FCא�#��<#��א�.
��¢�א����������1��E;�cא�,���=ن�%��

א������;/���א�אG�|�3و�א�,��=ن�،�و��j ��,�^�א�
�O/2�5א�.��ض�������������������������0�F����� %�)t
وא�0

3�m"!� ���¢-א�������������
/��5א�<��/~� !��1aEن���/��eن�j<ن�G�Or��������G�،����� �L3�����D

-��¦H!�(�¦	!�(���+��,�^�א���sض�������������������\�e��.9و�وG���H.�����"�D�2-א"�e��j��4אغ�א�

������������b,/م�وא��q�{א� �!"�Y2����O/25א�j;Cم�א�¡�G�O�rن��`�r4��א���f#a3�cא��T-ع��
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��وא7;
���Hل�"!�� �א����Eوض�����@������R��F$�2
����א���#�/�1א�.
��¢�،�و�7�<�cא��3|�א����"!�� �א�

��D�2-א
א�Zد��و;/��Gن�א���jא�_.ن��/��א�
E ��.�2-אH¦�)��"�D!�(�و¦	!�(��������وא7"

��������������������^�,v
���#א-�א��j;Cم�،�و�7>�%�c.�وض�א���א3|�א0��b2<�7	���a,#�א��u�e��jن�א�

�����������،�b,/م�وא��q�{وא�2/��ن�وא�y�9��א�����	22�5��`��r4�����א��sض�א���f#a3�cא���T-ع���

-��eא�a,������Tن��j<��jن�א����L,=�O�<��P�O/25
.�

 )٦/٢/٢٠١٣ جلسة ٨٢ لسنة ٤٨٢٢الطعن رقم (

 كما قضي بأن
الحكم يكون معيبا إذا كانت المحكمة قد بترت واقعة الدعوى فـأدي ذلـك إلـي عـدم إلمامهـا 

إلماما صحيحا بحقيقة األساس الذي قامت عليها مع أنها لو بينتـه لكـان مـن المحتمـل أن يتغيـر 

 ، وال يقدح في ذلك ما هو مقـرر أن مـن حـق محكمـة الموضـوع أن تجـزئ وجه رأيها في الدعوى

ـقـول الشــاهد والواقـعـة فتأـخـذ ـبـبعض منـهـا دون اـلـبعض األـخـر ، ألن ـحـد ذـلـك ومناـطـه أن يـكـون 

واضحا من الحكم الذي وقعت فيه تلك التجزئة أن المحكمة قد أحاطت بكـل هـذه األمـور والوقـائع 

مال ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواهـا إذ أن وقـوف أحاطه تامة وألمت بها إلماما كا

ـم تفطــن إليهــا ممــا يصــم اســتداللها بالقصــور ـفـي  المحكـمـة عـنـد هــذا الحــد ينصــرف إـلـي أنهــا ـل

 .التسبيب 

 )٢٥/١/١٩٧٤ ق جلسة ٤٤ لسنة ٨٩١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
�$�	�)��وאل�א�<�	�د�א�Cول��������و�	ن�א�?	����ن�OHل�)و�אق�א&%$	מ�א��	?ل�،�و-���א�HCص������������� 


��%����Dو�:�����������)�وאCو د�
��א&%$	מ�א��	?ل���(�	$%����و�	$���%��Y)�:��د�%�4د�5H3	�2وא�4


��א���Dض���ن�3د&!�:��;�وא��:������������Q(��%$��ن��������������א��	מ���	ذא�א&%$���و���4:�א� ?����0 �و�3�=�	ق�

�4��Cא.�
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 وهذه الواقعة تتمثل يف أن والده 

 حد املتهمنيهو أ .. ؟؟؟؟؟/ الذي يدعي 

 تقريبا   مبقتل شقيق املتهم األول حاليا قبل شهر واحد

 من الواقعة الراهنة 


	��אCول��������������H!��)�/%0(�و��א/s�9�1�H��#%�Tن�%�א�א����W����������bH	
�و�.������3 �א��

و%����f؟؟؟؟؟����q������D���<�0؟؟؟؟؟0��5(���؟؟؟؟؟א����>����u	#وא���9#�وא���#�e�fא}�0>��(�-��������3(

����)0/s��Lא��W��!���"!�� �אVد7�����T	�د������/��#��وא������m���a=Vא��jא%/��(�و¥$������������!.

א��%��H،�و%����>���א��WTא���4�1a<�c �;#�א�/,�e�b"�#م���a#א3/(�%��א���������������������Oא�א�

��#%�Tم����������������������،��א���	����a�4ق�א7�l�،�)�,/,א��)�E��JP�و���j�� .�F�#3��=G(�א��12�5א�2
����5و��

�)��.�-Cא�bH	
������..��L3�0��e����/!�����L
<���������|�=����5Eو���|���>����Dא��2;��������و%��

3אل�¦�>	��Gو)��'Cא� %��	
v\ض��E��(� !"�Wوذ���aJ!�� !<����l�


�د�����א�<	�د��;ن�א��%$מ�א�Cول�)ط��ق�-��	����	��Qوא �د����������������:أوال 

�:����-������،�������	�������א����	�ط��;���:�)ط���ق�-��د���-�����א��

�	��.)-����و)=	(�א������-��:��N دא

ـا  �������	����������;ن�:�ثانـي����دو��א����%$מ�א��א���"����و�����	د��א�د�א

���و(�א���%$מ�א�Cول�،������	������������������
�א�%��א���4%�����	H��א

��������������������	H��������א���	�ط���;ن�א���%$מ�א�Cول���	ن��د��:�د�א

�.�D	�����%���א�%���	ن���ود�	�א��%$מ�א��א�"�


���د�ز-��מ�..�و�<��;ن�א����O^�و���	�� ��ن��=��دد����Mن�د
��	ع��:�ثالـثـا 

�אCوא!��ل�א�<��	�د����;ن����ل����ن�א��%����?O?�و����$מ�($����ن�א

�	ن�� �ل��O 	��	��	�،�����	��ط�"�و��زמ����������)�א��%$מ�א��	?ل�

)�א��	?�ل�(א��	�ط�و% ��	%:��;ن�א��%$�	ن�א�?�	���وא�?	�����������0

� ��(��.�מ����	�� �Oن�?�

و�4ل��ن�)�מ��	���Eد��$%	ن��	�����Mא�<	�د�،�)�:����Rמ�����:�رابعا

�����א����% �ل�אX���	מ�����ن��(3د&!:�����O	��و%5	=�ل���وא�4
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�א�%���ز-�מ��������������������)��$	 ���Cن�%����א���	زא�-�ن�و=�#�)���	�-�2	��

�אCوא!�ل���	�وא�� �زو�$�	����������?O?�ن�א��%$��ن�א;��	�	%$��..

"���%�5	��	��ول��;ن�א��O^�א�ذ��Q	ن���د�א���%$מ�א�Cول������������

�!.دو��	�?��)و=	#�)�Q�H؟"��و�:�)�ود�

�����Wن�ذ������..����������و��+��L
�,#م�>����)!���������������و����#H
�_�+ن��cGد�/��5<�#�3�1

������������	

��u�1,/^�א��,����H	
��f#ن�وא��G����E'4�e���
/=��F�D2���Wوذ��#%�Tאل�%�א�א�3G

����������������
0(��$�#�"#م�;/�د>/s9א%/(�و�������!H�������E'4ول�;��/��،�وCא�����O�!����وGن��u	�د

3א������|������D�E�FG"���0א�
�D��<�v،�و����������������������������������G�i3��0��D�2*���"�+�L��،��H0s���/!"אل�3�

��%-�A.�

 فال يستساغ أن تطرح حتريات املباحث وأقوال حمررها.. ومن ثم 

 )الذي ال مصلحة له علي اإلطالق يف إلصاق االتهام أو نفيه عن املتهمني(

 ويتم التعويل علي أقوال شاهد مصلحته 

��3�=	ق�א&%$	מ��	��%$��ن�و�و�-���O�H#�א� �����،�א�%�	��	����$מ����������)���O���!	�

�������������������������%�ل�<���ق��������..��	�و�$وא���ن�א%$�	מ��وא��د����Mل�<�$��وא �د���ن���ذ�Mא�وא��4��	�����


�.א��%$מ�אCول�

 وبإهدار أقوال هذا الشاهد األول يتضح .. هذا 


	��אCول����;/��ز��و4;��אز�G)����)v!�FGن�א7�	�م�א��*���1H!���25=��H/��I'Cو"! �א

�5
!qم���#'�1"#א��(�א�HjM(����������.�#وم�א�0�5#�و��/C����1�\G�����Rو-אق�����������P)�وذ'��<��

��������������Wذ��������	
>�O%�א�א7�	�م�و4"_�?��و\�E(�א��^�،�وא�,��L����¢א���א��a��e���3א�

��0��7�;��5;G� ����.א7�	�م�א�2
-�א�05#�،�و������(�א7�	����DאC'���א�¡���
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 اإلحالـة يتضـح فإنه باسـتقراء أمـر.. ويف ذات إطار الوجهني السابقني : الوجه الثالث 

حيث أنه إبان وصف االتهام بالقتـل أورد وجبالء تام أنه قد شابه تناقض ظاهر ، 

بينمـا أثنـاء وصـف .. واحـد ) مسدس مششخن(بأن املتهمني أعدوا سالح ناري 

االتهام الثاني أورد بأن املتهمني الثالثة األوائل أحـرزوا سـالح نـاري مششـخن 

 مـا ينـاقض مـا ورد بوصـف التهمـه األويل ، مبا يشري إيل تعدد األسـلحة ، وهـو

ويتناقض كذلك مع حتريات املباحث وأقوال جمريها املؤكدين علي أن املتهمـان 

وهو ما يستلزم تدخل عدالـة احملكمـة الثاني والثالث كانا ال حيمالن مثة أسلحة 

 .لتصويب هذا العوار يف أمر اإلحالة 

 أشرنا سلفا 
قيق النهائي ، والمالذ األخير لتحقيق دفـاع أن محكمة الموضوع هي جهة التح

المتهم ، فيجوز له أن يطلب إليها استكمال ما فات النيابة من إجـراءات ، وأن 

ٕعلـي المحكمـة أن تسـتدرك أي نقـص أو خطـأ ، واال كـان حكمهـا معيبـا ، وـهـو 
ذـلـك أن الطــاعن ـقـد تمســك أـمـام النياـبـة بأـنـه يستشــهد بالســيد .. ـمـا ـقـد ـكـان 

ـس ال ـذي تــدخل لتســليم الطــاعن والمــتهم شــعب المــذكور ، وأنــعضــو مجـل ه اـل

الـثـاني إـلـي المباحــث ، بـيـد أن النياـبـة ـلـم تـعـر ذـلـك اهتماـمـا وـلـم تحـقـق فـيـه ، 

وحيث أن المدافع عن الطاعن قد تمسك بذلك أمام محكمـة الموضـوع بمـا كـان 

نهـا يستوجب عليها قانونا استكمال ما فات النيابة من إجراءات التحقيق ، إال أ

لم تقم بذلك ، بل أنها لم تورد ما تمسك به الطاعن في مدونات حكمها ، وهـو 

�.ما يجعل هذا الحكم معيبا مستوجبا نقضه 

 )٣/١١/٢٠١٠ ق جلسة ٧٩ لسنة ٦٩٠٤عن رقم الط(

 ملا كان ذلك 

 ������������������������'�����H	0��+�j��h,�5�א�`-��L
..�و��!G�`��u��Hد��(�א7�	��م�א��*��1א�
�i3��0وא�

���Tن�א�G��/;�������������������H0/��،���<-�=��;+�Fن�+�H���=ن�א���= �وא���������H	
%#�אCول��3-���ن�א�

����������<��3א���وG�e�).3א"! �Gن�%�>��א�
	�h��9�#�G�����������)v!�FG�)���+H���0j<���bHא�

���L/��x
��و>vL �א7�	�م�و%�א�א�
G�)<-�=�..�i3�0و�;<#%�Tل��+�א�3G�)�7د�h,5<�
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-#r����#0F�+��1*���4�#05/��א��%�����	
�.��.��א�,�L���¢א���א�

  "أمر اإلحالة"وعالوة علي ما تقدم فقد طال التناقض الظاهر 

 علي حنو يبطله وحيتم علي عدالة اهليئة املوقرة التدخل لتصويبه
������،�و% د���دא� ��	ل�و=��5:���%$����אCو�����א������و����	 X������2%$ل�)�����א	����0��� –�

�	�	%$�–��Cن�א��$%�����:د��	������ ��0)و..��4

عمدا مع سبق اإلصـرار والترصـد لسـبق وجـود خالفـات ثأريـة ،  ؟؟؟؟؟/ قتلوا " 

" بــأن بيتــوا النيــة وعقــدوا العــزم علــي قتلــه وأعــدوا لتنفيــذ مقصــدهم ، بيــنهم 

 ...................." وكمنوا  مسدس مششخن" السالح الناري

��)�����O����..%��������4;ن�����	א����4�Mذ�����4����د�)-��دوא�&�%���	(���
��Nن���Cא��%$����ن�א�

��&�)�?���ن�ذ�����"���دس��<<Hن"����^O	��Qوא د���)�-���
�ض����و���= �ذ������(א�وא�4

�".و�و��	�)�د�����M	��	�ط�א���	 �0
��% ��	%:�و)�وא�:(

 إال أن أمر اإلحالة قد عاد وقرر أثناء وصف التهمة الثانية 

 أنهم ..  األوائل للمتهمني الثالثة) بهتانا(املنسوبة 
أحرز المتهمين األول والثاني والثالث بغير ترخيص سالح ناري مششخن " 

 ) " .مسدس(

�������<-�=��;+�F�1Hوא?���1ن��Cא��+*(�א�bH	
و%��fא�.�2-���G� �4��Tن����1��א�


,+ل����F��0"! �אJTT��..�������������،�#�;وא�y+�Fא���زون�د�Gن��/.	����=a,�ن�א���و��|��(�!

|9���jن�����Gא�e�(�..������#�3�)���;Vא7"
G�-�2ن�א�
	��אCول�%�א������cن���ز�����������f#�/��fא�

��e�1��.�����Hو\����א7�	���م�(�א��F_(�א������sزא�;��G� ���4�-���uGن�א�
	���Hن�א�����= �وא��������


	��א��א��|�����H!��)250����(�..������G�����=Gد�"��2-�������و-�<���"�����sא��)_�Fאد�Gن��������1"���a,�ن�א���

����Cא��+*�(�א�����	
�����������������������\
���i3��0|�����و-د��<������5
,�1،�و%���y+�F�1�Hوא?�����1ن��

�3אل�¦�>	���א��e�)���a%��א�א���Tن����������������G�2;���و�א�D��<���|���i3�0
א�
	H(�אCو� �،�و>

�������������������)v!�FG�)�����H	0����<G�c#����j<ن�א���= �وא���������H	
و4زא��%��א���..�;/���qم���ن�א�

#
F���3א
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���Cل�%�א�א;.�

  كله وذلك 
إعماال لما هو مقرر من أن األحكام الجنائية يجب أن تبني علـي التحقيقـات التـي تجريهـا ��

المحكمة في الجلسة ويسمع فيها القاضي الشهود ، حيث أن التفرس فـي حالـة الشـاهد النفسـية 

طرابه ممـا يعـين القاضـي علـي تقريـر أقوالـه حـق قـدرها ، والحتمـال أن وقت أداء الشهادة أو اض

 .تجئ الشهادة التي يسمعها القاضي ألول مرة بما يقنعه بغير ما اقتنع به قبل سماعه 

 )٢/١٠/١٩٨٥ ق جلسة ٥٥ لسنة ١٦٠٥الطعن رقم (

 وبالتايل 
 ������������د�و���	ع��
�د��	ن���(�-���א�� ���)ن�% �ق�د
	ع�א�ط�	-ن��	��%د-	�2��ذא�א�<�	

��������������������������Y��5��4ن�)ن���%��Qא��ذ����HCذ��אO���א�	�$�Cא�<�$ود����!	����
�Mوא�:�و�و��מ���د�ذ����(

�% ��ق�א�وא�4�و%�=�$	�-���א�و��:�א�=� ���������R�Yد���%=��#�א���	���،�و�3&�א������������������������5%

����������������
��א�� 	���وא�D�ق��	(�א�د
	ع�
��و�:�ط	��:�����D �ق�،�و��و���	�%;��	�Mא�4دא���א��د�

2	�Xد�א>(.��

 )٣٠/١١/١٩٨٦ ق جلسة ٥٦ لسنة ٤٠٧١الطعن رقم (

 وذلك ألن 

تحقـيـق األدـلـة ـفـي الـمـواد الجنائـيـة ـهـو واـجـب المحكـمـة ـفـي  

المقام األول واجب علـي المحكمـة تحقيـق الـدليل مـا دام تحقيقـه 

ممكنا، وبغض النظر عن مسلك المتهم في شأن هـذا الـدليل ألن 

ة ال يصــح أن يـكـون رـهـن تحقـيـق أدـلـة اإلداـنـة ـفـي الـمـواد الجنائـيـ

 .مشيئة المتهم أو المدافع عنه 
 )٢٥/١١/١٩٨٤ ق جلسة ٣٥ لسنة ٨٢١الطعن رقم (

 فالتحقيقات األولية 
�)ن���Eس�א� �מ�&� ��ل�א�وא�(�دא!�	 �%����-��:�אC �	מ�، 	�	�(�Y�=%

����
��א��	$�5������:�א�� ��%�Qא�% ��ق�א�ذ���-.�
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 )٣٥ ص ٤ مجموعة عمر ج ١/١/١٩٣٣نقض (

 ذلك أن 

المحكمة هي المالذ األخيـر الـذي يتعـين أن ينفسـح لتحقيـق  

الواقعة وتقصيها علي الوجه الصحيح ، غير مقيده في ذلك بأي 

 .قيد ، وال يصح أن يكون ذلك رهن مشيئة المتهم أو مدافعه
 )٢٣/١١/١٩٨٣ ق جلسة ٥٣ لسنة ١٥١٧الطعن رقم (

 )٩/١٠/١٩٦٨ ق جلسة ٣٧ لسنة ١٣٨الطعن رقم (

 ومما تقدم مجيعه 
����"�����5:����د�Qא���ط�א(����� ���	 Xض�)�����א�	(�و%����	ل�%���O��Hמ����ن�	��%�2O����%����Yو�

������
��و�دאن�א���	��א�4	��،���	���%و�(�%=�د�Q-دא���א�� ����	�א�وא�4�و-دמ�א�%��א�

��	�<	(�و=$5	��O%$	�	��א����د�����%$��ن���ن��ط�Oن�،�وא����	�����2א��2א���%$מ����	���و�����������

�.(�3��:����و

أمر يؤكد فساد فضال عما ورد باألوجه الثالثة املار ذكرها ، فإن هناك وجه أخر : الوجه الرابع 

 وهـو –براءة املتهم املاثل مما هو مسند إليه أيضا يؤكد ومبا  –يف االستدالل اإلحالة 

 رغم ثبوت عدم حيازة املتهم املاثل لثمـه أسـلحة وفقـا ملـا قررتـه(أن النيابة العامة 

وبرغم عدم ضبط مثة أسلحة لدي املتهم أو يف مسـكنه أو ) التحريات وأقوال جمريها

حتت حيازته وبرغم عدم وجود تقرير فني لفحص أية أسلحة ، فقد جتاوزت عـن ذلـك 

كله بوصفها للسالح بأنه مششخننا ، مما جيزم بعـدم قيـام هـذا االتهـام علـي مثـة 

 .تهم املاثل صحيح مبا جيدر معه القضاء برباءة املسند 

 املقرر يف قضاء حمكمة النقض املوقرة بأن .. ذلك أن 
ـه دان المطـعـون ضــده   ـة العامــة تنعــي عـلـي الحـكـم المطعــون فـيـه أـن ومــن حـيـث أن النياـب

" بندقيـة آليـة " ٕواحـراز سـالح نـاري مششـخن .. بجريمتي السرقة بـاإلكراه الـذي تـرك أثـر جـروح 

انون وأخطـأ فـي تطبيقـه ذلـك بـأن الحكـم أعمـل فـي حـق مما ال يجوز التـرخيص بهـا ، خـالف القـ

 عقوـبـات إال أـنـه ـلـم يـنـزل علـيـه عقوـبـة الجريـمـة ٣٢المطـعـون ضــده ـمـا يقضــي ـبـه ـنـص الـمـادة 

األشد وهي عقوبة إحراز السالح المششخن ، لما كـان ذلـك ، وكـان معيـار التمييـز بـين األسـلحة 
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 ـفـي ١٩٥٤ لـسـنة ٣٩٤ملـحـق بالـقـانون ال) ٢(لنارـيـة غـيـر المشـشـخنة اـلـواردة ـفـي الـجـدول رـقـم 

ـشــأن األـســلحة واـلــذخائر وـهــي األـســلحة ذات الماـســورة المصـــقولة ـمــن اـلــداخل وـبــين األـســلحة 

وـهـو ـمـا ـكـان ماـسـورة الســالح مصــقولة ـمـن اـلـداخل أم ) ٣(المشـشـخنة اـلـواردة ـفـي الـجـدول رـقـم 

الســالح مششــخنه دون اعتبــار لنــوع الســالح وهــي مســألة فنيــة بحتــه تقتضــي فحــص ماســورة 

بواسطة احد المختصين فنيا حتى تتمكن المحكمة من تحديد الجدول واجـب التطبيـق ، فـال يكفـي 

في ذلك مجرد قول الشهود أن المطعـون ضـده كـان يحمـل بندقيـة آليـة وقـت ارتكـاب الجريمـة أو 

ضبط مظروف فارغ مما يستخدم علي هذه البنادق ، ولما كان الحكم قد دان المطعون ضده رغـم 

الثابت باألوراق أن السالح المستخدم في الجريمـة لـم يضـبط ولـم يجـر فحصـه ولـم يثبـت أنـه أن 

من البنادق اآلليـة أو أنهـا مششـحنة فـإن الحكـم المطعـون فيـه يكـون خـالف القـانون وأخطـأ فـي 

 .تطبيقه 

 )١٣/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٠٢٢١الطعن رقم (

 ملا كان ذلك

�9ع�����������و�
_2/^��!(�א�E=G��/%�E(�א����� ��א�א��HjA� �!"�O(�א����=G��L
<����

���
\��א�0/��(�א�.��(��!אG��/;�).3=��و\�����=	�? ��_2/.��#/,
��7G�..������	/!"�O�r�1��

��������� ��!.Eא�,/,�� �وא���E��\م�و���	�+�� ��_.�����0���I��v�� ��!"و¥G�I/��vو-אق�א�,G�)/��Lن�

��/vaوא�.�

 األوراق مبخالفة تكتف السيما وأن النيابة العامة مل 

 وإسنادها للمتهم املاثل تهمة حيازة وإحراز سالح بدون ترخيص 

 فقد متادت ووصفت هذا لسالح بأنه مششخن 
و����3	�����	����د���	���..�و�4���:����ن�א��4���وמ�)ن�����س����ل�����دس��<<��Hن����..����ذא��

����ذא��א��	��و���א��=��و��א��	-���א�%������س������������������������HCوא��H>>����R�Q�H(و�� >>�

�.��%و��:�א��4	��א��	�$��Q	��Q(<��4��2ل�-�

 أما املسدس املششخن 
 الذي يحتوى علي ماسورة إطالق بها خطوط لولبية تعمل علي إعطاء فهو

وهو األمر ) دائرية حول نفسه(حركة لولبيه " أثناء مروره منها" المقذوف 

الذي يزيد من سرعة العيار الناري ، ومن ناحية أخري يحفظ للعيار توازنه 



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 

 

 

24 

 . انحرافه واتزانه ويمنع
 �����)�� 
��دول�א�?�	�������������������..���س��ذא��	��	�$��-�)��	4���H�>>�����D�א� ���Cل�)ن�א��


�4	��(�-��$�	�א���دول�א�?	��������������������0��H�>>��א� ���Cא�	�(�،��!	Hوא�ذ� ��Cون�א�	ق���
א���

��H������H%ص�������������������
��ن�-د��:����4�H>>ن��	3ذא���	د�د�� %�)��ن�ذא��א��	�ون���	���%و

�.��ل�3دא��א��%$מ�

 ملا كان ذلك

�������������������JTT����qt!���=Gم���ن�א�5#س�א�5
.�e�1Hא�א3.(�%��Wu���0%�R/و�

�G��0j�5و���j��cG�eن���:�2�9��e�������،��=�_!�F_����|�א��
	��Gو���������:���=��G�O�rو���7.."#����

����/=�*�O��r����H��:�1��H.�و�אG� "���Tא��O��_א��)v!��a�� ���4��5#س�����%�1א�א��<���
Gن�>��

����0��"#������������avEو�/�ن���..�א}�0? ��J�TT4ذא����ن����H"..ز�א�,_�|����ن�������r�+��� ���
و���

�,�>������Yزم��	��א����������)_Fא��74��JTT5#س���א�..�������)�HjAم���j;G����-�3�����b�"�و%�

��3 �.א��i,0א�

 ذلك أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن 
رد قـــول مجـــ! معيـــار التمييـــز بـــين األســـلحة الناريـــة غيـــر المششـــخنة والمششـــخنة ماهيتـــه ؟

 غأو ضـبط مظـروف فـارآليـة وقـت ارتكـاب الجريمـة كان 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 لهـاضده 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 (

 كما قضي بأن 
 الـواردة فـي الجـدول رقـم من المقرر أن معيار التمييز بين األسلحة النارية غير المششخنة

 لســنة ٦أن األســلحة واـلـذخائر المعــدل بالـقـانون رـقـم  ـفـي شــ١٩٥٤ لســنة ٣٩٤الملحــق بالـقـانون ) ٢(

وبـــين األســـلحة الناريـــة مـــن الـــداخل وهـــي األســـلحة الناريـــة ذات المأســـورة المصـــقولة  ٢٠١٢

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

هـي مسـألة ر لنـوع الـذخيرة التـي تسـتعمل عليـه دون اعتبـاالناري مصقولة من الداخل أم مششـخنة 

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

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

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

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 (

 ما تقدم ملا كان 


.�e����Hא�א3.�(�����������������و;/��Gن��� �Fم�א�"q�א�y+�5א��h2�9��
�<����=Gو-אق�C���:א����

���������/0���av���
و-���ذ�G��!��Wو-د�Dא�0/��(�א�.��(�����G�eאV;���(�����������..�א��א%0(�،�و���_2|���>


	��א������	=G���1*��א��	
���������c-��=�y+�Fאز��;����bH	
��א�����f�5#س��"�و����"����
E�\�1وو��

���=��"���JTT��"��,�����GאV;���(���و%��א����Cא������Y���<��..�����O�/.<�cزم���������Wدون�و�د�

��2<a���c#a"#א�(�אHjM(����و�O�
5<��P.�

  ذلك من ينال وال 
���������������������:�?��	�)و�د�M%������א�ط�(�א�<��-����ن�)ن�א���4	��א���	��Qא����%�Hج���ن�

���:��-���� ���0)ن�ذ��������.........."��د�)ط�ق�-��:��ن����^O	�H�>>��Qن�������"�א��

وذ������د��ل�-���3 �אز�א���%$מ�א��	?�ل�������^O	�H�>>��Qن�،�������&��4د��ط4	��

��:�_��	(�א]%�

�א�YZ"!/����������: األول l�^!_�ن�א�./�-�אGو-אق�C���:ن�א����G

�������������1�/3�cא����y+5א������3+z4�d�#3�،��
���e��,
Fوא

)�"! ���ض�\�v(�ذ�������W(��=����ن�~ز��א�
	��אCول������

���	��א������7و���
�� ��.! �א��Eض���ن�%�א�א�����JTT��y+5�

ز�fא��
	��א��*�������1���cא���y+5ن�א�G� !"�1/د��#.<

)+\G�fد���ن���E��(��0JTTض�و�

�Gن�א�_�O/2א��A� "�T-�א�
,�>���א���T-��4/�������������:السبب الثاني 

����������������f-��/"و�c-��0ع�א�_!�^�א��=� ��4�1�\
��א��"�q�t"�#3
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���

E
�)�-�uG��H��(���������y+�F���j/��"!��4ذن���=���_!^���

��؟JTT�.!�


��v!�FG�)���h2�9(��������:السبب الثالث �<����E!�F��=��uG���H���=G�

��������������� ���
��א�
	�e�bHא7�	��م�א��*��1،�و������<G�c#�


����y+�F�cG�I�v،�و%��א����Cא���q�r�cم����ن����������������<

�,�>��א�_�Oא��e� "�T%�א�א�,��م�¦��د��3ل������fو-دG

��/!"�1<.
ز�א�r�7و����G�7� ��H
�.א;

��ن�)و�:��طOن�و-وא��%�%و�(�-���������������..�����	��و�ن�?מ��%;�د������	 Xא���(�)	>�	��Qد�

��	���
� ��و�% ���$��	��	�و���	�،�
����O-��ن�� ?$��	�
����	�������א�����	ل�^-دא����א�$�!���א����و����3

�������!	��،�����ون����:�א���ول�א�5=��ل�
����	����	��%د-	�2ط����(�<��-��،�و�%H=��ص�
���אCد����א�

������4دא����א�� �����א����و��������א����2%4���ق��	�����	!ل�א�����5�א����	�ق�3?	�%$��	،�����	��?�

�.א��%$מ�א��	?ل���	��و����د�3��:�

 انتفاء وجود مثـة دليـل أو حـىت قرينـه علـي وجـود اتفـاق ربـط بـني :الوجه اخلامس 

مل يثبت اشرتاكه فيهـا بـأي أنه ، السيما املتهم املاثل وبني غريه من املتهمني

ذلـك أن دافـع (  لديـهصورة من صـور االشـرتاك ، فضـال عـن انتفـاء مثـة دافـع

وال يتصور وجوده لدي . . األخري االنتقام ملقتل شقيق املتهم األول قد يولد لدي

 مبا يؤكد براءتـه ممـا هـو وبالتايل تنتفي الواقعة برمتها يف حقه) املتهم املاثل

  مسند إليه 

 ذلك أن املقرر يف قضاء النقض أن 
������	����	Rמ�%������������دون������	���� �و����������ن�����ن�א��������)ن�א&<���%�א��
����א�

א&�%د&ل��$	�-��:�،�و����5�?�و%:�)ن�%�ون�א�� ������د�א-%��د��� =�و�:���ن����و#��������������������

א�د-و�Wو���O	%$	�و�$	�)ن�%�%���-��د%$	��ن����א!ن�א� �	ل�،����D����:��(�&�3)ن�%��ون������������

%�����א�����א!ن���=����-�����وא���4�א�% ����ض�)و�א&%��5	ق�)و�א�����	-د��،�و)ن�����ون�א���د��ل���


����V"�א����4ل�وא���ط��ق�،����א�	���%��&� 	D!	����	��$د����%�����:���
و ����0دאن�א� ���מ�א��ط��4ون�


Nن�א� �מ���ون��	=�א�و
	�د��،������א&<%�א��
��א����א�ط	-��ن�دون���	ن��	
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:����)���.א&�%د&ل���	���ط�:�و�و

 )٨/٢/٢٠٠٠ ق جلسة ٦١ لسنة ١٠٥٥٥الطعن رقم (

 كما قضي أيضا بأن 
ثبـوت اتفـاق الطـاعنين األول في بيان العناصر التـي استخلصـت منهـا   قصرت المحكمةاإذ

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

ـارات المجــردة  ـا لقصــور دون ســواها فــإن الحكــم الطعــين الظنـيـة وحــدها واالعتـب تســبيبه يـكـون معيـب

 وـلـو أن ـهـذا القصــور انصــب عـلـي ـمـا يتعـلـق بمســئولية اإلعــادة ومتـعـين اـلـنقضوفســاد اســتدالله 

وذلك لوحدة الواقعة المسندة للمتهمين الثالثة والرتباط مـواقفهم مـن التهمـة ارتباطـا ال  نيالطاعن الثا

ٕفـي ارتكـاب الجـرائم باالتفـاق وان ولمـا هـو مقـرر بـأن المسـاهمة يقبل التجزئة ولحسن سير العدالـة 
إال أن مظــاهر خارجيـة أو أعـمـال ماديـة محسوســة يمكـن االســتدالل بهـا عليـهـا كانـت ـتـتم غالبـا دون 

وأن تـبـين األدـلـة عـلـي المحكـمـة أن تســتظهر ـفـي حكمـهـا عناصــر هــذا االشــتراك وتـلـك المســاهمة 

فـإذا ـكـان ـمـا  –وذـلـك ـمـن واـقـع اـلـدعوى وظروفـهـا الدالـة عليـهـا بيانـا يوضــحها ويكشـف عــن قيامهـا 

 وتـوارد خـواطرهم علـي ارتكابهـا وكـان ذلـك ي مجـرد التوافـق بـين المتهمـينال يدل إال علأورده الحكم 

بـل يشـترط كـذلك أن تتحـد النيـة علـي ارتكـاب الفعـل المتفـق علـي ال يكفي لتوافر االتفاق الجنـائي 

وألن مجـرد التوافـق ويثبـت تـوافره فـي جانـب الطـاعنين ارتكابه وهو األمر الذي لم يدلل عليه الحكـم 

بـل يجعـل كـال مـنهم مسـئوال عـن  ح القـانون تضـامنا بيـنهم فـي المسـئولية الجنائيـةال يوفر في صحي

 . 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 (

 وكذلك قضي بأن 

���������������fض�4>��אد��.��e��א�F�y9��b2<����/ن����ن�ذ��W،�و��ن�א���jא�_.

����%/(�א�C.�ل�א��¡��3-�	���א�_��"0ن�،�و��������������������#�3"�Dא3.(��א�#"��Gو��F�eدC�fد�(�א��2�

�������0�/����H/ق����E�א%#�����	��،�دא=	��دون�Gن�>#��1"! �3/��م�א7�u���"����2�FG�e���Tj<4ذ���

�����������/,���u�<د����-ن��3\��א���e/��ن�א�א3.�(��������������%�א�א7��Eق�Gو�>�j<���jن�א�������*���،�و��


G�����^�,v-���ن�א}���(�وא�@��و�mא��¡�و3.�:��/	���و��e/��ن����������������������������=�/��)��,.!��)2�
א�5
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א3.(������!��f#/<���c#���/��b2<��/�����=�/��D����Hא3
0.�:��	���א�HjM(������$دG� �4�cد�(�א��2

��L,=�O�<��P��2/.��D�2�.�

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

 ملا كان ذلك 
ـة المفــاهيم القانونيــة والقضــائية   ـق جمـل ـي أوراق االتهــام الماثــل ، وبتطبـي ـان عـل أنفــة البـي

سـة ، إال أنـه محسويتضح أنـه ولـئن كـان االشـتراك فـي جريمـة غالبـا مـا يـتم بـدون ثمـة مظـاهر 

ينبغي أن تكون هناك شـواهد ودالئـل تكشـف عـن وجـود اشـتراك بـأي صـورة مـن صـور االشـتراك 

ومـن ثـم يجـب اسـتخالص .. وأن ترشـح هـذه الـدالئل وجـودة ) التحريض ، االتفـاق ، المسـاعدة(

 .واستظهار هذه الشواهد بما ال يتنافر مع العقل والمنطق 

 اثل وحيث أن املنسوب للمتهم امل.. هذا 

 ��������b�����H%-א���= ���=��دو��	
و�g>�(�א��
	��אCول�;��ل�z��������/3+ق�����������G=���|�א�

�������/!"�YZא�`\�c-�0א�./�-�א�)��Wذ��)v\ض��E��(א��7#?�������1..�%�א����و�|�3/�م�א�.#>#���

��א�
	�bHא����= �وא���������������gא�,�z.(�وא}�ز�(��.#م�������<G�1���������x�
��G�)�<-�=��v!�FG���Hو�;

���L/��)v!FG)+/aE��fم�ذ��#,��cא���v0א�� !"(�

 !فكيف يتصور قيامهما بتأمني ومحاية من قيل بأنه حيمل سالح ناري ؟

وكـيـف ينســب لشخصــين كالهمــا أعــزل أنهمــا قامــا بحماـيـة 

ـــأي شــــيء  ـــاري ؟؟ وـب ـــه ســــالح ـن ـــرض حمـل شــــخص ـمـــن المفـت

ســـيحميانه ؟؟ ألـــيس مـــن المستســـاغ عقـــال أنهمـــا المحتاجـــان 

 !.للحماية؟
 لكذ إيل أضف 


4	ل�א�%��)%	�	�����O$�	����	ل��;�$�	��	�	��دو���	�א��ز-�وמ�؟؟�
�Nن���	������������������Cא����	�


����Eد���;ن�)ول�א�$�	���ن���ن����	ن�א�وא��4�����������)���5ض�=� %:���(�	�2-������	ن�א�<�	�د�א�Cول���������

��س��ذא�
 �(��ل��������ذא�א�<�	�د���;ن�א���%$מ�א��א��"������������!!��	�	�א��%$�	ن�א�?	���وא�?	������0

���Cא��	�א�%��
��%$���:�،�و����א��	�ط��;ن����Oن�א��%$���ن�א�Cول���������������	ن���	H���ول��د�א
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���$�(��$	��ن�א���	ن�����������	H���
;�ن�א��%$�	ن�א�?�	���وא�?	�����0..�وא��א�"��	ن�� وز�د�א

�.؟؟��ن�ذ���؟؟�)���	�א�� %	�	ن��� �	��وא�� �0-ن�و������$�و(�

 اما وهذا كله يؤكد يقينا بأن للواقعة صورة مغايرة مت

 ملا وصفه الشاهدين األول والثاني ، وأن هذين املتهمني 

 مل يكنا يف مكان الواقعة أصال) الثاني والثالث(

���)!/��Fن�و���j!��7����H	�����H	/!"�i2��,وא�����H	������5�V�1وא�/����5א	א���5��و�����74ن����

�74א}��#�3G� �!"�cא�	��Hو%��א����Cא����c>�5	���������������1)�"!� �;�#�ز"���א���T%#�אCول��������(�!	�`��

H"����������).3א!��#%�Tא��Wذ���<a�����..�!/��א�,/!"�i2	4��Hذא�\���	���#����Wن�ذ�G��/;و

3אل�א��T%#�אCول�G�)/3א#aو��)v\�e�)2<وא���WT!��"#<�cא�����Cא.�

  تقدم ما علي وعالوة 
�����������	���ن�)��	�$�	�������������������������
�!ن��	ن�א��دא
"�-����א�%��	(�א��..������)����:��(�&�3

)O�-�(����Qد���
�א�)ن��%وא���O
���	�����	����%=و��)ن���وמ�)H>�Qص���%ل�)��Hدو��	�)ن���ون�

�������������������"
��و���دא
"�و��������%�ل�،�و ���0)ن�א�<�	�د�א�Cول�ز-�מ���;ن����(�א��دא�א&�%��	מ����وא��4


4���א��5ض��= �ذ���،�
Nن���ذא�א��دא
"���ن�א��%=�و���������������..�وא�?;�����%ل�<��ق�א��%$מ�אCول������

�Cن��<�%�������)�	�..�%وא
��M�د�Qא��%$מ�אCول�
�ط� א��%$מ�א��	?ل�
��س���	��دא
�"�)و������

��ذ�Mא�وא�4��
�)�.��5ض� دو?$	�و
�	��%=و���ذ���א�<	�د(

 تقدم ما مجلة ومن .. ثم ومن 

����%���@��)��������E

���#�>,/����0א=<Gא3.��(�"�0\�����و�H%���5(�א���
	��א��*���f���%�e�1א�

��������'$<�7�)/aJu�)��{ن�אG�Wو����ذ���	���74"!��	��<�������،�cد��א��!.����5ل�"���	
��1

�����0�����T
5<����2j�ن��#��3א-��j<�c*������1(��.�������1د��א��	
و;/������>��e�:��2;��^�א���

-��f�%�eא�א3.�(����������aא������-\�cא������u��������������#0�5א��ن���#>�א�����¢א�������%��j<���=��

��/�4.�

 السيما أن الثابت 

�7��q-��..����א���/	���و�7��و>�4���1ن����G%��א�,א"#�א��T"/(�وא�
.��/��א��H5و>(�א�¡������7 G

���������������3�e(وאز-�fوز-��c�'G،�و"! �ذ����F�W-�א���Tع�א��9. �و��L3���HjA(�א���i,0א��
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א���وא=
@��م�����(���� "��T¨�א�	א��0�Dذא� �!"�..������;/���Gن�א�,��-���L3�e?	��و�eא�.#>�#����

��=G��	��j;G�

�������Q��H(وز���Mز��وאز�%�&(��!	��
��א�4�מ�א����	�Cא�Aد	א!מ���ن�א������	�
�،�

��������
�� ��:�&�%��5ذ�3�����=H>���	%$	�،�وא��4و����R�	$%����&��HEذ��

�&�� %���ل��������� ����אמXذא�א�����د)�)ن�א������5س����ن�)و���"�א�����	�2-����:�،�و ���מ�


��א�%��5ذ���.א&�%�	�:�
��א�� 	���،�و)ن�א��4	(�&�� %�ل�א&�%�	�

 )١٨/١٢/٢٠١٣ ق جلسة ٤ لسنة ٥٥٧٢الطعن رقم (

 لك بأن وقضي كذ

 ال يؤخذ بجريرتها غير جناتها ، والعقوبـات شخصـية الجرائم 

 .محضه ال تنفيذ إال في نفس من أوقعها القضاء عليه 
 )٢٠/١١/١٩٧٠ ق جلسة ٤٧ لسنة ٥٨٣الطعن رق (

 ويف مقام أخر قضت بأن 
عنـد مسـاءلة المـتهم عـن جريمـة مسـاهمته فـي القتـل العمـد يتعين علي المحكمة 

ـــا تبــــين األدلــــة علــــي ذلــــك وأن صــــر هــــذه المســــاهمة ، أن تســــتظهر عنا بياـن

وكـان مجـرد وذلـك مـن واقـع الـدعوى وظروفهـا ، يوضحها ويكشف عـن قيامهـا 

بـل فـي المسـئولية الجنائيـة بيـنهم تضـامنا ال يرتب في صحيح القـانون التوافق 

ـم يجعــل كــال مــنهم مســئوال عــن نتيجــة فعلــه المــادي الــذي ارتكبــه  وكــان الحكــم ـل

فإنـه يكـون في قتـل المجنـي علـيهم أنهم ساهموا  حق المتهمين جميعا فييثبت 

 .بذلك مشوبا بقصور يعيبه ويستوجب نقضه 
 )٣٠/١١/١٩٨٦ ق جلسة ٥٥ لسنة ٣٦٠٣الطعن رقم  (

 كما قضي بأن 
 مــن أدـلـة الثـبـوت عـلـي بـيـان لمضــمون ـكـل دلـيـل أن يشــتمل كــل حكــم صــادر باإلداـنـة يـجـب 

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 

 .صار إثباتها بالحكم
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 )١٤/١٢/١٩٨٢ ق جلسة ٥٢ لسنة ٦٠٤٧الطعن رقم (

ومع التمسك بانتفاء صلة املـتهم املاثـل بالواقعـة وانعـدام .. هذا : الوجه السادس 

فإنه علي فرض جديل بوجود أي صلة له .. فيها له وجود أي دور أو فعل مادي 

بها ، فإن الثابت بال مراء انتفاء نية القتـل وإزهـاق الـروح لـدي هـذا املـتهم 

بفرض (م األول إصابة ا�ني عليه وغريه من املتهمني فإنه مبجرد إحداث املته

هرب اجلميع من مسرح الواقعة دومنا التأكد من وفاته ، ومل تـتم ) صحة ذلك

 التعدي عليه وهو ما جيزم بانتفاء هذا القصـد وتلـك النيـة عـن مجيـع ةموال

 .املتهمني وعن املتهم املاثل حتديدا 

 بداية 

��)��/=�����E
وG����P=	����א�.����a0..��א�,
����1#>��������ن�א���
	��א��*���1و�#א�.����>
�j��5Hن���=

������"�1
�F?��א}�א?��אC'���،���ن�����+���H/F7�)\�'�)/H%G�WuوG=	�������������א��q/H}��(�א�,

��a3#�'�ص�>2_��0و>�f�HLא}�= ��Ot/��،��5E=�e"�#0א�,ل��
א���%��fא�0/(�����������"��-�2"

�0"��Tj	���kو�mو�+�)
�.��D�5א�אG).3ن�>,م�ذ��W"! �د�k�1?7%���א�#�7(�و*��

 وجيب علي احملكمة أن تستظهر هذه األدلة 
 في عبارات واضـحة وجليـة قائمـة علـي تحقيـق تجريـه بنفسـها فـال تقـف عنـد حـد وتبرزها�

الطـعـن (إذ أـنـه وصــف غـيـر نـهـائي وال يقـيـد المحكـمـة .. وصــف النياـبـة للواقـعـة بأنـهـا قـتـل عـمـد 

فــي هــذا المقــام بالتحريــات التــي ، وال تســتدل ) ٢١/١١/٢٠٠٩ ق جلســة ٧٨ لســنة ١٠١١٨

الطـعـن رـقـم (عرفتـهـا محكمتـنـا العلـيـا بأنـهـا مجــرد رأي لمجريـهـا يحتـمـل الـكـذب والصــدق والتأوـيـل 

ـلـذلك فإـنـه يـجـب عـلـي محكـمـة الموضــوع بـيـان ) .. ١٩/٤/٢٠٠٦ ق جلـسـة ٧٠ لـسـنة ١٠٣٢٣

بلوغا لغايـة األمـر ٕأدلة توافر نية القتل وازهاق الروح لدي الطاعن بواسطة تحقيق تجريه بنفسها 

المطروح لـديها والتأكيـد علـي تـوافر نيـة القتـل بنـاء علـي أدلـة يقينيـة أو انتفائهـا ، وخـالف ذلـك 

 ق جلســـة ٥٠ لســـنة ١٩١٦الطعـــن رقـــم (ينـــدرج تحـــت مصـــادرة الـــدفاع الـــذي يعيـــب الحكـــم 

١٢/١٢/١٩٨٥. ( 
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 ومما تقدم مجيعه 
��א�)ن����א��%ل�و3ز�	ق�א��و^��$	�ط�	�����������	��V��"��H	ص�-�ن�א��=�د�א����	!��א��4	מ�،������������%

������:��5����
�Mو��������	��
$���ط��4%$	�)�����ط��:�א��..�����M�	$�%��&���5���&���	�%�	و�

�����
4	ل�א��	د�Cد���د�א��)و�א��=�د���ن�3 �دא3�0=�	����������)�3ذא�و��د��
��� �ق�א���%$מ�א��	?�ل����������(�

�:��-������:��$ذא�א���%$מ��(א���O-�&� ق�א���و^���د�%�מ����و�&�א���ول�א����$מ���;ن�3ز��	�����)�و�و��	

������������������..���O%�	מ���%�	?�����	H���ذ���)ن��=د�3ز�	ق�א��و^����(�א��%�$	���N���Mאد�)د���و���	

�)�.و�و��	��ن�%�د�M-دא��א�� ���� ق�א��%$מ�א��	?ل(
�� ق�א��%$מ�

 ونظرا للطبيعة اخلاصة هلذا القصد اخلاص فقد أفردت له حمكمة النقض 

 ضاح ماهية املظاهر والشواهد مساحة ليست بالقليلة من أحكامها إلي

 بتوافره الدالة علي توافر هذا القصد وما ال يصلح سندا للقول 

 وذلك علي حنو ما يلي 

Nن��ن�)�מ�:�)و&�����������������
א���	���وא�<�وא�د�א�%���%%��	�د�3��$�	�א�� �	�מ�
���א���ول��%�وא

�و� �ل�א��%$מ�����^O	�������Q..�א��%ل�و3ز�	ق�א��و^�����..������و�א����Cא��ذ������Q	%ل��ط��4%:�،�و


���)و��:�א����א���������2�M	� ق�و)و�����	���	�
%��ن�א�%5	!:�%�	�	�-ن�א��%$מ�א��	?ل�،�و

�ذ�Mא��ذ������
4�אCوא!ل���Cא.�

 فإن املستقر عليه نقضا يف هذا الصدد أن 

����3��Gد��(������������������������������F�1و�����
ص�=/�(�א�,�a'�e���jא��fو-دGو���ن������،�Wن�ذ�������

�������� �!"���0��77#
Fא�D�cא��#>��"���א�E.�������������������1א��2�F�#�/E<�7�b0"��_א��^�;�e���%א��

م�"!��/	�����4 �����jMא�_�"���0ن�و����3 �א������א����د�cא�����3�c-��������0����1	��،�ذ���G�Wن�

م�"!/���אCول����z+ق�"/��-א��������������������jMو3/��م�א���
./2_��+���3��;+�F�1H��1و���/!"�YZא

�c¦���د����F�#��/E<�7�1��
,��e��
�1=�->����\��`�א�Y��Z"!/����و4\������.Eא��`���j��.�f#��Hא-


��tوز�א��f��%�e�)�/0א����(�����������7Gل���H
;7�1
2�D=/(�א�,�����א��د�cو%�����Ej<�7 ���א

�����������������������Tj<�����j����1دאم�א��
א���=/�(�א�,��
v,�^�دون���#3�)��\Vא�W!�¦�د�א�
.#C�cن�

א����!�Wא�0/(���eא���3/�م�%��fא��RE0��)/0א�_�"��H/F7�b0وG=	��=�ز"".�

 )١٤/٦/٢٠١٥ ق جلسة ٨٤ لسنة ٣٠٦٩١طعن رقم ال(
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 )٧/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ٢٦٩٢٨الطعن رقم (

 وكذلك قضي صراحة بأن 
وعلــي ـفـي مقـتـل ٕقاـتـل بطبيعـتـه واصــابة المجنــي علـيـه لســالح ـنـاري المــتهم مجــرد اســتعمال 

 يغنـي عـن ذلـك ، والنيـة القتـل فـي حقـه إلثبات وتعدد إصاباته القاتلة ال يكفي بذاته مسافة قريبة 

ألن قصـد إزهـاق الـروح هـو القصـد الخـاص المـراد ما قالـه الحكـم مـن أنـه قصـد قتـل المجنـي عليـه 

 .وثبوت توافره استظهاره 

 )١٦/١١/١٩٨٢ق جلسة ٢ لسنة ٢٢٧١الطعن رقم (

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

 كما قضي بأن 

א����������������א�,�-�Gن���א?��א�,
�1א�.H#�وא��Tوع�������� �
=����0/�(�'�\�(�%� �א==�3�q�/H
����/�

�����������������������eن�
_!���2א�,��=<�cא}��0? �א�.��م�א����#�a,א����"���!
��f��%و�y�1و4ز%�ق�א���و
א�,

�F?��א}�א?��א�.H#>(�،������ن�ذ��W،���ن����א�א��G�Oن�>.��Yא����jא���aد-���Vدא=�(���������������


@	�-�%�א�א�.��a0و4>�אد�אCد�(�א����������F���)\�'�)<�0"��?א}�א�f�%�e�������و�،�fא�����:�2���¡

��=/�(��������(��ن�א���jא�_.ن��/��3#�ذ%�e�Oא�
#�/�1"!/���4 �א�,�ل���=������������������"���=G���/;و

���������������)�_/Mא�D�5�+�وא�mא�@�و��5
#ل�"!/	���<��jא}�= �و��f�HL<� E'���G� 	��1
א�,

������	
��و�����א��y+��5א���5
J#م��eא����د��و�א��9|�א��D�����L،�و;/����Gن�א���"#�����

���eم�#J
Fא������������y+�Fא�.#وאن�"! �א/!"�YZ	��Hא��y+5א��c-�0א���'H~�����I!���و%�

1�
���4 �א�YZ"!/��אCول����������3%
��وو����./������������2.....���_2=���e���<-�=א�-��/"���/!"�^!zGو

��،�و4ذ�;���Lא�YZ"!/��א���= ����������Cא�..��������������e�����\G�c-��=�-��/.����'Cא��%�f-د�����
2��.�

����,Eد�א�H.א-�א���f�	k������������/!"�YZא�b��)/�+jא������T�א�e����z��'Cא��j<و���c

ن�و�/��#�fא�!v@��(�،����ن����j��#��3�1��
אCول�و�!����،�و4ذ�����ن�א���5
,��"!/�������L3��Gن�=/��(�א�,

�������������	
א���=/�(�א�,
��c#���1א���
��|_,��D�5�+�א�W!�و���ن�%��א�א�������c،�..........�)���ع�

�cא��������F�)��"H¦�e�#��/E<�7����jא��fو-دG�������	��3د>��(�א���¡�א��ل�א���.�Cא����"��<#

�����������������������jم�،�و���ن�א�#�,�א���%�א�א�,a#��#>��،�������ن��������"��	�א�_�"��وא�¡��7�����20א
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��5
@	��א�,��a#�א}���0? �א���ªص�����>�אد�אCد���(�وא�@���%��א�ª-�/��(�א���¡����#ل�"!/��������<��

-��eא�
�O/25وא��5Eد��eא7a,������Tن��j<��=���،��0"��Tj�
#7ل����>./��2وF.�

 )١٥/١٠/١٩٩٦ ق جلسة ٦٤ لسنة ١٩٨٣٥الطعن رقم (

 ملا كان ذلك 
�א�����ض������ ���� ���א�?وא�����وאC=��ول�)���5�א���ذ���)ن�-دא��������و���	ن�א�وא�������Yن�

����������������	���	��	 O;ن�א���ول���;ن�א���%$מ�א��%�4ل������	$��	א�4د��د���ن�) ���
א��و�����د������

���&�����5%�د���O-����%�وא
��א��=�د��������	%��Oط��%4:�
��3 دא3�0=	��א�� 
Nن�ذ���:��-��

̂���(א�H	ص�� )����א��%ل�و3ز�	ق�א��و�����M�	$�%(�א��
�	��	���وא�:��מ��?���
���������..�א�ذ��Qن�א�وא

؟ ��(��!�. ق��ذא�א��%$מ�)�:� �ل�)و� 	ز�)و�) �ز�?�

 وهو األمر الذي أكدته صراحة 

3אل�¦�>	��������G�2;��،�و�א�D�<��;/���3-�\�א;�)و�#ون�����u =���(%#�א�D�2*Vא���(

ض���ن�א�
	��א�������������Hو��G�R2��cG)�1�*��א����= �������)�א��	
�����زא�Gو���زא������..�و�.���א��

���(�v!��FG(�=�->��(�،������>$���#�����ن���3ل�א����T%#�אCول��e%���א�א�,���م�»������א�,/,��(�����

��������bH	
�����#�/jم�وא���,
�3:��ذ���e���=G�Wא������)�و"!� �א�I�'Cא��
	��א��*��������1(و��sض�א7=

����)<-�=�)v!FCن�א���= �وא�������H	
��و\�E	����..�א���3�c-��/��~/�ز��א��"����¥�qt"�#,��..

ل���ن�א��y+5א������cن���ز�fא��
	��אCول��������������,���� E
�G�#,�)���Wذ���)v�\ض���E��(ن�����

د�א�!ن���FG�..����������������H	E�a<���!ن�א����= �وא����������H	
ز��א��;�e���=����G=��א��b;+5א�!�>

ن�����H(�و\����!�������¤v�\�#��$<���P�)v!�FG�c(�����و-د��������������������..�و�#%��Tم��.�#م��q�rو%��א�

3אل�¦�>	��Gو�D�<�v
���.�

 أضف إيل ذلك 
���������������Qد	�4ل���
�)�:��מ��?���-�����	ن�)�	��ن�א�<�	�د�ن�)ن�א��%$��	ن���د�א�%���	�?��

����:����-��������%$�����:�)و�%Hو���#����..������وس�=��و(�3=��	��א�� ����(�Q(�O�4%א����	و�)�$���(

�)�.3ذא��	ن���	���	س(و�"�א��	س�و%�
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 ومفاد مجلة ما تقدم

��1��

J+ص�=/��(�א�,��Fא�e������Mא����	���5=�4�#/
�א%#�א���¡���Tא���#7?�1وא�����%Gن�G

��	
�.و4ز%�ق�א��و�#3�yא=
�e�:E;^�%�א�א�

�%�4دد���������:�?	��	����	 ���
�א��%�ل������

Nن��ن�א���	���א�%��%�%دل��$	�א�� �	�מ�-����%�وא

���و�%��وא
��و?���و��א%��5	ق�א��%$����ن�وא% ��	د��3אد%$��מ��-����������..�%��ل�א��%$����ن��	��

�،��و������%��ل�א��������-����:�و3ز���	ق��و ��:�،����ذא�����א�%���	(�א�وא���4�،�و3 ��دא�0א��%�

�ذא�א&%5	ق�و-دמ�א�%�	(�א��%$מ��?��:������������
و ����0ق�و)�$��	�
��3?�	��-دמ�%وא


Nن����א��%�ل���������5%�%�،�
4ل��	د��Q<���&<%�א�:�
��א�وא�4������
� %��	�و�����	�

��:� �

 ذلك أن الثابت يف قضاء النقض أن 
أن نيـة القتـل ثابتـة فـي حـق " تحدث عن نية القتل فـي قولـه لما كان الحكم المطعون فيـه �

ٕالمتهم األول من تعمده إطالق عدة أعيرة علـي المجنـي عليـه واصـابته بإحـداها فـي مقتـل األمـر 
وكانـت جنايـة لما كان ذلك ،  " زهاق روح المجني عليهالذي يقطع في توافر نية هذا المتهم في إ

بعنصـر خـاص هـو أن يقصـد الجـاني قانونا عـن غيرهـا مـن جـرائم التعـدي علـي الـنفس تتميز القتل 

إزـهـاق روح المجـنـي علـيـه وـهـذا العنصــر ذو ـطـابع ـخـاص يختـلـف ـعـن ـمـن ارتكاـبـه الفـعـل الجـنـائي 

ولمـا كـان مـا أورده الحكـم ال يغيـر ئر الجـرائم ، الـذي يتطلبـه القـانون فـي سـاالقصـد الجنـائي العـام 

ال إلطـالق النـار صـوب المجنـي عليـه ذلك أن عن الفعل المادي الذي قارفه الطاعن سوي الحديث 

 تتـجــاوز نيـتــه فــي ـهــذه الحاـلــة مـجــرد الالحتمــال أن أن الجــاني انـتــوى إزهــاق روحـــه يفيــد حتـمــا 

في مقتل ال يكفي بذاته لثبوت نيـة القتـل فـي حـق ، كما أن إصابة المجني عليه اإلرهاب أو التعدي 

إذا ـلـم يكشــف الحـكـم ـعـن قـيـام ـهـذه النـيـة بنفســه ألن تـلـك اإلصــابة ـقـد تتحـقـق دون أن الطــاعن 

 .تتوافر نية القتل العمد 

 )٦٧٦ ص ١٣١ ق ٣١ س ٢٦/٥/١٩٨٠نقض (
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 )ومعه املتهم الثاني(وحيث أن املنسوب للمتهم الراهن .. هذا 

 حنصر يف تأمني ومحاية املتهم األولأن دورهما ا

 إبان إطالق النار علي ا�ني عليه 

����Wول�وא=3��5:�و-א?��������������−و��ن�ذ��Cא�#%��Tא����=�
א���H2�5;�)��c#�%�+���(��)���/0ز"����	


J#אم���–א�.��(��F������������،�)�<-�=�)v!�FG�����H	<#������������������;�2�א�D��<����%��א�و;/���*�2:���

3אل�¦�>	��Gא"�>,/��0"�و��<�%�1g؟؟�.#م��)v!FG��H���bH	
�.!!�

 فكيف كانا سيحميان ويؤمنان املتهم األول 

 .إبان ارتكاب الواقعة ؟

وهل يعقل أن يقـوم شخصـان كالهمـا أعـزل بحمايـة وتـأمين �

 !.سالح ناري؟بشخص مسلح 
 ومن ثم يتضح انتفاء االشرتاك يف الواقعة 

 يف حق املتهم املاثل 

 ����\�

aE/�1وא������E!F��=و-دG��H25;�1و4ز%��ق����������
0
�e� �E;,���=/�(�א�,�� ��
/�1،�و���

ن�א7�	�م�א��*����1
���r���P�#0�F����� �!"��?�3#-��.���א������j¢א���%��א������������������������j<و�yא��و

��/�4�#05��%�����	
�.א�

 وذلك كله وفقا ملا استقرت عليه أحكام حمكمة املقض املوقرة بأن 
وعـلـي ـفـي مقـتـل ٕاصــابة المجـنـي علـيـه قاـتـل بطبيعـتـه ولســالح 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 

 )١٦/١١/١٩٨٢ ق جلسة٢ لسنة ٢٢٧١الطعن رقم (

 )١٢/١١/١٩٧٢ ق جلسة ٤٢ لسنة ٩٣٣الطعن رقم (
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 وقضي أيضا بأن  -٢

ٕ 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 (

 وقضت كذلك بأن  -٣
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 
مـا كـان ذلـك ، ل " األمر الذي يقطع في توافر نية هذا المتهم في إزهاق روح المجني عليـه

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 

ولمـا الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم ، طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام 

ذلـك أن عـن الفعـل المـادي الـذي قارفـه الطـاعن  أورده الحكم ال يغير سـوي الحـديث كان ما

الحتمـال أن أن الجـاني انتـوى إزهـاق روحـه ال يفيد حتما إلطالق النار صوب المجني عليه 

، كما أن إصابة المجني عليه فـي ال تتجاوز نيته في هذه الحالة مجرد اإلرهاب أو التعدي 

إذا لـم يكشـف الحكـم عـن قيـام هـذه بـوت نيـة القتـل فـي حـق الطـاعن مقتل ال يكفـي بذاتـه لث

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

 )٦٧٦ ص ١٣١ ق ٣١ س ٢٦/٥/١٩٨٠نقض (

 كما قضي كذلك بأن  -٤
لـدي الطـاعن مـن حضـوره به الحكـم المطعـون فيـه علـي تـوافر نيـة القتـل لما كان ما استدل 

ٕمــن شــأنه إحــداث القـتـل واطالقــه عـلـي المجـنـي علـيـه فــي ـلـي مـكـان الحــادث حــامال ســالحا إ
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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بطالن الدليل املستمد من أقوال الشاهد األول ، وذلك لثبـوت سـوء : الوجه السابع 

ته يف إخفاء احلقيقة عن النيابة العامة تؤكد بأن شـهادته جتلـب إليـه نفعـا ني

ومغنم وهو االنتقام من املتهمني لكراهيته الشديدة هلم لسابقة اتهام أبيـه 

متـأثرا بهـذه لـه قـد أديل بأقوالـه بقتل شقيق املـتهم األول حاليـا ، مبـا جيع

خبـالف عـدم .. الضغينة والكراهية مما أسلس إيل تضاربه وتناقضه مع نفسـه 

 .معقولية أغلب ما زعم به ، وهو ما جيعل هذا االتهام بال سند 

 كانت حمكمة النقض قد قرت بأن فلئن 

��و������������������"��_���>�1א�,�L��/!"	���	��Hو����4/	���.�د�و	Tאل�א�3Gوزن��������;��م�;

�������������cא�����<#�,
9ع�����q0א��q0(�א��¡���א%���و�,�#-�fא���2u	�HjA� �4��.����،�D(�א��

5
�����Tא�/	������������������4/��،�و���Gن��a!	��و�E	���F/�3	��و�H_����G�74��7ن�ذ����T����!��Wوط����

ن���������������j<ن�Gج�و�
0
�F7א�e���5.
�ن�א��T	�د��و�7H��L����9ع�"���HjA�m��v0(�א�

���/�4�:	
�.��C���:��*�1\Gو-אق�و�7»�ج�"����د��א�.,�1وא�0_^�א=

 )١٩/٤/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٢ لسنة ٢٩٤٨٣م الطعن رق(

 )١٤/٣/١٩٩٩ق جلسة ٦٧ لسنة ٢٨٢١الطعن رقم (

 وكذلك قضي بأن 
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 اعه قد تمسك في دففإذا كان المتهم 

وأشهد علي ذلك شاهد فلـم تأخـذ المحكمـة بهـذا الـدفاع دون أن تقطـع بـرأي وقتئذ بنقطة البـوليس 

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

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

 .معيبا

 )١٦/١٠/١٩٥٠ ق جلسة ٢٠ لسنة ٤٤٢الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

د 	Tא��fو-א�cא���v0א�� !"���a;�)��v
Fא3.(�وא-��א�\�e�bH	
���0ز"(�א�

^/,v
�,/,����دאم�ذ��Wא��)HjMא� !"�b.
�����0jو�/��R>.#�د��"���%�>����ن�>
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د����	��Tא���אل�7$��%��3C�)��HjM���0ن�א�Hzא��"#�������;�z�)��HjvH!ز����r�7و�+/v
��5�

����0_���c"!/����%���א�א����د����<������)��,/,v!�����	���دא���:�����א�	��א����אد�������D���2*4	��و¦���

�`�.��aد-��"! �א�_!

 )١٧/٣/١٩٨٣ ق جلسة ٥٢ لسنة ٥٥٩٠الطعن رقم (

 ملا كان ذلك
اهيم أنفـة البيـان علـي أوراق االتهـام الماثـل يتضـح بمـا ال يـدع مجـاال وبتطبيق جملة المف 

للشك أن النيابة العامـة قـد تـرددت فـي حومـة الفسـاد فـي االسـتدالل حينمـا تسـاندت فـي اتهامهـا 

المطـاعن رغـم جملـه  .. ؟؟؟؟؟/ للمتهم الماثل وباقي المتهمـين علـي أقـوال شـاهد اإلثبـات األول 

الشهادة التي كان يجب طرحها وعدم التعويل عليها وذلك وفقـا لألسـانيد  ذه والمأخذ التي عابت ه

 :اآلتية 

  األول لسندا 
�
���N:����ن�א����د����	���ذ���)���:�����ل� ��دو�0א�وא���4�����..��دא���

������������	��وא���4���%���ل�<�����ق��<���$��%������	��א��א������	�

و�د�%מ�%و��:�א&%$�	מ�3������ل�������)�؟؟؟؟؟/�א��� وמ��(�%$מ�אCول���א�

�:�ن�

 )�.u,/^�א�YZ"!/��;��/��،�ووא�#��u%#�א�D�2*VאCول�(؟؟؟؟؟ •

 )�.u,/^�א��L<G��/!"�YZ،�و"���u%#��א�D�2*VאCول�(؟؟؟؟؟ •

• �� .......................�و)'�>

�������������و�ذא�����و��א��Dول���������Cد�א���&���دع����	&���<���)ن�ذ����א�<�	 ���Eد����	


���א�وא������������4(�%$מ�אCول����:���-�����وא���%$מ�א�?�	�����:��&����	�و)�����)��א���	����<���ق�א��

�.�	�	��ن���ن�א�<$ود�א�ذ�ن�א?�%وא�א�وא�4�א��	��ذ���	��د�وא�د�א�<	�د�و��HLن

 ولدي مقتل ا�ني عليه حاليا .. هذا 

 )؟؟؟؟؟/ املرحوم (

������
��9�#%�Tو�#�א��..��������������'G�IJ�u�cG�1�23��"��5ول����	��..������Y�Zل�א���G�1�23و

���	�5E=G���/!"�..�3���lم��������	�3א����وزج�����
	�e�bH%���א�א7����/�#����)z��T���5א��..����H"زא
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א���s��)��.3ض�א�����-����T,/^�א���!���	����j���3אل�%���א�
	��אCول��-G�1��.r�cא���������Cא��و%��

�b225���	0"�D�E
�7�����<#��#%�Tא�.�

 للحقيقة فـي شـأن القـول بارتكـاب المتهمـين للواقعـة  مخالفته:األول 

لمخالفة هذا الباعث للحقيقـة وعـدم  األول متهمثأرا لشقيق ال

وجود ثمة دليل علي صحته ، فإذا كان مـن المتصـور تـوافره 

لكون المجنـي عليـه فـي الواقعـة السـابقة  (متهم األوللدي ال

ـاقي المتهمــين ؟ فضــال ) شــقيقه فكـيـف يتصــور ـفـي جاـنـب ـب

عــن أنــه إذا أراد األخــذ بالثــأر فإنــه كــان ســيقدم علــي قتــل 

أو غـيـــره ـمـــن أنجــــال ) ه نجــــل أحــــد الجـنـــاةلكوـنـــ(الشــــاهد 

ــك الكهـــل  ــي ذـل ــن يتجـــه إـل ــك الواقعـــة وـل ــي تـل المشـــتركين ـف

 ) .المجني عليه(

 يقينا وجـود خصـومه حقيقيـة وفعليـه فيمـا بـين أنه قد ثبت: الثاني 

 ووجــود المهتمــين وبــين الشــاهد األولمــتهم األول وبــاقي ال

منزـهـه ضـغينة وكراهيـة فـي جانـب األخـيـر تجعـل أقوالـه غيـر 

وهو مـا يجعـل هـذه األقـوال تجـر مغـنم .. عن الكيد والتلفيق 

فكمـا شـهدا فـي .. إلي هذا الشاهد ، ويكون قـد انـتقم مـنهم 

 جناـيـــات مرـكـــز ؟؟؟؟؟ لـســـنة ؟؟؟؟؟القضــــية الـمـــذكورة رـقـــم 

شــهد هــو األخــر ضــدهم لـيـزج بـهـم ـفـي .. د واـلـده  ضــ؟؟؟؟؟

 .براثن هذا االتهام 

  مجيعه تقدم مماو 
و)ن�)���"����HLن��(�:��?�و��)ن�<	�د�אX?�	��אCول����ل�א���	���א��ذ����Qق��������������%;�د�)��

���4ل�
����	�����ن�ذ�����א�<��	�د�وא��%$����ن��..����%$מ�א��Cول����	מ���%��ل�<����ق�א���Qא���ذ�����Cא

�وز�א&-%�	د�-���)�وא�:���&�	����!	����.H=و�

  الثاني السند ����

����aد�mو���د�א����jP�#%���Tن�א�א3.��(���������)��/�@��(�"��#م��.,

�����	��j�����jن�G����/;�e�:����7ن�א������:�����34(�א����T%#��..�א-
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�����jP�)!a�..����������f#�r���!���H"��-�<qن�א�א3.(�������=����"q<��*

��f���@

����5E)��_2/.�(�א����ل�(��0j�5��eو�������7#��Gن�>0Fא�#��,�

����=�j���"�..��������#t�5���4 �א����
و���b�����)�,<�z�e..����ذא�����>

�#��א�א3.�(��������#t5�ل�وאq0�א�����������א3G�e��	E�\و���H�..��1�	�

ن�ذ�a�����#;�#3��!��W#�(؟j<ن�G�+,"�-a
<.!�

  الثالث السند �

Nن�����������������%�	�ض�
��)�وאل��ذא�א�<�	�د���4%=���-����א��وא!���?

 ��0)�:�%	����ز-מ��;�:�
���א����	
����ن����زل��������..�وא�%و
�ق��

�אCوא!��ل��..�א��������-����:�وא������د����?O?�د�א��%$����ن�א����د�<��	

%�����4ن�و���	�)ن�<��	�دو����V��% �M	�وא������Nאز�)���� %$מ�?��מ��������

�.............................................................�

 ويف مقام أخر زعم هذا الشاهد 

 ايلالتأنه رأي املتهمني متفرقني ك
א��%$�����	ن�א����Cول�وא�?	�������0	�����	�������5	ن�-�������)ول�א�<����	�ع�

��"و�H%�!	ن�و�א�2-�	����	�ز�������=	��"�������� �����3�V
�دوמ�א��%و

�M&و���):����-�������א���	��������ذ������	ن�����#��)�..א����$�و
����א�

و���	ن�����#��زאو�������<��#�א���دאHل��..�؟؟؟؟؟/�א����%$מ�א�?��	���


����	ن�؟؟؟؟؟/)����	�א�����%$מ�א��א����"..�3������א�<���	�ع�����ن�א����C	מ��،�

�و��#�
���)ول�א�<�	�ع���%���א�א���%$מ���������������	H�����%�ل�د�א

�.אCول�

 !صدق ؟نايتني فأي من الرو

����������b
��א�5
v/�1",+�א}�b��|Hא��وא>���=Gو��H/F7�..���O�!_א���-�_'��Hj�و��0%

��c>א�����א����W5H
����/��;��	
�����������c#��� �!"�m3و�#א�.�����و�`��.�>�j��)0ن�א�א3.(��!

����<���%�e�)��.3אل�א���a;�+��,"�-��a
��bא����وא>
�b،�و�����4ذא�����ن�א����%������cG�)v��\

��א��وא>
�bא���qن�وא��jن���cم���q{وא�،���#"��>��א��T%#�אCول��a��وو�^�
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�#%�Tא��D�5ن�ذא�� !"�b��!% �א�¡�;#*:�؟..א�א-د

 وذلك حىت يتم رفع التناقض والتضارب عن الشاهد األول 

  الرابع السند ����

������-���,�م����ن��..�Gن�א��T%#�אCول�א��������G�e��3\�א;(�وG

���/�|�א}��אن�وא���-����������א�א3.(�;#*:�"! ���)�����|H5و��c

������������������f#�/������"�+�L��،�`��s�א��+�\�����b!�a�وو3:�'��وج�א

���د�א�#"�)����H"�1،�و�u�1,/^�א�Y�Z"!/���������(؟؟؟؟؟/��

و-�����ذ������W>���د�����Cو-אق����(����u%#�وא;��#�>.q����#��Lא"������

�.א���-�Gو�>�5=#%��

 عه بل أن جنل عمه املشار إليه أيضا مل ميثل للتحقيق م

 واإلدالء بأقواله رغم طلب النيابة العامة له 

��������������d�Wو-אق�����Cא�e��_�F������<�s���-و%�א���Cא���c>,_|�>,/����0ن��!א3.(�\

د�א��¬>�(�"���אCو-אق�����������	�u�|�/��Ot;�..����������O�!z�)�<�%��H%G/�(�و��Hj����L<G���0%��و��

�m>/���5א����..�א�.�>�)0��jن�א�א3.�(�"!� �א�_2/.�(���������F�Wن�ذ��G���/;���m�3����-�aא�� �!"

�.א�,/,/(��!א3.(�

  اخلامس السند ����
و�Rמ��ل�א�%5	=�ل�א�%��)و�د�	�א�<	�د�א�Cول�
���)�وא��:������������..��ذא���

������Mא��<��$د�و% د���د�)���	�و��E%��:�א�?	�����وא��	<��5�����ل�

��ذא�א���%$מ���ن�א�و��و#��������������:�����Qض�א�ذ�D�و�"��ل��%$מ�وא��

���������Eع��	)�:�א��%ط�	ن�% د�دא�،���	ذא�א������
������:���-������א����

����5ض�=�� �(و���ن��������H���5:�،�و�����5:�% �����א����%$מ�א��Cول

�:�و3طOق�-�	���	��Q-��:�)�ذ��	�%.�

-�",��+�و�G����,_0ن�>���T%#�א��f���%�1����#%���TאC;��#א���e%���א���������a
����1��%��א�

-�Gن�>,������0����Fدون��Aو���(���..�א�
3/��:�א����Y�qو��e@��(�وא;��#�����a
و����1��%��א�

���!"�YZא��
.�=(��	�����a#��������������..�/���א�#��ع�"�F7و�אG��%د����-��3�cא��� ��%Cא��<��Gو�
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���c#.

��������������%�א�א��T3�0و��#%��Tא�א���%���"#
�Fא��.��b.
<�����3v�\�c#��� �!"�m(��������و%!�

���#"���.%��fא��وא>(��

أما بشأن أهم عنصر من عناصر هـذا االتهـام وهـو السـالح 

 وال ـشـكله فـقـد زعـم الشـاهد بأـنـه ال يعلـم نوعـه.. المسـتخدم فيـه 

بـأن السـالح الـذي زعـم حيـازة وال عياره واقتصر فقط علي القـول 

 !بأنه أسود اللون ؟المتهم األول له 
 ثم تارة يقرر بأنه مسدس ، وتارة أخري يعود ليقرر بأنه غري متأكد

 ثم يرد باالتهام بأنه مسدس أسود.. وال يستطيع اجلزم بأنه مسدس 

�������e�)2<�!��"#<�Wu�+���!��Wوذ���������	א;�z4�O�
5<��P�#%�Tא��Wאل�ذ�3G�)v\�

��	/!"�1<.
�.و"#م�א�

  -:ن أحيث جري قضاء يف هذا اخلصوص علي 
ًستكمل الحكم شـكال معينـا ، بـل ين أسباب يراد األإالمشرع لم يقصد من وجوب  ً

لمـــت بـــالواقع أن المحكمـــة أه مـــا يطمـــئن المطلـــع عليـــه دوناتـــن تتضـــمن مأ

 المتهمين مـن دفـاع أبداهة وما لدأليها من إا قدم المطروح عليها ، وفحصت م

نزلـت عليـه حكـم القـانون ، وذلـك أليـه ، ثـم إيـؤدي ا ، وحصلت من كـل ذلـك مـ

ســباب صــحته ، وينطــق بعدالتــه ، ويمكــن محكمــة أ يحمــل الحكــم بذاتــه حتــى

 . ًال كان باطال ٕا منها وهستخلصأ وما دلةالنقض من مراقبة صحة الوقائع واأل
  )١٣/٦/٢٠١٦ جلسة –ق ٨٥ لسنة ٦٥١٨رقم الطعن ( 
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) شاهد اإلثبات الثاني(؟؟؟؟؟/ بطالن الدليل املستمد من أقوال الضابط : الوجه الثامن 

وما سطر يف حترياته الغري جدية التي اختذت من أقوال الشـاهد األول الباطلـة 

رره سندا وركيزة ، فضال عن تناقض مـا ورد بهـا وبـأقوال حمررهـا مـع مـا قـ

ويضحي االتهام املاثـل معـدوم .. الشاهد األول مبا يسقط داللة كال الشهادتني 

 السند والدليل مبا يستوجب القضاء برباءة املتهم املاثل منه 

 فإن املقرر يف قضاء النقض أنه .. بداية 
 تتكــون ومنهــا مجتمـعـة يكمــل بعضــها بعضــا ، ضــمائم متســاندةالمــواد الجنائيــة فــي األدـلـة  

 تعـذر التعـرف علـي مبلـغ األثـر الـذي كـان لهـذا أو اسـتبعدإذا سـقط إحـداها بحيث  القاضـي عقيدة

 .ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة ، 

 )١/١٢/٢٠١٣ ق جلسة ٨٢ لسنة ٥٧٦الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
ات الجنائيــة أن تتشــكك محكمــة الموضــوع فــي أنــه يكفــي فــي المحاكمــمــن المقــرر قانونــا  

ـالبراءة ،  إذ المرجــع فــي ذـلـك إـلـي مــا تطمــئن إلـيـه فــي صــحة إســناد التهمــة للمــتهم لـكـي تقضــي ـب

تـقــدير اـلــدليل مـــادام حكمهـــا يشـــتمل عـلــي مـــا يفـيــد أنهـــا محصـــت واقعـــة اـلــدعوى وأحاطـــت بظروفهـــا 

ـين وبأدلــة الثبــوت التــي قــام عليهــا االتهــام  ـاع المــتهم أو ووزاـنـت بينهــا وـب ـة النـفـي فرجحــت دـف أدـل

 .داخلتها الريبة في حصة عناصر اإلثبات 

 )١٩/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٤ لسنة ١٤٨٤٧الطعن رقم (

 كما قضي بأن 

ن�א�#�/�1א�,� �q��1���e?/�(���|��������������אHLد�و�	Tאل�א�3G�^��_�7�R/���=G�1\Cز���Gن�

.
5<��L3�0��bL3�0
ن�����j<ن�G� Ej<�1��YEא�#�/�1א��^/�
�.a �"! �א�+��(�وא�

 )٤/٢/٢٠١٤ ق جلسة ٨٣ لسنة ١٤٣٩٢عن رقم الط(

 ملا كان ذلك 
ء أقوال ضابط الواقعة المذكور أمام النيابة العامة يتضح وبجالء تام أنـه أقـر فـي وباستقرا 

مستهل أقوالـه بمـا ينبـئ بوضـوح عـن أن كافـة معلوماتـه عـن الواقعـة مسـتقاة مـن أقـوال الشـاهد 

لتي اتخذها ركيزة وعماد لما قرر به ، وذلك دونما إجراء تحريات فعليه وحقيقيـة ، ودونمـا األول ا

يضيف ثمة معلومة عما أفاد به الشاهد األول وعجز عن تقديم دليل يعضد مزاعمـه ومـزاعم ذلـك 
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الشاهد فلم يأت بشاهد واحد علي الواقعـة ، كمـا عجـز عـن التوصـل إلـي نـوع السـالح المسـتعمل 

.. وبالجملـة ) بفرض صحة الواقعة في حقه أصال(عة وكيفية حصول المتهم األول عليه في الواق

ـلـم تـجـد اإلجاـبـة مـمـا يـجـزم بانـعـدام تحرياـتـه وـعـدم .. ـفـإن أي معلوـمـة ـتـم االستفســار عنـهـا مـنـه 

مصــداقية أقواـلـه بـمـا يـجـزم بأـنـه ـمـن الواـجـب عـلـي محكـمـة الموضــوع االلتـفـات ـعـن أقواـلـه وـعـدم 

خـذ نوضـحها تفصـيال فيمـا آ وذلك لما شابها مع محضر التحريات مـن عيـوب وم..العويل عليها 

 :يلي 

 األول العيب 
��3�	�%:�-����)�����������..��دא��Qط�و�د�	א���"��ول���Eאل���
�ن�OHل�% ���	��א���	��א�4	�

��4�و�	%:�-ن�א�وא�4�� ل�א�% ��ق���������א��	�ط��;ن�..�%מ�%و��$:�3��:��<;ن��	

لمنـزل عمـه ) الشـاهد األول (؟؟؟؟؟/ لمـدعوأنه أثناء زيارة ا

 ) . تحقيقات٢١ص ) .................. (المجني عليه(
3א�����Pو-د�"! ���5ن�א���T%#�אCول���������������G�h��Lل�א�+	
Fن�אG��L
<��*��>$��#��..�و�

���دو����(����G�cو��,G� �aو������!.���	0�� ,
Fא�¡�א��q/א�05#�وא�����	����0=��א����0/,<

د�)'���>���א=���Eאد	��T��)=�.
��F7و�אG�|?���3��3אل�א�����-�¦���د���..���G������1��.r������و%��

3אل�א��T%#�אCول������C�1\�;�1/a�..�������������¢�.��7���	=C�h���Lאل�א�ز�א7"
�#אد����3�r�7��P

�����c��
�ج�~��و=��"�..����������������	0"�)��3אل�א���T%#�אCول�و�0,G��و%��א��..��G�1=	�����7ج�"

�#�$<�O/"#
3אل�א��h��Lא���-�אد�و�`�"#م�א7"��.�

 الثاني العيب 
 �����������������������	���� �)�:��د�?����ن�)�وאل�א���	�ط�)��	מ�א���	���א�4	���)��:�ز-�מ���;ن�א�وא��4

��و���������	��و��و�)�������..��א���	-�א�%	��4����	2א��������؟؟؟؟؟ �د?���%�	��`�����..���د�	�א�<	�د�אCول�و�دد

��.�H	�#�א� ���

 حيث أن الثابت من أقوال الشاهد األول 

أن الواقعــة حــدثت عقــب صــالة المغــرب .. صــحتها بفــرض �

 مباشرة أي في غضون السابعة مساءا علي األكثر مما يؤكد 
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 .عدم صحة أقوال الضابط في هذا الشأن 
 والدليل علي ذلك أنه قد سبق لذات الضابط وحرر حمضر 

 بوصول ا�ني عليه للمستشفي ؟؟؟؟؟تلقيه إشارة مستشفي 

 قد كان هذا احملضر ثم وفاته إيل رمحة اهللا و

  مساءا ٩ الساعة ؟؟؟؟؟مؤرخ 

ن�א�א3.��(�;��#*:��� ��j�����/j�٩������
��א���V+غ�"0	���������<�)��@v!א��Dذא�eא�و����5��

�� ET
�3אل�א��h���Lو"�#م��������..�؟؟��)�����5�א��e٩������L<Gא���5"(����(א�5G�����	
�!.��1ذ��q�r�Wم��

��	
5
��z4�Oא;	���a#א3/<��P.��

  الثالث العيب 

����<��;ن�א�وא���4���..�����	�ط�����	�����4(�)���وאل�א���	�و���ن����$��	�3��א2א%��:�א�%����א%��Hذ

����)�:��מ���מ���4	�����	ن�א�وא�4�و
 =:�و-�ل���מ���و�������	ن�و% د��د����..�א��א

��������������������������و�"�א��%$���ن�و�و��"�א�������-���:�،�وא����	
����ن�א�����د�وא����زل�א��H	ص���	��


�وא�غ�ط���	����ن�-د�����������	��:،�)و�)?�	��3ط�Oق�)-������	����-���������-��:�،�و��	ن��	�3ذא��	ن�

��.א��د�אن�א�� �ط����ط��א�وא�4

 وذلك كله وفقا للواجبات التي يلقيها املشرع علي عاتق الضابط 

  إجراءات جنائية علي أن ٢١فقد نصت املادة 

������������������D77#
�F7و��|�א���	2/j���א}��א?��و���"���v2���� ?��L,א��h2Lو�א�-م����,<

�^/,v
�.�eא�#"�א�¡��!qم�א�

  علي أن ٢٤وكذا نصت املادة 
 الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد  يجب علي مأموري

إليهم بشأن الجرائم ، وأن يبعثوا بها فورا إلي النيابة العامة ، ويجب عليهم 

ويجروا المعاينات مرؤوسيهم أن يحصلوا علي جميع اإليضاحات ، 

أو  الوقائع التي تبلغ إليهم ،  لتسهيل تحقيقالالزمة

 ............... التي 
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 ومن خالل هذين النصني يتضح أن الضابط املذكور 

 مل يقم مبا أوجبه عليه القانون 

�.!� ��1/2�Fא����ل��������ن�����..�و%������Gد�R�Hz� ��4�cא�,��?^�وאCد��(�و�9/�"	����������

Gو�א������H����"C(/�-�א����c-�0א��c��G�h��Lא�.�>0(�א���-�����jن��#3��1a"! ���-غ�א�.����������

�"q<�(�f-�/"و�).א3ع�א��y+5א�5
.�e�1Hא�=�#<#��x05
<�x
;.�

 وذلك لبيان ما إذا كان يتفق مع الرصاصة املستخرجة 

 من جسد ا�ني عليه من عدمه 
مـمـا يؤـكـد أن للواقـعـة .. إال أن الضــابط ـلـم يـقـم ـبـدوره المـنـوط ـبـه وواجـبـه الحتـمـي علـيـه 

 .خالف ما أورده هذا الضابط ، بما كان يستوجب طرح أقوال هذا الشاهد صورة أخري ب

  الرابع العيب 
��מ���و�د�?���ذ����-�ن�%5	=��ل�א�وא��4�و����5�������������)��	�ط�א�وא��4��()ن��ذא�א�<	�د���� 

�،��)��	�)و�د���ن�-�د�	%�:�������(%و=ل�א��%$��ن����	ن�א������-��:�،�و����5����א��%$מ���:�������������

��������5ض��(א�Cول����א���	
�א�%���	���%5=�ل����ن�א���%$מ�������و�و�#�א��	�(�وא����و(�،�و�	

و����ن�א��������-����:�،�و-���	�3ذא����	ن�א��%$���ون����	�وא���%����4ن�����	�)و�د��)�)���:�א����	�(

)מ�)�$�מ���	�وא��%����5ن�
���א���Oמ����	�و=�#�)���	�ذא��א�<�	�د��������������������..�א�<	�د�אCول�א�%دא2א����

�.אCول�

 مما تقدم يتضح أن 

������,
��5��h����Lאل�%���א�א���3Gول��Cא�#%���Tאل�א���3G������د��..�������)���!.��cGن�Gو

3אل�אCول�����#��#�cא��T%#�א���= ��(�����4(�؟�����������!����������Pא����3G�`��"�cא�������Cא�و%�

�	;�z�O�
5<.�

 هذا كله من ناحية

ومن ناحية أخري فلم تأت التحريـات أحسـن حـاال حيـث أنهـا أيضـا 

 صـحيحة والصـادرة الغـري(معظمها مستقاة من أقوال الشاهد األول 

أما البعض األخر فهو من صنع خيـال ) عنه كيدا وتلفيقا للمتهمني

وهو ما جيزم بعدم جـديتها وعـدم جـواز التعويـل .. ضابط الواقعة 
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 .عليها 

 بداية 
ـفـإن المـسـتقر علـيـه فقـهـا وقضــاءا أن التحرـيـات ليـسـت 

إال قرينة وال ترقي إلي مرتبة الدليل ، فهـي ال تعـدو أن 

رد رأي لصــاحبها يخضــع الحتـمـاالت الصــحة تـكـون مجــ

واـلـــبطالن والصــــدق والـكـــذب ، وـهـــي ـبـــذلك ال تصــــلح 

 . بمفردها أن تكون دليال كافيا بذاته لإلدانة 

 وهذا عني ما تواترت عليه أحكام النقض بقوهلا بأن 
ٕمــــن المقــــرر أـنـــه وان كــــان يجــــوز للمحكمــــة أن تعــــول ـفـــي تكــــوين عقـيـــدتها عـلـــي التحرـيـــات 

 أن تكـون دلـيال كافيـا بذاتـه أو إال أنهـا ال تصـلح بمفردهـاينة تعزز ما ساقته من أدلة ، بحسبانها قر

وهــي مــن بعــد ال تعــدو أن تكــون مجــرد رأي لصــاحبها يخضــع قرينــة مســتقلة علــي ثبــوت االتهــام 

الحتمــاالت الصــحة والــبطالن والصــدق والكــذب إلــي أن يعــرف مصــدرها ويتحــدد ، حتــى يتحقــق 

 .ا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته علي الدليل المستمد منها القاضي بنفسه من هذ

 )١٩/٤/٢٠٠٦ ق جلسة ٧٠ لسنة ١٠٣٢٣طعن رقم (

 كما قضت بأن 
ٕوان ـكـان األصــل أن للمحكمــة أن تـعـول ـفـي تكــوين عقـيـدتها عـلـي التحرـيـات باعتبارهــا معــززة  

تصــلح وـحـدها ألن تـكـون إال أنـهـا ال لـمـا ســاقته مــن أدـلـة طالمــا أنهــا مطروحــة عـلـي بســاط البحــث  

 .قرينه معينة أو دليال أساسيا علي ثبوت التهمة 

 )٢٦/١/٢٠١٤ ق جلسة ٤ لسنة ٦٥٠٥الطعن رقم (

 )١٧/٣/١٩٨٣ ق جلسة ٥٢ لسنة ٥٥٩٠الطعن رقم (

 وكذا فإن املستقر عليه 
أن يلزم أن يكـون اسـتخالص الحكـم للـدليل المسـتمد منهـا سـائغا وال يتجـافى مـع المنطـق  

وال يغني في هـذا الصـدد مـا تسـاند إليـه الحكـم مـن تحريـات الشـرطة وأقـوال مجريهـا لمـا  .. ونوالقان

 أو ببراءتـه أن األحكام يجب أن تبني علي األدلة التي يقتنع بهـا القاضـي بإدانـة المـتهمهو مقـرر 

ـدة بنفســه ال علــي عقيــدة يحصــلها هــو ممــا يجريــه مــن التحقيــق ،  مســتقال فــي تحصــيل هــذه العقـي

 ٕ ، وأنه وان كان األصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها علي التحريات كه فيها غيرهيشار
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إال أنـهـا ال باعتبارهــا معــززة لمــا ســاقته مــن أدـلـة ، طالمــا أنهــا كاـنـت مطروحــة عـلـي بســاط البحــث ، 

 .تصلح وحدها ألن تكون قرينه معينة أو دليال أساسيا علي ثبوت التهمة 

 )٢٢/١١/٢٠١٢ ق جلسة ٧٥سنة  ل٥٥٠٢٦الطعن رقم (

 أوراق االتهام املاثل وبتطبيق مجله ما تقدم علي 
��� :���(�Y���%�-د�	وز�א�%4و���ل�)و�א&���%������&��Z�E����א��	١/٧/٢٠١٦������ �����א�% ������

�و
�	���	�����..�מ��د�%$	�د?�و��-وذ����)��4د�א�وא�4��<$���	�ل(

>������Dن����,�#�ز"���א���A�h���L-�א�
�����v..���د�ذ#���c�������G�:و��7

و%���א����Y�Z(���0%א=,��5م���zG�eא�mא�א3.�(�א��א�0%(���������

���bH	

�bא®�%������H)�..�"!/��وא��T%#�אCول�وא�!?�"� �4

و=������O��5א�Y��Z"!/����و���u%#�א������D���2*V(؟؟؟؟؟"�?!��(�

و=���������O�����5"�؟؟؟؟؟"�وא���=/�����(�G®�%�������"�?!�����(�)�אCول

�).�-Cא�bH	
�.א�

 وهذا خيالف احلقيقة ألمرين 

�/����H"��#א�א���
	��(��/��|�א���zCאE����F�m �א�������Gن� -١

%��"�?!(�وא;#�f-��3����1/�#��fא���T%#�אCول��������)�א��א�|


	��אCول������Gن�א���)�����
٧D���,/,vص�(�����Gن���j<

���f#ل�وא��')�����/!"�Y�Zوא�(���������،�����Gא��
	��א����= ��	�

�����f#وא������'���G)�����/!"�Y�Zא����= �������)�وא��	
،�����Gא��

������^/,u�R/���"���G�و%��א�q�rم��.�#م��#>�(��������..������	

�������� !"�-�������'G�).3وא�^!'�h��Lو�(�א��Aو�D�<�v
א�

�.'+�mא�,/,(�

٢- �������������mא��zC�3א��(��3��2 �א�)!�a��:��7�|א��א���	
Gن�א�

�..��h��,��D�<#��!د�����-�و����¦�و%���א�����L<G..�و��%�����4
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q��rم��.��#م��#>��(�א�
�D����<�vو"��#م���4א?	����"!��� ������

�.א�_2/.(�

���ز����	�ط�:�*�=/����-��^O����%��:�-��ن�א�%و=��ل�3�����א	و% ���א�وא���4

�����ز��)���5ض�= %$	�א�%دא2א��(א���%�4ل�
��א�وא�4-�	��

�%$מ�א�Cول���-ن�א�%و=ل���و-:�و-�	��Mو���5:� =ول�א�������

�.-��:�،�و���5�א�%H�ص���:�،���	�-�ز�-ن���ط:�

 رغم أن ذلك 
�&��=���Yא%$��	מ������ ���מ�-�=����
����א&%$��	מ�א��	?��ل�و�دو���:(

�.��Mن�א��%$��ن���%ل�א������-��:�و���R%$מ�אCول�א�

��	?�	?�:����)v�\� �!"�1/�4�1 ��(�د�\
��א�"�D�<�v
"�Dqtא�

���bH	
�H!��`�����..�א7�	�م�א��*�1א�50�"�Dq�t"���/;

אG�)��.3و����4 ����/��#�و���د���!��)��<¬-�#%���u� ���4�1��\
א�

����jPن�)��������u�1,/^�א�Y���Z"!/�������(؟؟؟؟؟/�א����#"

���"#���א�א��H25;�).3ز"��א��T%#�אCول��

و��	���زמ��4دמ��د��א�% ��	��)�$	�و� ���	��د�-��زא��������:�א�4	��

-ن�א�%و=ل�3�����	�	��א�د�א�%�ن�א��H	��%�ن�א��ز-وמ�������

א����4%	�$�	�
����א�وא���4�،�و���ن����و�=��	 �$�	�و-���	�3ذא����

�!.��	�	�����)�	��ن�א��%$��ن��ن�-د�:�؟

�,#م��/.���������..�
<���D�<���3אل����k�x!t%�א�Gن�G�2;��و�א����������H%�)�.3א��h���9א�

�������������%������	
>�q�r���P�،���/!"�1م���¢א���א��.
��د�/F���1#�و�./�Oو���\��°��!"��-�2"

��/�4�#05�.�

أن حتقيقات النيابة العامة يف هذا االتهام قد شابها القصـور ، حيـث : الوجه التاسع 

ن أمسكت النيابة عن ما هو واجب عليها من إجراء معاينة ملكان الواقعة أو عـ

متسك بهم املتهمان األول والثاني إبان التحقيقات ، وهو األمر استدعاء شهود 
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الذي جيزم بأن هذا العيب جيعل هذا االتهام بال سند مبـا جيـدر معـه القضـاء 

 برباءة املتهم املاثل مما هو مسند إليه 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية علي أن ٢١٤حيث نصت املادة 
وأن األدـلـة عـلـي عامــة بعــد التحقـيـق أن الواقعــة جناـيـة أو جنحــة أو مخالفــة إذا رأت النياـبـة ال 

اـلـدعوى ـفـي مــواد  وترـفـع، ............. الـطـاعن كافـيـة رفـعـت اـلـدعوى إـلـي المحكـمـة المختصــة ، 

 أو مــن يـقـوم مقامــه إـلـي محكمــة الجناـيـات بتقرـيـر اتهــام تـبـين المـحـامي الـعـامالجناـيـات بإحالتهــا مــن 

ندة إـلـي الطــاعن بأركانـهـا المكوـنـة لـهـا وكاـفـة الظــروف المشــددة أو المخفـفـة فـيـه الجريـمـة المســ

 وينـدب أقـوال 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 

 ـقـد وكــل محامـيـا لـلـدفاع عـنـه ، وتعـلـن النياـبـة العامــة الخصــوم ـبـاألمر الصــادر باإلحاـلـة إـلـي ـلـم يكــن

 .محكمة الجنايات خالل العشرة أيام التالية لصدوره 

 ويف هذا املقام استقرت أحكام حمكمة النقض علي أن 
 – أثــره – إجــراءات جنائيــة ٢١٤إقامــة الــدعوى الجنائيــة علــي خــالف مــا تقضــي بــه المــادة  

  ، وجوب أن يقتصر حكم المحكمة االستئنافيه 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 (

 كما قضي بأن 
مهـمـا ـكـان نوـعـه فـهـو مـحـل للطـعـن ق االبتـدائي كـل ـمـا يكـون ـمـن خـلـل فـي إجــراءات التحقـيـ 

أمام محكمة الموضوع ، والمحكمة تقدر قيمة هذا الطعن كما تقدر كل دليـل يقـدم لهـا وتحكـم فـي 

 .وال تستطيع أن تلغي التحقيق أو تعيد القضية لسلطة التحقيق ثانيا الموضوع بما تحكم به 

 )٢٧٦ ص ٢ ج  مجموعة القواعد القانونية٢١/١٢/١٩٣١طعن بتاريخ (

 ملا كان ذلك 

���������������I/v¥و��~�eא�#<#uא�-a3�D�a3�#3�)��.ن�א�0/��(�א�Gو-אق�C���:و��ن�א����
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  فيما يلي قصور النيابة العامة يف التحقيقات يتضح جلياو

  األول اخلطأ
�) �د����	ل����������������
�4
%$	�)و����4������	ن�א�وא�4��	4���-دמ���	מ�א���	��א�4	�

��א�2%=و������	ن�א�وא��4�و-��	�3ذא���	ن��%�	��(���"���	���������X���وذ�	$���#���%��א�<�ط


وא�غ���ط���	��%��4ن�א�ط�(�א�<��-��������������	������Mא�<	�د�ن��ن�-د�:�،�و��	ن�-�	�3ذא��	ن�


��وع�א��O^�א���%�4ل�و-�	��M،�و��	�3ذא���	ن���	�%�מ�3ط��O:�-��	��وא �د�������������������������4)��������	���

،�و��ذא����	ن���	�3ذא���	ن���ن������)����	������א�<�	�د�א�?�	������()מ�)�?�����ن�-��	�������)�א�<	�د�א�Cول��

���������ن�-د��:�،���)���5ض�و��ود�מ�)=�����O	�$�	������(א��$ل�وא��������و(�א��%$��ن��4د�א�وא�4

O��אن�א����.=��ن�وא� =ول�-���<$ود��$ذ�Mא�وא�4�א��ز-و��و�ذא��Eאل�א�

 بداية فإن املستقر عليه نقضا أنه 
الدفاع القائم علـي المنازعـة فـي مكـان حـدوث الواقعـة وزمانهـا اسـتنادا إلـي أن 

المكان المحدد بأقوال الشهود جاء خاليا من أثار الدماء التي البد أن تكون قـد 

خلـو ذلـك المكـان مـن الطلقـات النارـيـة سـالت مـن إصـابات المجنـي عليـه وكـذا 

ٕالفارغة رغم كثرة ما أطلق منها والي أن الحالة التي وجدت عليها الجثة وحالـة 
التيبس الرمي التي وجدت عليها الجثتين رغم إيداعها ثالجة المشرحة كل ذلـك 

كان يستوجب معاينـة مكـان الواقعـة وحيـث كـان الحكـم المطعـون فيـه قـد أغفـل 

 في صورة دفاع جوهري لما يبني عليه لو صح النيـل مـن أقـوال دالله ذلك وهو

شهود اإلثبات بما كان يقتضي من المحكمة أن تفطـن إليـه وتعنـي بتحقيقـه أو 

ترد عليه بما ينفيه ، أما وقد أغفلت الرد عليه جملة ، فإن حكمها يكون معيبـا 

 .بالقصور مما يعيبه ويوجب نقضه 

 )١١/١٢/٢٠١٣سة  ق جل٨٢ لسنة ٦٦٧٠عن رقم الط(

 هرية هذا اإلجراء ورغم جو.. ملا كان ذلك 

����4א?��دو���G�O2�Fو���¢-�����������"�:j5�G�#3�)��.ن�א�0/��(�א�G�74�..�����£�!�Gن������������

����������������
�	��م�א��*��1و=2�5+���	E�\א�5!±�"!� �3/�#%��وو��*Cא)���)�,/,v!��)�E��J����(���bH	
�H!��..

�����D�2*Vא�c#%�uאل�3G� !"�1z�2�1א�<.
3א����������Hوא�G�:�-��L�����=G�1	�������������W..��א�!�>

�.'��E:�א�,�=ن�



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 

 

 

53 

  من قانون اإلجراءات اجلناية علي أن ٩٠حيث نصت املادة 
ينتقل قاضي التحقيق إلي أي مكان كلما رأي ذلك ليثبت حالة األمكنة واألشياء 

 .واألشخاص ووجود الجريمة ماديا وكل ما يلزم إثبات حالته 

 لنص وإعماال لصريح هذا ا
���������3��א�2א��4	���-���א�ط��4����	ن�א�وא�4�����%;�د�)ن�א���	��א�4	�������..�و��و

�:��%5�	Hون�و�	ط����ق�א����%����

����% ����ق�א�وא���4�و� ���0..����د�)Hط��;���	�
����O-��ن��=��و�

�	$�
�	�و=و&��و�:�א� ق��=	�-.�


�Hjل������������F�1"!�� �א��H.���9ع�Gن���5
���HjA� ��!"�O(�א�<�cא���������Cא�و%��

D�a3ن�
��و���������א��א�.�>0(�א�_!�(�و�,���va/��א�,�=!E�G�����-א#��.��/��א�0/��(�و

 ثانيال اخلطأ
)ن�..�)و�د�
��)�وא�:�)�	מ�א���	���א�4	�����������)�؟؟؟؟؟(
Nن�א�?	���)ن�<	�د�אX?�	��אCول�������

�	ن������H�#�א������-���:���	<������3	ن� �دو�0א�وא��4���������..�؟؟؟؟؟/���ل�-�:�א�ذ��Qد-������

�:��-�Q�	��א��	ق�א��4Oو3ط.�

 مما كان يستوجب 


v,/^��.��وF$א���"�f#%��u���Hو"�>���0'�+ل�א�א3.�(������������������!���?�"#
Fא�0/��(�א�.��(�א� !"

������	
א3.(����!��)<¬-�#%�u�f-�2
"���..1.E3#���ن��������;/����D���Gא�vE�a����)���/0(������..�و%

)٨�(��e�D���,/,v
���3א-א�	����"�א��#��02*������"�����א����.�.��5(��,/��^�؟؟؟؟؟/��_!���Oא���#"!{�

��!��".�

 ورغم ذلك مل يتم تنفيذ قرار النيابة يف هذا الشأن 

 أنها مل تعيد الطلب مرة أخري حىت نهاية التحقيق إال 

 مباشــرة إحاـلـة األوراق إـلـي محكـمـة الجناـيـات دونـمـا وـقـررت�

وهـو األمـر الـذي .. االعتناء حتى بإثبات عدولها عن هذا القرار 

 .وجب علي المحكمة العمل علي تداركه يست
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 وذلك بأن تقوم هي باستدعاء املذكور 

 لزم األمرا أو األمر بضبطه وإحضاره إذ

�s/��و���א���e�cGא�#"��..�وذ���W{د7����3א��� ��=�u�����P� ��<��!".�

�ثالثال اخلطأ

�و���3	���	ن��������;��:���מ����ن�����	ن�א�وא�$%�������4מ�אCول�)�:��3	ن�א�% ��ق��"�א���

����
�א�����د��؟؟؟؟؟�� 	���
�،�و���ذ���������א����%$מ�א�?��	���)���:����	ن���د���������؟؟؟؟؟/���

��.؟؟؟؟؟�،�؟؟؟؟؟/�א�4����ن�و���א�وא�4�و�	ن���א
�:��ل��ن�

 وهو ما كان يستوجب علي النيابة استدعاء هؤالء الشهود


	�Hن�אCول�و���
v,/^�د��ع�א������������������Hא�3G�)v\�c#א���= �و�/�ن�������#"�..��و%�

������1.E����)��.א�0/��(�א���
!.�����..�����3-�)vEa����D��G٢١و����������	��,/,��e�Dא��#02*���������3א-א�


#"���E��F �א�����..�F��.�

 إال أنه حىت انتهاء التحقيق مل يتم تنفيذ قرار النيابة 

 املار ذكره كما مل تقم بإعادة الطلب ، بل مل تعن بإثبات عدوهلا عنه

 ناء عن استدعائهما أو االستغ

�,#م��/.���>��k� v�L%�א�Gن��,/,���Dא�0/���(�א�.���(����א�א7�	��م���������������������������u�#�3و����

�����������������)�HjM�1"#א��(�אHj
�5�
G�|2ن�
5<�cא�����Cא�-�،�و%a,و���א�Gو���_'Cא��א�.#>#��

��/�4�#05��%�����	
�.�����D�a3/��א�0/��(�א�.��(��4�R!5<��P �א�,�L���¢א���א�

مصـلحة الطـب (بطالن الدليل املستمد من تقريـر الصـفة التشـرحيية : جه العاشر الو

يف حق املتهم الراهن وذلك لعدم محله مثة دليل حيالـه ، فضـال عـن ) الشرعي

إيل نتيجة احتمالية ال تتسم بـاجلزم ) وعلي األخص التقرير التكميلي(انتهائه 

 واليقني  

  حيث أن املستقر عليه يف قضاء النقض أن
لما كانت األحكام الجنائية يجب أن تبني بالجزم واليقين علي الواقع الذي 

يثبته الدليل المعتبر وال تؤسس بالظن واالحتمال علي الفروض 

واالعتبارات المجردة ، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم 
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المطعون فيه أنه قد استدل في إدانة الطاعنين بأقوال شاهدي اإلثبات 

لتي خلت مما يفيد إسناد ارتكاب الواقعة إليهما أو مشاهدتهما يرتكبان وا

الفعل المادي لجريمة القتل المسندة إليهما وما أوراه تقرير الصفة 

التشريحية ، ولما كانت أقوال الشاهدين كما حصلها الحكم قد خلت مما 

مسندة يفيد رؤيتهما أيا من الطاعنين يرتكب الفعل المادي لجريمة القتل ال

إليهما ، وكان الحكم لم يورد أية شواهد أو قرائن تؤدي بطريق اللزوم إلي 

ثبوت مقارفة الطاعنين لواقعة التعدي التي أودت بحياة المجني عليه وال 

يغني في ذلك استناد الحكم إلي أقوال ضابط المباحث بالتحقيقات فيما 

جني عليه بعد تضمنته تحرياته من أن الطاعنين وآخرين تعدوا علي الم

اتفاقهم علي قتله بتحريض من المتهم السادس لوجود خصومة ثأرية ، 

ذلك بأن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق 

القانونية إلي الدليل الذي يقتنع به وحده وال يصح أن يؤسس حكمه علي 

ن عقيدتها ٕرأي غيره ، وأنه وان كان األصل أن للمحكمة أن تعول في تكوي

علي التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت أنها كانت 

مطروحة علي بساط البحث إال أنها ال تصلح وحدها ألن تكون قرينة 

معينة أو دليال أساسيا علي ثبوت الجريمة ، ولما كانت المحكمة قد 

ضر جعلت أساس اقتناعها بارتكاب الطاعنين لجريمة القتل رأى محرر مح

التحريات فإن حكمها يكون قد بني علي عقيدة حصلها الشاهد من تحريه 

ال علي عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها ، فإن الحكم يكون قد 

تعيب بالفساد في االستدالل والقصور في التسبيب بما يبطله ، وال يعصم 

قرير الحكم من هذا البطالن أن يكون قد عول في اإلدانة علي ما ورد بت

الصفة التشريحية ، لما هو مقرر من أن التقارير الطبية في ذاتها ال 

ٕتنهض دليال علي نسبة االتهام إلي المتهم ، واذ كانت تصح كدليل يؤيد 
أقوال الشهود ، ومن ثم فإن استناد الحكم إلي التقرير ذاك ال يغير من 

صلح حقيقة كونه اعتمد بصفه أساسية علي التحريات وحدها وهي ال ت

 .دليال منفردا في هذا الشأن ، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه 
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)٧/٤/٢٠١١ ق جلسة ٧٩ لسنة ٧٥٣٣الطعن رقم (  

 وكذلك قضي بأن 
تتكــون ومنهــا مجتمـعـه يكمــل بعضــها بعضــا ، ضــمائم متســاندة فــي المــواد الجنائيــة األدـلـة 

مبلـغ األثـر الـذي كـان لهـذا تعـذر التعـرف علـي أو اسـتبعد بحيث إذا سـقط أحـداها عقيدة القاضـي 

 .، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة 

 )١/١٢/٢٠١٣ ق جلسة ٨٢ لسنة ٥٧٦الطعن رقم (

 كما قضي بأن 
أنــه يكفــي فــي المحاكمــات الجنائيــة أن تتشــكك محكمــة الموضــوع فــي مــن المقــرر قانونــا  

ـالبراءة صــحة إســناد التهمــة ، إذ المرجــع فــي ذـلـك إـلـي مــا تطمــئن إلـيـه فــي  للمــتهم لـكـي تقضــي ـب

تقدير الدليل مادام حكمها يشتمل علي ما يفيد أنها محصـت واقعـة الـدعوى وأحاطـت بظروفهـا بأدلـة 

 ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها لثبوت التي قام عليها االتهام 

 .ناصر اإلثبات الريبة في حصة ع

 )١٩/٥/٢٠١٤ ق جلسة ٤ لسنة ١٤٨٤٧الطعن رقم (

 ملا كان ذلك

ل�وא��א���:�א�,��E=G�)/?���L(�א�������"!�� �Gو-אق�� ��\Cوא�)��/=و�
_2/��^�א����E%/��א�,�=
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9ع��z4א;����Wو�,���!v,�?^�א¤�/(�وذ�..�"! �HjA(�א�

 األويل احلقيقة  

قد تضارب مـع .. الشرعي أن تقرير الصفة التشرحيية الصادر عن مصلحة الطب �

  صباحا٧٫٤٥ الساعة ؟؟؟؟؟التقرير املبدئي احملرر خبط يد الطبيب الشرعي واملؤرخ 
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�) د?��%$%���������	��`�و%و��#�����������	=Xא�Mذ� د�?�����ن�א�و�:�،�و

��R	א�د���.א�C<ط

 

 



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 

 

 

57 

 وجتدر اإلشارة هنا

إلي أن الطبيب الشرعي لـم يـورد ثمـة ذكـر إلـي كـون العيـار  

لـم يـشـر النـاري ال ـيـزال مسـتقرا داـخـل دمـاغ المجـنـي عليـه ، كـمـا 

 .إلي ثمة إصابات أخري سواء في الدماغ أو في عموم الجسد
 اآلتيقرر ب) األول(بيد أن تقرير الطب الشرعي النهائي 

١− ���YH/0(�א��
,�א-��(��ن�אV\��(�א��0->(�א��Eد������Fل�وאG�cGن�א�,��و��m)�د'�


,��دא'�1א}��yو��»�ج�Fא�c-�0א�.�

٢− ��b
/����j
������H�{���b2ن�4\����
�bא;����=G��-���5<�x!"�����b�
��A�b#ود/v_��F�

��A#ود�א�5_��T'� 9א-�O!\��5����j
��א7;���
t
 .א}2	(�=

  يقينا يتأكد وبذلك 
�א�ط����(�א�<���-��،�����دو���ود�%���	�(�و%���	�ض�����ن�א�%�������א�����د!��א�� ��������Hط��

�אCو���������)�אCول(و��ن�א�%�����א��$	!��������
��#����ن���ط��(�א�<�-��)&��%��ن���ذ�א�و

�!.�;ن�א���ذو#���%���دאHل�א���^�و�מ���Hج�؟

مــن أـيــن أـتــت اإلصــابتين اللـتــين وردـتــا .. كمــا أن الـســؤال 

 .ولم يردا بالتقرير المبدئي ) األول(بالتقرير النهائي 
و�ذא���:���طل�)�Qد��ل��د���%�د��ن�%�����א�ط(�א�<��-�� ����0?����و� �ق�)ن�������������������

�و�و��	���Eد�و�و(�ط�^��ذא�א�%�����..�%دא2א���وא�4�=و���)OH�Q�H#��	��ط���	Cو�אق�א�

  الثانية احلقيقة  

مع الـدليل القـويل ) األول(فقد تناقض تقرير الطب الشرعي النهائي .. لك ذوك�

حيـث أن األخـري قـرر بإصـابة ا�نـي عليـه  .. ؟؟؟؟؟/ املستمد من أقوال الشاهد األول 

 بعيار ناري يف وجهه 

�c-��=�-�/"�cوא;�#����$�#א���=����>
��z4+ق�������F��/!"�YZא�f���)<-�=���"G�)

��h,��..ل�����������������/;��#�;�IJ�u�cG�������'G��א#�
-د��(�ذ���G� ��4ن��cG����0%א"<����H�
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����/!"�YZא�..��������������/!"�Y�Zא�c#د�������5
��Oא�,_�|����ن�אV\���(�א�<����..��h�,�

�������א���2:�����
,�>��א�����������2..�4\��(�وא;#������v0א�� !"�Wوذ����K-$��א���5"(��؟؟؟؟؟#? �א�

٧,٤٥� "�Tא��O/2_א��#<�hn��;�2\�.�

 )األول(بيد أن تقرير الطب الشرعي النهائي 

 قرر بوجود إصابتني 

) بخـــالف اإلصـــابة الناجمـــة علـــي العيـــار النـــاري(أخـــرتين �

ووصفهما بأنهما إصابتين احتكاكيين سطحيتين محـدودتين علـي 

 .يسار الجبهة 
 ب والتناقض ما بني الدليلني الفني والقويل وهذا ما جيزم بالتضار

  ةثالثال احلقيقة  

مل يتضمن ) األول(فإن تقرير الطب الشرعي النهائي ..أضف إيل مجلة ما تقدم ��

تطبيقا لظروف ومالبسات الواقعة حسبما وردت علـي لسـان شـاهدي اإلثبـات األول 

إعداد تقرير تكميلي يف علي ما تبني با�ني عليه من إصابات لذلك طلبت النيابة 

�حماولة لعالج هذا القصور 

 إال أن التقرير التكميلي مل يعاجل القصور 

 بل أكده حيث انتهي إيل نتيجة جدلية ال تتسم باجلزم 

 حيث تقرر بأنه .. واحلزم واليقني 

�"����������������DودG�¡א�����/!"�Y�Zو��4\��(�א#;�-a�����|0������/0��#�<�7

������.������3G� �!"�m-ض���5
>(������(و��5
,�א���)����אن�(#א��~/�����/�bHא�)�א�

��א����Cم�،�وGدא��)����א�	��((وא��%�������)�c-���=�y+��F��z!,��(�وא;��#�����

د�א�!نFG�(؟؟.!!�

 يث قضت حمكمة النقض بأن وح
 ال يصح أن تقام اإلدانة علي الشك والظن ، بل يجب أن تؤسس علي الجزم واليقين ،  
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بأنه لم يحضر الحادث الذي أصيب فيه المجني عليه إذ كـان فاعه قد تمسك في دفإذا 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 

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

 .معيبا 

 )١٦/١٠/١٩٥٠ ق جلسة ٢٠ لسنة ٤٤٢الطعن رقم (

  الشرعي يف تقريره التكميلي يبوحيث أن النتيجة التي أنتهي إليها الطب

���א��د��ل� %��Y�=��Vא�HCذ���:��������&�%%�מ��M�
�زמ�وא����ن�و�و��	���(�%وא�	���..��O��


�د�אX?��	��א�Cول������������-����)��وאل�������&�%%�5ق���"�א���4ل�وא���������)�:�-ن�	�>�	����ط�ق�)و�د

�.و)��$	�)ن��ذא�א�%�����

 !.قطع بأن اإلصابة جائزة باستعمال سالح ناري أسود ؟
دون�)ن������ن��و-��:�)و�-���	��M)و�)E��Q<���א���4%������%���5د�����وאز�%=��و�� ��دو�����0 

�
�����)س�א��������-����:�و����3	�������
$��و����מ��� ���0و�5 ��ص�א������و#�א�����%..�א�وא���4���

����د�א %���	ل�)ن�����ون��������-�M������%٩���:����3����$%א��	ن�د&!��ل����	ل�..�����מ�دون����������

����	
��מ�؟�٩ون�א�������ود�א��ون�	�زמ��ن��.!�

  مجيعه تقدم ومما 

�9ع�;
��xو�����>_!��Oא�������������
	��א��*���1>
q����=�����0/,<���Lא����"!� ��HjA(�א�

bH	
��א�������fو�������¨?���
=���������/�4� ��	
��5
#" �א�_�O��/2א����T" �و�����H/�����T3�0א=��Gن�

�)/0kو�����ز�(�و�����	
�.�

 السيما وقد قضت حمكمة النقض بأن 
ـه إجــراء هــذا  ـام مرافعـت ـم يطـلـب فــي خـت ـاع الطــاعنين ـل ـأن دـف ال محــل للقــول ـب

التحقيق صراحة وأن المحكمة غيـر ملزمـة بـإجراء تحقيـق لـم يطلـب منهـا ألن 

لب مستفاد داللة وحتما من سياق دفـاع الطـاعنين إذ ال يفهـم منـه إال هذا الط

هذا المعني وال يسـتدل منـه إال تلـك الداللـة ولمـا هـو مقـرر مـن أن العبـرة فـي 

ــي تجريهـــا المحكمـــة بالجلســـة وتســـمع  ــة بالتحقيقـــات الـت المحاكمـــات الجنائـي
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ـمـة ضــد المحكـمـة ـمـن خاللـهـا الشــهود وتحـقـق فيـهـا األدـلـة ســواء إلثـبـات الته

المتهمين أو نفيها عنهم ، ولمـا هـو مقـرر كـذلك مـن أن المحاكمـات الجنائيـة 

ـات الـتـي تجريهــا المحكمــة وهــو واجــب عليهــا ـفـي  ـي التحقيـق تـقـوم أساســا عـل

 المقام األول وال يجوز بحال أن يكون رهن مشيئة المتهم أو دفاعه 

 )٤٤٢ ص ٢٩ سنة ٢٤/٤/١٩٧٨نقض (

 )٢١رقم  ٨٧ ص ٢٤ سنة ٢٢/١/١٩٧٣نقض (

 ملا كان ذلك 

���)!����,#م�����Gو����و�2�FG`�وGد��(�z�3.�(���¢א���א��
	��א��*��%�����1�����������و����


��Lو�+��G;,/(�%�א�א�
	���eא�_��2(��¢א���..���4�#05/��<.�

:��-�2	����

 يلتمس املتهم من عدالة احملكمة املوقرة احلكم
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